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Kazimieras pirmiausia buvo Jėzaus Kris
taus mokinys ir sekėjas, kuris apie save
galėtų pasakyti apaštalo šv. Pauliaus žo
džiais: „Aš ryžausi netekti visko ir viską
laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kris
tų ir būčiau jame“ (Fil 3,8.9). Šitas di
dysis troškimas buvo apėmęs visą jo sie
lą tarytum kokia vidinė liepsna.
Jis buvo kaip tasai Evangelijos „atle
tas“, 'kuris be paliovos „veržiasi į ateitį,
bėga į tikslą... (plg. Fil 3,13-14). Kazimie
ras vėlesniųjų kartų atmintyje išliko kaip
uolus asketas, kuris maža kuo pasitenki
na, bet pats iš savęs daug reikalauja.
Šventumo, su kuriuo toji jauna siela
priartėjo prie Dievo Jėzuje Kristuje, pa
grindinė versmė buvo meilė, Jėzaus Kristaus duotasis meilės įsakymas Kazimie
rui buvo tarytum maistas, kuriuo jis nuo
lat maitino savo mintis, jausmus ir dar
bus. „Pasilikti Jėzaus Kristaus meilėje“
Kazimieras diena iš dienos išmoko iš sa
vo Dieviškojo Mokytojo, kuris sako: „Kaiip
mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylė
jau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės
mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje,
kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje1 (Jn 15. 9-11).
Kazimieras taigi pasiliko Kristaus. Die
vo Sūnaus, meilėje, tapdamas kaskart v-is
tobulesniu savo Mokytojo „draugu“. Drau
ge jame vis stiprėjo tas apsisprendimas ir
tas tvirtas nusistatymas, apie kurį ir pats
Mokytojas kalba apaštalam: „Aš jus iš
sirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir
duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų,
— kad ko tik prašytumėte Tėvą mano var
du, jis visa jums duotų“ (Jn 15,16).
„...Kad jūs mylėtumėte vienas kitą“
(Jn 15,12.17), sako Mokytojas; ir mokinys
bei sekėjas stengiasi parodyti šią meilę
visame savo gyvenime. Būdamas kara
liaus sūnus, jis ypatingai parodo tai nuolankiu tarnavimu kitiems ypač vargšams,
fi.ilgonia.ms, stokojantiems. Štai ką apie
tai skaitome jo gyvenimo aprašyme, ku
rį yra palikęs vienas autorius beveik Ka
zimiero bendraamžis: „Gynė ir laikė tie
siog savais beturčių ir vargšų reikalus.
Dėl to žmonės jį vadino vargšų gynėju.
Nors buvo karalaus sūnus, iš tėvų pa
veldėjęs kilmingumo garbę, jis nei savo
elgesiu, nei kalba, kad ir su pačiais skur
džiausiais žmonėmis, niekada neparody
davo, tarytum būtų vyresnis (Liturgia
Horarum).
Visada prieš akis turėdavo mokinių ko
jas plaunančio Kristaus paveikslą ir jo
žodžius: „Jei tad aš — Viešpats ir Moky
tojas — numazgojau jums kojas, tai ir
jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti“
(Jn 13,14).
Štai su kokiu šventumo paveldu kara
liaus sūnus Kazimieras pasiliko tanp Die
vo Tautos savoje žemėje. Pasiliko Lietu
vos Globėjas.

500 M. SUKAKTIS
POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II PAMOKSLAS
Krikščionybės centre Romoje kovo 4 d.,
sekmadienį, Popiežius Jonas Paulius II
dvasios ir maldos vienylbėje su visa lietu
vių tauta iškilmingomis ipontifikalinėmis
šventomis Mišiomis atžymėjo katalikiško
sios Lietuvos globėjo šv. Kazimiero mir
ties penkių šimtų metų sukaktį. Tikriau
siai dar niekada Lietuva ir lietuvių tauta
neatkreipė į save tiek daug dėmesio kita
taučių tarpe, kaip minint švento Kazimie
ro sukaktį. Sukakties minėjimas, paties
Popiežiaus pageidavimu, įvyko pačiu iš
kilmingiausiu būdu — pontifikalinėmls pa
maldomis, Šventojo Tėvo kvietimu, daly
vaujant 14-os Europos vyskupų konferen
cijos atstovams, kurie drauge su Popie
žium ikoncelebravo Mišias, kardinolam ir
vyskupam, diplomatiniam korpusui prie
Šventojo Sosto, nesuskaitomai tarptauti
nei tikinčiųjų miniai, kurios tarpe, gar
bės vietose, buvo lietuviai maldininkai,
specialiai šia proga atvykę į Romą. Jų bu
vo daugiau negu tūkstantis. Jie atstovavo
(įvairiuose pasaulio kraštuose įsikūrusiom
lietuvių bendruomenėm, švento Petro ba
zilikoje sekmadienio rytą dvelkė lietuviš
ka dvasia ir nuotaika. Visų dėmesį atkrei
pė įvairiaspalviai lietuvių tautiniai rūbai,
kuriais buvo apsirengęs lietuviškas jau
nimas. Daug lietuvių maldininkų rankose
laikė mažas Lietuvos trispalves vėliavas.
Popiežiui su procesija įeinant į baziliką,
didžiojoje šventovėje pasigirdo Grandinė
lės ansamblio giedama lietuviška giesmė
„'Pulkim ant kelių“. Lietuviškos giesmės
gražiai skambėjo ir pamaldų metu. Netoli
nuo pagrindinio altoriaus, vietos buvo
skirtos įvairių lietuvių organizacijų atsto
vams ir Lietuvos diplomatiniam atstovui
prie švento Sosto. Visas pamaldas tiesio
giniai iš švento Petro bazilikos į visą Itali
ją transliavo italų valstybinė televizija.
Transliacijos metu buvo perduoti Vilniaus
vaizdai, bažnyčios, kiti architektūriniai pa
minklai, 'religinio liaudės meno pavyz
džiai, kryžiai ir Rūpintojėliai, dėl kurių
Lietuva pagrįstai vadinama kryžių kraš
tu. Buvo atkreiptas dėmesys, kad. deja,
daugumas tų meniškų kryžių dabar yra
sunaikinti. Italų televizijos transliacijoje
buvo taip pat apžvelgta dabartinė Lietu
vos Bažnyčios padėtis.
Pamaldų metų Popiežius pasakė ilgą pa
mokslą italų kalba, skirtą vien Lietuvai
ir lietuviam. Joje ryškiai atsispindėjo tė
viška meilė lietuvių tautai, rūpestis Lietu
vos Bažnyčia ir jos tikinčiaisiais. Štai Po
piežiaus žodžiai:

Šv. Kazimiero prisiminimas yra bran
gus sūnums ir dukterims tos žemės, kuri
kitados vystėsi Gedimino giminės didžių
jų kunigaikščių ir Jogailalčių dinastijos
valdžioje. Mane patį iki širdies gelmių
jaudina prisiminimas to fakto, kad šitas
Šventasis yra gimęs Krokuvos karališko
je pilyje 1458 metais ir kad jis yra di
džiojo Jogailaičlo Kazimiero, Lenkijos ka
raliaus ir drauge didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio, sūnus, kad jo motina buvo Elz
bieta Habsburgaitė, kuri buvo vadinama
„karalių motina“.
Kazimieras iš tėvo paveldėjo vardą. Jis
buvo kilęs iš tos didžiosios giminės, kuri
apkrikštijo Lietuvą 1386 metais (taigi be
veik prieš 600 metų).
Kiek daug pasako jau vien faktas, kad
to krikšto paveldas per trumpą laiką iš
augino tokį brandų šventumo vaisių!
Kiek daug pasako tai, kad toje pačioje
vietoje protėviai priėmė tą istorinės reikš
mės Krikštą — tai yra Vilniuje — nepra
ėjus nė šimtmečiui buvo palaidotas Šven
tasis!
Jame pasitvirtino tasai pašaukimas į
■šventumą, kuris perduodamas visai Dievo
Tautai ir per kartų kartas spinduliuoja
į visus šv. Kazimiero tautiečius. Lietuvo
je, Lenkijoje, o taip pat ir kitose krikščio
niškose tautose, be to, netrūksta tokių,
kurie per Krikštą priima Kazimiero vardą
trokšdami, kad šv. Kazimieras būtų jiems
vadas ir pavyzdys krikščioniškojo gyveni
mo kelyje.
žemiškasis Kazimiero kelias buvo trum
pas: 26,-eri metai. Bet drauge galima sa
kyti Šv. Rašto žodžiais, kad šis trumpas
gyvenimas „per trumpą laiką pasiekė to
bulybės“ (Išm 4,13).
Žmogaus gyvenimo matas juk iš tikrų
jų yra moralinis subrendimas, o ypač Die
vo ir artimo meilės laipsnis, — meilės, ku
ria žmogus įstengia pripildyti visas savo
gyvenimo dienas.
Apie tai mum kalba šiandieninės Litur
gijos skaitiniai1: tiek psalmės autorius, tiek
apaštalas šv. Paulius laiške Filipiečiams,
tiek pagaliau šv. Jonas savo Evangelijoje.
Apie Kazimierą, Jogailaičių giminės at
žalą, su tikrumu galima pakartoti psal
mės žodžius: štai „tasai, kurs nesuteptas
vaikšto, kas elgiasi teisingai, kas iš šir
dies kalba tiesą“ (Ps 14,15,2), tuo būdu
nurodant didelį jo gyvenimo lojalumą. To
lojalumo vardan jis — kaip liudija istori
kai — nevengdavo paveikti savo tėvą
karalių, kai to reikalaudavo teisingumas
„Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų valdinių atžvilgiu.
Dievas, esu šventas“
(Kun 19,2).
Šiais pirmojo šiandieninės liturgijos
skaitinio žodžiais drauge su jumis, broliai,
seserys, mintimis ir širdimi persikeliu
prie šv. Kazimiero kapo Vilniuje.
šiemet sueina penki šimtmečiai nuo
Prancūzijos lietuviai atšventė Lietu rusį a.a. ministrą Stasį Lozoraitį, Lietu
dienos, kai tos visai Bažnyčiai taip bran vos nepriklausomybės atgavimo 66 m. vos Diplomatijos šefą, atstovą Prancūzi
gios relikvijos buvo sudėtos Dievo Tautos sukaktį vasario 18 d. Paryžiuje, Italų ka jai didelį lietuvių paryžiečių draugą. Pa
tarpe gimtojoje žemėje. Jau penki šimt talikų misijos patalpose.
prašė pagerbti jį susikaupimo minute.
mečiai Lietuvos Globėjas šv. Kazimieras
Kun. Jonas Petrošius, Prancūzijos lie
Sugiedojus Lietuvos himną, pakviestas
gyvena savo tautoje su visu šventumo pa tuvių katalikų misijos direktorius ir kun. Bertrand de la Sabliere, Prancūzijos am
veidu, gyvena kaip Atpirkimo paslapties Glaudė Frikart, Paryžiaus arkivyskupijos basadorius ir Prancūzų baltų draugijos
liudytojas ir kaip ženklas tos vilties, ku vikaras užsieniečiams, aukojo šv. Mišias pirmininkas. Savo kalboje jis pabrėžė, jog
ria esame išgelbėti (Rm 8,24).
už Lietuvą. Pamokslą pasakė svečias kuni joks priešas negali išnaikinti lietuvių ir
Jau penki (šimtmečiai jis kalba savo tau gas Frikart, primindamas, kad Bažnyčia (kitų okupuotų tautų dviasią, jeigu jos
tiečiam ir drauge savo broliams seserims palaiko Lietuvos ir kitų kraštų tikinčiųjų
pačios nepasiduos.
tikėjimo ir švento Krikšto malonėje:
ryžtingą kovą už savo teises ir nepriklau
Pagrindinę kalbą tarė Genevieve Ca„Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų somybę.
Dievas, esu šventas“.
Po pamaldų Jonas Tomkus, Prancūzijos ilon-Machwitz, menininkė ir rašytoja.
Vakar Bažnyčia Lietuvoje pradėjo šv. Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmi Jos romanas, prancūzų kalba; apie istori
Kazimiero mirties 500 metu jubiliejaus ninkas širdingai sutiko visus svečius mi nės Lietuvos bajorus nuo Napoleono lai
minėjimą, Lietuvos vyskupams dalyvau nėjimo salėje. Daug bičiulių kitataučių, kų iki Antrojo pasaulinio karo,neseniai bu
jant iškilmingoje koncelebracij oje prie kurie domisi mūsų krašto istorija, jos li vo išspausdintas („La Wiedra“, leidėjas
Šventojo kapo.
kimu ir ateitimi atsilanko Vasario 16 de Noel). Autorė susidomėjo Lietuva, be
Norime šio jubiliejaus minėjimą pradė šventėje. Jų tarpe malonu buvo matyti vis rašydama apie savo vyro šeimą, kilusią
ti ir čia, šv. Petro bazilikoje, (kuri yra re daugiau rašančių lietuviškom temom pra- iš Drabčiūnų, netoli Svėdasų. Savo pra
kalboje iškėlė mūsų tautos istorines ir
gimas Bažnyčios vienybės centras. Tokiu cūzų kalba.
būdu visuotinė Bažnyčia išreiškia katali
Minėjime dalyvavo apie 100 asmenų, jų demokratines tradicijas, kurios siekia gi
kiškąją vienybę su ta Bažnyčia, kuri Lie tarpe: prof. G. Matorė, dėstęs prancūzų lią praeitį ir žavėjosi krašto santvarkos
tuvoje susitelkia prie per penkis šimtme kalbą Vytauto Didžiojo Universitete Kau Hberališkumu ir pažangumu religijos tei
čius išaugusios šv. Kazimiero tradicijos. ne, Prancūzų ministro Lietuvoje Dulong se. Priminė prancūzų ryšį su Lietuva 1812
Galima sakyti, kad visa visuotinė Bažny dukra su vyru, pjp. Bay, Kazys it Giovan im., kai Napoleonas bandė padėti atkurti
čia drauge su Romos vyskupu ir šv. Petro na Lozoraičiai iš Romos, E. Petrauskienė, nepriklausomą Lietuvą. G. Machwitz su
įpėdiniu pradeda dvasinę maldos kelionę administratorė Radio Liberty biuro Pa domino visus klausytojus savo romanti
(į tą Vilniaus šventovę, kur Ilsisi šventasis ryžiuje ir kt. Dalyvavo taip pat estų, len niu kalbos stiliumi ir didele meile Lietu
Lietuvos patronas. Tai tikėjimo ir meilės kų, ukrainiečių ir gruzinų atstovai. Lat vai.
Iš jaunimo K. Masiulytė, N. ir V. Vai
kelionė, kuri mus sujungia ir vienija Jė vių atstovas Prancūzijoje, ministras Be
zuje, Dievo Sūnuje ir Marijos Sūnuje, su rens ir mūsų garbės konsulas Dubly at cekauskaitės paskaitė O.V. Milašiaus poe
zijos ir Daina Bačkytė padeklamavo Mai
jungia kaip Dievo Tėvo įsūnius, kaip tos siuntė sveikinimus.
pačios didžiosios Tiesos liudytojus — Tie
Minėjimą atidarė R. Bačkis, Prancūzi ronio eilėraštį. Vytautas Bačkis pranešė
sos, kuri išlaisvina žmogų šventosios Dva jos Lietuvių Bendruomenės Tarybos na apie V-to Pasaulio Jaunimo kongreso nu
sios jėga.
rys, sveikindamas visus dalyvius šia iš tarimus.
Programa baigėsi su užkandžiais ir vy
kilminga proga. Jis paminėjo neseniai minu. Susirinkusieji ilgai dalijosi įspūdžiais
nuoširdžioje nuotaikoje.
žk
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Brangiai ^Draugei,
A.fA. ANGELEI VARKALAITEI
įnirus,
mielus bičiulius P. M. Varkalus
ir V. J. Kerius bei jų šeimas,
gilaus liūdesio valandose,
nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
O. J. Bendoriai

ŠV.

