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VASARIO 16 VOKIETIJOJE
CENTRINIS MINĖJIMAS 

HUETTENFELDE
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės val

dyba surengė Lietuvos valstybės nepri
klausomybės paskelbimo sukakties cen
trinį minėjimą Huttenfelde vasario 18 d.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis kuiklio 
je katalikų bažnytėlėje, kurioje katalikai 
ir evangelikai turėjo bendras pamaldas. 
Katalikams pamaldas laikė Tėvas Berna
tonis, o evangelikams — Kun. Skėrys. 
Skambėjo lietuviškos giesmės. Turiningą 
ir patriotišką pamokslą pasakė kunigas 
Skėrys.

Oficialiąją dalį atidarė pedagogas V. 
(Bartusevičius, vaizdžiai apibūdinęs Vasa
rio 16 d. nepriklausomybės akto kilmę bei 
reikšmę.

Paskaitą vokiečių kalba laikė Iš Berno 
(Šveicarijos.) atvykęs Lietuvos diplomati
nės tarnybos narys Dr. A Gerutis. Prele
gentas glaustai perteikė netolimą Lietu
vos nepriklausomos valstybės atsiradimo 
istoriją ir nušvietė, kokiomis aplinkybė
mis nustota laisvės, kai Sovietijos valdo
vai slaptai susimokė su vokiečių nacional
socialistais ir pasidalino valstybėmis taip 
Baltijos ir Juodųjų jūrų.

Nepaisydama skaudžių persekiojimų, 
lietuvių tauta nepalūžo. Niekur kitur neiš
eina tiek pogrindžio spaudos kaip nūdie
nėje Lietuvoje. Toji spauda kelia viešu
mon valdžios vykdomą rusinimo politiką, 
ji reikalauja žmogaus teisių, jų tarpe ti
kybos laisvės, ir taip pat valstybės nepri
klausomybės.

Laisvajame pasaulyje Įsikūrę lietuviai, 
minėdami neiišblėstančios reikšmės Vasa
rio 16 akto sukaktį, mintimis jungiasi su 
savo tautiečiais, kenčiančiais sunkią sve
timą priespaudą. Laisvieji lietuviai sa
vo veikla prisideda prie Maskvos dvivei
dės politikos demaskaivlmo, jie smerkia 
okupuotoje Lietuvoje įvestąjį rusiškąjį 
Ikolonialinį režimą, jie kartu su kitomis 
maskvinio imperializmo pavergtomis tau
tomis nepaliaujamai reikalauja atstatyti 
paneigtąją valstybinę nepriklausomybę. 
Laisvės jausmas kiekvienam žmogui ir 
kiekvienai tautai yra įgimtas. Ilgainiui 
prieš jiį neatsilaikys nė sovietinė tironija.

Be gausių lietuvių, atvykusių iš toli
miausių Vakarų Vokietijos vietovių, iš
kilmingame minėjime dalyvavo nemaža 
vokiečių, jų tarpe keli parlamentarai, vie 
tinės valdžios atstovų bei mūsų tautos bi
čiulių.

Turiningą meninę dalį atliko Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. Dalyviai galėjo su 
pasitenkinimu patirti, kad mokinių meni
nės veiklos lygis yra pasiekęs pasigėrėti
no lygio. Darniai dainavo choras, mer
gaičių kvartetas ir solo dainos išryškino 
talentingų balsų, gražiai pasireiškė moki
nių orkestras. Dalyviai žavėjosi tautinių 
šokių grupės įspūdingai atliktais nume
riais.

Iš visa ko matyti, kad gimnazijoje mu
zikos bei tautinių šokių meno puoselėji
mas yra gerose rankose. Chorui ir instru,. 
mentiniam ansambliui sumaniai vadavau 
ja muzikos mokytojas Arvydas Paltinas. 
Ansamblio pasirodymo techninę dalį pri
žiūrėjo Mečys Buivys, o į tautinių šokių 
grupės tinkamą paruošimą daug sielos 
įdeda Živilė Grodbergienė.

Pasibaigus programai, kuri dalyviams 
paliko neužmirštamą įspūdį, prasidėjo tai, 
kas įprasta vadinti „linksimąja dalimi“. 
Gera nuotaika dalyviai šnekučiavosi, vai
šinosi ir šoko. Ir toji minėjimo dalis rei
kalavo iiš organizatorių daug sumanumo 
ir pasiaukojimo. Šioje srityje pasireiškė 
nemaža tautiečių, vyrų ir ponių. Visos jos 
ir visi jie prisidėjo, kad minėjimais pui
kiai pavyko.

A.fA. ANGELEI VARKALAITEI 
mirus,

Varkalų ir Kerių šeimoms 
užuojautą reiškia 

ir kartu liūdi

DBLS ir LNB V-bos nariai

Savanoriui-kūrėjui, aktyviam 
visuomenės darbuotojui 

Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
išeivijoje. Vyties klubo ir skyriaus 

nariui
JURGIUI REINIUI 

mirus,
žmonai Stanislavai, sūnui Mindaugui, 

A. Benetienei ir kolegoms, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Klubo ir skyriaus v-ba ir nariai

Minėjimo metu gautas džiugios žinios 
patvirtinimas, kad Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabučio statyba yra užti
krinta. Greičiausia, kad statyba prasidės 
šių metų rudenį. Atitinkamos vokiečių 
įstaigos skiria tam reikalui stambią su
mą. Dalį lėšų turės sudėti patys lietuviai. 
Skaičiuojama, kad statyba užtruks apie 
pusantrų metų. Pagrindinio remonto rei
kalaujančioje pilyje, kur šiuo metu įreng
tas berniukų internatas, artimiausiu laiku 
bus naujai padengtas stogas.

MIUNCHENE
Nepriklausomybės paskelbimo 66-ją su

kaktį paminėjo U-tą vasario.
Apylinkės pirmininkas inž. R. Herma

nas galėjo pasveikinti nemažai garbingų 
svečių — lietuvių ir kitataučių, — jų 
tarpe operos solistę Liliją Šukytę, prof. 
V.M. Vasyliūną, užsieniečių pabėgėlių są
jungos pirminlrkn Mag. Melniką, Rytų 
pabėgėlių „Susitikimo namų“ valdybos 
pirminininką dr. J. Maureirį, tų namų 
Kuratorijos p-ką W. Leniką, Palbaltiečių 
dr-jos pirm. dr. Aulę, Ir kt. Kai kurie 
jų tarė sveikinimo žodžius.

Paskaitininkas Vyt. Bernotas iš Mem- 
mingeno, priminęs svarbiuosius mūsų is
torijos momentus kovoje už laisvę, kvietė 
■visus kasdien svajoti apie laisvą, nepri
klausomą Lietuvą, nes ir Vasario 16-ji iš
augo iš svajonių, kurioms realaus pagrin
do tada nesimatė. Iš kitos pusės, pre
legentas ragino nelaukti pagalbos iš kitur, 
o patiems dirbti ir aukotis Lietuvai. Lais
vė perkama brangia kaina — auka, ir 
kraujo auka.

Lietuviškos estrados dviejų dalių koncer 
tą išpildė dainininkė Nelė Paltinienė iš 
Mannheimo, elektr. vargonėliais paly
dint vyrui, muzikui Anvldui Paltinui. 
Gražaus, malonaus balso dainos, kurių 
dalis buvo parinkta atitinkamai progai, 
išbildant, palyginti, santūria laikysena ir 
interpretacija, maloniai buvo sutiktos 
klausytojų.

Koncerto pertraukoje „Ratukas“, vado
vaujamas K. Pauliukevičiūtės. nuotaikin
gai sušoko „Kubilą“ Ir Gyvatarą“.

Programa užtruko apie tris Valandas. 
Atrodo, kad tokios įtampos, nors būtų 
girdimi ir matomi nei geriausi' dalykai, 
mūsų laikų klausytojas neišlaiko, pavargs 
ta.

Vaišės buvo suneštinės, daugelio Sei
mininkių gamintos, dėlto įvairios.

Pamaldos šia proga įvyko 19 vasario 
Ludwigsfelde. Šv Mišias atnaišavo ir pa
mokslą pasakė kun. Ant. Bunga iš Bad 
Woerishofeno. Jautriai prisiminė jis savo 
buv. kurso draugą kun. Alf. Svarinską, 
kuris jau trečią kartą įkalintas okupanto. 
Visa eilė maldininkų skaitė maldavimus 
už Lietuvos vaikus, jaunimą, motinas, 
kunigus, už vadovaujančius žmones, už 
disidentus bei žuvusius už laisvę ir tikėji
mą. Gaila, kad sol. Lilija Šukytė netikėtai 
turėjo išvykti ir negalėjo šiose pamaldose 
pagiedoti, pažadėdama artimiausia proga 
tai padaryti. Tad patys pamaldų dalyviai 
iš širdies ir stipriai giedojo giesmes, pra
šydami mūsų Tėvynei laisvės ir gerovės.

RASTATTE
Rastattiškiai ir apylinkės lietuviai at

šventė Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo Šventę 1984 m. vasario mėn. 11 d. 
Dvylikos apaštalų bažnyčioje Ir parapijos 
salėje. Bendras pamaldas laikė tėvas A. 
Bernatonis ir kunigas Fr. Skėrys. Tai die 
nai pritaikytą pamokslą „Kas ištvers iki 
galo, tas bus išgelbėtas“ pasakė kunigas 
Fr. Skėrys. Šventas mišias celebravo tė
vas A. Bernatonis. Pasimelsta už Lietuvos 
savanorius atstatant laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą, kurie žuvo kovų laukuose 
su bolševikais, lenkais Ir bermontinin
kais, už dabartinius kankinius, kurie yra 
Lietuvoje ir Sibire bei kalėjimuose Ir 
(psichiatrinėse ligoninėse bei už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Visi darniai gie
dojo evangelikų ir katalikų giesmes.

Parapijos salėje vyko oficialioji šventės 
įdalis. Rastatto apylinkės lietuvių ben
druomenės pirmininkas Povilas Gustainis

Ilgametei „Dainavos“ narei 
A.A. .ANGELEI VARKALAITEI 

mirus, 
giliai užjaučiame 

Varkalų ir Kerių šeimas.
Nuliūdusios dainavietės

A.fA. A. VARKALAITEI mirus, 
p.p. Varkalams ir Keriams 

reiškiu savo gilią užuojautą.
S. Bosikis 

trumpai pasveikino visus dalyvius. Į šven 
tę atsilankė per šimtas žmonių. Ypač 
daug buvo atvykę iš Pforzheimo ir Karls- 
nuhės.

Vasario 16 pritaikytą paskaitą dviem 
kalbom skaitė kunigas Fr. Skėrys.

Baigdamas kalbą, jis pabrėžė:
„Krikščioniškasis pasaulis tvirtina, kad 

tikslas nepateisina priemonių. Kaip 
krikščionis kovoja, jo galutiniame tiksle 
ir atsiekime nuolatos žėri tiktai viena to
bula tiesa ir neribotas gėris. Lietuva yra 
kriščioniška tauta, tai matome ir iš po
grindinės spaudos aprašymų. Lietuviui 
absoliutinis tikslas gyvenime yra pasieki
mas tiesos ir gėrio.

Iš kitos pusės, mes stovime prieš priešą 
— bedieviškąjį komunizmą, kuriam tikslai 
pateisina visas priemones. Susidūrę su 
tokiu priešu, mes neturime išsigąsti. Tvir
ti mūsų tautos didvyriai komunizmo nie
kada neišsigando. Tik bailiai ir išdavikai 
nuėjo su mūsų tautos priešu.

Lietuva turi teisę 'į nepriklausomą ir 
laisvą gyvenimą ir dėlto yra verta kentė
ti ir mirti. Užtat prisimenant visus mūsų 
tautos didvyrius ir jų pralietą kraują 
mes esame tvirti, kad Lietuvos laisvei ko 
va nėra beprasmė Lietuva bus laisva, nes 
ji neveltui tiek daug iškentėjo.“

Po paskaitos visų darniai sugiedota 
„Lietuva brangi, mano tėvynė. Meninėj 
dalyj Vasario 16 gimnazijos mokinė Dai
va Korintaitė deklamavo eilėraščius: 
„Grįšiu (Salomėjos Neries) Ir „Supasi, 
supasi, lapai nuibudinti“ (Balio Sruogos). 
Gabija Diavaraitė deklamavo ,;Lietuivos 
takelius“ (Jurgio Baltrušaičio) ir „Mo
čiutė“ (Salomėjos Neries). Abi mergaitės 
sudainavo dainą apie Nemuno klonius.

Pasirodė ir rastattiškiai menininkai. 
Rastatto apylinkės moterys — Dora Dam
brauskienė, Albina Savistauskienė, Eile 
Gustainienė ir Erika Sengėjienė, pasi
puošusios gražiais tautiniais drabužiais, 
palydimos akordeonu Augusto Sergejaus, 
padainavo. Prie paskutinių dviejų dainų 
prisidėjo ir Povilas Gustainis.

Programai pasibaigus Povilas Gustainis 
nuoširdžiai padėkojo dvasiškiams už ben
dras pamaldas, programos ruošėjams ir 
atlikėjams.

Po meninės programos sekė linksmoji 
dalis, grojant vienam vynui su stiprintu
vais. Kas norėjo, bandė savo laimę rasti 
loterijoje. Čia daugiausiai pasidarbavo 
Augustas Sergėjus su žmona. Visiems do
vanojusiems fantus nuoširdus ačiū. Pel
nas iš loterijos dengė dalį šventės išlaidų.

■Šventė pavyko. Tai Rastatto lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdybos ir jos 
bendradarbių nuopelnai. Be talkininkų bū
tų buvę neįmanoma tokią puikią šventę 
surengti. Ačiū visiems ir visoms. Fr. Sk.

