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Mirė
Prof. Dr. J. Eretas

Kovo 13 d., po trumpos ligos, eidamas 88 
metus, Bazelyje, Šveicarijoje, mirė Prof. 
Dr. Juozas Eretas.

Jis gimė 1896 m. spalio 18 d. Bazelyje. 
Studijavo Fribourgo, Bazelio ir Lausanne 
universitetuose.

Fribourge susipažino su lietuviais stu
dentais ir veikėjais. Padėjo jiems redaguo 
ti spaudai siunčiamus biuletenius apie Lie 
tuvą. Paskui su kitais redagavo žurnalą 
„Litauen“. 1918 m. drauge su liet, lįstaigo- 
mis nusikėlė į Lausanne. Ten parašė kny
gą apie Lietuvą. Berne prie Šveicarijos vy 
riausybės susiformavus Lietuvos diploma
tinei misijai ir įsisteigus spaudos biurui, 
J. Eretas 1919 m. buvo to biuro redakto
rium. Ten išleido savo veikalo apie Lietu
vą prancūzišką redakciją. Tais pačiais me 
tais atvyko į Berlyną dirbti biure prie Lie 
tuvos pasiuntinybės. Iš čia 1919 m. spalio 
mėn. atvyko į Kauną ir dirbo Užsienių 
reikalų ministerijoj patarėju. Organizavo 
Lietuvos telegramų agentūrą (Eltą) ii' bu 
vo jos direktorium.

Lenkams paėmus Vilnių, stojo savano
riu į Lietuvos pirmąjį pulką ir prie to pul 
ko vado K. Škirpos tarnavo adjutantu. 
Derybose su lenkais Ženevoje 1920 m. ir 
Briusely 1921 m. buvo deleguotas prie lie
tuvių delegacijos spaudos reikalams.

Norėdamas atsidėti mokslo ir kultūros 
darbui, 1922 m. iš Užsienių reikalų minis
terijos išėjo. Prisidėjo prie Blaivybės drau 
gijos atgaivinimo, įkūrė jos organą „Sar
gybą“, sumanė steigti angelaičių draugiją 
vaikams ir jiems laikraštėlį „Angelą Sar
gą". Redagavo „Sportą". 1922 m. su K. Di
neika įkūrė Lietuvos gimnastikos ir spor
to federaciją ir padėjo įsteigti „Jėgą ir 
Grožį“.

J. Eretas buvo vienas iš pavasarininkų 
vadų. 1922 m. išrinktas Centro valdybos 
pirmininku, 1924 m. Garbės pirm. Įsteigė 
„Pavasarininkų Vadą" (vėliau „Jaunimo 
Vadas“, „Pavasaris“). 1924 m. suorganiza
vo Šiauliuose pirmą Kat. jaunimo kongre
są. 1938 m. drauge su J. Leimonu surengė 
jubiliejinį Pavasario federacijos kongresą. 
Buvo vienas „Šatrijos" meno d-jos steigė
jų, vėliau jos globėjas.

1922 m. priėmęs Lietuvos pilietybę, daly 
vavo ir politiniame gyvenime. Įstojo į 
Krikščionių demokratų partiją ir 1923 m. 
buvo jos atstovu II Seime.

1919 m. padėjo organizuoti Aukštųjų 
kursų humanitarinį skyrių, dėstė vokiečių 
kalbą ir literatūrą. Įsikūrus Lietuvos uni
versitetui, ten dirbo nuo 1922 m. su trum
pa pertrauka iki 1940 m.

Nuo 1922 m. būdamas Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos nariu, 1933, 1936 ir 1939 m. 
su kitais organizavo mokslininkų ir moks
lo mėgėjų suvažiavimus. 1939 m. išrinktas 
tos Akademijos akademiku.

1941 m. kovo 22 d. išvyko j savo pirmą
ją tėvynę Šveicariją, kur vedė kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą.

1954 m. Lietuvių rašytojų sąjunga JAV- 
se išrinko Prof. Dr. J. Eretą savo Garbės 
nariu.

Palaidotas kovo 19 d., savo vardadienio 
dieną, Bazelyje.

JONUI VERBICKUI

jo brangiai Motinai mirus Kanadoje, 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Ramovėnų ir Klubo valdybos ir nariai

„GRANDINĖLĖ“ ŠV. PETRO 
AIKŠTĖJE

Bazilikoje, Šv. Petro aikštėje ir Romos 
gatvėse visų dėmesį atkreipė lietuvių tau
tiniai drabužiai. Lietuvių jaunimą, pasi
puošusį tautiniais drabužiais, ir lietuves 
moteris pakartotinai filmavo italų valsty
binė televizija ir privačių televizijos siųs
tuvų korespondentai.

Lietuvių jaunimo ansamblis „Grandi
nėlė“ iš Clevelando, apsuptas tarptauti
nės minios, Šv. Petro aikštėje pašoko kele- 
tą tautinių šokių. Už tai buvo palydėtas 
entuziastiškų plojimų.

AUDIENCIJA PAS POPIEŽIŲ
Lietuviai kovo 3 d. vidudienį susitiko su 

popiežium Jonu Paulium II. Speciali au
diencija įvyko senojoje audiencijų salėje, 
kuri vos bepajėgė sutalpinti tūkstantinę 
lietuvių maldininkų minią. Audiencijoje 
dalyvavo apie tūkstantį lietuvių iš JAV, 
iš Kanados, iš V. Vokietijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos, Danijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Lenkijos, Italijos ir kitų Eu
ropos bei užjūrio kraštų. Drauge su pa
sauliečiais maldininkais dalyvavo ir pen
ki lietuviai vyskupai. Dalyvavo taip pat 
apie 60 lietuvių kunigų, drauge su lietu
viais maldininkais atvykusių į Romą. To
kia reta proga, be abejonės, kiekvienas 
čia prisiminė Lietuvą ir labai pasigedo 
maldininkų iš Lietuvos. Čia, deja, negalė., 
jo dalyvauti nei Lietuvos vyskupai, nei 
kunigai, nei pasauliečiai...

Penkios minutės po vidudienio atsi
darė audiencijų salės durys ir į salę įėjo 
Popiežius. Šv. Tėvą lietuviai pasveikino 
ilgais entuziastiškais plojimais ir giesme 
„Sveika Marija“.

Maldininkų miniai giedant, Popiežius
praėjo viduriniu salės taku, sveikindamas 
atskirus maldininkus. Kai kurių lietuviš
kų organizacijų bei sąjūdžių atstovai Šven 
tajam Tėvui įteikė naujausių leidinių 
apie Lietuvą įvairiomis kalbomis. Tarp 
dovanų, kurios čia buvo įteiktos, ypač 
pažymėtina videokasetė italų kompozito
riaus Amilcare Ponchielli operos „I Li- 
tuani“ (lietuviai), kuri prieš keletą savai
čių buvo pastatyta Cremonos teatre, Itali
joje. Kasetę Šventajam Tėvui įteikė pats 
operos prezidentas Mario Negrotti. spe
cialiai atvykęs į šv. Kazimiero jubiliejaus 
minėjimo iškilmes.

Lietuvių vardu popiežių Joną Paulių 
II anglų kalba pasveikino vyskupas Vin
centas Brizgys.