Brangiai ir mylimai Sesei
ANGELEI VARKALAITEI
netikėtai mirus,
J. ir V. Kerius ir P. ir M. Varkalus
nuoširdžiai užjaučia
Br. Br. Daunorai.
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KAZIMIERO METAI

Šiandien mūsų širdys ir mūsų malda
ypatingu būdu krypsta |į tą žemę ir į tą
tautą. Su meile apkabinkime visus Lietu
vos sūnus ir dukteris. Nors geografiškai
būdama Rytuose, Lietuva jau šeši šimtme
čiai tikėjimo ir katalikiškos vienybės ry
šiais yra susijusi su šv. Petro sostu Ro
moje.
Mintimis ir malda trokštu pasiekti kiek
vieną tos tautos sūnų ir dukterį:
Jus, brangieji broliai vyskupai, kurie
Gerojo Ganytojo rūpestingumu, nepaisant
daugelio kliūčių, turite vesti lietuvių tau
tą išganymo keliu, stiprinami šviesaus ir
ne kartą heroiško ištikimybės bei meilės
Kristui ir Bažnyčiai liudijimo, kuri yra
palikę daugelis vyskupų ir kunigų jūsų
tėvynėje.
Jus, kunigai, uolūs Ir ištikimi „Kristaus
tarnai ir Dievo slėpinių tvarkytojai“ (1
Kor 4,1): jūsų tikėjimo šviesa, tikėjimo,
kuris buvo užgrūdintas daugelio bandy
mų, iškentėtų drauge su savo tikinčiai
siais tešviečia toji tikėjimo šviesa be pa
liovos žmonių akivaizdoje. Su ypatinga
meile prisimenu senus ir ligonius kuni
gus, kurie nenuilstamai, iki paskutinio
atodūsio dirba Viešpaties vynuogyne.
Jus, kurie esate pasiaukoję Dievui Evan
gelijos patarimų įžadais: savuoju visiško
Dievui pasiaukojimo liudijimu ir tyliu,
dažnai niekieno nepastebimu, bet kupinu
(Nukelta į 2 psl.)

Rezistencijos Internacionalas
Praėjusiais metais Prancūzijoje įsistei
gė organizacija; vardu „Rezistencijos In
ternacionalas“, kurios pagrindinis tikslas
yra kovoti prieš „sovietinį totalitarizmą“.
Nors organizacijos steigėjai žino, su ko
kiomis sudėtingomis problemomis šian
dien grumiasi pasaulis, jų manymu, „šiuo
tragišku metu pagrindinė grėsmė laisvei
kyla iš sovietinio imperializmo, atvirai
skelbiančiam savo užmojį dominuoti pa
saulį“.
„Rezistencijos Internacionalas“
siekia apjungti milijonus išeivių, koordi
nuoti antitotalitarinę veiklą, teikti medžiaiginę ir politinę paramą demokrati
nėms pajėgoms totalitarinėse šalyse, pa
dėti diktatūrinių režimų aukoms, rinkti ir
skleisti informaciją iš totalitarinių šalių,
atrasti naujų veiklos metodų, ir pasiekti
tarptautinių organizacijų pripažinimo.
„Rezistencijos Internacionalas“ skelbia
si, kad jame atstovaujamas įvairios visuo
meninės, politinės ir religinės išeivių iš
totalitarinių šalių srovės. Lietuviu atsto
vas organizacijoje — Ričardas Bačkis. Or
ganizacijos tarptautinis prezidentas yra
Vladimiras
Bukovskis.
Organizacijos
vykd. komiteto pirmininkas, buvęs polit
kalinys Edvardas Kuznecovas, gerai pa
žįsta daugelį lietuvių patriotų, su kuriais
jis susidraugavo konclageriuose. Dauge
lis žymių asmenų įsijungė į rėmėjų komi
tetą, kurio sąraše randame Europos Par
lamento narius Nicolas Bethel (Anglija),
Carlo Ripa di Meana ir Enzo Beattiza
(Italija), D. Britanijos parlamento nar!į
Winston S. Churchill, AFL-CIO pirminin
ką Lane Kirkland, UFT (JAV-ių Moky
tojų Federacijos) pirmininką Albert Shan
ker, žymius rašytojus Eugene Ionesco,
Fernando Arrabal, Pierre Emmanuel, Syd
ney Hook, Bernard Henry-Levy, Claude
Roy, Miuncheno universiteto dekaną Ni
colas Lobkowicz, smuikininką Yehudi Me
nuhin, ir kt. Norintieji tapti nariais-rėmėjais rašo šiuo adresu: Internationale de
la Resistance, 102 avenue des Champs
Elysees, 75008 Paris, France.
(ELTA)

SUSIRINKIMAS IR POSĖDIS
Vasario 29 d. Berne (Šveicarijoje) su
šauktas „Europinės Žmogaus Teisių ir
Laisvo Apsisprendimo Konferencijos“ vi
suotinis narių susirinkimas, o po to sekė
valdybos posėdis. Organizacijos pirminin
ku perrinktas šveicarų parlamento (Nationalrat) narys Dr. E. Ochler. Taip pat
Berne gyvenantis mūsų tautietis Dr. A.
Gerutis perrinktas valdybos nariu.
Minėtoji organizacija pasistatė savo
tikslu ginti žmogaus teises ir laisvą tautų
apsisprendimą, pasiremdama
Helsinkio
konferencijos susitarimais apie Europos
(tautų bendradarbiavimą
ir saugumą.
Toms temoms apsvarstyti ji surengė ke
lias konferencijas ir savo rezoliucijose pa
kartotinai pasmerkė .Sovietų Sąjungoje
vykdomus žmogaus bei tautų teisių pa
žeidimus.

LIETUVIAI BELAISVIAI
AFGANISTANE

ĮĮETUVOJE
Mirė dailininkas Leonas Katinas
Vasario 18 d. po sunkios ligos mirė dai
lininkas Leonas Katinas.
L. Katinas gimė 1907 m. rugsėjo 6 d.
Utenoje. Baigė mokytojų seminariją Pa
nevėžyje. Mokytojaudamas lankė meno
mokyklą, buvo Šiaulių teatro aktorus.
1948 m. baigė Vilniaus Dailės institutą.
Dailininko sugebėjimai labiausiai išryš
kėjo,kuriant peizažus ir natiurmortus. Pa
grindine peizažų tematika — gimtoji Aukš
taitija.

Senos bėdos
„Medvėgalio“ tarybinio ūkio darbuoto
jai „Valstiečių laikraštyje“ skundžiasi:
„Pieno ferma, kurioje dirbame, nauja,
bet kombinuotųjų pašarų bunkeriai ne
veikia. Kombipašarus rankomis krau
name į nepritaikytas patalpas. Rankomis
krauname ir silosą, šiaudus, šieną. Paša
rus išdalijame gyvuliams irgi rankomis.
O apmoka mums, kaip už mechanizuotą
šėrimą.
Komplekso teritorijoje rudenį, pava
sarį sunku išbristi, arklys pašarų vežimą
vos patempia. Žiemą negalime laiku pra
dėti rytinio šėrimo. Turime laukti, kol
išauš, nes neapšviesta siloso duobė...“

Patraukti atsakomybėn
A. Suchorukovas „Valstiečių laikrašty
je“ sako: „Skuodo rajono liaudies kont
rolės komitetas patikrino, kaip tvarkomas
gyvulių žiemojimas šarkės kolūkyje. Iš
ryškėjo daug rimtų trūkumų. Gyvuliai bu
vo šeriami blogos kokybės pašarais, nesi
laikant nustatytų racionų. Nors žiena
jau buvo prasidėjusi, veršidė dar nebuvo
apšildoma. Dėl to krito nemažai veršelių.
Ūkio vadovai nepareikalavo iš kaltininkų
atlyginti žalą.
Komitetas ūkio vyr. zootechnikui P.
Rumbučiui ir vyr. veterinarijos gydytojui
J. Domarkui pareiškė papeikimus, pasky
rė pinigines nuoskaltas".

Vilniaus ir Jocnsu miestų draugystė
Suomių laikraštis „Kansan sana“ rašo,
kad šiais metais tų dviejų miestų ryšiai
(bus toliau plečiami ir stiprinami pažy
mint susigiminiavimo 15-ąsias metines.
Numatoma keistis visuomenės atstovų de
legacijomis, meno kolektyvais ir atskirais
atlikėj ais.

Sudaryta komisija pagerbti L. Girą
Rugpjūčio mėn. sukanka šimtas metų,
kai gimė poetas Liudas Gira. Dabar jau
sudaryta komisija surengti plačią jubilie
jinę programą per radiją, televiziją, su
kurti tai datai skirtą kino filmą.

Lankėsi Lenkijos žurnalistai
Lietuvoje lankėsi Lenkijos centrinių
laikraščių žurnalistų grupė. Juos priėmė
propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas
J. Kuolelis ir užsienio ryšių skyriaus ve
dėjo pavaduotojas J. Paleckis. Svečiai su
sipažino su respublikos profsąjungų veik
la, lankėsi pramonės ir žemės ūkio įmonė
se, apžiūrėjo Vilniaus ir Trakų įžymybes.

Lietuvių kalbos komisija
Atnaujinta lietuvių kalbos komisija. Jos
pirmininkas — Vilniaus universiteto pro
fesorius, filologijos mokslų daktaras J.
Palionis,’ pavaduotojas — prof. V. Ma
žiulis, sekretorius — Universiteto docen
tas A. Piročkinas. Komisija svarstys svar
'blausius lietuvių kalbos norminimo klau
simus, jos nutarimai bus privalomi visoms
įstaigoms ir organizacijoms.

Vertimai į latvių kalbą
Jau daugiau kaip šimtas lietuvių rašy
tojų knygų išversta į latvių kalbą. Ne
seniai Rygos „Liesmos“ leidykla išleido
V. Petkevičiaus romaną „Grupė draugų“
ir K. Sajos pjesę „Reptilija“.

Donelaičio „Metai“ baltarusiškai
Pirmą kartą K. Donelaičio „Metai“ į
baltarusių kalbą buvo išversti 1961 m.
Praėjus porai dešimtmečių, vertėjas A.
Zaryckis vėl peržiūrėjo tą poemą. Page
rintas vertimas išspausdintas 1983 m.
Minske.

Ateizmo pradininko sukaktis

Paskutinių šešių mėnesių bėgyje PLB
Vasario 22 d. Vilniuje įvyko mokslinė
Visuomeninių Reikalų komisija dėjo dide konfefrencij a, skirta ateizmo pradininko
les pastangas išaiškinti ar yra lietuvių Kazimiero Llščinskio 350-sioms gimimo
belaisvių Afganistane. Patirta, kad šiuo metinėms.
metu tokių belaisvių nėra.