Minėjimus aprašė vokiečių laikraščiai: 
„Lampertheimer Zeitung“, „Bergstrasser 
Echo“, „Mannheimer Mongen“, „Suedhes- 
sische Post“, „Odenwaelder Zeitung“.

DR. A. GERUČIO LAIŠKAS
Žymus šveicarų dienraštis „Neue Zuer- 

cher Zeitung“ vasario 17 d. numeryje pa
skelbė Berne gyvenančio mūsų tautiečio 
Dr. A. Geručio laišką redakcijai. Laiškas 
parašytas ryšium su laikraščio bendradar 
bio Atėnuose korespondencija, kurioje 
perteikiami Graikijos vyriausybės narių 
nusiskundimai dėl užsienio (atsieit vaka
rų, ypač amerikiečių) tariamo kultūros 
skverbimosi į tą kraštą. Socialistinis mi
nistras pirmininkas Papandreu ir jo kul
tūros ministrė dažnai aimanuoja apie va
karų „kultūrinį imperializmą“ Graikijoje.

Ryšium su tomis aimanomis Dr. Geru
tis parašė redakcijai laišką, kuriame nu
rodė į Maskvos atkakliai vykdomą rusiš
kojo kultūrinio imperializmo politiką So- 
vietijoje nerusiškų tautų atžvilgiu. Laiš
ko turinys toks:

„Neue Zuercher Zeitung“ Atėnų bendra 
darbio korespondencija apie „užsienio kul 
tūros invaziją" ir pavojų paversti Graiki
ją (svetimos) „kultūros kolonija“, kuri ve 
da prie „tautinio identiteto praradimo“ ir 
cementuoja „ politinę, socialinę ir ūkinę 
priklausomybę“, paskatino mane atkreip
ti skaitytojų dėmesį į nerusiškų tautų pa
dėtį Sovietų Sąjungoje. Sovietų Sąjungos 
nerusiškos tautas jau dešimtmečiais yra 
pasidariusios Maskvos agresyviausio kul
tūros imperializmo aukos. Svetimos tautos 
rusinamos visomis priemonėmis, rusų kal
bos — „genialaus Lenino kalbės“ — liaup
sinimas dažnai įgauna juokingai perdėtų 
formų. Nerusiškos respublikos nusmukdin 
tos tikra žodžio prasme iki Maskvos kul
tūrinių kolonijų. Priklausomybė nuo Mask 
vos politiniu, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriais yra absoliutinė. Taip atrodo 
būklė ne kapitalistiniame, o krašte kur 
viešpatuja „realinis socializmas“.

SUKAKTIES PAMALDOS 
KATEDROJE

Kovo ketvirtosios vakarą į Londono 
Westm'insterio katedrą susirinko apie 
tūkstantį tikinčiųjų išklausyti mišių, 
skirtų Šv. Kazimiero 500-sioms mirties 
metinėms. Mišias atnašavo Pro-nuncijus 
D. Britanijoje arkivyskupas Bruno Heim, 
vyskupas D. Konstant ir vyskupas P. Ca
sey. Mišių aukoje dalyvavo apie 20 kuni
gų ir aukšto rango dvasiškų: ukrainie
čių katalikų vyskupas Augustinas Horn- 
yak, lenkų monsinjoras K. Zielinski, Ken- 
tenberio arkivyskupijos atstovai Ir kiti. 
Nepaprastai jaudinantis buvo pamokslas, 
kurį pasakė Westm'insterio katedros vice- 
klebonas Patrick ODonoghue. Pamoks
lininkas priminė susirinkusiems, kad 
prieš savaitę, lankydamasis tos pačios 
katedros konferencijų salėje, kur lietu
vių bendruomenė paminėjo Nepriklauso
mybės paskelbimo 66-sias metines, jis bu
vo sužavėtas puikia foto paroda. „Ten aš 
pamačiau“, —pasakė jis, „lietuviškų ko
plytėlių ir Rūpintojėlių nuotraukas. Lietu 
vio liaudies meistro sukurtas Kristus yra 
stiprus savo kančioje, kaip stipri yra ir 
visa lietuvių tauta jau ilgus šimtmečius 
kenčianti priespaudos ir okupacijos jun
gą. Pirma tai buvo carizmas, po to atėjo 
mažytis atsikvėpimo laikotarpis, bet vėl 
užplūdo bolševikinė Rusija, po to vokie
čių fašizmo banga Ir vėl komunistinės Ru
sijos okupacija.“ Jis paminėjo persekio
jamus Lietuvos tikinčiuosius, įkalintus 
kunigus ir bebaimius pogrindinės „Kata
likų kronikos“ leidėjus, kurie pranėša pa
sauliui apie šiuos persekiojimus. Baigda
mas viceklebonas P. O'Donoghue pasakė: 
„Tegu Lietuvių tauta ir toliau bus stipri 
savo kančioje, koks stiprus savo kančioje 
yra lietuviškas šalikelės Rūpintojėlis, nes 
jis tiki į Prisikėlimą, atgimimą po kan
čios. Lai Lietuvių tauta nesuklumpa po 
priespaudos kryžium.“ šitie žodžiai, iš
reiškiantys D. Britanijos tikinčiųjų di
džiulę moralinę paramą, sujaudino ne
vieną iki ašarų, tuo labiau, kad jie buvo 
pasakyti lietuviškai.

Prie Iškilmingos nuotaikos prisidėjo ir 
'Londono lietuvių choras, sustiprintas at
vykusių iš Nottingham© „Gintaro“ choris
tų grupe, J. Černio diriguojamas. Malonu 
buvo klausytis giesmių savo gimtąja kal
ba po šiais didingais katedros skliautais. 
Malonu, kad ir jaunimas aktyviai, pasi
puošęs tautiniais drabužiais dalyvavo pa
maldose. Gyvu gražiu žodžiu kalbėjo ak
torė Živilė Šlekytė-Roche ir Andrius Ju
ras.

Pamaldų metu Pronuncijui buvo įteik
tas šv. Kazimiero paveikslas ir Dr. kun. 
P. Dauknio knyga apie Lietuvos katalikų 
kovą.

MINĖJIMAS ŠVEICARIJOJ
Pagal tradiciją Šveicarijos lietuviai ne. 

priklausomybės paskelbimo sukaktį min
ėjo kartu su latviais ir estais. Minėjimas 
surengtas vasario 26 d. Zueriche šaunia
me „International“ viešbutyje. Paskaitą 
laikė iš Muensterio, Vakarų Vokietijoje, 
atvykęs estų žurnalistas Ruben. Meninė
je programoje vyravo lietuviai. Iš Čika
gos, USA, atvykusį dainininkė Laima Ste 
paitienė, su dideliu pasisekimu atliko ne 
tik lietuvių, bet ir latvių kompozitorių 
dainas, o Zueriche veikianti lietuvių tau
tinių šokių grupė „Viltis“, vadovaujama 
J. Stasiulienės, pasireiškė kaip brandus 
meninis ansamblis.

Prieš minėjimo iškilmes Lietuvių Ben
druomenės nariai dalyvavo pamaldose, 
kurias atlaikė kun.. prof. dr. J. Jūraitls. 
Po to įvyko bendruomenės narių visuoti
nis susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba. 
Vieton atsistatydinusio valdybos ptnminin 
ko Dr. A. Kulšlio išrinktas N. Prielaida 
(Ženeva). Kiti valdybos nariai liko tie 
patys: vicepirmininkė med. dr. J. Pečiu- 
lionytė (Zuerich) ir sekretorė — kasinin
kė I. Kaestį-Augevlčiūtė. Revizorium per
rinktas J. Jakaitis (Schlieren).

Sukaktuvių minėjimo dalyviai priėmė 
rezoliuciją, kuria pareiškiama protestas 
prieš Maskvos varomą sistemingą rusini
mo politiką nerusiškų tautų atžvilgiu, jų 
tarpe ir Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Toliau rezoliucijoje nurodoma, kad teis
mo procesai prieš kunigus ir tikinčiuosius 
bei kovotojus už žmogaus teises susovle- 
tintose Baltijos Įrespublikosie patvirtina, 
jog ‘bolševikinis režimas tose respublikose

Mielus Petrą B. Varkalą, 
Janiną Varkaiaitę-Kerienę 

ir jų šeimas, 
mirus jų brangiai seseriai, 

svainei ir tetai 
ANGELEI VARKALAITEI, 
nuoširdžiai užjaučiame Ir 

kartu liūdime
E. ir J. Vilčinskai

LIETUVOJE
Korespondentų punktas ant jratų

Pirmąjį televizijos korespondentų punk
to aparatūros komplektą pagamino Šiaulių 
televizorių gamykla. Komplektą sudaro 
televizijos studija autobuse su videomag
netofonais ir režisieriaus pultu, taip pat 
dvi lengvos nešiojamos kameros. Gautus 
vaizdus režisierius prie pulto gali montuo 
ti panaudodamas papildomus efektus.
Reikalas padirbėti kolūkiuose

Darbo veteranas J. Vainauskas „Tieso
je“ rašo: „Pribrendo reikalas, kad mokslei 
viai, baigę mokyklą, padirbėtų kolūkiuose, 
gamyklose Ir kituose gamybiniuose kolek
tyvuose, o tada stotų į aukštąją. Čia juos 
glaboti turėtų darbo veteranai. Tai pa
dėtų moksleiviams geriau suvokti gyveni
mo prasmę, rasti pašaukimą“.
Antialkoholinis švietimas

O A. Mikalikevičius rašo: „Antialkoho
linį švietimą naikia pradėti jau nuo pir
mos klasės. Kuo anksčiau* jaunuolis pa
bando alkoholio, tuo didesnė tikimybė 
jam susirgti alkoholizmu, kuris būna pik
tybiškas, progresuojantis ir negrįžtamas“.
Praktika jr studijos

Farmacininkė R. Daniūnienė siūlo: .At
renkant mokinius į aukštąsias mokyklas, 
turėtų būti taikoma vienerių metų prak
tika. Baigę vidurinę mokyklą, mokiniai 
privalo padirbėti pagal pasirinktą specia
lybę.

Pavyzdžiui, rinkdamiesi mediciną, tegu 
padirba sanitarais ligoninėse, poliklini
kose. Jų darbo charakteristika, būdo ypa
tybės ir nulemtų tolesnes studijas aukšto
joje mokykloje“.
Švietimo projektas

Dabar Lietuvoje daug kalbama ir rašo
ma apie naująjį švietimo projektą. Pro
jekte siūloma, kad 'į pirmąją klasę ateitų 
šešerių metų vaikai.
šimtamečiai

Kelmės rajone 1984 metus sutiko aštuo 
ni šimtamečiai: tarp jų šeštos moterys. Vy 
riausia Zosė Kraujutienė — gimusi 1880 
metais.
Nauja poliklinika

Kaune naujai pastatytoje daugiaaukštė
je poliklinikoje jau montuojama medici
ninė aparatūra. Per pamainą ši poliklini
ka numato priimti arti tūkstančio pacien
tų. čia bus terapiniai, chirurginiai, akių 
ir kiti kabinetai, įvairios laboratorijos ir 
vaistinė. Naujoji gydymo įstaiga taps mo
kymo baze Medicinos instituto studen
tams.

vis labiau griežtėja. Bet nepaisant, petici
ja, reikalaujanti laisvės dviems suim
tiems katalikų kunigams Svarinskui ir 
Tamkevičlui, Lietuvoje surinko 148,000 
parašų.

Baltų minėjimo priimtąją rezoliuciją 
.paskelbė Šveicarijos Telegramų Agentū
ra. Rezoliuciją įdėjo daugelis šveicarų 
laikraščių, jų tarpe tėkš svarus dienraštis 
kaip „Neue Zuercher Zeitung“.

JAV PRISIMINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTI

JAV Kongresas taip pat ir šiais me
tais iškilmingai prisiminė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sukaktį. Se
nate ši sukaktis buvo prisiminta vasario
21 dieną, o Atstovų Rūmuose — vasario
22 dieną. Abiejuose posėdžiuose įvairūs 
amerikiečiai senatoriai ir Atstovų Rūmų 
nariai kalbose išreiškė savo palankumą 
ir solidarumą lietuvių tautai, užtikrino sa 
vo paramą 'lietuvių vedamai kovai už 
laisvę ir nepriklausomybę. Senate Lietu
vos nepriklausomybės šventės minėjimo 
pravedimu pasirūpino lietuvių tautos bi
čiulis užsienio reikalų komisijos pirminln 
kas sen. Percy.

A.fA. A. VARKALAITEI mirus, 
liūdesio valandoje 

Varkalų ir Kerių šeimoms 
užuojautą reiškia

J. Černis ir šeima
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ŠVENTOJO GARBEI J. BUDREIKA

LEVAS TOLSTOJUS IR LIETUVA
Švento Kazimiero jubiliejaus proga, Ka 

nadoje gyvenantis lietuvis dailininkas An 
tanas TamoSaitis sulkūTė naują Lietuvos 
dangiškojo globėjo paveikslą — medžio 
raižinlį lietuvių liaudies meno stiliumi. 
Karališkais rūbais apsirengęs stovintis 
šv. Kazimieras vaizduojamas lietuviško
je aplinkoje, lietuviškos bažnyčios ir var 
tpinės fone. Šventasis laiko dešinėje ran
koje lietuviškais ornamentais papuoštą 
kryžių, o kairėje — tris lelijas.

•••
Liefiįuivių Kunigų Vienybės iniciatyva 

yra išleidžiama dailininko Adomo Galdi
ko pranciškonų vienuolynui Brooklyne 
tapyto šv. Kazimiero paveikslo didesnio 
formato spalvota reprodukcija. Lietuvių 
Religinė Šalpa, iš savo pusės, išleido me
nišką šv. Kazimiero ženkliuką, tinkamą 
lipdyti prie vokų ir pašto siuntiniu. Ženk 
lelyje yra pažymėti 1484-1984 metai su 
anglišku jraSu: šv. Kazimieras — penkių 
šimtų metų sukaktis.