„Šia proga norime užtikrinti“, baigė sa
vo žodį vysk. Brizgys. „kad lietuvių tau
ta yra tvirtai pasiryžusi visada likti išti
kima Bažnyčiai ir Šventajam Sostui. Kar
tu nuoširdžiai maldaujame Jūsų švente
nybės apaštališko palaiminimo“.

Atsakydamas į vyskupo Vincento Briz- 
gio žodį, popiežius Jonas Paulius II taip 
kreipėsi į lietuvių maldininkų minią:

„Brangūs broliai ir seserys.
Džiaugiuosi galėdamas šiandien pasvei

kinti jus, lietuvius iš viso pasaulio, atvy
kusius į Romą atžymėti Lietuvos Globėjo 
švento Kazimiero mirties penkių šimtų 
metų sukaktį. Nors jūs dabar gyvenate 
įvairiuose kraštuose už Lietuvos ribų, jus 
jungia bendras iš protėvių paveldėtas pa
likimas ir solidarumo ryšiai su broliais ir 
seserimis tėvynėje, kurie šiandien negali 
būti čia drauge su mumis. Daugelis jų su 
savo vyskupais Vilniuje atžymės mūsų 
minimą sukaktį. Vilniuje kur nuo amžių 
yra saugojami ir gerbiami švento Kazi
miero palaikai. Su tais jūsų broliais ir 
seserimis mes esame vieningi dvasioje ir 
maldoje, prašydami šventą Kazimierą už
tarti lietuvių tautą ir visus lietuvius...“

Paskutiniąją savo kalbos dalį, Popie-
... .
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Šveicarijos ir Lietuvos Sūnus, 
didis mūsų Tautos Vyras, 

savo antrajai Tėvynei Lietuvai nusipelnęs 
visuomeninio, valstybinio, mokslinio, 

kūrybinio ir pedagoginio darbo baruose, mūsų 
kariuomenės Savanoris, savo gyvenimą 

pašventęs mūsų ir užsienio spaudoje kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Jis išliks gyvas lietuvių Tautos istorijoje.

Su gilia pagarba, nuoširdžiausią užuojautą 
Velionio sūnui Juozui, dukterims Laisvutei, 

Birutei, Julijai su šeimomis ir visiems 
giminėms bei artimiesiems 

reiškia

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės vardu 
Valdyba

LIETUVIAI ROMOJE
žius paskaitė lietuviškai.

Po kalbos visi. Popiežiaus kviečiami, 
lietuviškai sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą. 
Po Viešpaties maldos Šv. Tėvas suteikė 
apaštališką palaiminimą.

Audiencijos pabaigoje, Popiežius atski
rai dar pasikalbėjo su lietuviais vysku
pais, kunigais, įvairių lietuviškųjų ongani 
zacijų atstovais, pavieniais maldininkais. 
Popiežiui išeinant iš audiencijų salės, jį 
palydėjo lietuvių jaunimo su kanklių pa
lyda giedama lietuviška giesmė ir entu
ziastiški lietuvių maldininkų plojimai.

pat savo pontifikato pradžios vra parodęs 
nepaprastą palankumą Lietuvai ir lietu
vių tautai, šį palankumą pačiu ryškiausiu 
būdu paliudydamas ir šiomis dienomis — 
švento Kazimiero jubiliejaus proga. Kai 
grįšime !į savas gyvenamąsias vietas, bai
gė savo žodį Stasys Lozoraitis, išsiveškime 
iš Romos ne tiktai nepaprastai įspūdingo 
minėjimo įspūdžius, bet taip pat naują 
ugnį širdyje, kuri mums padėtų ateityje 
būti naudingiem savo tautai ir jos Bažny 
čiai. Po vakarienės, „Sheratono“ viešbu
čio didiosios salės estradoje pasirodė tau-

Popiežius sveikinasi su arkivysk. K. Salatka ir vysk. V. Brizgiu.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ
Iškilminga vakariene moderniausiame 

Romos viešbutyje „Sheraton“ kovo 4 d. 
Romoje buvo užbaigtos švento Kazimiero 
jubiliejaus iškilmės. Vakarienė vyko di
džiausioje viešbučio salėje, talpinančio
je apie tūkstantį žmonių. Dalyvavo gar
bės svečiai, į Romą atvykę lietuviai mal
dininkai, Romos lietuviai, Lietuvos bi
čiuliai italai. Garbės svečių tarpe buvo 
penki lietuviai vyskupai: arkivyskupas 
Paulius Marcinkus, arkivyskupas Karolis 
Salatka, arkivyskupas apaštalinis nunci
jus Jonas Bulaitis, vyskupas Vincentas 
Brizgys ir vyskupas Antanas Deksnys, 
taip pat Bažnyčios Viešųjų Reikalu Tary
bos vicesekretorius prelatas Audrys Bač- 
kis, Vatikano valstybės sekretoriato Lie
tuvos reikalų skyriaus vedėjas prelatas 
Sainz, buvęs to skyriaus vedėjas, dabar 
apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Mon
talvo, popiežiškosios emigrantų ir pabė
gėlių reikalams komisijos propirmininkas 
arkivyskupas Clarizio, popiežiškosios 
„Cor Unum“ tarybos vicepirmininkas arki 
vyskupas Wagner, Vatikano radijo vado
vybės atstovai ir įvairių kalbinių sekcijų 
vedėjai, taip pat Italijos valstybinio ra
dijo pareigūnai ir kiti. Susirinkusiuosius 
pasveikino Lietuvos atstovas prie Šven
tojo Sosto Stasys Lozoraitis, trumpai iš
keldamas švento Kazimiero jubiliejaus 
reikšmę katalikiškajai lietuvių tautai, 
kovojančiai už savo teises ir už religinę 
laisvę. Lietuvos diplomatinis atstovas kal
bėjo, kad Romoje dar niekad nebuvo susi
rinkę tiek daug lietuvių ir Lietuvos var
das dar niekad nebuvo taip plačiai mini
mas, kaip šv. Kazimiero jubiliejaus pro
ga. Lietuviai iš įvairių pasaulio kraštų at
vyko į Romą ne tiktai atžymėti savo šven 
tojo Globėjo sukaktį, bet taip pat išreikš
ti savo prisirišimą prie Apaštalų Sosto, 
savo pagarbą šventajam Tėvui, kuris nuo 

tinio meno ansamblis Grandinėlė, kuris 
atliko lietuvių tautinių šokių programą. 
Lietuviams ir ypač kitataučiams paliko 
neišdildomą įspūdį profesionalinio lygio 
ansamblis, spalvingais tautiniais rūbais 
apsirengusio lietuvių jaunimo atlikti šo
kiai, kuriuos susirinkusieji palydėjo di
delėmis ovacijomis.

Visi Italijos laikraščiai, pirmadienio lai
dose, plačiai aprašė Popiežiaus šv. Petro 
bazilikoje aukotas šventas Mišias šv. Ka
zimiero jubiliejaus proga, skelbdami pla
čias ištraukas pamokslo, kurį Popiežius 
pasakė pamaldų metu. Ilgus pranešimus 
apie Popiežiaus Mišias ir kalbą lietuviam 
paskelbė taip pat didieji užsienio kraštų 
laikraščiai, pamaldų vaizdus pakartotinai 
perdavė Italijos televizija, radijo progra
mos žiniose. Tiek laikraščiai, kaip ir tele
vizija bei radijas, perduodami pranešimus 
apie šv. Kazimiero jubiliejaus iškilmes 
Romoje, pateikė gausių informacijų apie 
Lietuvą, jos Bažnyčios ir tikinčiųjų da
bartinę padėtį.