A.fA. ANGELEI VARKALAITEI
mirus,
Varkalų ir Kerių šeimoms
reiškiame gilią užuojautą.
Eimutis ir Rimantas Šovos
ir šeimos.
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500 M. SUKAKTIS
Jonas Rūtenis. ŠVENTIEJI DŪMAI.
Poezija. Išleido L.SST. Simo Kudirfkos
■šaulių kuopa New Yorke, JAV.,
1983.
Spausdino Pranciškonų spaustuvė, 341
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207,
USA. Iliustracijos paties autoriaus. 110
psl., kaina nenurodyta.
Jonas Rūtenis gimė Latvijoje. Mokėsi
Kaune Simo Daukanto Mokytojų Semi
narijoje ir Kauno bei Vilniaus universi
tetuose. Studijavo lituanistiką. 1936 m.
baigė Prezidento A. Smetonos Karo Mo
kyklą. 1949 emigravo į JAV-bes.
Kultūriniame gyvenime reiškiasi nuo
1932 m. Išleido Gintarėliai — knygelę
vaikams, o dramoje— 1981 m. laimėjo Aus
tralijos literatūros fondo premiją už Trys.
Dalyvavo Gabijos metraštyje ir Trečiuose
Vainikuose. Bendradarbiauja
Dirvoje,
Pasaulio Lietuvyje, Karyje ir kitur.
Kaip dailininkas yra suruošęs 20 indi
vidualių ir dalyvavo eilėje bendrų paro
dų. Yra laimėjęs Tėvų Pranciškonų ir
dali. A. Varno premijas už dailę. J. Rūte
nis yra vienas iš autorių, kurie savo kū
ryba puošia Nidos Knygų Klubo ruošia
mą jubiliejinį literatūros metraštį.
Šventuosiuose dūmuose autorius savo
kūrybą (sugrupavo į skyrelius: Laisvė,
Aušros spinduliai, Sostinė, Kristijonas,
Lietuviškasis žodis, Pro patria, šventieji
dūmai, Tau, Jaunoji Lietuva, Intrada,
Mindaugas, šaukiam dangų, Pavasaris žilvičiuos supas ir Pavergtos žemės sonata.
„Laisvėje“ poetas žvelgia Lietuvos pra
eitin ir su rūpintojėliu dūmoja: „Neverk,
Rūpintojėli, sušalusiom ašarom. — Jos
byra žemėn, kaip perlai, — jos laisvos
žydi... Sniego vėpūtom rieda į sodžius,
vienkiemius, miestelius ir miestus...“
(psl. 16).
„Aušros spinduliuose“ su Basanavičium
ir Kudirka autorius siekia tautai valsty
bės: ..... Pabudintas kelias šviesėja. Gy
vent! Gyvent!...“ (psl. 20).
„Sostinėje“ autorius užsibūva ilgiau,
nei penkias dienas. Negali atsitraukti, pra
eities pamiršti, „...gal tai Geležinio Vilko
legenda... (psl. 23)... Gal apdainuotos
upės... (psl. 24) ...Vasario 16 aktas...
Trys Kryžiai ...Aušros vartai... (psl. 30)
...Rasų numirusiom gatvėm, kur atgulę
ilsis Vilniaus žiburiai.... (psl. ’32) ...Ga
tvės akmenim išklotos, — Lietuvos jau
nų kareivių kraujų numazgotos... (psl. 33)
Dialoge su Ansu, Donelaičiu ir Anna
Regina poetas „Kristijone“ mintija gy
venimo pabaigą, o Metų pradžią. „...Jums,
kaip sakiau, Metus aš palieku. Žmonėm
juos atiduokit. — Teskaito tuos mano
žodžius...“ (psl.39).
Savąją kalbą, „Lietuviškojo žodžio“
skyriuje autorius giria ir su meile gina
jos svarbą ir reikšmę. Kol ..... žodis iš
liks... kol lūpos lietuviškai taria. ...Tai
mūsų gyvybės gajausia gija.... (psl. 47).
„Pro patria“ J. Rūtenis prisimena .....
vasaros žaliuojančius laukus ...Soduos ir
veiduos pavasarių žydėjimai, lediniai
gruodžio gruodai ir ankstyvas vyturėlis,
keliąs artoją... (psl. 49). Šiandieną au
torius: „...Už galingojo Atlanto — į pra
eitį žiūriu ... Krūtinėj sopulingai šalta ir
graudu... (psl. 51). Tačiau vilties jis ne
nustojo. „...Statysim ir kurstai.;. pavasa
rio sodais... (psl. 53), papuošim, gal ki
tokią Lietuvą?
„Šventuosiuose dūmuose“ autorius grįž
ta į realybę: šiandien vykstančius ir esan
čius žmones. Iškamuotų tėvainių vardu

autorius prašo: „...Deja, deja... Manoji
gyvata jau gęsta, kryžiaus spinduliu pa
ženklinta... Aš pasidedu savo degančią
naštą... Jūs ją išneškite į saulę...“ (psl.
71).
„...Nuo pradžios iki amžių pabaigos —
aš esu ir būsiu Noras... Mano vingiuotais
keliais Amžius — nuo saulėtekio ligi sau
lėlydžio — ėjo žmogus...“ (psl. 72) poetas
įveda į „Tau, Jaunoji Lietuva“ — Dariaus
ir Girėno didvyriškam skrydžiui per At
lantą paminėti.
„Intradoje“ poetas ieško ryšio tarp žmo
gaus, gamtos ir laiko. „...Pradžia pabusti,
pradžia nemirti — aukos taurė sklidina.
Turim žaliuojančia giria suūžti ir džiaug
tis laisve amžina... (psl. 77). „...Arais
pakilę į laisvės saulę, už gimtą žemę —
žalius pagojus, kai degė šilas ir liejos
tvanas, ėjo broliai partizanai...“ (psl. 78).
„Mindaugo“ poemoje autorius gerbia
Lietuvos valstybės įkūrėją ir užrašo jo
apsisprendimą tapti Lietuvos Karalium.
„...Karaliaus reikia Lietuvos garbei ir
didybei. Niekas nesudrebės prieš Mindau
gą, <bet visi drebės prieš Lietuvos Kara
lių...“ (psl. 88).
.Pavasario žilvičiuos* poetas skausmingai
dainuoja apie paliktos motinos meilę ir
jos pasiaukojimą. Yra įsitikinęs, kad toji
meilė neliks >be atgarsio. „...Žinau, su
grįšime, tikiu. — ...Žiūrėkite — pavasa
ris žilvičiuos supas...“ (psl. 103).
Poezijos rinkinys baigiamas „Pavergtos
žemės sonata“, kurios finale poetas dar
kartą save ir mus tikina: „...Mes dar
grįšim namo, 'amžino Vasario švęsti...“
(psl. 109)
Patriotinės tematikos poezija išeivijoje
yra plati, įvairi, net bekraštė. Po Mairo
nio ir Bradzdžionio, atrodytų, kad viskas
jau šia tema pasakyta. Tačiau Jonas Rū
tenis, tiek forma, tiek nuoširdžia lyrika,
sugebėjo išlaikyti lygsvarą tarp poetokūrėjo ir patrioto-lietuvio. Ačiū autoriui
ir leidėjams už lengvai ir mielai skaitomų
poezijos knygą.

DU AUTORIAI LAUREATAI N.K.K.
JUBILIEJINIAME METRAŠTYJE

(Atkelta iš 1 psl.)
artimo meilės darbų gyvenimu, jūs statote
Jėzaus Kristaus Kūną.
Jus, seminaristus: kupini uolumo ir
drąsos, ištvermingai nugalėdami visas
kliūtis, išmokite atsiliepti į Viešpaties
kvietimą.
Mintimis ir malda trokštu apkabinti
krikščioniškąsias šeimas, kad pasaulyje,
kuris nepripažįsta religinių vertybių, su
gebėtų perduoti savo vaikams brangiąsias
gyvenimo vertybes: per krikštą gautąjį
tikėjimą; dorybes, kurios sudaro žmogiš
kojo orumo pagrindą; gražias krikščioniš
kas tradicijas, kurios per ilgus šimtmečius
yra persunkusios lietuvių tautos kultūrą.
Prisimenu ypač jus jaunime, kad sek
tumėte šv. Kazimiero pavyzdį, būdami
ištikimi Dievui ir siekdami gyvenimo šven
tumo.

Mano ir jūsų malda, pagaliau virsta
maldavirrja už ligonius, už tuos, kurie
kenčia bandymus, už visus, 'kurie gyvena
Kristaus palaiminimų dvasia: „Palaiminti
jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekio
ja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite
linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia
gausus atlygis danguje“ (Ht 5,11).
Visose šios žemės tautose yra įsišakni
jusi viena Dievo Tauta, nes Dievas iš
visų giminių pašaukia savo ne žemiško
sios, bet dangiškosios karalystės pilie
čius...
Šio katalikiškumo, visuotinumo dėka
atskiros dalys atneša savo dovanas kitom
dalim ir visai Bažnyčiai. Taip tiek pati
visuma, tiek atskiros dalys yra sustipri
namos... (Pig. Lumen gentium,13).
O, Bažnyčia Lietuvos žemėje! šiandien
šv. Petro sostas su dėkingumu mini tą

PASAULIO LITUANISTINIO ŠVIETIMO PRIE MONIŲ

TELKIMO CENTRAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės VI
seimas įpareigojo PLB valdybą įsteigti
Pasaulio lituanistinio švietimo priemonių
telkinio centrą (rezervuarą), šitas cen
tras jau įkurtas prie Pedagoginio litua
nistikos instituto Čikagoje.
Centro paskirtis yra surinkti visas, bet
kokios gamybos, lituanistinio švietimo
priemones, jas surūšiuoti, sukataloguoti
ir išvystyti tokią informacijos — komuni
kacijos sistemą, kad bet kuris mokytojas
tėvas, mokykla ar organizacija galėtų ta
medžiaga naudotis. Pasiuntus prašymą į
Pasaulio lituanistinio švietimo priemonių
telkimo centrą, prašoma medžiaga būtų
fotokopijuota ir nusiųsta prašančiam.
Todėl kreipiamės į Jus, kad pasiųstumėte savo gerai pavykusius pratimo la
pus (gramatikos, t.t.), žaidimų lapus, skai
tymo bei pasakų lapus, eilėraščius, vaidi
nimėlius, t.y. bet kokią lituanistinio švieti
mo medžiagą, kuri Jūsų patirtimi buvo
naudinga. Patekus 'į rezervuarą, Jūsų
medžiaga galės naudotis lituanistinių mo
kyklų mokiniai — net per visą pasaulį.
Jei reikia, galėsime rankraščius perrašy
ti mašinėle. Originalią medžiagą galima
'grąžinti siuntėjui, jei bus pageidauta.
Visiems lituanistinių mokyklų mokyto
jams, mokykloms, bendruomenėms ir jau
niino organizacijoms bus siunčiamas švie
timo priemonių telkimo centro katalogas,
kuriame bus įrašyta surūšiuota lituanis
tinio švietimo medžiaga.
Tikimės, kad Jūs sutiksite, jog Litua
nistinio švietimo priemonių telkimo cen
tras yra labai geras būdas praturtinti,
paįvairinti, ir pagerinti mūsų lituanistinį
švietimą. Laukiame Jūsų greito atsiliepi
mo, ir iš anksto dėkojame.
Ramunė IM. Račkauskienė
Švietimo priemonių teikimo centro
direktorė

liau nuo lietuviško centro gyvenanti su
sipratusi šeima yra pasigaminę savas
priemones jaunimo auklėjimui. Tačiau,
konkrečiai negalime pasakyti kur ko kiek
yra. Įsteigtas PASAULIO LITUANISTINO ŠVIETIMO PRIEMONIŲ TELKIMO
CENTRES renka ne tik kraštų švietimo
tarybų išleistų vadovėlius ar pratimus,
bet taip pat ir „namų“ gamybos švietimo
priemones bei tą medžiaga kurios dabar
mes net ir nelaikome kaipo „švietimo
priemonėmis.“
Centras renka visą lituanistinę me
džiagą — tinkamą visiems mokiniams, ar
tai būtų priešmokyklinio amžiaus, pra
džios, suaugusių, ar nemokančių lietu
viškai mokymui.
Pavyzdžiui:
GRAMATIKOS LAPAI — dvibalsės,
linksniavime pratimai, daiktavardžiai,
įvardžiai ir taip toliau...
APLINKOS PAŽINIMAS — spalvavimo lapai, gamtos apibūdinimai, ir taip to
liau...
ŽAIDIMO LAPAI — kryžiažodžiai,
mįslės, galvosūkiai ir taip toliau...
PASAKOS.
ISTORIJOS — GEOGRAFIJOS LAPAI
— pratimai, žemėlapiai, lentelės, valdovų
aprašymai, ir taip toliau...
VAIDINIMĖLIAI — ŠKICAI — mokyklų
programėlių vaidinmai, škicai (Kalėdų ir
kitų švenčių proga) originalūs ar pritai
kyti iš literatūros...
SKAIDRĖS — KASETĖS — Lietuvos
vaizdų ar specialiai pritaikytų mokykiaiklasei.
VISĄ KITĄ TINKAMĄ MEDŽIAGĄ.

Rašytoja Alė Rūta-Aribienė už .romaną
Pirmieji Svetur laimėjo 1984 m. „Drau
go“ premiją.
Rašytojui ir vertėjui Povilui Gaučiui už
brazilų naujosios poezijos antologiją lie
tuvių kalba Lianų Liepsna, Brazilų Meno
Kritikai paskyrė premiją.
Jubiliejiniam metraščiui rašytoja Alė
Rūta-Arbienė prisiuntė novelę Pagirs ar
pasmerks? ir, iš spaudai paruoštos kny
gos, kurią ištisai Nida atspausdins 1985
m„ Per pasaulį keliauja Poetas — du
KAIP SIŲSTI MEDŽIAGĄ?
fragmentus: Angelų priemiesty ir Nuste
ŠVIETIMO PRIEMONIŲ
TELKIMO
bimas.
CENTRAS prašo, kad siunčiant medžiagą
Laureatas Povilas Gaučys metraščiui
būtų suteikta tokia informacija:
prisiuntė Tomo S. Eliot Keturių Kvartetų
(L) Siuntėjo/bendradarfoio vardas, pa
poezijos vertimą. , Nidos Knygų Klubo
vardė, bei adresas.
jubiliejinis metraštis klubo nariams bus
i LITUANISTINIO ŠVIETIMO PRIEMO(2) Pažymėti, kokio amžiaus vaikui/moišsiuntinėtas 1984 m. pabaigoje.
I NIŲ TELKIMO CENTRAS prašo kad tik
kiniui medžiaga taikoma.
VI. Dargis
VIENA kopija medžiagos būtu siunčiama.
(3) Jei reikia, paaiškinimus apie me
Centras visą prisiųstą medžiagą dupli- džiagos naudojimą...
kuos,
ir
jei
prašomas,
grąžins
originalą
BUVIMO PĖDSAKAI
(4) Ar medžiagą reikia grąžinti.
siuntėjui.
Vilties draugijos leidykla Clevelande,
MEDŽIAGĄ SIŲSTI:
išleido poeto Stasio Santvaro naują eilė KOKIĄ MEDŽIAGĄ SIŲSTI
Ramunė M. Račkauskienė
raščių rinktinę „Buvimo Pėdsakai“. Tai
Žinome, kad po platųjį pasauli randasi
stambus, beveik 170 puslapių, eilėraščių įvairiu švietimo priemonių — dailiai at- PLB ŠVIETIMO PRIEMONIŲ 'CENTRAS
5620 South Claremont Avenue
rinkinys — poeto Stasio Santvaro aštun snaudintų ir „namie“ gamintu. Ne vienas
Chicago, Illinois 60636 USA.
toji lyrikos knyga.
lituanistinės mokyklos mokytojas ir to