Muzikas Bronius Budriūnas sukūrė gies 
mę švento Kazimiero garbei. Giesmę spau 
d ai parengė ir perrašė muzikas kun. La
das Budredkas, leidžia lietuvių pranciš
konų spaustuvė Brooklyne.

Lietuvio saleziečio kunigo Prano Gavė
no rūpesčiu, Sao Paulo, Brazilijoje, yra 
išleidžiama knyga apie šv. Kazimierą por
tugalų kalba. Veikalas bus gausiai ilius
truotas nuotraukomis, kurios yra paim
tos iš Amerikoje rengiamo leidinio — šv. 
Kazimieras lietuvių liaudies mene ir lie
tuvių dailininkų kūryboje.

Lietuvis salezietis kunigas Mečislovas 
Burba, Romoje, j italų kalbą Išvertė IŠ

MAUJOS KNYGOS
Liko prinokę, bet nepjauti
Laukai ten byrančių kviečių, 
O ašen vis kaip jungo jautis 
Dar vagų [po vagos verčiu...

Kazys Bradūnas „Prierašai". Poezija. 
79 psl. Kaina 6 dol. Išleido Ateitis, 1983 
m. Užsisakyti: Ateitis, 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, MI 48075. USA.

Naktis kvepia kailiu ir medum.
Ramu.
Pro lango plyšius
iš užkerėtos šnabždančios nakties
į kūną skverbiasi
lyg geismas, lyg troškimas...

Eglė Juodvalkė „Pas ką žiedas žydi". 
Poezija. 96 psl. Kaina 6 dol. Išleido Atei
tis, 1983 m.

Vytautas .Bagdanavičius „Kultūrinės 
gelmės pasakose“. III knyga. Autorius tę
sia dievybės ir žmogaus santykių nagrinė
jimą, remdamasis įvairių tautų pasakose 
užtinkamais duomenimis. Išleido Lietuvis 
kas knygos klubas. 282 psl. Kaina 9 dol.

Simas Sužiedėlis „šventas Kazimieras“. 
Penkių šimtų metų mirties sukakti mi
nint. Išleido Šv. Kazimiero sukakčių ko
mitetas. 1983 m. 63 psl. Iliustracijos dali. 
N. Palubinskienės. Leidinį finansavo 
kun. S. Morkūnas. 

toriko Simo Sužiedėlio parašytą ir nese
niai JAV-se išleistą švento Kazimiero bio 
grafiją. Jos itališkas vertimas jau yra 
ruošiamas spaudai Romos saleziečių spaus 
tuvėje, kurioje dirba lietuvis salezietis 
Vincas Aleksandravičius, švento Kazlimie 
ro biografija italų kalba yra spausdina
ma dešimties tūkstančių egzempliorių ti
ražu ir bus platinama italų tarpe.

Lietuvių tautos dangiškojo globėjo šven 
to Kazimiero mirties penkių šimtų metų 
sukaktis buvo paminėta garsiajame Mila
no Švenčiausios Jėzaus Širdies katalikų 
universitete. Vasario 9 d. paskaitą apie 
šventą Kazimierą skaitė popiežiškojo Gri 
gailaus universiteto Romoje istorijos pro
fesorius jėzuitas kunigas Paulius Rabi
kauskas. Paskaitos tema: Lietuvis kara
laitis šventas Kazimieras ir italai.

D.G. ELENOS CIPLIJAUSKIENĖS 
STIPENDIJŲ FONDAS PRIE L.K.M.

AKADEMIJOS

D.G. Prof. Dr. Birutė Cipli j suskaitė sa
vo motinos atminimui įsteigė stipendijų 
fondą. Stipendija yra kasmetinė, 1.500 
dolerių, skiriama studentui ar studentei, 
ruošiantiems doktoratą iš Lietuvos istori
jos. Suinteresuoti studentai prašomi kreip 
tis 'į Lietuvių 'Katalikų Mokslo Akademi
jos Centro Valdybą, Piazza della Pilotta 
4, 00187 Roma, Italija.

STASIO PARODA ŠVEICARIJOJ
La-Chaux-des Fonds vietovėje, Šveica

rijoje, nuo §jm. vasario 4 iki kovo 3 d. vy
ko Vilniaus meno mokyklos auklėtinio 
dailininko Stasio Eidrigevičlaus tempera 
technikas ir graviūrų kūrinių paroda. 
Dailininkas prieš kelis metus nusikėlė gy
venti Varšuvon. Į parodos atidarymą bu
vo atvykęs pats dailininkas. Jis po savo 
kūriniais pasirašo ne pavarde (kuri kita 
t ančių sunkiai ištariama), bet „Stasys“.

Atsiųsta paminėti
„Lietuvių Dienos“ žurnalo sausio mėne

sio numeryje Tašo:
Jonas Kavaliūnas. Kun. P. Celiešius — 

Šv. Kazimiero tautiškumo klausimu. I. 
Medžiukas — Dvi lietuvybės išlaikymo 
gairės. B.B. — Lituanistiniai turtai. C.V. 
Obcarškas — Eilėraščiai. R.K. Vidžiūnienė
— Kalėdinė akimirka. B. Brazdžionis — 
Prie Kūčių stalo. J. Gliaudą — Iš Lietu
vos žemėlapių aruodų. K.K. — Filatelijos 
paroda. J. Gliaudą — Jubiliejinių „Ausz- 
ros“ metų paminklas. I. Lulkštytė-Goddard
— K. Lukšys Amerikoje ir Lietuvoje.

Anglų kalbos skyriuje:
Pasikalbėjimas su A. Stanke — Rūta 

Skirtus. Meno istorija — skulpt. V. Kašu
bą. Sovietų disidento prisiminimai pasie
kė Vakarus. „Pabaltijo tautos, kuriose ne
gali išnaikinti Dievo“ — R. Laurentins. 
Princas Diimitras Galitzin. Atominiai pa
vojai. Išskirtų šeimų reikalu. Lietuvos 
ateities dvasia. Atviras laiškas — A. Ge
draitis. Žurnalas gausiai iliustruotas nuo
traukomis.

„Lietuvių Dienas“ leidžia A.F. Skirtus, 
4364 Sunset Blv. Los Angeles, Ca. 90029. 
Prenumeratos kaina — 20 dol. ameriko
niškais arba 25 dol. kanadiškais.

Karas h Taika... Jau pats tos epopė
jos pavadinimas neprastai aktualus da
bar, kai ties pasauliu pakibus atominio 
konflikto grėsmė, minime šįmet I-ojo 
pasaulinio karo 70-metį, Il-ojo pasaulinio
— 45-ąsias metines.

Kaip žinoma, „Kare ir Taikoje" labai 
svarbi vieta priklauso vilnietiškiems epi
zodams, ypatingai baliui prie Neries Vin
gio, kur carui slaptai atraportavo apie 
Napoleono kariuomenės įžengimą į Rusų 
imperijos valdas.

Amsterdamo slavistų ir sovietologų dis
kusinė bendrija „B.E.S.E.D.A.“, šiaip re
tokai svarstanti Pabaltijo klausimus, 
savo pirmajame šių metų susirinkime iš
klausė pranešimą „1812-jieji — Vingio ba 
liūs“. Pranešėjas I. Kaplanas iš to romano 
skirsnio padarė išeities tašką, apžvel
giant Levo Tolstojaus santykius ir sąly
čius su Lietuva. Jis pirmiausia paminėjo, 
kad Tolstojų prosenelis buvo Indris (įn
irtus), ir dabartinės Tolstojų kartos at
stovas Borisas Tolstojus patvirtino JAV 
rusų emigrantiniame „Naujame Žurnale" 
prof. Augustino Voldemaro mokslinę teo
riją, kad karvedys, atvedęs 1335 metais 
į Černigovo žemę 3000 karių palydą, bu
vo kunigaikščio Algirdo sūnus, pravosla
viškai pakrikštytas Leontijumi. Pravardę 
„Indrius“, reiškiančią „Šernas“, jis įsigijo 
už nepaprastą narsą. Černigovo djakai
— raštvedžiai išvertę ją lenkiškai „dzik", 
bet kai Indriaus — Leontijaus praanū.kas 
turėjo gauti iš didžiojo kunigaikščio Vosy 
liaus Neregio pavardę, naujieji vertėjai, 
suprato tą užrašą kaip vokišką „diek“, 
storas, drūtas, ir tuo būdu Levas Nikola- 
jevičius paveldėjo iš savo garsingos šei
mos pavardę „Tolstojus“ — „Drūtasis“.

Pirmas asmeniškas rašytojo sąlytis su 
Lietuva įvyko 1861 m. Briuselyje. Anuo
metinės rusų pirmeiviškosios emigracijos 
dvasinis vadovas A. Gercenas nukreipė 
iš Londono besiruošiantį savo epopėjai 
Levą Nikolajevičių pas Joachimą Lelevilį 
į Vilnių.

Tačiau apie savo pokalbį su įžymiuoju 
Lietuvos istoriku, Vilniaus universiteto 
šviesuoliu Levas Nikolajevičius nė žodžiu 
nepaminėjo nei savo busimajame kūriny
je nei savo dienynuose, suplėšė keletą 
šiuo klausimu rašytų Gercenui laiškų ir 
tik žymiai vėliau, prabėgom prasitaręs 
artimiesiems, kaip vargingoje, dvokian
čiojo palėpėje Lelevelis jam sekęs „senų 
istorijų“ bei įrodinėjęs, esą, Smolenskas
— istorinė Lietuvos Lenkijos valda.

Užtai visiems žinomas Levo Tolstojaus 
kūrybinis susitikimas su Vilniumi — 
puošniojo ir idiliškai linksmojo baliaus 
aprašymas, kaip Vilniaus gubernijos žem
valdžio, rusų generolo Benigseno užmies
čio rūmuose kviestoji puotos šeimininkė
— anoniminė ypatingai maloni carui po
nia priiminėjo svečius, kaip Aleksandras 
I-sis šokęs su grafiene Bezuchova, nustel
busia visas vietines ponias savo rusišku 
grožiu, kaip slaptai išsikvietęs imperato
rių generolas Balašovas pranešęs, kad 
Napoleono kariuomenė įsiveržė į Rusiją. 
O Aleksandras didžiai pasipiktinęs tokiu 
klastingu įžūlumu, meta savo pagarsėju
sį ir jam pačiam labai patikusį posakį: 
„Nesudarysiu taikos, kol dar bent vienas 
ginkluotas priešas tebebus rusų žemėje!“.

Bet kai Tolstojaus žmona ir asistentė, 
grafinenė Sofija, Jasnaja Polianos dvare 
perrašinėjo „Karo ir Taikos" rankraščius 
tolimoje Žemaitijoje, Plateliuose, kita gra 
fienė Sofija jau antrą kartą dorojo ir 
šlifavo savo atsiminimus apie Aleksandrą 
I ir Napoleoną.

Toji memuariste, paskutiniojo Didž. 
Lietuvos Kunigaikštystės paiždininkio 
Tyzenhauzo anūkė, prancūzų emigranto 
šuazelio žmona, daugelio istorinių roma
nų (prancūzų kalba) autorė, buvo rusų 
caro favoritė, carienių garbės ponia. Su 
ta žavia ir įdomia asmenybe mielai susi
tikdavo Napoleonas, būdamas Lietuvoje, 
ją lankė feldmaršalas Kutuzovas, žemai
tiška Sofija pati buvo Vingio baliaus daly 
vė. Ir net tos puotos karalaitė, sužavėjusi 
moterų gerbėją ir žinovą Aleksandrą I- 
ąjį-

Sofijos Šuazelienės — Tyzenhauzaitės 
liudijimu, Vingio rūmuose prieš pat balių 
sugriuvo puotai statomoji galerija. Pietų 
metu — žuvo tik vienas darbininkas. Bet 
galerijos rangovas, architektūros profe
sorius Šulcas išsigando, kad jį galėsią įtar 
ti, kaip prancūzų pasamdytą agentą: jei 
nelaimė būtų įvykusi pačiame pokylio 
įkarštyje, neišvengiamai būtų žuvę caras 
su visu savo generaliniu štabu. Ir Napo
leonas laimėtų karą be šūvio.

Šulcas šoko į Nerį. Ir paskendo...
Tad baliuje negalėjo būti tokios skai

drios linksmybės. Anais laikais buvo la
bai mėgiami „gotiškieji“ romanai — su 
paslaptingomis pilimis, požemiais, paka
ruokliais, vaiduokliais. O tuose Vingio 
rūmuose visokių negyvėlių knibždėte 
knibždėjo. Buvusį tų rūmų šeimininką vys 
kapą Masalskį pakorė Varšuvoje Kosciuš 
kos sukilėliai už per lipšnų paslaugumą 
carienės ambasadoriui. Naujajam Vingio 
dvarininkui iš paskos ar nepasekė caro 
Povilo dvasia — šį monarchą-keistuolį 
pasmaugė Peterburge kartu su kitais suo
kalbininkais atsibastęs iš Hanoverio ba
ronas, praskildamas kelią į sostą Aleks
andrui. O hanoveriečio trečiajai žmonai 
gimdant užduso kūdikis. Ir prie tų trijų 
pasmaugėliu tilk ką prisidėjo paskenduolis 
Šulcas. Jau neskaitant galerijos griuvė
sių mirtinai užspausto darbininko.