LIETUVIAI VYSKUPAI PAS 
POPIEŽIŲ

Kovo 5 d. prie pietų stalo Popiežiaus 
privačiame bute svečiais buvo pakviesti 
penki lietuviai vyskupai: arkivyskupas 
Paulius Marcinkus, arkivyskupas Ka
rolis Salatka, arkivysk. Jonas Bulaitis, 
vyskupas Vincentas Brizgys ir vyskupas 
Antanas Deksnys. Prieš pietus ir po pietų 
Jonas Paulius II drauge su lietuviais vys 
kupais savo privačioje koplytėlėje susi
telkė maldoje už Lietuvą. Pietų metu bu
vo svarstomos įvairios lietuvių religinio 
gyvenimo problemos, šis popiežiaus susi
tikimas su lietuviais vyskupais užtruko 
apie pusantros valandos.

DOVANOS POPIEŽIUI
Kovo 4 d., iškilmingų Mišių metu, lie

tuvių jaunimas įteikė dovanas Popiežiui. 
Jų taupė buvo 17.5 cm aukščio gabalas gin 
taro, su įrašu „Lietuvos tikinčiųjų dova
na“, vienos vienuolės pagamintas ginta
rinis rožančius ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika.

SPAUDOS PRANEŠIMAI
Ryšium su Popiežiaus Jono Pauliaus 

ILojo Romoje atžymėtu švento Kazimiero 
jubiliejumi, Lietuvos vardas iškilo tarp-

Žymiajam Lietuvos visuomenininkui, 
kovotojui dėl Lietuvos Nepriklausomybės, 

L.K. Mokslo Akademijos akademikui 
A,A. PROF. DR. JUOZUI ERETUI mirus, 

Jo sūnui Juozui, dukterims Laisvei, Birutei, 
Julijai ir giminėms, Didž. Britanijos Liet. 

Sąjungos vardu, reiškiame giliausią užuojautą.

DBLS Centro Valdyba

LIETUVOJE
Komedija pasibaigė

Po didžiulės „rinkiminės kampanijos“, 
agitatorių ir propagandistų lakstymo ir 
rėkavimo, „demokratiškiausi pasaulyje 
rinkimai“ į TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
kovo 4 d. baigėsi, kaip ir visad rinkėjams 
„pademonstruojant neišardomą Komunis
tų partijos ir tarybinės liaudies vienybę, 
socialistinės demokratijos triumfą“.

Blogiausiai pasirodė rusų federatyvinė 
respublika: balsavime dalyvavo 99,32 proc. 
Lietuvoje „balsavo“ 99,87 proc. Rekordą 
sumušė Azerbaidžanas —— 99,99 proc.

Ignalinos atominė jėganinė
Ignalinos atominė elektrinė savo energi

ją ėmė tiekti kaimyninių Baltarusijos ir 
Latvijos pramonės įmonėms, agropramo
niniams kompleksams. Tiesiama elektros 
linija į Vilnių.

Varžybos Kauno mariose
Neseniai meškeriotojai buvo susirinkę 

ant Kauno marių į tradicines Lietuvos po
ledinės žūklės pirmenybes. Varžybose da
lyvavo 35 komandos. Miestų grupėje dau
giausia žuvų sugavo Vilniaus pirmoji ko
manda — 2085 gramus.

Onos žadeikienės gyvenimas
Akmenės rajone, Dabikinės kaime gy

venanti Ona žadeikienė atšventė 103-ąjį 
gimtadienį. Visą savo gyvenimą nėra sir
gusi. Ji sako: „Darbas mane laiko. Visą 
gyvenimą sunkiai dirbau — nuo mažumės 
tarnavau piemenaite, vėliau ■— samdine 
ponų Zubovų dvare“.

POPIEŽIAUS SVEIKINIMAS

Kovo 2 d. popiežius Jonas Paulius II 
pasiuntė telegramą Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininkui vyskupui Lirų- 
dui Poviloniui, sveikindamas Lietuvos vys 
kupus, kunigus ir visus tikinčiuosius, su
sirinkusius kovo 3 d. vakare Vilniuje 
prie šv. Kazimiero kapo paminėti savo 
tautos globėjo mirties 500 metų sukaktį.

Kovo 5 d. Lietuvos vyskupai taip pat 
telegrama, savo ir visų Lietuvos tikinčių
jų vardu, išreiškė nuoširdžią padėką Šven 
tajam Tėvui už dvasinį bendrumą su Lie
tuvos Bažnyčia, už pamaldų metu šv. Pe
tro bazilikoje pasakytame pamoksle Lie
tuvos Bažnyčiai paliudytą palankumą ir 
už ypatingą apaštalinį palaiminimą, skirtą 
Lietuvos tikintiesiems. Telegramą pasirasė 
vyskupai: Povilonis, Steponavičius, Slad
kevičius ir Vaičius ir kapituliniai vikarai 
Dulksnys ir Gutauskas. Lietuvos vyskupų 
padėkos telegramos Popiežiui lotynišką 
tekstą pirmame puslapyje atspausdino Va 
tikano dienraštis L'Osservatore Romano.

tautinėje spaudoje. Visi didieji Italijos ir 
užsienio laikraščiai, taip pat spaudos 
agentūros, skelbė plačius pranešimus iš 
Romos apie čia surengtas. Šventajam Tė
vui dalyvaujant, Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero jubiliejines iškilmes. Išspausdin
tos Popiežiaus Lietuvai skirto pamokslo 
ištraukos. Daugelis laikraščių ta proga 
supažindino savo skaitytojus su Lietuva, 
su jos dabartine padėtimi, su Lietuvos 
Bažnyčios sunkiomis problemomis. Įtakin 
giausiasias Prancūzijos dienraštis „Le 
Monde“ kovo 6 d. laidoje straipsnį apie 
šv. Kazimiero jubiliejines iškilmes Romo
je užvardino „Jonas Paulius II-sis kreipia 
si į Lietuvos katalikus“. Straipsnyje pa
žymima, kad Popiežius laimino Lietuvą 
ir lietuvius, ypač tuos, kurie stengiasi 
krašte išlaikyti gyvą tikėjimą. Prancūzų 
katalikų dienraštis „La Croix“ rašė, kad 
šv. Kazimiero jubiliejus Romoje, buvo 
tartum visos visuotinės Bažnyčios dvasinė 
maldos kelionė į katalikiškąją Lietuvą. 
Plačiai skaitomas Milano dienraštis ,J1 
Corriere della Sera“iškelė faktą, kad, deja, 
Lietuvos vyskupams nebuvo leista atvykti 
į Romą drauge su Popiežium atžymėti šv. 
Kazimiero jubiliejų. Dienraštis „Stampa 
Serą“ straipsnį užvardino „Lietuva — ka
talikybės priekinis postas“.
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LIETUVOS
5. KITI MOKYTOJAI IR 