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 - 1 9 23 C
(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
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Aukštojoje pily Did. Kun. Aleksandras įrengė arsena
lą. Ten buvo ir pavyzdinga ginklų dirbtuvė. Jau XVI šimt
metyje sutinkama žinių, kad svetimšaliai stebėjosi Vil
niaus pilies ginklų gausingumu ir jų gražiu ir įvairiu apdarymu.
Dar kunigaikštis Zigmantas I stengėsi pagerinti pilis
ir tvirtoves. Jis buvo įrengęs tais laikais gan turtingą bib
lioteką, Bet didieji 1513 ir 1530 metų gaisrai viską sunai
kino. Sudegė dauguma pilies trobesių, tame skaičiuje ir
katedra. Ugnyje amžinai žlugo daug ilgais metais rinktų
brangenybių ir Aleksandro knygų rinkinys.
Vilniaus burmistras Ulrichas Hosijus, kunigaikščiui
jam tą pavedus, ėmėsi iš gaisro paliktų pelenų vėl iš nau
jo kelti pilies rūmus, bažnyčias ir tvirtovę. Jis buvo tų
laikų žymus organizatorius, pastatęs Vilniuje per Nerį til
tą, keletą malūnų, prie Trejybės bažnyčios ligoninę ir
daug kitų didelių rūmų.
Nesant per Nerį tilto, vilniečiai daug vargo pakelda
vo ir didžiausius nuostolius turėjo, norėdami susinešti su
vis labiau išaugančia anapus Neries miesto dalimi, nes
tik vien keltais tebuvo galima į kitą upės krantą persikelti.
Ulrichas Hosijus, kunigaikščiui įsakius, tiltą pastatė
savo lėšomis, bet už tai jam buvo leista nuo visų tiltą per
važiuojančių imti mokestis. Nuo vienu arkliu kinkyto ve

žimo su malkomis, šienu ar duona imdavo po vieną avalą
arba denarą, tiek pat nuo vedamų parduoti raguočių, nuo
vežimų su įvairiomis prekėmis — 3 denarus ir t. t.
Kad tilto pastatymas šiomis įplaukomis apsimokėtų,
buvo užginta visiems, tarp Kernavos ir B.stricos upės, Ne
ries ruožte, statyti kiti tiltai, taip pat draudžiama buvo
statyti pėstiems tilteliai tarp Kernavos ir Nemenčine, tuo
pat metu uždarant tarp Verkių ir Panerių visas perkėli
mo vietas. Iš peržengusiųjų nuostatą buvo atimamas vi
sas jo turtas.
Tiktai vien šlėktos ir dvasininkai šio mokesčio nemo
kėjo, laidodami numirėlius žydai, kurių kapinės buvo ana
pus Neries, turėjo teisės luotais per upę persikelti.
Ulrichas Hosijus tas rinkliavas galėjo imti sau lig
tol, pakol nepadengė visų savo išlaidų, o vėliau tilto įplau
kos buvo dalinamos į dvi dalis: viena skirta prie Trejy
bės bažnyčios ligoninės įrengimui ir išlaikymui, antra —
paties tilto remontui ir apsaugai.
Be Neries tilto, buvo atnaujinti dar trys seni ir iširę
tiltai per Vilnios upę: Vienas ties Spaso vartais, kitas prie
Bernardinų vienuolyno ir trečias ten, kur dabartinis An
takalnio tiltas.
šešioliktą šimtmetį išsiplėtusio Vilniaus reikalams bu
vo pastatyta keletas vandeninių malūnų, kurių tarpe do
kumentuose minima — karaliaus, Radvilų arba vaivadų,
vyskupo ir kiti malūnai.
Pagerėjus susisiekimui su priemiesčiais anapus Ne
ries ir Vilnios upių, tie priemiesčiai ėmė sparčiai augti ir
vėliau tapo neatskiriamomis miesto dalimis. Apie vieną
tų priemiesčių Narbutas sako, kad miesto dalis už žaliojo
tilto buvo pavadinta šnipiškiais todėl, kad Vytauto laikais
čia gyveno turtingas pirklys šnipis. Iš pradžios keletas
menkučių bakūžių tarp miškų ir kalnų, paskui išaugo į di
delius priemiesčius — Užupis, žvejų miestelis ir kiti. Mies
tas statėsi, atsirado reikalo gaminti statomoji medžiaga

ypatingą .dovaną, kurią tavosios žemės
Dievo Tauta yra atidavusi dvasinei Baž
nyčios vienybei. Toji dovana yra šv. Kaži
mieras!
O, Bažnyčia Lietuvos žemėje!
Dvasinėje katalikų Bažnyčios vienybėje
tu esi dėka š'ios dovanos ir dėka viso tikė
jimo, vilties ir meilės paveldo, kuris pen
kių šimtmečių bėgyje — ir ypač dabarti
niais laikais — susitelkė apie Lietuvos
Globėją šv. Kazimierą.
Atsiklaupę prie šv. Kazimiero relikvijų,
pasitikėjimo dvasioje kreipiamės į Gailės
tingumo Motiną Vilniaus Aušros Vartuo
se ir šaukiamės jos, kupini to paties rū
pestingumo, tos pačios vilties ir tos pa
čios meilės, kurios buvo kupina šv. Kazi
miero širdis:
Sveika, mūsų viltie!
Tavęs šaukiamės!
Tavo pagalbos laukiame, Gailestingu
mo Motina!
Toliau popiežius kalbėjo apie šv. Kazi
miero asmenybę, jo dorybes ir jo (įtaką
lietuvių tautai. Savo pamokslą šv. Tėvas
baigė tokiais žodžiais:
NASTRO: „O Chiesa in terra lituana...“
Lietuviškai Popiežius prakalbėjo šv.
Mišių pabaigoje prieš pat iškilmingą pa
laiminimą. štai Šv. Tėvo lietuviški žo
džiai:

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS
LIETUVIAI!

Baigdamas noriu prabilti į jus,
tiek čia susirinkusius, tiek Lietuvo
je esančius, jūsų gimtąja kalba.
ivies, čia, katalikybės centre —
Romoje, minėdami šventojo Kazi
miero mirt.es penkių šimtų metų
sukaktį, dvasioje nusikeliame prie
Lietuvos Globėjo karsto Vilniuje,
rries musų akis iškyla šventasis
jaunuolis maldos, skaistumo, iš
meilės plaukiančių darbų, Kristaus
Evangelijos liudijimo ir ypatingos
meilės Marijai, pavyzdys. Jis yra
Dievo dovana visai Bažnyčiai, bet
ypatingai tautai, su kuria jis yra
suaugęs, kur gyvas jo šventas pali
kimas.
Į Romos Bažnyčios maldas mes
įjungiame Lietuvos Bažnyčią, visą
musų širdžiai mylimą tautą, per
amžius tikėjimo vienybe ištikimą
Apaštalų Sostui.
Prisimename Lietuvos vyskupus,
kunigus, seminaristus, Dievui pasi
aukojusias sielas, jaunimą, kurio
ypatingas Globėjas yra šventasis
Kazimieras. Meilėje jungiamės su
visais broliais ir seserimis tėvynė
je, ypač su tais, kurie kenčia dėl
t ikėjimo, prašydami Dievą, kad vi
si išliktų ištikimi Kristui.
Prie Aušros Vartų Gailestingu
mo Motinos kojų sudedame Lietu
vos Bažnyčios džiaugsmus ir kan
čias, o ta .p pat savo meilę ir viltį:
Marija, Marija, skaisčiausia lelija,
Tu švieti aukštai danguje.
Palengvink vergiją, pagelbėk žmonijai...
Nes viską pas Dievą gali.
Iškilmingų šv. Milšių metų giedojo poi>
tifiikalinis bazilikos choras, diriguojamas
Mons. Domenico Bartolucci. Tarp lotyniš
kų giesmių didžiausios pasaulyje bazilikos
skliautuose gražiai nuskambėjo keturios
lietuviškos (giesmės: Pulkim ant kelių,
Prieš tavo altorių, Jėzau, pas mane ateiki
ir Marija, Marija. Giedojo visa lietuvių
maldininkų asamblėja, diriguojama jau
nos muzikės iš Clevelando, Ritos čyvaitėsKliorienės.

— plytos. Ir štai XVI šimtmečio dokumentuose minima
šnipiskiuose didelis skaičius plytų dirbtuvių, kurios ten
daugiau negu kitokį trobesiai užėmę vietos. Ten tarp ko
kita buvę Valavičių, Sapiehų ir žoromskių rūmai.
šnipiskiuose taip pat buvę įrengti aukštiems sve
čiams — Maskvos kunigaikščių, Totorių chanų ir kitų
valdovų pasiuntiniams priiminėti rūmai, šie rūmai pa
lengvinę miestui svetimų valstybių atstovų priėmimą, ka
dangi ligi tam laikui Vilniaus miestelėnai turėdavę atvykusiems svečiams duoti savus butus.
Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui leidus, miestas ant
savo žemės pastatė karčemą, kuri turėjo teisės laisvai mi
dų ir aių pardavinėti ir kuri nebuvo apdėta kunigaikščio
naudai mokesčiais. XVI šimtmečio pusėje Martynas Pa
leckis žvejų priemiesty pastatė pirmą Vilniuje stiklo fab
riką. Zigmantas Augustas, palaikydamas gimstančią sa
vąją pramonę, davė stiklo fabriko savininkui monopolinę
stiklo pirkimo ir pardavimo privilegiją.
Užupy, kaip ir šnipiskiuose, buvo daug plytų dirbtu
vių ir dar keletas prie Vilnios upės malūnų ne tik duonai
malti, bet ir vandeniniai fabrikai — malūnai paraku! ir
popieriui dirbti.
Pirmas Vilniuje poplerio fabrikas buvo statytas 1522
metais. Jis buvo prie Vilnios upės kiek aukščiau vaivadų
malūno. Popierius Vilniuje dirbamas iš pradžių buvo
menkos vertės, ypatingiems reikalams geresnį popierių
tekdavo gabenti iš užsienio.
Tas fabrikas XVII šimtmety sudegė ir jo vietoje bu
vo pastatyta irgi vandeniu varomos parako dirbtuvės
Užupis labai sena šiuo vardu žinoma miesto dalis. Dar
XV šimtmetyje buvęs Užupy bernardinų vienuolynas ak
tuos visur vadinamas „Senų mergų vienuolynas“. Per Užu
pį ėjo didysai kelias į Polocką, čia buvę žemės ir rūmai
Lietuvos didžiūnų: Oginskių, Sapiehų, Kiškių ir kitų.
(Bus daugiau)
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DBLS PIRM. PRANEŠIMAS
Praeito DBLS metinio suvažiavimo iš
rinktoji Centro Valdyba man vėl suteikė
Sąjungos pirmininko pareigas. Valdybos
nariams ir bendradarbiams reiškiu padė
ką už pasitikėjimą.
Valdyba pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:
J. Alkis — Sąjungos pirmininkas. At
sakingas už politinę ir kultūrinę veiklą;
K. Tamošiūnas — pirmininko pavaduoto
jas, atsakingas už politinę veiklą; A. Vil
činskas — sekretorius. Atsakingas už jau
nimo veiklą; B. Butrimas — iždininkas;
V. Dangis — kultūrinė veikla ir spauda;
E. Šova — organizaciniai reikalai; S. Ne
nortas — finansai.
Paskutiniųjų kelių metų bėgyje lietuvis
koji veikla D. Britanijoje susidūrė su kai
kuriais sunkumais ir nemalonumais; dėl
to DBLS Centro Valdybai buvo pareikšti
priekaištai, susilaukę atgarsio net užsie
nyje. Kiekvienoje bendruomenėje yra
problemų, atsiranda skirtingų nuomonių
ir pasitaiko nesusipratimų. Centro valdy
ba stengėsi išlaikyti lygsvarą, kiek įma
noma toleruoti nuomonių skirtumus var
dan vienybės ir susiklausymo Britanijos
lietuvių tarpe, siekiant vykdyti Valdybai
paskirtą bendruomenės vadovavimą. Cen
tro valdyba palaikė glaudžius ryšius su Pa
šaulio Lietuvių Bendruomene ir jai pri
klausančių kraštų lietuviais.
Praėjusieji metai buvo pilni įvykių ir
progų artimesniam visų kraštų lietuviš
kų bendruomenių susipažinimui ir suar
tėjimui. VI-sis PLB Seimas ir Lietuvių
Dienos Čikagoje buvo pasaulinio masto
įvykiai, kuriuose dalyvavo trys DELS at
stovai: V. Dangis ir J. Alkis iš Anglijos ir
P. Dzidolikas iš Škotijos. Jie perdavė Di
džiosios Britanijos lietuvių sveikinimus
ir DBL solidarumą su PLB idėjomis ir
tikslais, o taip pat supažindino Seimo at
stovus su DBLS veikla. Europos lietuvių
Studijų Savaitėje Augsburge teko arčiau
susipažinti su Vakarų Europos lietuviais,
jų bendruomenių atstovais ir pirminin
kais, pasinaudojant proga aptarti bendrus
reikalus.
V-ame Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
grese DBL Jaunimo Sąjungą atstovavo
pirmininkas V. Puodžiūnas, Birutė Beach,
Asta Kučinskaitė iš Anglijos ir M. Pater
son iš Škotijos.
Lietuvių Skautų Sąjungos jubiliejinė
je stovykloje Kanadoje Europos rajoną
atstovavo B. Zinkus ir S. Gerdžlūnienė.
Visi šie renginiai suteikė didžiulę naudą
lietuviškos išeivijos siekiams ir tikslams,
mūsų tolimesnei veiklai Didžiojoje Brita
nijoje. Dalyvaudami tuose renginiuose,mes
bendraujame su kitų kraštų išeivija, dali
jamės patirtimi, tuo stiprindami sau pa
matus ateičiai, nubrėždami naujas gaires
tolimesniam darbui ir veiklai.
Praeitais metais Centro Valdyba skyrė
ypatingą dėmesį organizacinei, kultūrinei
ir politinei veiklai, o taip pat spaudai, lie
tuvybės išlaikymui ir jaunimui. Siekiant
efektyvumo darbe, Valdybos nariai pa
siskirstė darbo ir veiklos barais, ieškojo
bendradarbių ir talkininkų visuomenės
tarpe.
Gera organizacinė veikla, tvirti ekono
miniai pagrindai sudaro idealias sąlygas
visuomeninei veiklai. Prieš 37 metus D.
Britanijos lietuviai, įsteigė Sąjungą ir
Lietuvių Namų 'bendrovę ir tuo pačiu su
kūrė pagrindą D. Britanijos lietuvių ben
druomenės veiklai, jos tęstinumui. Sąjun
ga apjungė visas lietuviškas kolonijas ben
dram darbui. Bet nepaisant to, laikui bė
gant, kai kurių veikla susilpnėjo. Dėl to
Centro valdyba dėjo ypatingas pastangas
arčiau susipažinti su skyrių ir kolonijų pa
dėtimi, teikė pagalbą, patarė ir informavo
siekiant vykdyti bendrus veiklos užda
vinius. Buvo aplankyti skyriai Birminghame, Bradforde, Manchesteryje, Wolverhamptone, Stoke-on-Trente, Derbyje, Coventryje, „Sodyboje“ ir Škotijoje, šiuo
metu Sąjunga turi 19 veikiančių skyrių.
Skyriuose yra 700 nario mokestį mokan
čių narių. Skyriai vadovauja lietuviškai Ir
politinei veiklai. Klubai, kaip ekonominiskai pajėgi organizacija, visokeriopai re
mia skyriaus narių veiklą, sudaro tai vei
klai palankias sąlygas. Klubai veikia Škoti
joje, Bradforde, Manchesteryje, Londone
ir „Sodyboje“. Reikia tikėtis, kad visi lie
tuviški klubai ir toliau teiks dar didesnę
finansinę parama skyriams.
Tik sukaupdami visas pajėgas ir finan
sines galimybes, mes sugebėsime išlaiky
ti mūsų organizacijų veiklą, lietuviškos
emigracijos gyvavimą ir tęstinumą apla
mai. Mums nenaujiena, kad lietuvių skai
čius šiame krašte mažėja. Atsiranda
spragų, kurių jaunoji karta neužpildo. Ne
paisant to, kai kuriuose skyriuose suran
damas būdas kaip pritraukti jaunimą.
Yra skyrių, kur jaunieji ne tik aktyviai
dalyvauja lietuviškoje veikloje, bet ir va
dovauja tai veiklai — tai Stoke-on-Trente,
Wolverhamptone, Derbyje ir Škotijoje.
Tai labai džiuginantis faktas. Belieka ti
kėtis, kad ir kiti skyriai paseks ju pavyz
džiu, nes nuo to priklauso mūsų -ateitis.
Besilankant kolonijose teko pastebėti,
kad kai kur net susirinkimų skaičius su
mažėjęs, daugiau dėmesio skiriama tik
ekonominei veiklos pusei, nestiprinamos
skyrių valdybos naujomis pajėgomis, ne
pritraukiami pasyvūs, bet sugebantys ben
druomenės nariai prie aktyvaus darbo.
Tenka apgailestauti, kad ne visus skyrius
dėl laiko stokos suspėjome aplankyti iki
Suvažiavimo. Tai reikės atlikti artimiau
siu laiku naujai Valdybai.