Baliuje — tikrajame! — nebuvo jokios 
rusiškos grožio deivės Bezuchovos: tai 
Tolstojaus laisvai sukurtas personažas. 
Šeimininkavo puotoje ne kaž kokia caro 
pamėgta nežinomoji, o pati Benigsenienė. 
Būtent su ja caras šoko pirmąjį „atidaro
mąjį“ polonezą. Antrasis šokis pagal vyro 
tarnybinę padėti atiteko krašto apsau
gos ministro Barklajaus de Tolio žmo
nai. O trečiąja polonezo partnere caras 
pasirinko pagal savo skonį mūsų jaunutę 
žemaitišką Sofiją. If vėliau lakstė paskui 
Tyzenhauzaitę visais Vingio aukštais „ne
lyginant drugelis“ ■— anot Benigsenienės.

Tai iš kur tas išgirtasis rusiškojo grožio 
žavesys? Ir kam reikėjo pabrėžinėti čia 
ir kai kur kitur, jog Benigsenas — Vil
niaus gubernijos žemvaldys — lyg ir čia
buvis, lyg ir to krašto atstovas?

Čia Kaplanas priminė Tolstojų šeimy
ninį herbą: kardą, strėlę, angelo sparną 
— karo ir taikos emblemas. Ir paslaptin
gąjį raktą. Būtent tuo herbiniu raktu pra

nešėjas pasisakė pasinaudosiąs atspėti 
dviem mįslėms:

1. Kodėl rašytojas taip „nuspalvino“ 
Vinge rūmų balių?

2. Kas vertė Tolstojų ignoruoti pokal
bį su Leleveliu?

Kaplanas bando sukonktretinti Levo 
Nikolajevičiaus Briuselio palėpėje išgirs
tas „senas istorijas“. Remiantis iš kitų 
šaltinių pasisemtais daviniais, 75 metų 
mokslininkas — revoliucionierius tikrai at 
gydavo tik kalbėdamas apie Vilniaus Uni-

(Nukelta į 3 psl.)

OPERA „LIETUVIAI“
Po šimto dešimties metų pertraukos, Ita 

lijoje vėl yra pastatoma kompozitoriaus 
Amilcare Ponchielli opera „I Lituani“ — 
Lietuviai. Trys operos spektakliai yra sta 
lomi C r cm on os operos teatre, šiaurės Ita
lijoje, minint kompozitoriaus Ponchielli 
gimimo 150 metų sukaktį. Pirmasis operos 
„I Lituani“ spektaklis buvo vasario 10 
dieną.

NAUJAS LEIDINYS APIE LIETUVĄ
PLB Visuomeninių Reikalų komisija va 

sarto mėn. pradžioje išsiuntė visų LB 
kraštų valdyboms po atitinkama skaičių 
egzempliorių naujai išleistos knygos apie 
Lietuvą. „Mind Against the Wall“ yra dr. 
Rimvydo Šilbajorio redaguotas septynių 
lietuvių mokslininkų straipsnių rinkinys, 
kuriame paliečiamas okupanto Lietuvoje 
vykdamas kultūrinis genocidas. Valdybos 
yra prašomos knygas patalpinti į aukštų
jų mokslo institucijų ir viešąsias biblio
tekas, ar savo nuožiūra' įteikti svetimtau
čiams žurnalistams, rašytojams, laikraš
čių redaktoriams, kurie veikale sukauptą 
informaciją galėtų toliau skleisti. Knygą 
išleido Lituanistikos Instituto Leidykla, 
išleista JAV LB Krašto valdybos lėšomis.

LANKSTINUKAS LITHUANIA
Išsibaigus pirmajai laidai informacinio 

lankstinuko LITHUANIA, spausdinimas 
pakartotas ir lankstinukas vėl įgaunamas 
PLB būstinėje. Ateityje planuojama šį 
lankstinuką papildyti tekstu bei spalvoto
mis nuotraukomis.

LITUANISTIKOS KATEDRA
Praėjusių metų gale, įnešus pirmąjį 

200,000 dol. įmokėjimą, Illinois universite 
tas pradeda rūpintis profesoriaus kvieti
mu. PLB Fondacija paskyrė dr. Tomą Re- 
meikį sudaryti patariamąjį lietuvių moks
lininkų komitetą, kurio pagalbia galėtų 
naudotis universitetas profesoriaus pa
rinkime, mokslinės programos sudaryme 
ir palaikyme. PLB Fondacijos iždininku 
išrinktas Stasys Jokubauskas, perėmęs iš 
Mečio Silkaičio, šiam tapus PLB Kontro
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Sienoje buvo palikti 5 vartai. Nors miesto plotas buvo 
gan didelis ir rodos 5 vartų maža, bet tas buvo padaryta, 
kad sumažinus pavojų ir sargybos skaičių. Sargybos išlai
kymui buvo imamas nuo įvažiuojančių į miestą vežimų su 
prekėmis tam tikras mokestis. Jei mokesčio kas neturėjo 
kuo užsimokėti, tai turėjo nuo kiekvieno vežimo duoti po 
tokį akmenį, kurį vos paneštų geras vyras. Tokia rinkliava 
buvo leista dviems metams.

Miesto siena labai iškilmingai buvo pradėta statyti1. 
Procesijos su visais dvasininkais ir šventais paveikslais 
priešaky apėjo miestą. Procesijoje dalyvavę atskirų ama
tininkų cechai, kiekvienas su savo ženklu, valdžios atsto
vai, Did. Lietuvos Kunigaikštis ir visi miesto piliečiai. 
Vilniaus vyskupas pašventino sienos pirmuosius akmenis.

Buvo šaudoma iš patrankų. Septyniose bažnyčiose 
skambino varpa!. Ypač iškilmingai buvo pradedami sta
tyti vartai. Prie Medininkų vartų (dabartiniai Aušros 
Vartai) visa procesija sustojo. Buvo padėtas didelis pama
to kampan akmuo, kurio vidury į tam tikras iškaltas vie
tas buvo padėta keletas tuometinių pinigų ir sidabrinė su 
parašu lenta. Vyskupui pašventinus pradedamus statyt 
vartus, Lietuvos Did. Kunigaikštis ir valdžios atstovai pa
dėjo vartų pamatan po vieną akmenį. Iškilmės pasibaigė 
didžiojoje rinkoje, kur buvo giedota bažnytinis himnas: 
Tave, Dieve, garbiname. Lig pat iškilmių galo skambėjo 
varpai ir buvo šaudoma iš patrankų.

Tokiu pat būdu, be minėtų Medininkų vartų, buvo 

padaryti miesto sienoje dar Vilniaus vartai išeiti į Neries 
upę, Trakų, Spaso ir Pilies vartai. Siena buvo statoma taip, 
kad vidun jos patektų visos klek nors daugiau apgyventos 
vietos.

Reikia, tiesa, pastebėti, kad Brauno Vilniaus žemėla
py gan smulkiai nurodomi vartai, bet jų įvardymas ne vi
sur sutinka su dokumentais. Pavyzdžiui, vietoje Vilniaus 
vartų — Klėtkų vartai, vietoje Medininkų vartų — Vokie
čių vartai ir panašiai. Tarp kitko Braunas pažymi, kad 
Vilnius neturėjęs atskirų priemiesčių. Jo nuomone, mies
tą apsupdavęs vienas netvarkoje statytais namais prie
miestis. Gal dėl to Brauno žemėlapy nurodyti gatvių už 
miesto sienos tęsiniai irgi nev.suomet dokumentams ati
tinka.

Be minėtų penkerių didžiųjų vartų, buvo ir kiti, kai 
kurie jų vėtau statyti. Paminėsim Rūdninkų, Totorių, Su- 
oačiaus, Bernardinų ir Slapieji vartai. Miestą vis tirščiau 
apgyvenus, gan aiškiau pasireiškia gatvės, skersgatviai ir 
aikštės. Pirma gatvės ir aikštės buvo labai nepastovios. Už
teko gaisrui ar priešininkui namus sunaikinti, kad nau
jai statomieji rūmai gatvės kryptį pasuktų visai naujon 
vieton. Bet tiksliai susekti, kaip gatvės išsivystė, kodėl jos 
turi vieną ar kitą kryptį, yra sunku, kadangi Vilniaus 
miesto gyventojai buvo įvairios kalbos, įvaiir.ų papročių. 
Pavyzdžiui, Pilies gatvę vieni vadindavo Plačioji, ar tie
siog Didž.oji, arba Didžioji miesto gatvė. Tokiai padėčiai 
esant kitas gatvių išvystymo istorijos smulkmenas dar 
sunkiau susekti.

Ypač dar šį darbą apsunkina tai, kad kai kuriais Lie
tuvių kilmės vardais pavadintas gatves vėliau įsigyvenę 
slavai vadina saviškais žodžiais, iškraipo taip, kad paskui 
nei jie patys reikšmės nebenuvokia, nes istorijos dulkės 
taip storai viską dengia.

Pilies kelias, kol dar mieste retai buvo namų, paskui 
virto Pilies gatve. Ji eina lig šv. Jono bažnyčios. Toliau 
jau eina Didžioji gatvė, susidurdama su Aušros Vartų gat
ve. Kai kurios gatvės gavo vardus ar nuo bažnyčių, pav. 
šv. Jono gatvė, ar nuo kurio nors turtingo savininko, pav., 
Skapo gatvė ir t.t. Seniausių gatvių tarpe veik savo kryp- 

,čių nepakeitusių yra Vokiečių, Stiklinė, Rūdninkų gatvės.
Yra gatvių, kaip žydų ir Jatkų gatvės, kurios buvo ap

gyventos veik vienų žydų, nes tik čia jiems buvo (1633 
metais) leista gyventi, pirkliauti ir verstis įvairiais ama 
tais, šitose gatvėse jie galėjo pirktis namus, ir niekas ne
turėjo teisės to jiems užginti, žydai mokėdavo vienokius 
su kitais miestelėnais mokesčius. Jiems buvo leista galvi
jus pirkti tik sau maistui: bet ne pardavimui kitiems 
Taip pat jiems vėliau buvo užginta smulki prekyba: 
alum, degtine, midum, silkėmis, druska ir kitais daiktais. 
Jie galėjo tik atskiromis statinėmis tuos produktus parda
vinėti. Degtinę jie turėjo pirktis iš šlėktų. Amatininkų at
skiri cechai jų neįsileisdavo savo tarpam Amatininkai žy
dai galėjo tik savo, žydų, reikalams tarnauti, žydų gatvė
je buvo 12 viešų krautuvių, kur jie ir prekiavo. Jie turėjo 
įvairiausių daiktų: brangiuosius kailius, turkų dirbinius, 
auksą, sidabrą, brangiuosius akmenis ir t. t. Yra užsili
kusių ir grynai lietuvių gatvių vardų: Antakalnio, Šnipiš
kių, Bokštų, Paplavų ir d. k.

Ir Vytautas ir Kazimieras daugiausia gyveno Tra
kuos, į Vilnių tik laikinai teatvykdami. Nuo XVI amžiaus 
Did. Lietuvos Kunigaikščiai pradeda nuolatos Vilniuje 
gyventi. Nuo to laiko pradedama taisyti žemoji pilis, kur 
buvo kunigaikščio rūmai. Kaip pilis, taip ir kunigaikščio 
rūmai seniau statyti pasirodė pgrankštūs dabartiniams 
gyventojams. Todėl, ypač kunigaikščio Aleksandro sužie- 
dotinės iš Maskvos, kunigaikštytės Elenos, Jono dukters, 
laukiant, žemoji pilis žymiai buvo padidinta: pristatyta 
prie jos daug naujų namų ir senieji pataisyti. Daug žemės 
plotų apie žemąją pilį priklausė katalikų dvasininkams. 
Jauna kunigaikštienė, pratusi Maskvos plačiuose rūmuo
se gyventi, pasistengė savo pilies dalį dar praplėsti. Ji 
nupirko nuo kun. Pilipavičiaus, kurs vėliau buvo Kijevo
vyskupu, žemės plotą ir ten dar pastatė naujus rūmus, 
kurie buvo skirti kunigaikštienės iš Maskvos dažnai at
vykstantiems giminėms ir Maskvos pasiuntiniams viešėti.

(Bus daugiau)
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Moterų konclagerio zona maža — ne
didelis trikampis kiemas, aptvertas dvi
guba spygliuota, o trečia aukštų lentų, 
kad nieko nematytumei, tvora, virš ku
rios įrengtas saugančių mus kareivių pos
tas — maža su stogeliu būdelė. Kareiviai 
keisdavosi kas 3 vai. Kaliniams su jais 
kalbėtis griežtai draudžiama. Viduryje 
kiemo senas medinis namukas — barakas 
kuriame vienas kambarys — miegamasis, 
kitas — valgykla, o šalia — darbo kam
barys, cechas, kuriame privalėjome per 
dieną .pasiūti po 60 porų darbinių piršti
nių. Kas neišpildydavo tos normos, tuos 
veždavo už bausmę į karcedį. Siuvamos 
mašinos buvo labai senos, dažnai gesda
vo, siūlas blogos kokybės ir kas 5-10 min. 
nutrūkdavo, pasiūti tas 60 porų pirštinių 
— tikra kankinystė. Aš tą normą siūda
vau nuo 6 vai. ryto iki 22 vai., su mažo
mis pertraukomis —■ pavalgyti, pasivaikš 
čicti, pasimelsti. Gerai, kad mes dirbome 
viena pamaina, mūsų buvo nedaug, o ki
taip nuolat būčiau buvusi karceryje, nes 
per pamainą neįmanoma su nuolat gen
dančia siuvama mašina, pasiūti normą. 
Cechas žemas, jokių ventiliatorių, todėl 
oras nuo elektra varomų siuvamų mašinų 
įkaista, o nuo siuvamų pirštinių daug 
dulkių, jų tarpe ir stiklo dulkių — jomis 
padengta medžiaga, kurią prisiūdavome 
prie pirštinių delno, kad ne taip greitai 
suplyštų. Pirštinės skirtos nešioti ply
toms, prie, statybų ir kitų darbų. Dabar 
normą pakėlė ir per parą kaliniai privalo 
pasiūti 110 porų pirštinių. Sovietai ver
gams negailestingi!