AUKLĖTOJAI
Šventojo tėvas, kaip matėme, pagrindi

niu savo vaisų pedagogu parinko jau pa
gyvenusį, pamaldų, mokytą ir savam 
kraštui patriotiškai nusiteikusį kanaunin
ką Joną Dlugošą. Tokiame dideliame val
dovo dvare, aišku, buvo ir daugiau žmo
nių, kurie vienaip ar kitaip susitikdavo 
su karalaičiais. Rašę apie anų laikų kara
liaus dvaro aplinką mini, pavyzdžiui, ma
gistrą Joną Wells iš Poznanės, lilosoiijos 
daktarą ir medicinos profesorių Krokuvos 
universitete, kuris buvęs laikinai karalai
čių mokytoju. Karaliaus dvare tais laikais 
gyveno gydytojas, dancigietis Jonas Li- 
berhant. Iš vieno ir iš antro karaliaus vai 
kai galėjo pramokti vokiečių kalbos (plg. 
F Papee, Jan Olbracht, Krakow 1936, 9). 
Kartais dar prie tų, kurie prisidėjo prie 
jaunuolio Kazimiero lavinimo, minimas 
ir lenkas teologas bei pamokslininkas Sę- 
dziwoj z Czeikla. Jis, studijavęs užsieniuo
se, dalyvavo Ferraros-Florencijos visuo
tiniame susirinkime, ir karalius Kazimie
ras jį dažnai naudodavęs politinėms misi
joms. Jam senatvėje karalius pasiūlęs už
imti Vilniaus vyskupo sostą, bet Sędziwoj 
atsakęs: esąs jau per senas, kad galėtų be 
didelio vargo išmokti lietuviškai (LE 
XXVII, 149-150). Tai abejonės nekeliąs 
įrodymas, kad XV amžiuje Lietuvos sos
tinės vyskupas turėjo mokėti lietuviškai.

Tiesioginės ir nuolatinės augančių kana 
laičių priežiūra buvo dvaro prievaizdo 
Stanislovo Šidloveckio (Szydlowiecki) ran 
koše. Didikų Šidloveckių įtaka karaliaus 
Kazimiero rūmuose buvo didelė. Net už
sieniuose žinojo: Jei nori ko nors gauti 
iš karaliaus, kreipkis į šidlovedkį. Tas 
pats Stanislovas šidloveckis vadovavo 
1471 m. žygiui į Vengriją, kai jaunutis 
Kazimieras buvo siunčiamas ten užimti 
karaliaus sostą. Nors žygis baigėsi visiška 
nesėkme, šidlovedkiati liko ir toliau arti
miausiais karaliaus bendradarbiais. My
kolas Šidloveckis, Stanislovo brolis, kartą 
vadinamas „natorum regis magister cu
riae" (karaliaus vaikų rūmų magistras); 
kitoje „culbicularius“ (kambarinis). Apie 
pilininką Stanislovą Šidloveckį yra žino
ma, kad jis buvo du kartus vedęs ir susi
laukė 10 vaikų. Manoma, jog viena, vė
liau antra, Šidloveckienės taip pat prisi
dėjusios prie karaliaus dukterų auklėji
mo, o Šidloveckių vaikai buvę artimiausi 
karalaičių draugai. Be to, sakoma šidlo- 
veckius buvus gerus kariškų treniruočių 
specialistus. Todėl galima prileisti, kad ir 
mūsų Kazimieras iš jų išmoko kūno 
mankštos ir 'įvairių kareiviškų įgūdžių. 
Viena Stanislovo šidloveckio vaikaitė (jo 
sūnaus Kristupo duktė), Elzbieta, ištekėjo 
už Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilo 
Juodojo ir taip buvo kard. Jurgio Radvilo, 
Mikalojaus Kristupo Našlaitėlio ir kitų 
įtakingų Radvilų motina.

Ne kūno, o dvasios kultūros — tiksliau 
lotynų kalbos stilistikos ir iškalbos — 
karalaičiui Kazimierui teko bent trumpai 
mokytis pas italą humanistą Pilypą Buo- 
naccorsį, paprastai vadinamą Kalimachu. 
Karalaitis Kazimieras buvo jau 14-kos 
metų, kai 35 metų italas, iš savo krašto 
pabėgėlis, atsirado Krokuvos pilyje. Pily
pas Buonaccorsis, kilęs iš San Giminigna- 
no (Toskanoje, netoli Sienos), kiek pasi
mokęs, atvyko į Romą, į popiežiaus hu
manisto Enėjaus Silvijo Piccolomini, pasi 
vaidinusio Pijum II, kuriją, kur buvo įsi
taisę nemaža italų humanistų. Čia Buo
naccorsis įsijungė į garsiąją „Academia

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
Romana“ (Romos Akademiją) ir pasirin
ko antikinį vardą „Callimachus Expe- 
riens“. Mirus Pijui II, popiežiaus kurijos 
humanistai pateko 'į didelę jo įpėdinio, 
Pauliaus II, nemalonę: buvo apkaltinti 
ruošę prieš popiežių sąmokslą. Laiku įspė
tas Kalimachas spėjo pasprukti į Neapolį. 
Iš ten per Kretą, Kiprą ir kitas Vidur
žemio jūros salas pasiekė Konstantinopo
lį. 1469-70 metų žiemą jis atsidangino į 
Lenkiją, kur jį priėmė Lvovo arkivysku
pas Grigalius Sanokas (1477), su kuriuo, 
kaip vienu iš pirmųjų humanistų Lenkijo
je, Kalimachas galėjo būti jau anksčiau 
pažįstamas.

Pabuvęs apie porą metų savo mecenato 
arkivyskupo globoje, Kalimachas persi
kėlė į Krokuvą ir ‘buvo priimtas 'į kara
liaus dvarą kaip „cansiliarius et praecep- 
tos“ (patarėjas ir mokytojas). Kazimierui 
ir kitiems jaunesniesiems jo broliams 
(vyriausiasis Vladislovas jau karaliavo 
Čekijoje) Kalimachas, atrodo, kurį laiką 
aiškino retoriką. Iš tų metų yra išlikęs 
jo parašytas veikalėlis „Rhetorica“, skir
tas kaip tik norintiems to dalyko mokytis. 
Tačiau Kalimachas neturėjo daug laiko 
atsidėti pedagogikai, nes karalius netru
kus jį paskyrė savo sekretorium ir pakar
totinai siuntė j diplomatines misijas už
sieniuose. šis italas gyveno Krokuvoje iki 
mirties 1496 metais; ten ir palaidotas, do
mininkonų Švč. Trejybės bažnyčioje. Apie 
jau mirusį karalaitį Kazimierą Kalima
chas atsiliepė, jį vadindamas „divus ado- 
lescens“ (šventas jaunikaitis).