Pagal Valdybos turimas žinias, šalia
DBLS veikia apie 30 mažesnių organiza
cijų. Į tą skaičių (įeina klubai, meninės sa
vi veiklos kolektyvai, jaunimo grupės ir
kit. Bent pusė jų aktyviai dalyvauja mūsų
veikloje ir priklauso DBLS Tarybai. Cen
tro Valdyba kviečia visas organizacijas
dalyvauti Tarybos veikloje, šitas Suva
žiavimas privalo aiškiai nustatyti Tary
bos veiklos gaires DBLS rėmuose.
Tiksliu sudaryti lituanistinės ir jauni
mo veiklos planus, siekiant sustiprinti jų
organizacinę ir visapusišką veiklą, šiais
metais Taryba nutarė vykdyti lituanisti
nės ir jaunimo veiklos tyrimus. Reikia ma
nyti, kad jaunimo organizacijos pritars
šiai minčiai ir padės ją įgyvendinti.
šių metų bėgyje Centro Valdyba palai
kė glaudžius ryšius su Jaunimo Sąjunga.
Sąjungos pirmininkas dalyvauja Centro
Valdybos ir Lietuvių Namų bendrovės po
sėdžiuose ir nutarimuose. Visa tai atlie
kama visapusiško bendradarbiavimo dva
sioje. Reikia pažymėti, kad didelį indėlį į
jaunimo auklėjamąjį darbą įneša Europos
Rajono skautų veiklos vadovybė. Centro
Valdyba rėmė ir rems jų pastangas.
DBJS kaip visuomeninės organizacija
yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės na
rys ir jos idėjų bei aspiracijų rėmėja. Ry
šiai su PLB Valdyba buvo artimi ir nuo
širdūs, ko tikimės ir ateityje. Būtų labai
naudinga, jei DBLS skyriai ir Tarybai
priklausančios organizacijos prenumeruo
tų PLB leidžiamą „Pasaulio lietuvį“, ku
riame atsispindi PLB veikla, teikiamos ži
nios apie kitų kraštų lietuvių gyvenimą.
Seimo nutarimu buvo kreiptųsi į skyrius
dėl aukų rinkimo Lituanistikos katedrai
Čikagos universitete. Tam reikalui pra
šoma skirti bent 35 proc, aukų, surinktų
per Vasario 16-tos minėjimus, tuo išreiš
kiant mūsų pritarimą ir solidarumą su
Pasaulio Lietuvių bendruomene.
Šiais metais Centro Valdyba dėjo visas
pastangas užbaigti DBLS nuostatų redaiga
vimą. Tarybai pasiūlius kai kurtuos pa
keitimus, teko labai daug sugaišti laiko,
derinant juos su teisininkais. Todėl įstatų
redagavimas nebaigtas ir turi būti dar
kartą nagrinėjamas suvažiavime.

KULTŪRINĖ VEIKLA
Nuo pat Sąjungos įsteigimo 1947 me
tais, jos darbuotojams atiteko pareiga puo
selėti lietuvių kultūrinį gyvenimą Didžio
joje Britanijoje. Kultūrino darbo apimtis
yra plati, reikalaujanti daug lėšų ir pasi
šventimo. Reikia pasidžiaugti, kad po tiek
metų išeivijoje, mažėjant lietuvių skai
čiui ir sąlygoms sunkėjant, kultūrinė veik
la vyksta ir toliau. Jau kurį laiką sėk
mingai veikia Šv. Cecilijos choras ir tau
tinių šokių grupė „Aušra“ Škotijoje, Vid.
Anglijoje choras „Gintaras“ su kanklinin
kėm ir jaunučių grupe Nottinghame, tau
tinių šokių grupė „Baltija“ Glosteryje,
choras ir tautinių šokių grupė „Lietuva“
Londone, jaunimo grupė „Tėviškėlė Der
byje, vyrų oktetas Bradforde. kino būre
lis Manchesteryje, filatelistų
draugija
„Vilnius“ ir kit.
Centro Valdyba stengėsi remti meninę
saviveiklą, suburti visus kartu bendruose
renginiuose. To pasėkoje Lietuvių dienos
Bradforde ir Wolverhamptone davė gra
žių vaisių. Tai turi būti pradžia tolimes
niam bendravimui.
Praėjusių metų gruodžio mėnesio 3 die
ną „Sodyboje įvyko kultūros darbuotojų
ir Centro Valdybos pasitarimas, kuriame
buvo apsvarstytas repertuaras ir meninė
programa Lietuvių Dienai 1985 metais.
Pasitarime dalyvavo V. Gasperienė. V.
Jurienė, P. Dzidolikas, K. Rugienienė, M.
Gelvinauskienė, J. černis, V. 0‘Brien, N.
Vainoriūtė.
Spauda teikia neginčijamą paramą ir
naudą kultūrinei veiklai. „Europos lietu
vis“, tapęs Vakarų Europos lietuvių gy
venimo palydovu, yra plačiai skaitomas
ir užsienyje. Praeitais metais Centro Val
dyba kreipė ypatingą dėmesį į spaudos
skyriaus darbo pagerinimą. Būtina, kad
„Europos lietuvis“ turėtų bent 2000 prenu
meratorįų. „Nidos“ knygų klubas nuo sa
vo įsikūrimo jau išleido 105 knygas, apie
20 privačių knygų. Spausdinamas ir jauni
mo leidžiamas anglių kalba „Lynes“. Jau
nimas jį skaito noriai, palaikomas ryšys,
koordinuojama jaunimo veikla. Yra kri
tikų, kurie priekaištauja, kad jaunimas
neskaito lietuviškai, bet tam yra objek
tyvios priežastys, jas reika šalinti, bet
„Lynes“ pateisina (įdėtą darbą ir lėšas.
Už visas tas pastangas, sugaištą laiką,
energiją varant sunkią kultūrinio darbo
vagą, norisi visų mūsų vardu pasakyti
kultūros darbuotojams
nuoširdžiausią
ačiū. Ta pačia proga noriu padėkoti bu
vusiam „Europos lietuvio“ redaktoriui J.
Mašanausikui, kuris atvyko net iš Austra
lijos ir talkino kituose reikaluose taip
pat.
POLITINĖ VEIKLA
Pagrindinė 'politinės veiklos organiza
cija D. Britanijoje yra Europiečių Ryšių
palaikymo grupė (European
Liaison
Group), kuriai priklauso Rytų Europos
tautų ir Sovietų Rusijos pavergtųjų tau
tų atstovai. D. Britanijos politiniuose
sluoksniuose ši organizacija yra pripažin
ta kaip atstovaujanti pavergtųjų tautų
siekius ir troškimus. Ši organizacija ke
lia viešumon ir gina ir Pabaltijo tautų
problemas. DBLS aktyviai dalyvauja ši
tos organizacijos veikloje.
Be to, Centro Valdyba bendradarbiauja
su ABN, European Atlantic Group U.K.
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Praeityje, už tikėjimą, baba Tania yra
buvusi 3 m. kalėjime, baisiose sąlygose:
3 metus ją išlaikė sausakimšai prigrūsto
je kameroje, neišvesdami pasivaikščioti,
gulėjo visos ant purvino cementinio grin
dinio ir gaudavo po gabaliuką duonos ir
vandens į parą. Antra provoslavų kanki
nė, tai 1980 gegužės 26 konclageryje mirų
si KIREEVA Irina Andreevna, gimusi
1912 m. Baba Ira, taip vadinome, buvo
labai nuoširdi, jautri, visada pasirengusi
kitoms patarnauti, paguosti, pavaišinti.
Ji sirgo sunkia vėžio liga. Prieš mirtį be
veik pusmetį Ją laikė konclagerio ligo
ninėje, sur Ji visiškai išseko, bet mirti į
namus Jos neišleido — neaktiravo. Visas
gi kriminalistes, kai nebepagydomos, iš
leidžia namo — aktiruoja. Baba Ira iš
keliavo pas Viešpatį konclageryje ir Jos
kapo taip pat niekas niekada nežinos.
Politkalinių kūnus užkasa slaptai, ant ran
kos užriša tik kalinio bylos numerį, kurį
užrašo ir ant kuolelio ■— palaidojimo vie
tos. Nėra nei vardo, nei pavardės, vien
bylos numeris. Ir užeiti į tas kapines te
gali tik pareigūnai, čekistai. Apie tai man
papasakojo mus saugoję kareiviai. Dalis
kareivių, patys patyrę daug neteisybės ir
žiaurumo kareivinėse, ėmė užjausti ir net
gerbti, nors jiems teigdavo, jog mes esa
me baisiausios nusikaltėlės... Jie stebėjo
si neteisybe, sakydami, kad geriausi žmo
nės uždaryti konclageriuose, o visų di
džiausi nusikaltėliai ir moraliniai iškrypė
liai užima viršininkų postus. Taip iš tikrų
jų ir yra. Provoslaivė kalinė CHATKOVA
Aleksandra Akimovna, g. 1906 m. buvo
labai ligota antrą kartą teista už tikėjimą,
išbuvusi daug karceryje už tai, kad kaip
visos provoslavės, protesto ženlklan, kad
neteisingai nuteisė, konclageryje nedirbo
priverstinio darbo. Ugi kankinimai — šal
tis ir badas pakirto jos jėgas, labai skau
dėjo visi sąnariai, dažnai galvą, aukštas
kraujo spaudimas,' buvo labai išblyškusi,
išsekusi ir visą laiką šalo. Ji su kitom

Committee for the unjustly persecuted
(Neteisingai persekiojamųjų komitetas D.
Britanijoje),
Resistance International,
Keston College, Group de Paris, The Bal
tic Council (Baltų taryba).
Suprasdama politinės veiklos svarbą ir
didžiulius reikalavimus, Centro Valdyba
sudarė Pagalbinę Politinės Veiklos Ko
misiją į kurią, be Valdybos narių įeina J.
Vilčinskas, M. Bajorinas, P. Tričys. A.
Pranskūnas ir Z. Juras. Komisija seka
spaudą, nagrinėja politinę padėtį, atstovau
ja Sąjungą įvairiuose posėdžiuose, talkina
renginiuose, teikia patarimus ir rekomen
dacijas.
Centro valdyba palaiko tiesioginius ry
šius su VLIKu, šiais metais įvyko pasi
tarimas su VLIKo pirmininku Dr. K. Bo
beliu. Į Tautos Fondo atstovybę papildo
mai buvo įvesti dar du nariai V. Keris ir
P Tričys.
Labai naudingą darbą politinės veiklos
srityje atlieka DBLS skyriai. Pavergtųjų
tautų ir ABN konferencija Londone ir
Bradforde turi būti atskirai paminėta. Ge
rai buvo organizuotas Vasario 16-tos die
nos minėjimas Derbyje, kur dalyvavo
daug garbingų svečių ir parlamentarų.
Stoke-on-Trente ir Nottinghame palaiko
mi artimi ryšiai tarp Britų partijų ir savi
valdybės organų. Reikia pabrėžti, kad
DBLJS skyrių pastangos praeitais metais
atkreipti parlamentarų ir politikų dė
mesį į Europos Parlamento rezoliuciją Pa
balti jo klausimu, buvo sėkmingos ir davė
gerų rezultatų. Centro Vaidyba dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie šito svarbaus
darbo. Tai įrodė mums visiems, kad per
savo parlamento narius ir įtakingus vei
kėjus galima daug ką pasiekti mūsų ben
droj kovoj už Lietuvos nepriklausomybės
.grąžinimą. To negalima pamiršti ir atei
tyje. Galime drąsiai tvirtinti, kad politinis
veiklos baras nebuvo apleistas ne tilk pas
mus, ibet ir visoje Europoje. Darbas vyk
domas ne vien tik mūsų pačių pastango
mis, bet kartu su kitų tautų atstovais.