Iš to, ką kalinys uždirba, pusę atlygini
mo išskaito valstybei, iš to mokomos al
gos prižiūrėtojams, kagėbistams ir pan., 
o iš likusios pusės atlyginimo išskaito už

LAIŠKAS IŠ VAŠINGTONO

Tautu lydinimo mitas
Amerikos „tautų lydinio“ tezė siekia 

1904 metais Izraelio Zangvilio parašytą 
vaidinimą „The melting pot“. Iš šio vai
dinimo vardo atsirado tikėjimas, kad tau 
tybės JAV yra sulydinamos, jos išnyksta. 
Nėra abejonės, kad JAV gyventojai suda
ro vieną tautą, tačiau įžvalgūs sociologai 
šioje tautoje randa daugybę tautybių ir 
kultūrų, kurios keičiasi, bet neišnyksta.

Bene pirmas kiliminių kultūrų vertės 
pabrėžimas buvo padarytas a.a. preziden 
to J.F. Kenedžio apie 1961 metus. Maž
daug tuo metu prasidėjęs negrų ekonomi
nio išsilaisvinimo sąjūdis stipriai pabrė
žė mažumų kultūrų klausimą ir vėliau pa 
skatino baltuosius — imigrantus iš Euro
pos — protestantus, žydus, katalikus — 
pradėti domėtis savųjų tautinių kultūrų 
padėtimi.

1963 m. profesoriai Danielius Patri
kas Moynihanas ir Natanas Glazeris 
paruošė studiją „Po tautų sulydinimo“, 
kurioje jie peržvelgė Niujorko miesto 
tautybių mišinį. Jų nuomone, Amerikoje 
priimta tautybių sutirpdinimo tezė yra 
mitas. Savo studiją jie pasiūlė išleisti 
Harvardo universiteto leidyklai, tačiau 
universitetas jos atsisakė, nes tautybių 
klausimas JAV anuomet skaitėsi esąs per 
jautrus. 1970 m. abu profesoriai savo hi
potezes papildė prijungdami prie 'knygos 
95 psl. papildymą, švęsdami dvidešimtąją 
šios knygos sukaktį, profesorius Glazeris 
ir dabar senatorius Moynihanas savo stu 
dijos išvadas vėl patikrino ir rado beveik 
visas tebegaliojjančiom. šiame laikotar
pyje jų darbas virto klasišku vadovėliu 
ne tik sociologams, bet ir praktiškiems 
politikams ir miesto administratoriams.

Studija „Po tautų sulydinimo“ savo 
išvadas rėmė 5-mis Niujorko miesto gy
ventojų tautybėmis: negrais, puerto-ri- 
kiečiais, žydais, italais ir airiais. 1983 
m. abu autoriai priėjo išvados, kad vi
sos jų paskelbtos hipotezės, išskyrus vie
ną pasitvirtino.

Pirmiausia, amerikiečiai tebėra jaut
rūs savo kilmei ir dauguma nėra jos pa
miršę. 1980 m. gyventojų surašyme bu
vo pirmą kartą klausiama žmonių kilmė. 
83 proc. pabrėžė bent vieno iš savo tėvų 
kilmę ir tik 6 proc. nurodė esą ameriko
niškos kilmės. Senatorius Moynihanas 
šiuos davinius dar papildo Tennessee vai 
stijos statistika, kurios kalnų gyventojai 
(„hillbillies“) ten sėsliai gyveno šimtus 
metų, bet save vistięk kildina iš anglų, 
airių, arba škotų.

Autoriai teigia, kad kilminės grupės, 
remdamosios savita istorine patirtimi, 
kultūrinėmis savybėmis, imigracijos lai
kotarpiu, ir savo ekonominės patirties 
pergyvenimais, išvystė savitus ekonomi
nius. politiškus ir kultūrinius bruožus. At 
sivežtinei kultūrai išblėstant — o ji gana 
greit blėso — vystėsi nauja, kurią įtai
gojo gyvenimo patirtys Amerikoje ir šiuo 
būdu atsirado naujų kilminių grupių 
bruožai... Kiekvienu atveju kilminė są
voka ateivių įkartose išlieka ir po kultū
rinio asimiliavimosi.

1963 m. autoriai pastebėjo, kad žy
dės daug daugiau dalyvauja politiniame 
gyvenime, nei žydai. 1983 m. ši padėtis 
visai pasikeitė — daug žydų užėmė ren
kamas vietas. 

maistą — už mėnesį, griežto režimo konc- 
lageryje, išskaito apie 12 rub. Iš to galima 
spręsti apie maisto kokybę, kai dar vir
tuvės darbuotojos, mums virė kriminalis- 
tės, vogdavo ir dalindavosi su prižiūrėto
jom pavogtu nuo kalinių maistu. Išskai- 
tydavo už rūbus, patalynę, apavą ir t.t. 
Kaliniui beveik nieko nelieka. Jei normą 
išpildai ir neturi „prasikaltimų“, leidžia
ma į mėnesį konclagerio kioske nusipirk
ti už 5 rub. maisto, rašymui priemonių, 
muilo. Tame kioske iš maisto beveik nie
ko nebūdavo, tik seni sausainiai, pigūs 
saldainiai, blogi-seni konservai, arbata, 
retkarčiais margarinas, džemas, aliejus, 
be to rūkalai, machorka. Per visą mano 
kalinimo laiką buvo tik kelis kartus bal
tesnės duonos, kurią galima valgyti. I 
kioską veda prižiūrėtojai ir ten, jei eina
moje sąskaitoje yra užsidirbtų pinigų, 
leidžiama pirkti, o jei ne — neleidžiama, 
iš artimųjų atsiųsti pinigai pirkiniams 
panaudoti neleidžiama, turi pats užsidirb
ti. Kaliniai, kurie atsisako dirbti privers
tinį darbą, siūti pirštines ar ką kitą dirb
ti, visą konclagerio bausmės laiką yra 
baudžiami: tris kartus iš eilės po 15 parų 
karcerio, po to — 3 ar 6 mėn. griežto 
režimo kalėjimo kamera, tarp tų bausmių 
trumpos pertraukos, apie savaitę pabūna 
konclageryje ir vėl visikas iš pradžios iki 
pat kalinimo pabaigos. Nuo priverstinio 
darbo atleidžia visiškus invalidus. Net lo
voje gulintiems duoda darbo: daryti kar
tonines dėžutes ir pan.

Kai mane atvežė į Mordovijos koncla- 
gerį, jame buvo 21 kalinė, aš 22-troji. Vy
ko remontas ir tą savaitę mums leido 
nakvoti kieme, ant suolų. Koks džiaugs
mas, kai beveik po metų praleistų tvan
kiuose kalėjimų rūsiuose, vėl galėjau kvė 
puoti grynu oru ir džiaugtis žvaigždėtu

1963 m. autoriai pastebėjo airių krau- 
stymąsi iš Niujorko miesto į priemies
čius ir polinkį pereiti iš demokratų į res
publikonus. 1983 m. išrinktų airių skai
čius Niujorko miesto komisijose rodė ma 
žėjimą. Lygiagrečiai airiai pradėjo už
imti vadovaujančias vietas Niujorko prie
miesčiuose, ne demokratų, bet respubli
konų sąrašais. Atseit, airiai turtėjo ir 
virto respublikonais. Panašus vyksmas 
buvo taip pat pastebėtas katalikų tarpe 
— anksčiau Niujorko politiniame gyveni
me vyravę katalikai demokratai savo vie 
tą užleido žydams.

1963 m. buvo pastebėta, kad Romos 
katalikų bažnyčios svoris intelektualinė
je ir politinėje srityje mažėjo. Senato
riaus Moynihano nuomone, katalikų aukš 
tosios mokyklos neišvystė intelektualinių 
milžinų. Bažnyčios įtaka ir jos svoris Niu
jorke ir visoje Amerikoje ir šiandien te- 
bekrinta.

1963 m. autoriai manė, kad sekančia
me Amerikos gyventojų evoliucijos tarps 
nyje pagrindinį vaidmenį vaidins tikyba 
ir rasė. 1970 m. jie savo išvadas pakeitė, 
nes rado, kad tikyba nebėra tokia įtakin
ga gyventojų pažiūroms, nei buvo anks
čiau. Jos vietoje pirmaujančią vietą užė
mė rasės ir po to žmonių kilmės 'įtakos.

1960-1970 m. laikotarpyje Amerika, 
anksčiau visuomet sekusi Europos refor
mų ir socialinio gyvenimo vystymo pa
vyzdžiais, tapo šiose srityse eksportuo
toja: Amerikos socialinės teorijos pradė
jo daryti įtaką anglų visuomeninėje politi 
koje. Reaguojant į neturto „atradimą“ 
Amerikoje, neturtas buvo iš naujo „at
rastas“ ir Europoje.

Papildydami savo tyrimus, autoriai 
1983 m. nurodo, kad iš penkių tautybių 
tik Niujorko negrai liko maždaug toje 
pačioje padėtyje. Politinėje arenoje da
bar atsirado naujos skaitlingos ir reikš
mingos tautybės: Azijos kilmės ir ispa
niškai kalbantys imigrantai. Azijatai ro
do stiprų išsilavinimą ir darbštumą, o 
ispaniškai kalbančios mažumos — poli
tišką svorį. Nauja jėga Niujorko mieste 
yra indai, kurie turbūt sudaro turtingiau 
šią tautinę mažumą.

Vieha 1963 ir 1970 m. papildymo hipo- 
ezė, tačiau nepasitvirtino. 1960-taisiais 
metais buvo pastebėta, kad neproporcin
gai daug negrų ir puerto-rikiečių gauna 
pašalpas. 1970-tųjų metų papildyme au
toriai išreiškė viltį, kad krašto gerbūviui 
kylant, pašalpas gaunančių negrų ir puer_ 
to-rikiečių nuošimtis mažės. Tai neįvyko.

1963 m. Niujorko mieste buvo apie 
300,000 pašalpas gaunančių žmonių. Eko
nominei padėčiai pagerėjus, 1970-tojo de
šimtmečio bėgyje pašalpas gaudavo apie 
vienas milijonas žmonių. 1982 m. šis skai
čius vistiek buvo apie milijoną. Autoriai, 
vadovaudamiesi šiais skaičiais mano, kad 
neturto pašalpos žmonėms nepadeda, bet 
tik skatina savo padėtį tęsti. Nenasiturin- 
čių negrų ir puerto-rikiečių padėtis Niu
jorko mieste atrodo nepasikeitusi.

Profesorių Moynihano ir Glazerio stu
dija pralaužė ledus tautybių studijoms. 
Šiandien šios temos darbų yra šimtai, 
bet turbūt nei vienas iš jų negali pasigir
ti tokiu interpretacijos įžvalgumu, kokiu 
pasirodė šių autorių darbas. L. Kasiulis 

dangumi. Bet tik savaitę. Po to vėl visas 
suvarė į barako žemą ir ankštą miega
mąjį — ten visos būtinai privalėjome mie 
goti. Aš miegojau antrame aukšte, palu
bėje, kol atsilaisvino lova pirmame aukš 
te. Apačioje buvo kiek lengviau, bet de
guonies vis tiek trūkdavo, nes langeliai už 
daryti — šalta senutėm kalinėms, o mie
gamasis nedidelis, lova prie lovos, o per 
vidurį siaurutis takas praeiti. Viena iš 
didžiausių fizinių kančių buvo tos konc
lagerio naktys, kai lauki nesulauki ryto, 
kada galėsi išbėgti į kiemą ir pakvėpuoti 
prieš darbą, grynu oru. Dėl tvankumo 
daug ką kankino nemiga, o dieną, net 
senutėms griežtai draudžiama ilsėtis. 
Atsigulti dieną gali tik ligonės, turinčios 
tam gydytojo leidimą, o kitaip — baudžia 
ma. Mordovijos konclageryje savo amžiu
mi vyriausia buvo KASNOVA Tatjana 
Karpovna, gimusi 1904 m. Vadinome ją 
baba Tania. Smulkutė, neaukšta, išse
kusi provoslavė senutė, baba Tania buvo 
■vdsiišika beraštė — ne tik rašyti, bet ir 
skaityti nemokėjo. Kuo ji taip išgąsdino 
sovietų valdžios pareigūnus, kad jie ją 
nuteisė 7 m. griežto režimo konclagerio 
ir 3 m. nutrėmimo, kaip ypatingai pavo
jingą valstybinę nusikaltėlę? Visas jos 
„nusikaltimas“, kaip ir kitų 9 kondlagery 
uždarytų rusių pravoslavių buvo tame, 
kad ji, ranka perrašytus eilėraščius, smer 
kiančius valdiškų bedievių tyčiojimąsi iš 
tikinčiųjų ir jų persekiojimą, įmesdavo 
žmonėms į jų laiškų dėžutes, atseit, „šmei 
žė sovietų valdžią“... Už tai, kad sovietų 
pareigūnai kovoja su visu tuo, kas šven
ta tikinčiajam, jos sovietų valdžią atvirai 
vadindavo šėtono valdžia (satanins&aja 
vlast). Baba Tania pasižymėjo ypatingu 
švarumu ir beveik visą dieną, kaip ir 
kitos provoslavės, melsdavosi. Jos smerkė 
cerkvės hierarchijos nusikalstamas nuo
laidas valdiškiems bedieviams, jų ben
dradarbiavimą su jais, išduodant tikin
čiųjų reikalus. Vadino save tikromis pro- 
voslavėmis, labai griežtai pasnikavo, visai 
nevalgė mėsos nei gyvulinių riebalų, to
dėl dažniausiai tevalgydavo tik duoną. Į 
košę ar sriubą — balandą dažnai įmesda
vo surūdijusių lašinių gabaliuką ar spir
gų, ir jos to maisto nebevalgydavo, nors 
tų riebalų būdavo tik dėl kvapo. Prašyda
vome konclagerio vadovybės, kad virėjos 
notėtų mums į verdamą košę ar sriubą tų 
spirgų ar taukų, nes senutės provoslavės 
priverstos badauti, o ir mes dažnai apsi
nuodijame nuo tų senų riebalų. Mums 
atsakydavo: „Nepatinka, nevalgykite! Ne 
į kurortą atvažiavote!“ Ir virė kaip anks
čiau. Kai gegužės 1.-ą ar lapkričio 7, pa
gal provoslavės, per velniašventes, atneš-
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Sfiaityteju taikai
VASARIO 16 HUETTENFELDE

Tikrai laibai gražiai buvo atšvęsta Va
sario 16-ji lietuiviškaime laisvo pasaulio 
žemės kampelyje Huettenfelde.