Mums, lietuviams, būtų įdomu žinoti,

GAVĖNIOS RIMČIAI

SIELOS
Gyvename aukšto mokslo ir nuostabios 

technologijos laikais. Fabrikuose dirba ro
botai, žmogus siekia į erdves, bando išaiš
kinti mikrokosminio pasaulio paslaptis; 
jis išranda nuostabius vaistus ir, tuo pa
čiu metu, gamina ginklus, kurie gali su
naikinti visą pasaulį. Toks yra išviršinio, 
medžiaginio pasaulio vaizdas. Bet kažkas 
mūsų širdyje šnibžda, kad yra dar kitas, 
svarbesnis, vidinis pasaulis; kuris nori pa
bėgti nuo karo baimės, neapykantos, lai
kraščių antraščių. Kiekvieni metai žmoni
jos istorijoje turi ypatingą reikšmę. Visa
da kas nors svarbaus atsitinka — ar tai 
būtų HiroSimo bomba, ar mėnulio už
kariavimas, ar prez. Kennedy tragiška 
mirtis... šie, 1984-ieji metai, taip pat yra 
labai reikšmingi. Juos galime pavadinti 
SIELOS METAIS. 1983 m. kovo 25 d. šv. 
Tėvas paskelbė šventuosius Metus ir da
bar paves visą žmoniją švč. Mergelės Ma
rijos globai. Kaip tik dabar yra gavėnios 
metas. Jis labai ryškiai pavaizduoja da
bartinį žmonijos stovį. Pasaulis yra lyg ap 
gaubtas neperveriamos tamsos skraiste, 
po kuria jis baimingai blaškosi, ieškoda
mas velykinės, naujo atgimimo šviesos. 
Tos šviesos liepsna rusena kiekvieno mū
sų sieloje. Ją tik reikia prikelti malda. 
„Tas, kuris meldžiasi, pasiekia daugiau, 
negu tas, kuris kovoja; jeigu pasaulis blo
gėja, tai tik dėl to, kad jame yra daugiau 
mūšių negu maldų“. (Donose Cortes).

Čia norėčiau paminėti maldą, kuri yra 
tokia mažytė, kukli, kad ji dažnai nepa
stebime pradingsta už mūsų minties hori
zontų. Tai kasdienybės malda. Pavyzdžiui, 

ar iš Lietuvos kilusio karaliaus dvare te
buvo vien lenkai, vokiečiai, italai ir ki
tokie dvariškai. Kaip buvo ten su lietu
viais? Gal ir jų buvo, tiktai lenkai am
žininkai bei vėlesnių laikų istorikai tai 
nutylėjo. Kad pats karalius Kazimieras, 
dar visai jaunas, septynerius metus gy
venęs Lietuvoje, išmoko lietuviškai, tuo 
niekas neabejoja. Net sakoma, kad jis 
esąs paskutinis iš jogailaičių mokėjęs lie
tuviškai. Yra taip pat žinoma, kad lenkai, 
kviesdami Kazimierą užimti prie Varnos 
mirusio brolio Vladislovo paliktą kara
liaus sostą, 'įsipareigojo naujajam karaliui 
netrukdyti laikyti bet kokia kalba kal
bančius („lingwagii cuiuscunųue“) dvariš 
kius. Ir dar 1452 m. Krokuvos vyskupas 
ir kardinolas Zbignevas Olesnickis pri
kaišiojęs karaliui, kad savo kambariuose 
(„in šuo cuibiculo“) laikąs vien lietuvius 
(B. Dundulis, Lietuvos kova dėl valstybi
nio savarankiškumo XV amž., Vilnius 
1968, 234). Tuokart karalius buvo dar ne
vedęs. Bet ir vėliau, reikia manyti, Kro
kuvos pilyje tarp tarnų buvo ir lietuvių. 
Iš jų bei iš savo tėvo galėjo ir karalaitis 
Kazimieras išmokti šiek tiek, keletą žo
džių ar paprastų sakinių, lietuviškai. Bet 
kad jis būtų galėjęs savo protėvių kal
ba laisvai susikalbėti, apie tai šaltiniuose 
nėra jokių užuominų, nei aplinkybės tam 
nebuvo palankios. Būdamas dar motinos 
globoje, jis tikriausiai pramoko vokiškai; 
taip pat mokėjo vietos žmonių, kur gyve
no, kalbą — lenkiškai, ir mokydamasis 
puikiai pasisavino anuometinę tarptau
tinę tarpusavio bendravimo priemonę — 
lotynų kalbą. Paulius Rabikauskas

METAI
kaip dažnai mes sakome „sudiev"! Jeigu 
mes tikrai linkime, kad Dievas būtų su 
tuo žmogumi ir jis su Dievu — tai iš tikrų 
jų yra kilni, nors ir trumputė, malda. Kal
bėdami apie savo mirusiuosius ne kartą 
pridedame „Amžiną atilsį“. Sujungti su 
pamaldžia intencija tie du žodeliai tampa 
malda.

Net ir tokie smulkūs dalykai yra išraiš
ka gilaus tikėjimo ir meilės. Juos galime 
išvystyti į meilę sakramentams, šv. Mišių 
aukai, dangiškajai Motinai Marijai, mūsų 
tautai, žmonijai. Nuo mažų į didelius.

Jau seniai pasibaigė Antrasis pasaulinis 
karas, bet tos lauktosios ramybės ir sugy
venimo pasaulyje vis dar nėra. „Kai nu
tilo ginklai, — pasaulis yra panašus Kris
taus papasakotam iššluotam namui. Išvarė 
me vieną šėtoną, tvarka. Bet kas valdys 
pasaulį? Jei dorovė ir Dievo meilė neįeis į 
mūsų namus, — budėkime, atsimindami 
Viešpaties perspėjimą, kad septyni nauji 
velniai, blogesni nei pirmasis, neįsiveržtų į 
mūsų namus...“ (vysk. F.J. Sheen). Vienin 
telė išeitis yra tikėjimas ir iš jo plaukianti 
meilė. „Viešpatie, jei tu nori užgesinti ma
no akių šviesą“, meldėsi tūlas ligonis, ku
riam grėsė aklumas, „palik man bent pro
to šviesą; bet jei nori užgesinti ir mano 
proto šviesą, tai palik man bent tikėjimo 
šviesą“. Tikėjimo šviesa visa nugali. „Yra 
išeities kelias — tai Dievo Meilės kelias. 
Tuštumą, pasilikusią po karo, galima už
pildyti tiktai Dievo ir artimo meile, jau
nimo cinizmą pašalins tiktai Tiesos, kuri 
yra Absoliutas, meilė“ (vysk. F.J. Sheen).

Mūsų tautos šventojo Kazimiero ir viso

Bronys Raila sukaktuvininkas

Akimirksnių kronikas Bronys Raila pra 
dėjo rašyti Vokietijoje leidžiamame lai
kraštyje „Mintis". Vėliau jas tęsė „Dir
voje" ir „Vienybėje“. Tuos straipsnius, ku 
riuose liečiami aktualūs lietuviški reika
lai, papildęs ir perredagavęs išleido at
skiromis knygomis. Pirmoji dalis buvo pa
vadinta „Laumių juosta", (1966 m. Nidos 
Knygų Klubas). Be pirmosios, Nidos kny
gų Klubas išleido tris knygas „Paguodų", 
aKimirksnių kronikų 4, 5 ir 6 dalis. 1983 
m. buvo atspausuinta ir Nidos Knygų Klu 
bo nariams išsiuntinėta serijos 12-oji, bet 
ne paskutinė, knyga „Raibos agavos", 
šiuo metu Bronys Raila, švęsdamas 75-sius 
melus, rašo Jubiliejiniam literatūros me
traščiui apybraižą „Išeivija kultūrinėje 
panoramoj e“.