FINANSAI
Iš DBLS finansinės ataskaitos matome,
kad dideliu finansiniu Sąjungos ramsčiu
yra Lietuvių Namų bendrovė. Pik. Vidu
girio palikimas suteikė galimybę nupirk
ti bendrovės akcijų už £’3032.00. Solidaru
mo mokestis tapo simbolinis, nes pačius
skyrius tenka nemažai remti finansiniai.
Šalia aukų Lituanistikos katedrai (£650)
ir Tautinės Paramos fondui (£500), kito
kiems reikalams išleista apie £4000. Cen
tro Valdyba kreipiasi į visas ekonomiškai
stiprias grupes D. Britanijoje teikti dar
didesnę finansinę paramą mūsų lietuviška
jai veiklai ir remti ją artimesnio ’bendra
vimo dvasioje. DBLS uždaviniai sekan
tiems metams būtų šie: stiprint savo or
ganizacinę veiklą skyriuose ir lietuviško
se kolonijose, didinti narių skaičių, įjun
giant jaunimą į savo eiles, toliau siekti
kultūrinės veiklos stiprinimo, sujungiant
visus meninius kolektyvus bendriems ren
giniams, atkreipti didesnį dėmesį į litua
nistinę veiklą, ieškant tinkamų priemo
nių mūsų vaikų lietuviškam auklėjimui,
siekti vienybės, santarvės, jautrumo vie
nas .kitam, o kas svarbiausia, ištikimy
bės mūsų kovojančiai Tautai.
J. Alkis

senutėm, iš senų šimtasiūlių pasisiuvo šil
tesnius apsiklojimus — kaldras, kurias
greit prižiūrėtojos atėmė ir sudegino.
„Tešąla, tesikankina, ne į kurortą atva
žiavo!...“ — kaip visada, tyčiojosi jos. Ap
sikloti visoms duodavo po vieną ploną
medvilninę antklodę, lyg storą paklodę.
Visoms būdavo šalta, naktys Mordovijoj
vėsios, net vasarą, rudenį ir pavasarį dar
ir drėgna, o žiemą labai menkai teapkūrendavo, tad labiausiai šalo ligonės senu
tės pravoslavės. Tik jos visas kančias la
bai Kantriai pakeldavo ir sakydavo: „Kuo
griežčiau, tuo brangiau!“ — čem ctpome,
tem gopome! — rusiškai. 1982 m. pabai
goje, babą Jurą CHVATKOVĄ išvežė į
nutrėmimą į Kazachstaną. Laiško iš jos
negavau, nes jau buvau Vilniuje ir mano
beveik viSus laiškus konfiskuodavo KGB.
Apie ją parašė kiti, o adreso iki šiol ne
turiu. Tepadeda jai ir visiems nepalūžti
meilėje Gerasis Dievas!
Kalinė pravoslavė VOLKOVA Klavidija Grigorjevna — 1907 m. gim. Baba Kla
va labai .rami, tyli ‘ir gera senutė. Kai ma
ne atvežė į Ikonclagerį, teko kurį laiką
miegoti virš jos. Lovos dviejų aukštų, ge
ležinės, labai nepatogios, o kai vertiesi
ant kito šono juda ne tik viršutinė, bet ir
apatinė lova, į kurią viršutinė įsistatė ir
atvirkščiai — kai verčiasi ant kito šono
kalinys apatinėje lovoje, juda viršutinė, o
tas labai vargina, išbudina. Baba Klava
niekada nesiskųsdavo, kai aš palubėje dūs
dama dėl deguonies trūkumo, vartydavau
si lyg žuvis išmesta ant kranto. Ji daug
laiko skirdavo nuoširdžiai maldai. Kar
tais visos provoslavės, susirinkusios kur
nors nuošaliame kamputyje, imdavo tyliai
giedoti. Išmokusi, prie jų prisidėdavau ir
alš. Pasijusdavau lyg šventovėje beesanti,
taip gera ir giedra sieloje tapdavo. Ne
veltui sakoma, kad bendra malda pasie
kia dangų. (Melstis keliom kartu koncla
geryje negalima. Mus dažnai išvaikydavo,
bet mes vėl ir vėl susirinkdavome garbin
ti ir dėkoti Dievui už Jo mielę mums nusi
dėjėlėms. Bendra malda — tai vienos iš
šviesiausių ir džiugiausių valandų konc
lageryje. Provoslaivė kalinė VOLKOVA An
astasija Andreevna — 1908 m. gim. Abi
Volkovos ne giminės, tik bendrapavardės.
Buvo abi įkartu nuteistos ir kartu abi pastliuosaVo iš konclagerio. Baba Nastia li
gonė, nesveikos rankos ir kojos, bet labai
darbšti, gražiai siuvinėdavo. Kadangi abi
Volkovos nutrėmimo neturėjo, po konclagerio, jas abi priglaudė pas save geri
žmonės Gorkio mieste. Bet „huimanilškiausia“ sovietų valdžia nepaliko ligonių senu

čių ramybėje ir jos buvo priverstos iške
liauti kitur. Jas priglaudusios šeiminin
kės adreses: Gonkovskaja obl., Dzeržinsko
vo r-n., p. Jugonec, ui. Novaja 6r37, Vasinčlna Darja Fiodorovna.

Provoslaivė kalinė KULOVŠEVA Gla
fira Lavrentjevna, 1924 m. gim. Kai ją
suėmė, liko nepilnametės dukros ir vy
ras — partijos narys. Jis gundė ją, kad
pasimerktų savo pažiūras ir išleis į laisvę.
Nepalūžo. Tada vyras jos atsižadėjo, ne
lankė ir jai nepadėjo, o sau susirado kitą
moterį. Glafira visiems atleido, nuolat su
ašaromis melsdavosi, buvo labai nuolanki.
Sirgo sąnarių uždegimu — poliartritu, la
bai prakaituodavo, daug kentėjo, bet nie
kad nesiskundė, o vis šypsodavos ir už vis
ką dėkodavo Dievui. Po konclagerio 3 me
tus vargo Sibire nutrėmime, o dabar su
grįžo pas savo motiną. Motinos adresas:
Vladimirskaja obl. Jurev-Polskoj r-n, p/o
Ndbyloe, selo Andreevskoe, NOREVOI
Praskovpe Petrovne. Pravoslavė kalinė
SOKOLOVA Tatj-ana Michailovna — 1933
m. gim. Labai tyli ir nuoširdi. Sirgo dia
betu, skrandžio ir vidurių negalavimais^
dideliais galvos skausmais ir nežiūrint jos
labai silpnos sveikatos, vien už tai. kad
atsisakė dirbti priverstinį darbą, buvo
visą laiką kankinama karceryje ir ’griežto
režimo kalėjimo kameroje. Kai ją išvež
davo 3 ar 6 mėn. j kalėjimą, man ji pa
likdavo savo lovą apačioje. Dabar ji jau
sugrįžo pas savus.
(Bus daugiau)

NAUJAS UOSTAS ESTIJOJE
Sovietų valdžia pasirašė sutartį su Suo
mijos ir Vak. Vokietijos rangovais naują
uostą statyti prie Talino, kuris kainuos
175 milijonus dolerių. Uostas bus vienas
iš didžiausių Baltijos jūroje ir jo statyba
užtruks iki 1987 metų. Jis bus pritaikytas
grūdų ir maisto transportui.
Pagrindiniu rangovu bus Suomijos uos
tų statybos konsortiumas, kurio atliekamų
darbų vertė sieks 90 milijonų dolerių.
Grūdų elevatoriams įrengimus pristatys
Vak. Vokietijos firma Buehler-Miag. Suo
mijos firma EKE pristatys ‘įrengimus mė
sos šaldytuvams ir vaisių saugykloms.

Neseniai Maskvoje pasirašytoji 19861990 penkmečiui Suomijos — Sov. Sąjun
gos prekybos sutartis, numato 33 mili
jardų dolerių apyvartą.

Sfbaitytoju tauhai
REMKIME JAUNIMO PASTANGAS
Vasario 25 d. popietę Vasario 16 gim
nazijos tautinių šokių bei dainų ansamblis
išsirengė kelionei į Stuttgartą dar vie
nam Vasario 16 minėjimui: į tą miestą
apie kurį esu tiek daug girdėjusi. Ap
sirengę išeiginius rūbus, pasiruošę baliui
po koncerto, ir tautinius rūbus išlyginę
kad tvarkingai atrodytume prieš didelį
žiūrovų būrį, įlipome į modernų autobusą,
kurį mums išnuomavo Stuttgarto lietu
viai. Tautiniai rūbai tuojaus pat buvo su
mesti į autobuso galą ir tos ilgos valan
dos, kurias praleidau belygindama juos,
nuėjo už nieką — jie vėl buvo suglamžyti.
Mokytojai atsisėdo į priekį ir pradėjo kal
bėti apie kasdieninius reikalus. Jaunimo
tarpe pasigirdo gitaros ir lietuviškos dai
nelės. Buvome geroje nuotaikoje. Mums
buvo pasakyta, kad nuvažiavę į vietą
gausime pavalgyti.
Pro langą matėsi balti kalnai. Išdygo
Stuttgarto senamiestis, bet greitai pra
bėgo tie tipiški Vokietijos namukai, o jų
vietoje atsirado fabrikai ir geležinkeliai.
Nevažiavom ’miesto centru, kiek paklajoję,
pagaliau atvykome lyg į kažkokią ben
zino stotelę. Autobusas sustojo ir išlipo
me. Čia vadinamoji mūsų salė. Nustebau.
Maniau, kad šoksime ir dainuosime ko
kioj gražioj salėj, o pasirodė, kad čia tik
kažkoks apleistas pastatas Stuttgarto ap
skrityje. Parepetavę ir persirengę tauti
niais rūbais, nuėjome į bažnytėlę. Pa
maldas laikė du kunigai. Atėjo tiktai Va
sario 16 gimnazistai ir vienas kitas Stutt
garto lietuvis. Bet dar vis nenusivylėme.
Tikėjomės, ikad daug žmonių susirinks pa
matyti mūsų programėlės.
Po pamaldų laukėme, kol mus pašauks
šokti. Bet ilgai, oi ilgai, turėjome laukti.
Paskaitos tęsėsi pusantros valandos, ir
negalėjau nieko suprasti, nes viskas vo
kiškai. Lietuviškas minėjimas, o nei vie
no žodžio lietuviškai! Kailp tai gali būti?
Nejaugi skirtingose valstybėse gyvenantie
ji lietuviai Vasario 16 švenčia tų kraštų
kalbomis? Baisu net pagalvoti, kas bus
už 10 metų! Gal nebereikės nei lietuviškų
tautinių šokių ir dainelių! Vokiečiai ga
lės viską atlikti.
Pagaliau, po ilgo nuobodumo, liepė rink
tis salėje programai. Tikėjausi pamatyti
mažiausiai šimtą žmonių, bet akys apgau
bė tik trisdešimt. Susinervinimas ir susi
rūpinimas prieš pasirodymą staiga din
go. „Ak, čia bus kaip generalinė repeti
cija!“
Buvau labai nusivylusi. Atvažiavus to
kį kelią, tikėjausi pamatyti lietuviško jau
nimo ir daugiau žmonių. Ar tiems, kurie
neatėjo, nebuvo svarbi lietuvių didžioji

šventė? Ir vėl turiu klausti, kas bus už
10 metu,? Mums, kaip dalyviams, yra svar
bu turėti žiūrovų. Be jų, nėra verta šokti.
Kam mes vargstame? Kam mes dirba
me?
Meninę dalį pradėjom choru. Sudaina
vome tilk keturias daineles, nes nebuvo
verta tęsti toliau prieš tris tuzinus žiū
rovų. Taip ir vyko Vasario 16 gimnazistų
koncertinio lygio dainos Ir šokiai. I‘š Stutt
garto lietuvių pasirodė du jaunučiai
trimitininkai. Nors ir buvo rimtos jų
melodijos, stebėjomės, kad išėjo iš gaidų.
Greitai praėjo programėlė. Buvo dau
giau dalyvių, negu žiūrovų. Vienu žod
žiu, išėjo gera „fotografavimo sesija“. Ro
dos, kad šokome daugiau foto aparatams,
negu publikai.
Pagaliau, tilk septintą valandą gavome
valgyti. Gavome skanius šnicelius su bul
vėmis. Tik spėjau nuryti paskutinį kąsnį,
jau buvau stumiama į autobusą. Kaip
gaila. Davėme tokią gerą programą, o ne
galėjome po to nors pusvalandį pasi
džiaugti. Tačiau turiu atkreipti dėmesį ir
į oro sąlygas. Buvo labai šalta, ir mums
direktorius paaiškino, kad, dar ilgiau pa
buvus, ledas būtų ant kelio! Grįžome iš
vargę ir nuliūdę. Visa diena veltui nuėjo.
Galėjome išvykti anksti rytą ir tada bū
tume turėję laiko pamatyti Stuttgarto
įdomybes, Zoologijos muziejų, Egipto pa
rodą, televizoriaus bokštą ir kita.
Jaunimas turi daug noro dirbti, bet rei
kia stengtis savo atsilankymu jo pastangas
paremti!
Ir dar viena pastaba. Vokiečių salė bu
vo išpuošta „Fašingo“, t.y. Vokietijos
karnavalo dekoracijomis. Scenoje kabėjo
vokiečių ir lietuvių vėliavos ir Vytis. Bet
salė buvo taip spalvingai išpuošta, kad
jų nesimatė. Beveik reikėjo ieškoti. Tai
tokia čia dabar Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė su Fašingo papuošalais?