Išėjęs iš šito paminėjimo, dar ilgai ne
gali pamiršti taip mielai pasakytų lietu
viškų žodžių, skambių mūsų dainų, tau
tinių šokių ir lietuviškos nuotaikos.

Pagarbos verti rengėjai ir programos 
atlikėjai.

Keleivi, jeigu kada keliausi po Vakarų 
Vokietiją, neužmiršk, kad čia gražioje ly
gumoje, netoli Heidelbergo ir. Mannhei- 
mo miestų yra lietuviškas mokslo kampe
lis, su nuosava žeme ir pastatais. Ten jau 
daugiau kaip dvidešimt metų, tvirtai įlei
dus šaknis, gyvuoja lietuviška Vasario 16- 
sios gimnazija, čia vis dar šviečia, lyg 
vaidilučių kūrenama, laisvos Lietuvos 
ugnis. Čia jauti lietuviškų širdžių plaki
mą ir džiaugsimą, kad taip dažnai mini
mos lietuvių tautinės šventės, kurių jau 
daugelį metų negali minėti okupuota, 
skaudžią priespaudą nešanti mūsų tauta. 
Ten žmonės deginasi, kad atkreipti pa
saulio dėmesį, kokią sunkią dalią kenčia 
sena ir garbinga lietuvių tauta, laukda
ma auštančio laisvės ryto. M.M.

MINTYS APIE LIETUVIŠKAS 
PAMALDAS

Vieno sekmadienio rytą (1984.2.19.) 
apie dešimtą valandą, užsukau radiją. 
Staiga girdėtu moters lietuvišką malonų 
balsiuką. Iš karto ir nusigandau. Paskui 
prisiminiau kunigo V. Šarkos iš Ham
burgo „Aušros Vartų“ lapelyje praneši
mą apie lietuviškas šv. Mišias. Kad ir bu
vau užsirašęs, bet vos neužmiršau. Matyt, 
sergu „užmaršties liga“. Deja, ja serga 
nemaža lietuvių. Net ir kunigai ja serga. 
Senatvė. Tačiau buvo smagu bei jautru 
•girdėti per radiją kunigo ir maldininkų 
balsus. Tik švento Kazimiero giesmė ne
buvo vykusi. Turbūt dėlto, kad jis prieš 
500 metų gyveno. Kitos giesmės jaudino 
širdį. Ir žodžiai į lietuvius, net ir į Lietu
vos lietuvius.

Tokios šv. Mišių transliacijos per radi
ją būtų ir ateityje visiems naudingos, jei
gu mūsų kunigai laiku tuo pasirūpintų. 
Deja, už dyką tik vienas Dievas viską da
vė ir duoda. Žmonėms reikia mokėti. Bet 
juk yra „Laisvoji radijo statis“ Muenche- 
ne. Tš tenai galima būtų kiekvieną sekma
dienį šv. Mišias pasaulio lietuviams per
duoti.

davo kaliniam priedo po mažą bulkutę, nė 
viena provoslavė jų neimdavo. Ėmėme 
protestuoti, kad tokią senutę, babą Tanią 
visišką beraštę laiko griežto režimo la
geryje. Žmonijos istorijoje negirdėta, kad
74 metų beraštė senutė galėtų būti ypa
tingai pavojinga valstybei... Atvyko kokia 
tai komisija, išsikvietė babą Tanią pasi
kalbėti, o ji jiems pasakė, kad iš šėtoniš
kos valdžios atstovų jai jokios malonės 
nereikia. Paliko ją konclageryje, o 1979,
75 metų senutę Tanią išvežė etapu 'į nu- 
trėmimą. Kriminalistės etape iš jos viską 
atėmė: menkas jos maisto atsargas, rū
bus ir riet šimtasiūlę — vatinį švarkelį. 
Buvo tai spalio pabaiga ir lapkričio pra
džia ■— šalta, drėgna. Sunki, beveik mė
nesį trukusi kelionė per kalėjimus, ba
das ir šaltis visai išsėmė jos menkos svei
katos paskutinius likučius ir ji atvežta į 
Kazachstano stepes, tarp visai jai sve
timų žmonių, 1979 lapkričio 23 atidavė 
Viešpačiui savo dvasią. Teilsisi Viešpaty
je! Baba Tania prie savęs turėjo mano ad 
resą, tada aš buvau dar Sibire, nutrėmi- 
me, o geraširdė moteris, jos paprašyta, 
parašė man laiškelį, kuriame pranešė, kad 
babą Tania atvežė sunkiai sergančią ir 
ji, neužilgo po atvežimo 1979.XI.23 mi
rė. Jos kūną tuoj paėmė milicija ir išvežė, 
o kur — niekas to nežino. Baba Tania 
mirė toli nuo savo artimųjų ir niekas ne
žino kur palaidoti jos palaikai, bet jos 
gyvenimo auka 'įprasminta — kankinių 
mirtys, tai šviesiausios žvaigždės žemės 
naktyje, tai palaima kovojančiai Bažny
čiai.

(Bus daugiau)

MIRĖ RUN. JONAS KUBILIUS

Vasario 2 dieną mirė Daukšių, Vilka
viškio vyskupijoje, parapijos klebonas 
kun. Jonas Kubilius. Velionis buvo sulau
kęs aštuoniasdešimt vienerių metų am
žiaus. Kunigu lįšventintas 1931 metais. 
Mūsų žiniomis, tai jau trečias šiemet Lie
tuvoje miręs kunigas. Šia proga, kaip dva
sinį velionio testamentą, galime pacituoti 
daugumos Lietuvos kunigų pasirašytą pa 
reiškimą, po kuriuo randame Ir Daukšių 
klebono kun. Jono Kubiliaus parašą:

„Mes prašome ir reikalaujame panaikin 
ti civilinės valdžios nustatytą Kauno Kuni 
gų Seminarijos auklėtinių limitą, nes pa
gal kanonus vyskupai ir vyskupijų valdy
tojai savo nuožiūra priima kandidatus į 
Kunigų seminariją, skiria dėstytojus ir 
prižiūri mokymą bei auklėjimą“ ...Kuni
gų Seminarijos praplėtimas šiandien yra 
•gyvybinė Lietuvos Bažnyčios problema. 
Dėl to, laidodami senuosius kunigus. Lie
tuvos katalikai iįsiparei?oja dėti visas 
pastangas, kad vienintelės Lietuvoje Kau
no Kunigų Seminarijos durys būtų kuo 
plačiausiai atvertos visiem jaunuoliam, 
kurie nori Ir yra tinkami būti kunigais.

Tos mano mintys daugumai gal atrodys 
juokingos ir kai kas pasakys: „Naujas 
davatka!“ Be to, Ir neįgyvendinama, nes 
esame labai išsimėtę Ir neturime pinigų. 
•Gerai, bet ir čia aš turiu įdėją: 'įgrokime 
šv. Mišias į plokšteles ar kasetes. Mielai 
visi nusipirks ir aš neatsitiksiu, nes lie
tuviška malda kažkaip daugiau prie šir
dies. Pavyzdžiui, lenkai visuose didmes- 
čiuose turi bažnyčias, kur kiekvieną sek
madienį lenkiškai atlaikomos šv. Mišios. 
Vienoje esu buvęs. Girdėjau, kai vokiečių 
kunigai gyrė pamaldžius lenkus klausda
mi, ar tikrai visi tokie lenkai? Kiekvieną 
sekmadienį pilnutėlė bažnyčia, o po pa
maldų jie susirenka į salę susitikti bei 
•palbūlvfoti. Niekas niedrlaudžia. Vokiečiai 
jokio užmokesčio nereikalauja. Svarbu, 
kad meldžiasi! O CARITAS net valgyti 
bei išgerti duoda.

Ir mes lietuviai galime vokiečių bažny
čiomis naudotis. Ir naudojamės, bet tik 
Muenehene, Hamburge, Luefoecke, Bre
mene ir kitur. Mat, tose vietose yra dau
giau lietuvių, ir į pamaldas atvažiuoja ar 
ateina nuo 10 iki' 100 maldininku. Tačiau 
apylinkėse — lieka prie vokiečių bažny
čių ar prie radijo bei televizijų. Brandu 
nuvažiuoti. Tačiau lenkai ekskursiniu bū
du pasiekia savas .pamaldas vokiečių baž 
nyčiose. Mūsų kunigai tokių ekskursijų 
neruošia. Jeigu ne, tai ir plokštelės bei 
kasetės būtų visiems naudingos, sukeltu 
dvasinę jėgą ir padėtų lietuviškumo iš
laikymui! Ignas Smigelskis

PRAŠYMAS
Šetadienis, vasarib 25 d.

Šiandien mano mamytė ir tėtė eina į 
blynų balių. Aš su savo broliuku pasi
liksime namuose su močiute, nes mums 
neįdomu. Mes eitume, jei ten būtų mūsų 
amžiaus vaikų, su kuriais galėtume pažais 
ti.

Aš labai norėčiau, kad būtų daugiau 
tokių susirinkimų kaip skautų stovykla 
Sodyboje. Stovykla būna tik vieną savaitę 
per metus. Ten turime daug įdomių da
lykų ir daug sportuojame. Aš pasiilgstu 
savo draugių skaučių, kurias matau tik 
vieną savaitę metuose. Būtų daug įdomiau 
ir linksmiau, jeigu dažniau visos susitik
tume.

Ar galėtų kas nors man padėti šituo 
reikalu?

Rinutė Gasperaitė (12-kos metų)

Tolstojus ir Lietuva
(Atkelta iš 2 psl.)

versitetą. Kurį žvėriškai nugalabijo Ni- 
kalojus I-asis. Universitetas Aleksandro 
1-ojo ir Vilniaus švietimo apygardos ku
ratoriaus Adomo Čartoriskio laikais bu
vo ne tik seniausia Imperijoje, bet ir tik
roji Vakarų kultūros, ir mokslo citadelė, 
pačių rusų gretinama su Oksfordu ir Ge- 
tingenu.

Kaip tik apie tas Leleveliu! tiek bran
gias gilias Europos Vilniaus tradicijas, 
apie tai, kad Lietuva priklauso kitokiam 
nei Peterburgo ir Maskvos pasauliui nė 
girdėti nenorėjo „Karo ir Taikos“ kūrė
jas — jam rūpėjo parodyti, kad Napoleo
nas įsiveržęs į iš seno rusiškas žemes kaip 
agresorius, grobuonis, prieš kuilį caras 
Aleksandras turėjo pilną moralinę teisę 
šaukti visus savo valdomos šalies gyven
tojus į šventąjį Tėvynės karą!

Bet Lietuva tuomet vos keliolika metų 
išbuvusi caro valdžioje ir žmonės mūsų 
žemėje sutikdavo Napoleoną kaip išva
duotoją. Juk ir grynai rusiškose srityse 
vietomis sukildavo prieš carinę valdžią 
baudžiauninkai, dar neužmiršę galingojo 
Pugačiovo sukilimo. Ir tiek išreklamuo
toji liaudies milicija buvo tikras blefas. 
Suvarytųjų mužikėlių nedrįso nė apgink
luoti, jiems nestato barzdų, kad jie ne
pagalvotų nebesą baudžiaviniai vergai, o 
tikri kareiviai. Net kai kurie dvarininkai 
kolaboravo su Didžiąja Armija. Ir toks 
aukštas pravoslavų bažnyčių hierarchas, 
Mogiliovo metropolitas, pripažino Napo
leono valdžią.

Tėvynės karo mito vardan visa tai 
nutylėta „Kare ir Taikoje“ ir oficialioje 
carinėje istoriografijoje.

Kanonizuotosios Tėvynės Karo legen
dos griebės Stalinas po to, kai jis, susita
ręs su Hitleriu, pradėjo H-ąjį pasaulinį 
karą, užgrobė rytinę Lenkijos valdomų 
žemių dalį, Pabaltijo valstybes, bet pats 
tapo IlI-iojo Reicho užpultas.