Bronys Raila gimė 1909 m. kovo 10 d. 
Plauciškių k., Rozalimo vis., Panevėžio 
aps. Mokėsi Rozalimo progimnazijoje ir 
Panevėžio gimnazijoje. Studijavo Kauno 
universitete lietuvių, rusų, anglų literatū
ras ir teatro meną; Kauno konservatorijo
je mokėsi muzikos ir dainavimo; Paryžiaus 
universitete Aukštųjų Tarptautinių Moks
lų institute — tarptautinę teisę ir diplo
matijos istoriją. Pirmosios bolševikų oku
pacijos metu buvo pasitraukęs į Vokieti
ją, 1942-44 grįžo į Lietuvą, o 1944 m. vėl 
pasitraukė į Prancūziją. 1948 m. emigravo 
į JAV-bes ir gyvena Kalifornijoje.

Grožinėje literatūroje Bronys Raila 
1930 m. išleidęs vieną eilėraščių rinkinį 
„Barbaras rėkia“. Studijuodamas Kaune 
Bronys Raila priklausė „Trečiajam fron
tui“ ir buvo įsteigęs kairiųjų studentų

pasaulio Šventieji Metai rodo kelią į nau
ją ateitį, ragina mus prisiminti, kad esame 
Dievo tauta, Tėvynės sūnūs, plačiosios 
žmonijos nariai.

Norėčiau užbaigti kun. Jono Kuzmickio 
žodžiais, parašytais dar 1948 metais: „Gy 
vas tikėjimas turi reikštis meilės įgyven
dinimu šeimose, bendruomenėse, tautose 
ir visoje žmonijoje. Lietuvių tarpe kaip tik 
turi pasireikšti aktyvi meilė, kuri padės 
išsinarplioti iš daugelio sunkumų. Maža 
auka tremtiniui, vargstančiam stovykloje; 
paguodos žodis ligoniui, kenčiančiam fi
zines kančias; kasdienė savo vargelių au
ka už sergantį pasaulį ir blogai darančius 
— štai mažutis kelias į Evangelijos įgyven 
dinimą žemėje.“ Kun. A. Geryba

aktyvistų „Express ‘ būrelį. A. Venclova 
autobiografiniame romane „Jaunystės at- 
raaimas" (1981) apie Br. Railą rašo: .....
vienas naujųjų mano pažįstamų buvo 
Bronys Kaira.Jo eilėraščių ir straipsnių ma 
tyoavau „Kurtuioj“ ir kitur. Jie mane su- 
aomino. Ir kai Raila pasirodė universitete, 
negalėjau neatkreipti dėmeso į šį kresną, 
isba.usio, gražaus veido vyruką (...) Kal
boje buvo drąsus, nebijodavo stoti į gin
čus, imdavo žodį studentų susirinkimuose 
ir nieKam nenusileisdavo (...) Rašė Raila 
gana šmaikščiai, ypač poleminius straips
niukus. Buvo apsiskaitęs, neblogai mo
kėjo vokiečių kalbą (...) Raila buvo apsi
sprendęs bedievis, netgi laikė save social
demokratu, mėgo pašiepti kunigus, tau
tininkus, pakalbėti apie socializmą. (...) 
Man patiko, kad jis atsidėjęs seka naują
ją literatūrą, mėgsta ją, kaip ir aš, rašo 
eilėrascius, tiesa, sunkokus, išgalvotus, bet 
kažkokius naujesnius ir įdomesnius, negu 
romantikai ir įvairūs simbolizmo epigo
nai". (64 psl.). Vėliau Br. Raila pasuko 
kitais politiniais keliais ir nutolo nuo poe
zijos. Pasitraukęs iš trečiafrontininkų, Br. 
Raila įsijungė į tautininkus. Kauno radio
fone skaitė politikos ir spaudos apžvalgas, 
o 1939-40 m. buvo „Lietuvos Aido“ dieni
nės laidos redaktorius. Taip pat dirbo „Vai 
ro" ir Šiaulių „Tėviškės“ redakcijose. Ne
nutoldamas nuo spaudos darbo, karo me
tų Br. Raila įsijungė į lietuviškas rezisten 
cines organizacijas.

„Laumių juostoje" Br. Raila rašytojas, 
žurnalistas ir kritikas, save vadina kroni
kininku, kuris seka mūsų lietuviško gy
venimo tėkmę ir ją išgyvenęs rašo viešą 
dienoraštį. Jam amžius yra reliatyvas, ku 
riame seni yra tie, kurie pasiryžę gyventi 
nežinojime ir vengia išeivio pareigų ir tau 
tai duotų pasižadėjimų. Jais gali būti ir 
jaunimas. „...Kuo jūs norite ir kuo jūs 
galite būti? Atsakykite, nes partizanų krau 
jo ir skausmais permirkusi Lietuvos žemė 
klauso. Nemanykite, kad ją nutolę, jūs ne
beturite pareigos ją pažinti ir kad jūsų 
gražaus ir skaistaus rytojaus svajonės jos 
nebeliečia. Paikai nepostringaukit, kad pir 
miau jus reikia sudominti savo tauta ir 
tėvyne, lyg jūs būtumėt gegužiukai sveti
mam lizde.“ (34 psl.)

„Paguodų" trijų dalių ciklą Br. Raila 
pradeda įvadu „Rašau skaitytojam — jei
gu jų nebeliks — nebebus ir manęs". VI. 
Kulbokas, (Lietuvių literatūrinė kritika 
tremtyje) šią Br. Railos knygą aptaria se
kančiai: „...Tai plataus masto ir išsilavini
mo, smarkaus žodžio, triukšmingas publi
cistas. Rašo daug ir didelių straipsnių kul
tūros bei literatūros klausimais. Kelia 
smarkius ginčus, pagyvina atmosferą, su
domina klausimais, kurie šiaipjau niekam 
neįstiigtų“ (107 psl.). Apie savo gyvą ir 
sultingą bei atsakymo ieškantį stilių Br. 
Raila sako: „...Žmogus kartais sugalvoji 
ir apgalvoji straipsnį ar jų ištisą seriją, 
viskas tau kristališkai aišku, argumentų 
logika kieta kaip plienas, išdėstymo ma
niera tau spindi it žiedo brangakmenis ir 
jo stilių iš anksto girdi kaip Paganinio 
smuiką. O kai parašai ir išspausdini, pats 
vėliau pamatai, kaip visa dar taip toli nuo 
tavo svajonių, kaip skaitytojai murma, ne
tiki ir nuobodžiauja“. (Laumių juosta, 213 
psl.).

NIDA, NIDA... trečioje „Paguodų“ daly 
je Br. Raila, lyg atsilygindamas už įdėtą 
darbą jo knygas spausdinant, per septy-

(Nukelta į 3 psl.)

K. BINKIS IR P. TARULIS
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1530 met. Vilnių ištiko didžioji nelaimė kada ugnyje 
žuvo visas miestas ir žemoji pilis, magistratas, kunigaikš
čio rūmai ir visi trobesiai, šitos nelaimės priežastys buvo 
visiems aiškios: medinių trobų ankštas susikimšimas, 
vandens trūkumas gaisrui gesinti ir panašūs miesto ne
tobulumai.