Kritiška Danutė
Vasario 16 gimnazistė
(užsieniečių klasės)

VAT?
Gavome nusiskundimą iš Vokietijoje
gyvenančio mūsų laikraščio skaitytojo
dėl paskelbtųjų kainų atostogaujantiems
Sodyboje. Atsiprašome, kad nepaaiškino
me, ką reiškia tos „VAT“ raidės.
VAT angliškai reiškia „Value added
tax“. Vokiškai — „Wert Steuer“ (apytik
riai išvertus). Tai nustatytas valstybei 15
proc. kainos vertės mokestis, kuri dar
reikia primokėti prie paskelbtosios kainos.
Pvz., jei kaina yra 78 svarai, tai reikia
dar pridėti 11 svarų ir 70 penų. Iš viso
kainuos 89 sv. 70 p. (apie DM334).
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DBLS CENTRINIO IŽDO FINANSINĖ
APYSKAITA UŽ 1982-83 METUS
Pajamos
Balansas atkeltas išpr. metų — 771.51
LNB parama —
4300.00
Solidarumo mokestis —
145.00
Pik. Vidugirio palikimas pirkti
akcijoms —
3032.00
Kitos pajamos —
113.00

Iš viso:£8361.51
Išlaidos
Pirktos akcijos —
3202.00
Auka Lituanistikos katedrai —
650.3
Auka jaunimui —
350.00
Auka Tautinės paramos fondui— 500.00
Koncertams —
1008.01
Parama skyriams —
150.00
Nario mokesčiai —
200.00
Kelionių išlaidos —
1027.95
Kitos išlaidos —
782.88
Iš viso: £7870.87
Likutis keliamas į sek. metus — £482.19
Pik. Vidugirio palikimas,
investuotas LNB-vėje —
£3868.00
B. Butrimas
Centro V-bos iždininkas

PADĖKA

Visiems taip gausiai dalyvavusiems mū
sų brangaus Vyro ir Tėvelio laidotuvėse,
už brangius užuojautos žodžius, gėles, dar
bą ir Vyties klubui už paramą tariame
nuoširdžiausią ačiū.
Nuliūdę S. Reinienė ir sūnus Mindaugas
PADĖKA
Sergant ir esant vienišam, širdingai dė
koju gerto. kun. S. Matuliui ir kitiems lie
tuviams už aplankymą. Ypatingą padėką
reiškiu Jonui Liobei ir Povilui Adomai
čiui.
Balys Mardcsas, Kettering.

Bradfordas

A.A. ANGELE VARKALAITĘ
PALYDĖJUS

RAJONO VADUOS POSĖDIS

A.A. SAVANORIS-KCRĖJAS
Vis dažniau mūsų išeivijos nariams iš
J. REINYS
keliaujant Anapus, (kur jau nėra persekio
Šių metų vasario 13 d. Bradforde mirė jimų, ašarų ir skriaudų, netikėtai ir mū
laisvės kovotojas savanoris-kūrėjas Jurgis sų lietuvišką šeimą liūdesys prislėgė, mie
lai Angelei Amžinybėn išėjus.
Reinys.
J. Reinys buvo gimęs 1899 m. gruodžio
Kovo 7 d. susirinkome prie naujo kapo
mėn. Adomiškių km. Mailjampolės apsk., paskutinį sudie pasakyti.
pasiturinčių ūkininkų šeimoje, pradžioje
A.A. Angelė Varkalaitė, prieš 81 metus,
mokėsi rusų mokykloje, o prieš D. Karą gimė Girininkuose, Pakuonio vlsč., Kau
įstojo į Marijampolės gimnaziją.
no apsk., ūkininko, trijų dukterų ir vieno
Vykstant kovoms dėl nepriklausomy sūnaus, šeimoje. Angelė vyriausioji duk
bės, 1919 m. sausio 14 d. stojo į savanorių tė, 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo Univer
eiles, aktyviai dalyvaudamas beveik visuo siteto humanitarinių mokslų fakultetą, pa
se frontuose. Po kovų 1922 m. grįžęs į tė surinkdama mokytojos darbą.
A.A. Angelę prisimenu nuo 1933 metų,
viškę, įsijungė į atstatymo darba. Baigė
Aukštąją Policijos mokyklą Kaune, 12 me kaip neišsenkamos energijos, veiklią, di
tų buvo nuovados, o vėliau rajono pol. delio ryžto ir tvirtų principų suvalkietę
mokytoją, labai draugišką moterį. Mylė
viršininku.
1934 m. perėjo dirbti į savivaldybę, ei dama jaunimo auklėjimo darbą, aktyviai
damas viršaičio pareigas Mosėdyje, kur reiškėsi moksleivių saviveiklos rateliuose
labai gerai sugyveno su apylinkių žmonė ir skautų vadovybės darbuose. Nebuvo
mis. Gyvendamas Mosėdyje vedė baigusią svetima jai ir visuomeninė veikla. Akty
Žemės Ūkio Mokyklą ūkininkaitę Stasę, viai dalyvavo: vaidintojų mėgėjų grupėje,
vietiniame Šaulių S-gos chore, Vilniui Va
su kuria susilaukė sūnaus Mindaugo.
N. Lietuvos vyriausybė įvertindama jo duoti Sąjungoje ir įvairiuose parengimuo
darbus apdovanojo Savanorių ir Nepri se.
Po ilgos (pertraukos, išblokšti iš gimto
klausomybės medaliais.
jo krašto, antrą kartą susitikome Anlijo1940 m iš einamųjų pareigų komunistų
je 1949 m., DBLS atstovų suvažiavime
buvo atleistas ir grįžo į tėviškę.
Londone.
1944 metais pasitraukė į Vakarus, Hann0
Nežiūrint tragiškų šeimos pergyvenivario stovykloje buvo pabaltiečių prefek
mų, karo audrų ir pabėgėlio gyvenimo sun
tu. 1947 m. atvyko į Angliją, pradžioje dir
kūmų, (bei neįprasto darbo ir gyvenimo
bo žemės ūkyje, vėliau apsigyveno Brad
sąlygų, Angelė vis dėlto nepalūžo.. Paliko
forde, nusipirko namus ir visą laiką dir
ištikima savo įsitikinimams ir širdyje iš
bo tekstilėje.
saugojo tas vertybes, kurios sudaro gar
Sulaukęs senyvo amžiaus, Jurgis buvo bę būti lietuviu. Praeities prisiminimai,
labai aktyvus, dalyvavo lietuviškoje veik meilė ir ištikimybė Lietuvai, gimtinės il
loje, priklausė Vyties klubui ir Bradfordo gesys, iš Sibiro grįžusi sesuo, ją guodė ir
skyriui. Visą savo gyvenimą buvo įsitiki stiprino skausmo ir liūdesio valandose.
nęs, kad sudėtos aukos ant Tėvynės au Londone gyvendama, jungėsi į bendrą lie
kuro vieną dieną atneš laisvės rytą.
tuvišką darbą, priklausydama DBLS-gai
Laidotuvių apeigas Šv. Onos bažnyčio ir ypač aktyviai dirbdama „Dainavos“ mo
je atliko kanauninkas Kamaitis iš Man- terų sambūry.
clzesterio. Palaidotas West Buwling kapi
A.A. Angelė, mylėdama savąją tėvynę
nėse, kur jau daug Bradfordiškių rado ir šeimą, savo širdyje rado pakankamai
amžinąjį poilsį.
vietos ir kiekvienam lietuviui bei kitatau
Atsisveikinimo žodį tarė J. Adomonis, čiui, pagarbos vertam žmogui. Pati pavel
pareikšdamas gilią užuojautą Vyties klu dėjusi draugiškumą, buvo visų mėgiama,
bo, Bradfordo skyriaus ir laidotuvių da turėjo daug draugų ne tik lietuvių tarpe,
lyvių vardu p. S. Reinienei sūnui Mindau bet ir kitataučių. Todėl, nežiūrint, kad 7
gui ir artimam giminaičiui Arūnui Bene- kovo buvo darbo diena ir dangus aptrauk
šiui. Savo kalboje jis pareiškė, kad nėra tas debesimis, šv. Kazimiero bažnyčion
kilnesnio pasiaukojimo, kaip eiti savano atsisveikinti susirinko šimtinė draugų.
riškai į kovą su daug galingesniu priešu. Karstą dengė daug vainikų ir gėlių.
Po laidotuvių visi dalyviai autobusu
Kun. J. Sakevičius savo pamoksle ap
buvo nuvežti į Vyties klubą, kur ponios žvelgė Velionės gyvenimą, iškėlė lietuvės
Vaicekauskienės su dukrele Roma buvo ir parapijos narės savybes.
Gedulingų pamaldų metu giedojo solis
paruošti užkandžiai.
Bradfordo skyriaus pirmininkas A. Bu- tas J. Čennis ir lietuvių bažnytinis choras.
Kapuose, nuleidžiant karstą, sugiedota
čys, su apgailestavimu pareiškė, kad su
J. Reinio mirtimi Bradfordas ne tik nete „Marija, Marija“. Pašventinus kapą, kar
ko paskutinio savanorio-kūrėjo, bet kartu tu su pavasario gėlytėm ir rūtom, sesuo
neteko ypatingai dosnaus aukotojo Tau Janina 'į kapą įdėjo Velionės išsaugotą
lietuviškos žemės žiupsnelį.
tos Fondui ir kitiems reikalams.
Laidotuvių užbaigimo vaišes Lietuvių
Baigdamas priminė, kad J. Reinys nie
SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
kad neatsisakydavo susiėjimuose papasa Namuose paruošė K. Makūnas. Svečiai pa
sidalijo šviesiais prisiminimais apie a.a.
koti apie laisvės kovas.
VVOLVERIIAMPTONE
Taip Bradfordas atsiskyrė su savo pa Angelę Varkalaitę.
Kovo 3 d. šio miesto lietuvės moterys — skutiniuoju savanoriu-kūrėju.
Miela Sese, Ilsėkis Ramybėje svetimoj
Šiluvos Marijos Dr-ja — ėmėsi atsa
žemelėj... Mes pasilikusieji nepamiršime
J. Adomonis
kingo darbo: pirmos Anglijos vidury su
kokia tauri Tu Lietuvos laukų duktė bu
organizavo ir atšventė šv. Kazimiero f>00
vai...
J.B.
BRADFORDO SKYRIAUS
metų mirties sukaktį. Beveik '300 metų se
f- i ; . i ( ] ■ f '' i i į i i j
! ; .
SUSIRINKIMAS
numo šv. Petro' ir Povilo bažnytėlėj, pa
Manchesteris
Kovo 18 d., 3 vai. p.p., Vyties klubo pa
auksuotuose rėmuose didelis šv. Kazi
skyriaus
miero paveikslas, papuoštas lietuviškais talpose šaukiamas Bradfordo
DBLS MANCHESTERIO SK.
kaspinais ir gėlėmis, apsuptas kilnios šir narių susirinkimas.
SUSIRINKIMAS
Dienotvarkė bus pateikta pradedant su
dies lietuvių ir daugelio kitų tikinčųjų,
sirinkimą.
pakėlė šventes nuotaiką ir praskaidrino
Vasario 25 d. įvyko DBLS Manchesterio
Visi nariai ir prijaučiantieji prašomi skyriaus metinis visuotinis narių susirin
niūrų senos bažnyčios vidaus interjerą.
Atvyko lietuviai ir iš kaimyninių miestų gausiai dalyvauti.
kimas, kuriame skyriaus valdyba ir Re
Skyriaus Valdyba vizijos k-ja padarė pranešimus ir perrin
pasidžiaugti šių šv. Kazimiero metų pra
džia, kurią pirmieji suruošė ir su progra Gloucesteris
ko valdybą 1984-tiems metams.
ma prisidėjo Vidurio Anglijos lietuviai ir
Susirinkimą atidarė skyr. pirm. A. JaSKYRIAUS SUSIRINKIMAS
anglų parapijiečiai.
‘.loveiokas, pirmininkavo A. Pupelis, se
Gloucesterio-Stroudo
Skyriaus narių kretoriavo S. Lauruvėnas.
Daugelio mintys gal skrido į Romą,
kur nepalyginamai iškilmingiau pagerbtas metinis susirinkimas įvyks kovo 17 d., 6
Iš padarytų pranešimų matėsi, kad sky
mūsų tautos garbingas sūnus šv. Kazimie vai. vaik, 37, Midland Rd„ Ukrainiečių Klu rius, kuris dideliu narių skaičiumi nepa
ras, bet ir W-tone mūsų mažas būrelis, bo patalpose.
sižymi, yra veiklus.
Bus renkama nauja valdyba ir atstovas
„dalyvaujant anglams, buvo gana dido
Skyriaus finansinis stovis nėra blogas,
kas.“ Su nuoširdumu ir sujaudintom šir į DBLS Suvažiavimą.
tačiau reikta ieškoti naujų lėšų, kad sky
Susirinkime dalyvaus ir DBLS Centro riaus veikla nesumažėtų ir nesusiaurėtų.
dim šv. Mišių metu klausėmės mūsų solis
tės Vidos Gasperienes žavingo Ir stipraus, valdybos narys Eimutis Šova.
Susirinkimui pageidaujant ir valdybai
Kvorumui nesusirinkus nustatytą va sutinkant, senoji valdyba ir revizijos k-ja
kartu ir švelnaus balso. Labai iškilminga
ir melodinga šv. Kazimiero garbei sukur landą, susirinkimas bus atidėtas vienai va paliktos ir 1984 metams.
ta (giesmė ir gražus solistės balsas jaudi landai, o po to pravestas, neatsižvelgiant
Valdybą sudaro: A. Jaloveckas —pir
nančiai pripildė bažnyčią. Trys kunigai į susirinkusiųjų narių skaičių.
mininkas, S. Lauruvėnas — sekretorius,
Prašome narius būtinai dalyvauti.
aukojo šv. Mišias ir kiekvienas pareiškė
A. Jakimavičius — iždininkas. Revizijos
Skyriaus Valdyba k-ją sudaro V. Paulauskas (pirmininkas)
savo žavesį šia švente. Pagrindins kalbė
tojas kun. P. Gilsenan labai išsamiai nu Noltinghamas
ir A. Pod-voiskis.
piešė šv. Kazimiero gyvenimą, čia jau tur
Į DBLS suvažiavimą atstovu išrinktas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
būt mūsų kun. Matulio nuopelnas aprūpi
skyr. pirm. A. Jaloveckas.
Kovo 24 d., 6.30 vai., vak.. DBLS Notnant visus reikalinga literatūra.
Valdybai visi linkime sėkmės.
Po pamaldų visi perėjo į netoli esančią tinghamo skyrius šaukia
A. P.kis
Visuotinį metinį narių susirinkimą
salę, kur vyko minėjimas, čia pagrindinis
kalbėtojas — kan. V. Kamaitis Iš Man- Ukrainiečių klubo patalpose, 30, Bentinck
chesterio. Ir vėl anglų kunigų kalbos. Taip Rd.
Susirinkime padarys pranešimą DBLS
viskas užsitęsė ilgiau negu buvo prama
tyta, dėl to nedaug liko laiko mūsų poe pirm. J. Alkis.
Kun. A. Gcryba praves:
Bus svarstomi skyriaus ir kiti reikalai
tui L. Švalkui. Valkai išalko, o senesni
Nottinghame — kovo 17 d.. 19 vai- ir
ištroško. Tačiau dar išgirdome solistės V. renkama valdyba ir atstovas į Visuotinį
kovo 18 d., 11.15 vai., Liet. Židinyje.
Gasperienes poezijos skaitymo, jaunųjų suvažiavimą Londone.
Derbyje — kovo 18 d., 14 vai., Bridge
Visus narius prašome būtinai dalyvauti.
Gasperų žavingą deklamaciją ir jaunos
Amandos šakalytės eilutes. Negalima pa Taip pat kviečiami atvykti LNB akcinin Gate.
Skyriaus Valdyba
Wolverhamptone — kovo 18 ., 17 vai.,
miršti kukliosios Nijolės Vainoriūtes, ku kai ir svečiai.
šv. Petre-Pauliuje, North St.
ri akompanavo solo giesmėms, ir Theresa
Manchestery — kovo 25 d. Rekolekcijos
Mitchell — chorui.
15.30 vai. Išpažintys 15 vai. Jas praves
Savaitę prieš minėjimą, vietinis anglų
REIKALINGA PORELĖ
Kun. S. Matulis iš Nottingham.
dienraštis „Express & Star“ išspausdino
Lietuvių Sodybai reikalinga kambarių Kun. Jonas Sakevičius, MIC, praves:
straipsnį, pavadintą „Celebration for Ex
Coventryje — kovo 25 d., 16.15 vai., šv.
iles“. Rašė, kad minima 500 mirties su valytoja-virtuvės padėjėja ir baro patar
Elzbietoje.
kaktis vienintelio lietuvių šventojo Kazi nautoj as.
Kviečiame pasinaudoti svečių kunigų
Pageidautina vyras su žmona. Kam
miero, o pamaldos laikomos už Lietuvą,
dabar valdomą rusų, kurie varžo iškilmin barys su pilnu išlaikymu. Dėl sąlygų patarnavimu, laukiant Prisikėlimo. Iš
pažintys prieš pamaldas.
gus religinius minėjimus. Bažnyčioje bu kreiptis šiuo adresu:
Nottinghame — kovo 25 d., 11.15 vai.,
Lithuanian House Ltd.,
vo laikraščio reporteris, ir kovo 7 d. ta
Lithuanian House,
Židinyje.
me pačiame dienraštyje jis pažymėjo, kad
Nottinghame — balandžio 1 d., 11.15
2, Ladbroke Gardens,
šventėje dalyvavo daugiau kaip 200 žmo
vai., Židinyje.
London, Wil 2PT.
nių, apie 60 lietuvių.
Dalyvė