Baigdamas pranešėjas sustojo ties di
džiuliu persilaužimu vėliau įvykusiu Le
vo Tolstojaus kūryboje ir veikloje. Slą- 
vofiliškas, didžiarusiškas, artįvafkarietiš- 
kas „Karo ir taikos“ metraštininkas, lyg 
pats kovojęs sutriuškinant Napoleoną — 
savotiškas bylininis Uja Muromietis tam
pa biblinių Jasnaja Polianos pranašu — 
panašiu į Elijošių — rusiškai Uja Prordk.
Ir tas naujas Tolstojaus Levas Nikolaje- 

vičius sueina į naują sąlytį su Lietuva, su 
giliu jautrumu atvaizduodamas savo pui
kiame apsakyme „Už ką?“ vilnietį sukilėlį 
Migurskį. šitame „Už ką?“ užplakamas ka 
talikų kunigas Serocinskis skaito pas Tols 
tojų savo lotyniškai paskutinę maldą 
„Miserere mei Dominus secundum mag- 
nam misericordiam tuam!“

Trumpai buvo paminėtas ir paskutinis 
Levo Tolstojaus sąlytis su Lietuva — di
dysis rašytojas ilgą laišką parašė savo 
Sevastopolio kovų draugo sūnui, Petrui- 
Stolypinui, tuometiniam Rusijos prem
jerui, mėginusiam gelbėti imperiją nuo
dugnia agrarine reforma pakeičiant ar
chaišką bendruomeninį žemės valdymą 
viensėdžiais. Tolstojus priekaištavo dėl 
įprastinės rusų „obščinos“ kaitaliojimo. 
Stolypinas atsakydamas nurodė į jo paties 
stebėtą „Vakarų gubernijų ūkininkų“ pa. 
tirt). Valstybės vyras, kuTį greit po to 
nužudė teroristai, turėjo galvoje Lietuvos 
viensėdžius — Stolypinas turėjo Kauno 
gubernijoje Kalnaberžės dvarą ir kurį lai 
ką buvo gubernijos bajorų maršalka.

Pranešimą bendrijois dalyviai priėmė 
šiltai, su dideliu dėmesiu. Ši Tolstojaus 
santykių su Lietuva suvestinė apžvalga 
pagilino Amsterdamo slavistų susidomė
jimą mūsų kraštu ir jo likimu per kruvi
nus užgrobimus dabartiniame ir praeita
me šimtmečiuose.

Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

Kino pasauly
Amerikiečių filme „The Dresser“ (Ap- 

rengėjas) parodomas teatro aktorių ap- 
rengėjas. Jį vaidina Tom Courtenay, ku
ris gerai žinomas kino žiūrovams iš filmų 
„Viena diena Ivano Denisovičiaus gyveni 
me“ pagal A. Soldženicino knygą. Filme 
daug gerai žinomų kino aktorių: Albert 
Finney( filmai „Shoot the Moon“, „Tom 
Jonės“, teatro spektakliai „The Lily 
White Boys“, „Luther“, Henry IV‘) Ed
ward Fox, Zena Walker ir daugelis kitų. 
Filmo režisierius Peter Yates, scenarijaus 
autorius Ronald Harwood, Columbia Pic
tures gamyba. Tai puikus filmas ne tik 
dėl to, kad gera, įtikinama aktorių vaidy
ba, bet įdomus yra Ir režisieriaus darbas, 
puikiai sukurti scenarijaus autoriaus dia
logai.

Filmą „Reuben, Reuben“ kritikai aukš
tai įvertino, nors panagrinėjus filmo tu
rinį, kur nuo beatodairiško sekso darosi 
nemalonu, paklausi savęs, ar iš viso tokie 
filmai turėtų būti gaminami Ir rodomi 
plačiajai visuomenei. Jie iš pagrindų gilau 
na bet kokius moralės principus ir nor
mas.

Filmas „Star 80“ nėra etikos ir elgesio 
normų demonstravimas, jis neteigia ir 
krikščioniškos moralės, bet tokių filmų 
Holivudas išleidžia nevieną. Tačiau žy
mus režisierius Bob Fosse sugebėjo visa 
tai pateikti gana malonioje formoje, fil
mas intriguojantis, Mariel Hemingway 
vaidyba be priekaištų. Filmas pastatytas 
pagal Teresos Carpenter knygą „Death of 
Playmate“, kuri pagrįsta tikru įvykiu.
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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., Aįjgsburge, V. Vokietija.

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Škotijos skyrius — 20 sv.
Jonas Kasponis — 5 sv.
Dėkoja TFA D. Britanijoje.

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
DBLS Škotijos stkyrius — 10 sv.

Nuoširdžiai dėkoja TPF Valdyba

ATITAISYMAS
JAV LB Kultūros taryba pastebi, kad 

j jos pranešimo tekstą apie paskyrimą 
Broniui Railai Radijo premijos įsivėlė vie 
nas svarbus netikslumas. Tame tekste 
pirmasis Railos radijo kalbų rinkinys pa
vadintas „Raibos agavos“, o turėtų būti 
„Vaivos rytkštė“. Taip pat Kultūros Dar
buotojas premijos lauretas Bronius Kvi
klys yra išleidęs 4 tomus veikalo „Mūsų 
Lietuva“.

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 pranešimą 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 
idomaujausi DBLS veikla. Valdyba

Nottinghamas
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Išlaikydama savo tradiciją, Nott. Mo
terų Draugija vėl surengė Nottinghamo 
tautiečiams Blynų Balių, tik šiais metais 
pavadintą Užgavėnių Vakariene. Stalai bu 
vo apkrauti šiltais ir šaltais užkandžiais, 
o kai atėjo blynų eilė, nebebuvo vietos 
kur juos ir dėti.

Šios vaišės suruoštos ukrainiečių klubo 
patalpose. Susirinko daugumas kolonijos 
lietuvių, o pabaigoje net pritrūko vietų.

Pradžiai trumpu žodžiu susirinkusius 
pasveikino Mot. Draug. pirm. F. Damaše- 
vičienė, palinkėdama visiems gero apetito 
ir pakviesdama kun. S. Matulį palaiminti 
stalą.

DBLS sk. pirm. K. Bivainis iškėlė mo
terų pasiryžimą kas metai laikyti lietu
viškas tradicijas ir pasidžiaugė, kad toki 
bendri pobūviai padeda išlaikyti tautie
čių artimesnius ryšius.

Dr. S. Kuzminskas padėkojo moterims 
už taip skaniai paruoštus užkandžius.

Vakarienės metu pravesta turtinga lo
terija, kuriai gražiausią dovaną, tautiniais 
rūbais 'aprengtą didžiulę lėlę-lietuvaitę 
padarė p. Končienė.

Vakarienė užsitęsė iki vėlyvo vakaro. 
Vaišių metų buvo ir pridalnuota ir 
pašįposauta, o kai atėjo laikas skirstytis 
namo, sunku buvo atsisveikinti.

Ačiū moterims už tokį jaukų vakarą 
ir taip šeimyniškai praleistas kelias va
landas. h.g.

Leigh
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyrius šaukia metinį su
sirinkimą, kuris įvyks kovo 17 d., 7 vai. 
vak., White Lion Hotel, Leigh Rd.

Kviečiame visus narius ir prijaučian
čius dalyvauti. Skyriaus Valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
st. 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.

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 Ch arm
wood St., Derby. Susirinkime bus renka
mi skyriaus valdomieji organai bei atsto
vas į S-gos bei 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
Gloucester

SKYRIAUS .SUSIRINKIMAS
Gloucesterio-Stroudo Skyriaus narių 

metinis susirinkimas įvyks kovo 17 d., 6 
vai. vak, 37, Midland Rd., Ukrainiečių Klu 
b o patalpose.

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

Manchesloris
ŠV. KAZIMIERO PAMINĖJIMAS

Kovo 10 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Man- 
ohesterio RK. Bendrija rengia

Šv. Kazimiero sukakties paminėjimą.
Paskaitą skaitys A. Podvoiskis. 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., 
Crumpsall, Manchester, M8 6YJ.

Manchesterio R.K. Bendrija

PAMALDOS
Nottinęhame — kovo 11 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero pagarbai su žiniomis iš Romos 
iškilmių.

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

Kun. A. Geryba praves:
Nottinghame — kovo 17 d., 19 vai., ir 

kovo 18 d., 11.15 vai., Liet. Židinyje.
Derbyje — kovo 18 d.. 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhamptone — kovo 18 ., 17 vai., 

šv. Petre-Pauliuje, North St.

Straipsnis apie lietuvius
LENKAI APIE ŠV. KAZIMIERO SUKAKTĮ

Londono lenkų dienraštis „DZIENNIK 
POLSKI“ (III.3) išspausdino straipsnį 
apie Šv. Kazimiero mirties sukaktį ir apie 
lietuvių ruošiamus minėjimus.

Straipsnyje primenama, kad šiais me
tais sukanka 500 metų nuo „lenkų kara
laičio ir lietuvių šventojo“ šv. Kazimiero 
mirties, šiai dienai atžymėti šv. Tėvas 
Jonas Paulius II kovo 4 dieną šv. Petro 
bazilikoje, Ramoje, atnašaus mišias, o 
D. Britanijoje tą pat dieną J.E. arkivys
kupas Bruno Heim, atnašaus mišias 5 
vai. 30 min. Westminsterio katedroje.

Toliau straipsnyje sakoma, kad šv. Kaži 
mieras gimė 1458 metais Kazimiero Jogai 
laičio šeimoje, ir jis buvo karaliaus Vla
dislovo Jogailos vaikaitis. Jis daug kelia
vo ir buvo rūpestingai auklėjamas. Jo 
mokytoju buvo kronikininkas ir istorikais 
Janas Dlugošas, vienas iš labiausiai anais 
laikais išmokslintų žmonių. Nuo anksty
vos jaunatvės karalaitis buvo labai pamal 
dus ir rūpinosi patekusiais vargan. Mirė 
jis 1484 m., būdamas vos 26 metų am
žiaus. Jau 1527 metais jis paskelbtas šven 
tuoju.

Šv. Kazimieras yra Lietuvos globėjas 
ir taip pat globėjas lietuvių bažnytėlės 
Londone, 21, The Oval, E.2, kuri pastaty
ta pagal arch. Benedikto Williamsono pro 
jektą. Bažnyčios altoriuje italų meninin
ko Tyrolese skulptūra, vaizduojanti Dievo 
Motinos karūnaciją, dešinėje pusėje — 
Lithuania paveikslas su Vytimi. Bažny-

L.N.B. PRANEŠIMAS
Užbaigėm Lietuvių Namų Bendrovės 

veiklos dar vienus finansinius metus. Pra
ėjusieji metai nebuvo lengvi. Sunki eko
nominė padėtis D. Britanijoje paveikė ir 
mūsų veiklą, bet vis dėlto, kai kurie mū
sų ekonominiai vienetai padarė pažangą 
ir tai teikia vilčių ateičiai.

Bendra pajamų suma padidėjo, bet me
tus baigėme su mažesniu pelnu: iš viso 
£8,084 (£1,016 mažiau). Turėjome ne
išvengiamų papildomų išlaidų už profe
sinius patarnavimus £1,713.

Socialiniams ir kultūriniams reikalams 
išleista £7,457 (£1,319 daugiau negu anks 
tyvesniuose metuose). Pridėję £112,426 
Bendrovės paramą Spaudos skyriui, gau
sime £19,883 sumą, o tai sudaro beveik 
pusę viso apyvartos pelno.

Be Lietuvių namų ir Sodybos, kiti Ben 
drevės pajamų šaltiniai yra: Banko pa
lūkanos, Investacijų pajamos, Siuntinių 
tarnybos pajamos ir £2,800 palūkanos už 
pinigus, laikomus .National Saving Bank“, 
kurios bus išmokėtos tik gruodžio 31 d. 
Bendra suma — £6,273.

Banke depozito sąskaitoje yra £82,923. 
Ta suma investuota „National Saving 
Investment Account“ (šiuo metu moka 11 
proc. palūkanų).

LIETUVIŲ NAMAI LONDONE
Lietuvių namų apyvartos pelnas padidė 

jo £403, bet jeigu atimsime infliacijos in
deksą, tai tuomet pelnas bus truputį su
mažėjęs.

Lošimo mašinų pajamos sumažėjo 
£3,662. Pažanga padaryta kambarių nuo- 
mavine ir bare. Laibai padidėjo išlaidos 
elektrai, gazui, draudimui, mokesčiams ir 
baro prekėms.

Atsižvelgdama į išlaidų padidėjimą, Vai 
dyba turi ieškoti būdų padidinti pajamų 
pelningumą.
Svarbiausias uždavinys šiems ir ateinan

tiems metams bus Lietuvių namų kapita
linio remonto ir priešgaisrinės apsaugos 
įrengimų projekto vykdymas.

Pagal paskirto architekto padarytą Lie
tuvių namų apžiūrėjimą ir jo raportą, pa
pildomai gautą nuomonę mūsų pačių sta
tybos spec ralistų, prieita išvados, kad toli
mesnis remonto atidėjimas ne tik sumažin 
tų namų vertę, bet išplėstų mamų gedimą 
iki tokio laipsnio, jog atremontaviimas bū
tų neproporcingai didelis, palyginus su na 
mų verte.

Šiam projektui įvykdyti finansinė są
mata numatoma apie £120,000.

Išvengti banko paskolos ir nesiimti 
finansinės rizikos, Valdyba nutarė siūly
ti Suvažiavimui šį projektą vykdyti '3-4 
metų laikotarpiu.

Žinoma, pagal mūsų pajamas, numaty
tos projektui išlaidos atrodo labai dide
lės, bet namai būtų apsaugoti nuo tolimes 
nio gedimo, pakiltų jų vertė ir ateičiai 
užtikrintų Bendrovės nekilnojamo turto 
gerą tnvestaciją.

JAUNIMO KONFERENCIJA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės inicia 

tyva, šių metų pavasarį New Yorke yra 
rengiama JAV ir Kanados lietuvių jauni
mo politiniais klausimais, konferencija, 
kurioje ypatingas dėmesys bus skiriamas 
Europos Parlamento priimtos rezoliu
cijos Pabaltijo kraštų laisvės reikalu pra- 
vedimui Jungtinių Tautų Organizacijoje 
ir tikinčiųjų persekiojimo Lietuvoje pro
blemai. Bus tariamasi, kaip jaunimas ga
li veiksmingiau prisidėti prie užsienio 
visuomenės informavimo apie religinės 
laisvės varžymus Lietuvoje ir kokiomis 
priemonėmis jaunimas gali padėti Lietu
vos tikintiesiems dabartinėje sunkioje jų 
kovoje už tikėjimo laisvę.