Vėliau miestą atstatant buvo stengiamasi namus pra- 
retinti, daugiausia statyti mūrinių bei akmeninių namų 
ir jvestl į miestą kuo daugiau vandens.

Apie pilį pirma aplipę laikėsi įvairūs neturtingų gy
ventojų namukai, kurie buvo dažniausiai purvini, apgriu
vę ir kunigaikščio buveinės vietą savo pavidalu užteršda- 
vo. Aišku, gaisrui ištikus, tie namukai pilies pavojų tik 
didindavo, todėl juos įsakė nugriauti ir pašalinti. Aplink 
pilį buvo kaipo gaisro tinkamiausia apsauga išplėstas so
das, nupirkus naujus žemės plotus ir prijungus juos prie 
pilies teritorijos. Naujai pirktuose plotuose buvo ne tik 
kunigaikščio arklidės, bet ir patrankų dirbtuvė su gyvena
mais meisterių namais ir su visomis, tam darbui reikalin
gomis trobomis ir įmonėmis.

šv. Martyno bažnyčia Pilies kalne jau nuo XV šlmt- 
mečio apleista, pradėjo irti, ir dabar, miestą atstatant, 
nebebuvo atnaujinama.

Zigmantas Augustas pastatė už katedros jaunai ku

nigaikštienei, savo žmonai, didelius rūmus, kurie su ka
tedra buvo sujungti galerija. Ta galerija iš didžiosios ku
nigaikštienės kambarių vedė tiesiai į bažnyčią, kur buvo 
atskira kiek pakelta tribūna, kurioje karaliaus šeimyna, 
klausydavo bažnytinių apeigų.

Rūmai turėjo keturis skyrius, vidury jų buvo didelė 
aikštė, o rūmų vidų puošė iš užsienio atgabenti baldai. Sie
nas išpaišė iš užsienio pakviesti dailininkai. Už tų rūmų 
stovėjo pati pilis, prieš ją buvo didelė aikštė, o jos šone 
sodas.

Nuo katedros į pietus stovėjo senieji vyskupo rūmai, 
Didžiojo Kunigaikščio sargybos namai, apskritasis bokš
tas ir iždo rūmai, čia vėliau gyveno teisėjai ir buvo Vyriau
sias Tribunolas, apačioje gi buvo šlėktai ir prastiems žmo
nėms du kalėjimai ir giliai žemėse vieta, kur laikė miriop 
pasmerktuosius. Iš šiaurinės rūmų šalies stovėjo didžioji 
mūrinė pilies siena, ant kurios buvo aukštas bokštas, kai 
kur dokumentuose vadinamas žibintuvu. Tas paeina nuo 
to, kad naktimis šiame bokšte buvo uždegama ugnis ap
linkinėms vietoms’apšviest. Vėliau tas bokštas vadinosi 
— Tvardausko bokštu.

Prie žemosios pilies buvo Lietuvoj turtingiausių ku
nigaikščių Radvilų puikiausi ir didžiausi, Italijos stiliaus 
rūmai, kurie siekė net Boguslavo skersgatvį, kurs ir savo 
vardą gavo nuo Boguslavo Radvilos, toliau einanti lig Lu
kiškių ir Totorių gatvės žemės plotai.

1606 metais Mikalojus Radvila, totorių prie Klecko 
pergalėjimui paminėti, savo žemėje, Lukiškiuose, pastatė 
šv. Jurgio bažnyčią, kur ir dabar to paties vardo bažnyčia 
tebestovi. Vėliau prie bažnyčios įsteigtame vienuolyne 
apsigyveno karmelitai, kuriems kunigaikščiai daug tur
tingų dovanų suteikė.

Taip platūs ir dideli Radvilų turtai laikui bėgant ima 
nykti, rūmai ištuštėja, didieji sodai apleisti, virsta papras
tais krūmais. Jokių žymių buvusių puikybių nebeliko. Nė 

žinomo Barboros Radvilaitės gulbių ežero vietos dabar ne
galima susekti. Pradžioje devynioliktojo šimtmečio tų pui
kių rūmų liekanos buvo parduotos už penkis šimtus sidab
ro rublių.

Grįžtant prie laikotarpio po didžiojo 1530 metų Vil
niaus gaisro reikia pastebėti, kad be paprasto nuo pana
šių nelaimių apsisaugojimo statant daugiausia plytinius 
ir akmeninius namus, medinius trobesius iš miesto centro 
kiek galima pašalinant ir visą miestą taip planuojant, kad 
tarp trobesių būtų sodų ir aikščių, kurios gaisro metu galė
tų ugnį sulaikyti, buvo dar pasirūpinta sustiprinti miestą 
iš oro pusės. 1504 metais pradėtoji siena buvo galutinai 
pabaigta.

Nors, kaip pažymėta jau cituotuos dokumentuos, ne
turtingiems miesto piliečiams buvo leista savo dalis sie
noje užtverti medine aukšta tvora, bet prisiartinus 1506 
metais totoriams prie Vilniaus, gyventojai atsargumo dė- 
liai apjuosė visą miestą aukšta nenutraukiama mūro juos
ta.

1522 metais sieną Vilniaus piliečiai pabaigė statyt, ir 
Zigmantas I grąžino dar Jogailos įsakymu paimtą į kuni
gaikščio pilį patarnavimui Vilniaus vartų sargybą, kuri da
bar grįžo prie savo pareigų — sergėti vartus ir žiūrėti 
miesto tvarkos. Didžiausio rūpestingumo miesto sustipri
nimo reikalu parodyta 1536 metais, kada buvo įsakyta vi
sus namus prie miesto sienos pristatytus nugriauti ir pa
likti 40 sieksnių visai tuščią tarpą, kur vėliau buvęs pada
rytas pylimas. Tais pačiais metais kunigaikščio parėdymu 
visos plytų dirbtuvės turėjo per penkerius metus miesto 
statybos reikalams pristatyt po 1000 plytų kas metai. Visi 
vartai buvo įsakyta budriai saugoti, o nereikalingi akli
nai uždaryti. Be to, Vilniaus magistratas ir piliečiai pasirū
pino, kad mieste būtų daugiau vandens ne tik žmonių rei
kalams, bet ir gaisrui ištikus ugniai gesinti.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI

8.
Provoslavė kalinė ALIOŠINA Ekaterina 

Petrovna — 1912 m. gim. Baba Katia švel 
ni, tyli, vis besišypsanti, sumaniai visoms 
kalinėms sutaisydavo avalynę, patarnau
davo sergančioms, nuoširdžiai melsdavosi. 
Dabar ji sugrįžo pas savus.

Provoslavė kalinė SEMIONOVA Marija 
Pavlovka — 1923 m. gim. Ji teista trečią 
kartą už tą pačią „antisovietinę“ veiklą. 
Kalinama jau virš 2-0 metų. Daug metų 
Bkankinta karceriuose. Švelni, tyli, glo
bojo balandžius, juos lesino neiškepusia 
duona, kuri likdavo pavalgius. Turėjo me
ninių gabumų — gražiai lipdydavo. Daug 
melsdavosi. 1982 m., kartu su baba Jura 
CHVATKOVA, išvežė į nutrėmimą į Ka
zachstaną.