Kovo 24 d., šeštadienį 1 vai., p.p., Not
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 tinghame, Židinio patalpose (16 Hound
s\. už coli. Didesni skelbimai atitinkamai Rd., West Bridgeford) įvyks L.S.S. Euro
brangiau.
pos rajono vadijos posėdis.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų,
Visi skautininkai kviečiami gausiai da
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak lyvauti, atvykti laiku ir uniformuoti.
cija nesiima atsakomybės.
Iki pasimatymo Nottinghame.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
L.S.S. Europos rajono vadas
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
DBLS Boltono skyriaus pirm. H. Vaines,
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto siųsdamas skautų stovyklai 13 svarų ir
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo Br. Lltvaičio 5 sv. aukų, rašo: „...Kada
tik mes Boltono lietuviai padarydavom
monę.
skyriaus susirinkimą, mano žmona Mar
garet (anglė) kiekvieno dalyvio paprašy
davo paaukoti dešimt penų lietuvių skau
tams. Visi pasijuokdavo ir duodavo. Po
paskutinio mūsų susirinkimo, ji jau turė
jo surinkusi trylika svarų. Taigi ir siun
čiu tuos pinigus skautų veiklai, tikėda
AUKOS TAUTOS FONDUI
mas, kad mano žmona ir toliau taip darys.
DBLS Škotijos skyrius — 20 sv.
Gaila tik, kad mūsų skaičius Boltone toks
Per Vasario 16 d. minėjimą Nottinghamažas...“
me aukojo:
Poniai M. Vaines ir boltoniškiams skau
Pr. Maksvytis — 10 s v.
tiškos idėjos rėmėjams reiškiame nuošir
K. Bivainis, Iz. Klumbiai, P. Pukys ir
dų skautišką ačiū.
J. Šukaitis po 5 sv.
V. Gurevičius, Bradfordo „Vyties“ klu
A. Ivanauskas 3 sv.
bo pirmininkas, atsiuntė asmenišką 10
A. Gudliauskas, J. Kiršinąs, J. Ma'kosvarų auką ir linkėjimus skautams.
veckienė, A. Petkevičius ir P. Veikšra
Mielam Vytautui, skautų rėmėjui, nuo
po 2 sv.
širdi skautiška padėka.
V. Aleknavičius, J. Baukys, A. Bruožis,
Rajono vadija
J. Butkevičius, J. Damoševičius, Br. Čiudiškis, H. Gasperas, R. Gustainis, F. Jasiu
SVEIKINAME
lis, R. Juozelskis, L. Juslus St. Karpinas,
VI. Končius, A. Kuliukas, J. Levinskas,
Sveikiname „Budėkime“ administrato
A. Norkus, A. Sabulis, P. Simonaitis, B.S., rių J. Levinską, kovo 2 d. sulaukusį 55 m.
A. šalčius, T. Tamašauskas, K. Taujans
Linkime sveikatos ir ištvermės dar il
kas, Pr. Valikonis, A. Važgauskas, J. Viliu gus metus likti lietuviškų ir skautiškų
darbų puoselėtojų tarpe.
nas ir J. Kuliukas po 1 sv.
Anglijos skautiĮ vadija, sesės ir broliai
L. Šarkys — 50 p.
DBLS Nottinghamo skyrius, rengęs mi
nėjimą — 28 sv. 50 p.
Nuoširdžiai dėkoja
JAUNIMO VAKARONĖ
TFA D. Britanijoje
Didžiosios Britanijos Jaunimo Sąjunga
kviečia lietuviškąjį jaunimą atsilankyti
Pabaltijo Jaunimo Vakaronėje,
DĖL STRAIPSNIO APIE LIETUVIUS
kuri prasidės penktadienį, kovo 23 dieną
„Europos Lietuvis“ kovo 9 d. išspaus Ir tęsis iki sekmadienio, kovo 25-tos die
dino lenkų korespondento straipsnio ver nos STRAUMiENI — Latvių Šalpos Fondo
timą. Straipsnyje yra šios klaidos:
namuose, netoli Rugby.
1) Londono lietuvių bažnyčios altorius
Vakaronę organizuoja lietuvių, latvių
yra Tirolio, Austrijoje, skulptorių meniš ir estų jaunimo Sąjungos.
kas kūrinys, o ne italų menininko „Tyro
Pagrindinė vakaronės tema: pokalbių
lese* darbas. Tokio menininko nebuvo:
ciklas „Kas mes?“.
.) Bažnyčioje nėra minimo paveikslo,
Tikimės susilaukti per 60 dalyvių. No
kurį, kaip spėjama, nutapė marijonas bro rintieji dalyvauti registruojasi pas DBLJS
lis P. Niemirauskis. Tas paveikslas yra pirmininką V. Puodžiūną telefonu (vaka
Marijampolės bažnyčioje;
rais) (01) 940 0107.
3) Ne kun. J. Montvila, žuvęs „Titani Kviečiame . visus aktyviai dalyvauti!
ke“, šventino bažnyčią. Jis tik dalyvavo
jos pašventinime 1912 m. kovo 10 d.
Wolverhamptonas
Kun. J. Sakevičius

Kronika
36-to METINIO SUVAŽLAVLMO
DARBOTVARKĖ
šeštadienis, 1984 m. kovo 31 d.
13.00 vai.
1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Rinkimai:
a. Prezidiumo;
b. Rezoliucijų komisijos;
c. Mandatų ir Nominacijų komisijos.
3. Darbotvarkės priėmimas;
4. Sveikinimai;
5. 36-to Suvažiavimo protokolo priėmi
mas.
6. Pranešimai:
a. Centro Valdybos pirmininko;
b. Centro Valdybos iždininko;
c. Tarybos pirmininko;
d. Tautos Fondo atstovo;
e. Tautinės Paramos Fondo atstovo;
f. DBL Jaunimo Sąjungos atstovo;
g. Revizijos komisijos;
7. Diskusijos ir pranešimų priėmimas;
8. Skyrių ir organizacijų atstovų prane
šimai.
17.00 vai.
Lietuviu Namų Akc. B-vės akcininkų
susirinkimas.
19.00 vai.
Vakarienė.
20.30 vai.
Autobusas i Sodybą.
Sekmadienis, 1984 balandžio 1 d.
8.30 vai.
Autobusas iš Sodybos.
10.00 vai.
Suvažiavimo tąsa:
9. Mandatų ir Nominacijų komisijos
pranešimas.
10. Rinkimai:
a. Centro Valdybos 2-jų narių;
b. Tarybos 2-jų narių;
c. Revizijos komisijos 3-jų narių;
d. Sekančio Visuotinio Suvažiavimo Man
datų ir Nominacijų komisijos 3-jų narių.
11. Klausimai ir sumanymai:
a. Rekomendacija Suvažiavimui balsuoti
už DBLS kandidatus LNB-vės rinkimuose.
11.00 vai.
Lietuvių Namų Akc. B-vės direktorių
rinkimai.
11.'30 vai.
12. Rezoliucijos:
a. Revizorių paskyrimas ir atlyginimas;
b. Kitos.
Suvažiavimo uždarymas — Tautos Him
nas.
Pastaba: Praėjusių metų protokolas Su
važiavime nebus skaitomas. Visi skyriai
ir praėjusių metų atstovai tą protokolą
jau gavo. Kas norėtų jlį gauti, prašomi
kreiptis į Centro valdybos sekretorių Lie
tuvių Namų adresu.

Skautiškuoju keliu

1984 m. kovo 15 d. Nr. 11 (1698)

Londonas
LONDONO PARAPIJOS
ŠV. KAZLMIERO KLUBO METINIS
SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, kovo mėn. 24 d., 5 vai. p.p.
Parapijos svetainės patalpose, 21, The
Oval, Hackney Rd., London, E.2, 'įvyks
metinis parapijos šv. Kazimiero klubo
narių susirinkimas.
Dienotvarkėje: klubo 1983 m. veiklos
pranešimai, 1984 m. Valdybos rinkimai ir
visi kiti klubo reikalai.
Klubo nariai kviečiami dalyvauti ir su
savim turi turėti atnaujintą 1984 m. na
rio pažymėjimą (be pažymėjimo negalės
balsuoti).
Klubo Valdyba

Coventry
COVENTRIO SKYRIAUS NAUJIENOS
Vasario 26 d. Coventryje įvyko visuo
tinis narių susirinkimas. Atvyko 21 žmo
gus, tai vis dėl to neblogas skaičius. Ati
darius susirinkimą, kalbėti buvo pakvies
tas svečias buvęs coventriškis p. V. Dan
gis. Jis trumpai apžvelgė veiklą tų metų,
kada Coventrio Skyrius garsėjo savo vei
kla Anglijoje. Bet, deja, jau daug narių iš
keliavo amžinybėn ir daug pasklido po
kitus kontinentus laimės Ieškoti. Pasku
tiniaisiais metais Skyriaus veikla dėl dau
gelio priežasčių labai sulėtėjo, galima sa
kyti, tiesiog apmirė. Kalbėtojas pakvietė
visus organizuotis ir atnaujinti veiklą. Ta
da kalbėjo svečias iš Centro Valdybas E.
šova, kuris apibūdino CV veiklą, uždavi
nius ir planus tolimesnei veiklai. Po to
trumpai kalbėjo J. Alkis, apie CV veiklą
ir atsakė į klausimus.
J. Alkis pasiūlė, kad atsisakiusį iš Co
ventrio Skyriaus p-ko pareigų p. Dimšą
pakviesti likti garbės nariu. Tai minčiai
susirinkusieji pilnai pritarė ir priėmė pa
siūlymą. Taip pat J. Alkis padėkojo p.
Dimšai už jo daugelio metų darbą.
Išrinkta nauja valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė šitaip: pirmininkas — V.
Stirbys, sekretorė — I. Timmins, iždinin
kas — Neverauskas, Skyriaus Valdybos
nariai — J. Kandells ir B. Banys iš Leamingtono.
Atstove į visuotinį suvažiavimą Lon
done išrinkta I. Timmins.
Po to buvo klausimų-atsakymų valandė
lė. Svečiai iš CV palinkėjo naujai Sky
riaus Valdybai sėkmės darbe Ir pažadėjo
paremti veiklą patarimais ir ikt.
Tuo susirinkimas ir buvo baigtas. Ta
pačia proga naujoji skyriaus valdyba dė
koja buvusiam skyriaus pirmininkui p.
Dimšai už jo darbus ir linki jam geresnės
sveikatos
I.T.

PAMALDOS