čioje taįp .pat yra jos patrono paveikslas, 
kurį nutapė Pranciškus NemirausHs 
(1725-1795), paivaizdiudaimas šv. Kazimierą 
besimeldžiantį Vilniaus katedroje, čia pat 
yra Lourdo Dievo Motinos koplytėlė, ku
rioje įstatytas kun. Juozapo Montvilos 
paveikslas. Jis 1912 m. kovo mėnesį pa
šventino šią bažnyčią, o po mėnesio, t.y. 
1912.IV.15, žuvo Titaniko nelaimėje. Jis 
buvo 27 m. amžiaus, tik vieneriais metais 
vyresnes už bažnyčios patroną. Dabartinis 
bažnyčios rektorius kun. dr. Jonas Sake- 
čius, Marijonų vienuolijos atstovas, šioje 
parapijoje dirba nuo 1946 m., neskaitant 
alštuoniolikos metų pertraukos, kurią pra
leido JAV ir Italijoje.

„Londono lietuvių bendruomenė yra la
bai nedidelė, čia leidžiamas tik vienas 
savaitraštis ir veikia šv. Onos moterų 
draugija“. Korespondentas paminėjo dar 
Sodybą su 25 ha ūkiu, kur gyvena liet, 
pensininkai, tai yra nepalyginamai ma
žiau negu lietuvių kolonija Amerikoje, 
kur leidžiama daug laikraščių bei žurnalų.

Kun. dr. J. Saikevičius, atsisveikindamas 
su lenkų korespondentu, pasakė su švel
nia šypsena: „Ateikite į iškilmingas mišias 
katedroje. Pasimelsime už laisvę“.

Korespondentas priminė, kad turime 
bendras problemas ir bendrą priešą. 
Prie straipsnio buvo atspausdinta Londo
no lietuvių bažnyčioje esančio šv. Kazi
miero paveikslo nuotrauka.

LIETUVIŲ SODYBA, HEADLEY PARK
Sodybos ekonominė veikla rodo pagerė

jimą. Pakilo apyvartos pajamos (baro, 
nuomos ir maisto*) £15,729. Lošimo ma
lšinu pajamos sumažėjo £1,154. Išlaidos 
taip pat mažesnės: už elektrą, kurą, trans 
portą, skalbimą, švarą ir atlyginimus jos 
sumažėjo £5,960.

Sodybos apyvartos pelno padidinimą ir 
išlaidų sumažinimą atsiekė laikinai ėję 
Sodybos vedėjų pareigas V. Jurienė ir Z. 
Juras. Už jų darbą ir pastangas, Valdy
bos vardu reiškiu didelę padėką.

Po ilgo ieškojimo, buvo pasamdytas 
nuolatinis Sodybos vedėjas Vytautas An- 
druškevičius, pagal sutartį vienerių metų 
bandymui. Sutartis bus pratęsta 2-ms 
metams, jeigu bandymo laikotarpis baig
sis sėkmingai.

Šiais metais numatoma perdekoruoti 
salę ir padidinti senojo baro patalpas. 
Taip pat turime patobulinti priėšgaisrinės 
apsaugos įrengimus, kaip reikalauja vieti 
nės Gaisrininkų komandos nurodymai. 
Tai gali kainuoti apie £7,000. Palaipsniui 
tęsime ir toliau svečių kambarių moder
nizavimą. Ieškosim kitų būdų ir galimy
bių Sodybos geresniam eksploatavimui ir 
jos pajamų padidinimui.

SPAUDOS SKYRIUS
Skyriaus apyvartos nuostolis rodo £718 

(6.15 proc.) padidėjimą, bet atėmus 7 
proc. infliacijos indeksą, rodys nuostolio 
stabilizaciją.

Nidos Knygų Klubo, įvairių spaudos 
darbų ir aukų pajamos padidėjo £5,294.

Išlaidos atlyginimams, prekėms. įvai
riems darbams, kitoms išlaidoms ir re
montams padidėjo £7,550.

Spaudos skyrių sudaro Nidos spaustu
vė ir Leidykla (ji leidžia knygas, „Europos 
Lietuvį“, jaunimo laikraštį „Lynes“ ir Nu
plėšiamą sieninį kalendorių). Išskiriant 
kalendorių ir kai kurias knygas, nė vie
nas iminėtų leidinių neduoda pelno. Tuo 
ir susidaro apyskaitoje Spaudos skyriaus 
nuostolis.

„Europos Lietuvio“ prenumeratos ir 
skelbimų pajamos stabilizavosi, bet yra 
galimybių jas padidinti, jeigu prenumera 
toriai laiku atsilygintų. Dabartinis laik
raščio siuntimas į užsienius oro paštu gali 
pakelti skaitytojų skaičių, nes „Europos 
Lietuvis“ greičiau pasiekia skaitytoją, 
negu kituose kraštuose leidžiami lietuviš
ki laikraščiai. Kalendorių šiais metais par 
duota daugiau.

Apskritai imant Spaudos skyriui už
sakymai didėja. Ateinančiųjų trejų metų 
bėgyje numatyta atspausdinti apie 20 nau 
jų knygų.

Ateityje taip pat numatyta aukotojo- 
mecenato pavardę įrašyti į knygą ir tuo 
įamžinti jo atminimą. Tai gali palengvin
ti ir knygų leidimo finansavimą.

1984 metai Spaudos skyriui yra labai 
reikšmingi tuo, kad sueina 30 metų nuo 
Nidos Knygų Klubo įkūrimo ir 20 metų

— Dabartinė lenkų valdžia nori ilš 
Šveicarijos perkelti į Lenkiją buvusio 
1926-19'39 m. krašto prezidento prof. I. 
Moscidkio palaikus. Lenkai išeiviai pa
reiškė pratęstą ir, atrodo, šveicarai ne
duos leidimo.

— Graikai savo sostinėje Atėnuose iš
bandė 20 anglų gamybos dviaukščių auto
busų. Dabar nutarta užsakyti dar dau
giau tos rūšies transporto priemonių.

— Lenkų milicija išlaužė kun. S. Mal- 
kows'kio buto duris ir įsiveržė vidun. Ku
nigas griežtai atsisakė įsileisti milicinin
kus daryti kratą, susietą su busimuoju 
teismu keturių KOR grupės narių, kalti
namų priešvalstybine veikla.

• — Sovietų ministro pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Ivanas Arkhipovas gegu
žės mėnesį lankysis Kinijoje, po prez. Rea 
gano vizito, kuris numatytas balandžio 
mėn.

— Prancūzijos min. pirmininkas vyks į 
Čadą. Tai bus aulk'ščiausio prancūzų pa
reigūno vizitas nuo to laiko, kai praėjusių 
metų rugpjūčio mėn. prancūzų parašiu
tininkai sustabdė ten Libijos remiamų 
sukilėlių veržimąsi nuversti krašto val
džią.

— 32 metų amerikietis alpinstas Al 
Waquie vėl laimėjo „Empire State“ pasta
to lenktynes, užbėgdamas 1,575 laiptais į 
viršų per 11 minučių 29 sekundes. Tai bu
vo septintosios metinės varžybos.

— Vakarų Berlyne nubausti kalėjimu 
du kairiųjų žurnalo redaktoriai, kurie rė
mė teroristų nusikaltimus ir gyrė tero
ristinių organizacijų tikslus.

-— Speciali JAV kongreso komisija dar 
kartą ištirs Unesco (Suvienytųjų tautų 
organizacija švietimo, mokslo ir kultūros 
reikalams) veiklą, kol galutinai patvir
tins savo nutarimą išstoti iš tos organiza
cijos. V. Vokietija taip pat pareiškė norą 

nuo Pirmosios Pradalgės pasirodymo. Ta 
proga jau ruošiama išleisti jubiliejines 
knygas.

Nemaža yra sunkumų su spaustuve ir 
N.K. Klubu. Pvz., sandėly dar yra sukrau 
ta £11,000 vertės neišparduotų knygų. 
Reikia rasti naujų platintojų-knygnešių. 
Kai kurios linotiipų ir spausdinimo maši
nų dalys yra susidėvėjusios. Jas reikia 
keisti, o tai kelia problemas, nes seniems 
modeliams sunku jų gauti.

Valdyba tuo susirūpinusi ir nutarusi 
kiek dar galima remontuoti mašinas ir 
palaipsniui eiti į modernizavimą, įsigy
jant litografinę mašiną spausdinimui ir 
raidžių rinkimui kompiuterį. Sumoder
ninus, dalinai būtų pašalinti darbo jėgos 
trūkumai, padidinta produkcija, pagerin
ta kokybė ir sumažinta spausdinimo savi
kaina;

Modernizavimas kainuotų aipie £10,000. 
Atrodytų nedaug, bet kadangi Bendrovės 
rezervai bus panaudoti Lietuvių namų 
kapitaliniam remontui, tai spaustuvės pa
gerinimą finansuoti Valdyba yra numa
čiusi, ir siūlys Suvažiavimui pritarti, 
dviem būdais:

1) Sukaupti lėšas laisvomis aukomis per 
lietuvių klubus, organizacijas, DBLS sky
rius ir pavienius aukotojus;

2) Pravesti specialią loteriją.
Kadangi mūsų Spaudos skyrius atlieka 

visai lietuvių išeivijai gyvybiniai svarbų 
kultūrinį darbą, mes tikime, kad visuome
nė neliks nuošaly ir prisidės prie tų 
planų įvykdymo.

Finansinių metų bėgyje, Spaudos sky
riuje buvo šie pasikeitimai: ilgesnį laiką 
redagavęs „E. Lietuvį“ inž. J. Vilčinskas 
pasitraukė. Tas pareigas trumpam laikui 
buvo perėmęs J. Mašanauskas, kuris pa
gal susitarimą baigė darbą 1984 m. sausio 
mėn,. ir išvyko |į Australiją. Buvusiems 
redaktoriams už jų kruopštų darbą Valdy 
bos vardu reiškiu nuoširdžią padėką.

BENDRI REIKALAI
Vykdant Suvažiavimo (1983 m. kovo 

19 d.) nutarimą, likusios Bendrovės re
gistruoto kapitalo 30’32 akcijos parduotos 
DBLS-gai už nominalinę kainą.

Po 1983 m. Bendrovės narių susirinki
mo, Valdyba pasisikirstė pareigom šitaip: 
K. Tamošiūnas — pirmininkas ir projektų 
direktorius, S. Nenortas — vicepirminin
kas ir finansinių-teisinių reikalų direkto
rius, VI. Dangis — Spaudos skyriaus direk 
torius, B. Butrimas — Lietuvių namų ir 
Sodybos direktorius, A. Vilčinskas — Ben 
drevės sekretorius, J. Alkis ir E. Šova — 
nariai.

Bendrovės veikla ir toliau ateityje bus 
grindžiama siveiku pelno pagrindu, kuris 
suteiks sąlygas išlaikyti lietuvių kultūri
nę, politinę ir socialinę užduotį D. Britam 
joje ‘ir išeivijoje.

Nuoširdi padėka visiems Bendroves sky 
rių vedėjams, tarnautojams, „Europos 
Lietuvio“ ir „Lynes“ redaktoriams, ben
dradarbiams ir ekspeditoriams už daubą, 
pastangas ir ištikimybę Bendrovei.

K. Tamošiūnas
LNB Pirmininkas

išstoti, jeigu nebus padaryta kai kurių 
pakeitimų tos organizacijos politikoj.

— Rytų Vokietijos min. pirmininko gi
minaičiai, kurie V. Vokieti jos ambasadoj 
'Pragoję pasiprašė prieglobsčio, sugrįžo į 
Rytų Berlyną, gavę valdžios pažadą, kad 
jiems 'bus leista išvykti į Vakarus.

— Laike paskutiniųjų dvejų metų, 
imiikročipų automatizacija britų fabrikuose 
panaikino apie 34,000 darbininkų darbus.

— Šiaurės jūroj britų BP kompanija su
rado dar 4 naujus gamtinių dujų altinius.

— Britų Karalienė ir princas Pilypas 
birželio 6 d. dalyvaus sąjungininkų ka- 
iriuomenių išsikėlimo Normandijoje 40 
metų sukakties paminėjime.

— Kinija pareiškė savo atsiribojimą 
nuo komunistinių partizanų veiklos rėmi
mo pietryčių Azijoje.

— Vasario mėn. Brazilijos infliacija (pa
siekė naują rekordą — 230 proc.

— V. Vokietijos kancleris H. Kohl, prieš 
vykdamas 3 dienų vizitui į Vašingtoną, 
pareiškė, kad nežiūrint artimo karinio 
bendradarbiavimo su Prancūzija, reikia 
būtinai tartis su JAV ir kitais sąjunginin
kais.

— Italija pirmoji iš visų Europos Ben
druomenės kraštų parėmė artimesnio Eu
ropos susivienijimo projektą.

Vasario 14 d. Europos parlamente Stras 
burge tas projektas buvo priimtas 229-31 
balsais (42 susilaikė). Prieš balsavo pran
cūzų komunistai ir anglų konservatoriai.

— Lenkijos primas kard. Glempas lan
kėsi Brazilijoje. Kelionės tikslas — ar
čiau susipažinti su Brazilijos katalikų 
Bažnyčia, susitikti su ten gyvenančiais 
lenkais. Kardinolas Glempas kovo 1 d. iš 
Brazilijos nuvyko į Argentiną.

— Du britų turistai, už bandymą įvežti 
į Sov. Sąjungą sionizmo raštų, buvo iš
varyti.
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