Ir jauniausia iš provoslavių, kalinė 
USO J EVA Nadežda Michailovna, 1942 m. 
gim. Teista -už tą patį, kaip ir visos pro- 
voslavės — eilėraščių platinimą, 6 m. 
griežto režimo kondagerio ir 3 m. nutrė- 
mimo. Ji, kaip ir visos .provoslavės konc- 
lageryje protesto že.nklan nedirbo privers
tinio darbo ir už tai per visus 6 metus 
buvo kankinama karceryje ir kalėjime. Į 
kon-ciagerį ją atveždavo tik keliom dienom 
ar savaitėm, ir vėl išveždavo kankinti ba
du ir šalčiu. iNadė visiškai išsekusi, pil
kai blyškia oda aptraukti kauliukai, bet 
visada labai rami ir giedri, ištisas valan
das, kur pasislėpus nuo žmonių kamputy
je, praleisdavo nuoširdžioje maldoje. Ir 
kai po kelių dienų „poilsio“ vėl ateidavo 
prižiūrėtoja su piktdžiugišku pasitenkini
mu pranešti, kad Nadę šiandien išveža į

Shuitytaju tai&fiai
SU VILTIMI Į ATEITĮ

Šįmet Vasario 16-toji buvo visur lietu
vių išeivijos plačiai ir gražiai paminėta. 
Tai matome iš lietuviškos spaudos čia ir 
užjūriuose. Visur buvo stengtasi -įspūdin
gai ją atšvęsti.

Mums šiame krašte jautriai suvirpino 
krūtines žodžiai trijų jaunuolių, parašy
ti šio laikraščio skiltyse Vasario 16 pro
ga. Tai Gintės ir Lino Palubinskų ir Gy
čio Liulevičiaus žodžiai, kreipiantis į lie
tuviškąją jaunimą. Jie sako: — Neatsime
nam kovų, įtampos ir džiaugsmo, kuris 
-buvo Lietuvoje nepriklausomybės laikais, 
-bet bandykime suprasti tai žiūrėdami -į 
tuos veidus, kurie tikrai atsimena. Pa
žiūrėjus į tuos veidus gali matyti, kad 
jiems ta laisvė buvo gyvenimo giliausias 
troškimas. Ta dvasia dvelkia kiekvienoje 
vietoje, kur lietuvis mini Vasario 16-tąją.

Taip, džiugu mums senėjantiems: jie 
sielojasi tėvų žemės išlaisvinimu, savosios 
kalbos išlaikymu ir poeto Bradūno žo
džiais užtikrina mus:

— Būk ramus amžinasis lietuvi,
Laiko -audros tavęs nenutrenks...
Mielas mūsų jaunimėli! Jūsų žodžiai 

lyg balzamas alpstančiai širdžiai. Jūs su- 
keliat vaizduotėje to ištikimo sūnaus, sto
vinčio prie mirštančio tėvo lovos, vaizdą. 
Ir koks gi didesnis džiaugsmas tą valan
dą tėvui gali 'būti, kaip išgirsti jo už
tikrinančius žodžius, kad jis išpildys tai. 
ko tėvas nebesuspėjo, ko jis troško visa 
širdimi. Spausdamas sūnui ranką, jis ga
li ramiai užmerkti akis savo amžina
jam poilsiui.

Taip, mielas jaunime, mes spaudžiame 
jūsų rankas ir prašome eiti Lietuvos ke
liu, -tęsti tėvų žemės- vadavimo darbą.

Vasario 16 proga mūsų jaunimas šiame 
krašte gyvai reiškėsi ruošiamuose minė
jimuose ir pasigėrėtinai atliko meninius 
parengimus. Derbio jaunųjų grupelė „Tė
viškėlė“ ir Nottinghamo jaunieji „Gin
tarėliai“ jaudinančiais žodžiais prikėlė 
-gimtųjų namų saldžius atsiminimus.

Puiku, jaunimėli! Žinokit, kad įmes vi
si su jumis. Tikime, kad jūsų eilės didės ir 
jūsų veikla stiprės. Jaunimo -Sąjunga yra 
didelis ir reikšmingas veiksnys. Tad jun
kitės po jos vėliava ir dėkite pastangas 
ją plėsti. Iš savo pusės siūlau organizuoti 
jaunimo -vajų. -Mes tremties gyvenime juk 
esame bandę visokių vajų ir daugumoje 
jie buvo sėkmingi. Tad kodėl nepabandy
ti dar — jaunimo telkimo vajų. Dabar, 
gavėnios laiku, iki Velykų jokių didesnių 
parengimų neturime. Taigi ar nevertėtų 
Jaunimo S-gos nariams pavažinėti po lie
tuviškas kolonijas ir aplankyti lietuvių 
namus, kur galima tikėtis jaunojo -atžaly
no, pasikalbėti su jais ir pakviesti juos 
įsijungti į Jaunimo Sąjungą. Nedarykit 
klaidos ir neaplenkite jaunuolių, kurių 
tėvai yra mišrių tautybių, nes čia galit 
rasti daugiau entuziazmo, negu atšalusio
je nuo visko lietuvių šeimoje. Padrąsin
kite juos, kad kalbos nemokėjimas nėra 
pagrindinė kliūtis jungtis po sąjungos vė
liava. Kreipkite dėmėki į šiaurinę Angli
ją. Tikiu, kad galite rasti jų daugiau- negu 
įsivaizduojame. Žinau, kad ten buvo gana 
gražus skaičius gerų patriotų jaunų vyrų, 
kurie vėliau, likimo verčiami, vedė sve
timtautes. Esu linkęs tikėli, kad jų šei
mose rastumėt lietuviškos šilumos ir pasi
sekimo savo vajui. Juk, pagal lietuviškas 
tradicijas, tėvas visuomet jaučiasi šei
mos galva, o lietuvio savigarba, tikiu, te
berusena jų žardyje.

Po Velykų suruoškite jaunimo šokius 
kur nors padoresnėj salėj ir pakvieskite 
visus, jūsų aplankytus lietuvius jaunuo- 

karcenį, ji ramiai susiruošdavo ir malo
niai nusišypsojus prižiūrėtojai, kartu su 
ja išeidavo iš mūsų konclagerio naujai 
kankynei. Tik Gerasis Dievas gali žmogui 
duoti tokių viršžmogiškų jėgų ir meilės 
savo kankintojams!

Karceris — tai maža, žema, cementinė 
kamera rūsyje, labai drėgna ir šalta, be
veik nešildoma žiemą, temperatūra tik 
keli laipsniai virš nuliaus, su užkaltu lan
geliu palubėje. Uždarydami į karcerį kali
nį išrengia, palikdami vien apatinius rū
bus, o moterim tik ploną vasarinę dryžuo 
tą suknelę. Dažniausiai uždaro 15Jkai pa
rų, nė karto iš karcerio neišvesdami, ten 
pat geležinė dėžė gamtiniams reikalams, 
maža taburetė ir staliukas įmūryti -į žemę, 
tai ir visi .patogumai“. Prie išorinės drėg
nos ir šaltos mūro sienos, kuri žiemą ap- 
šarmoja, pritvirtinta pusantro sprindžio 
platumo nudažyta lenta — karcerio lova, 
kuri 6 vai. ryto prirakinama grandinėmis 
ir spynomis prie sienos, kad kalinys die
ną negalėtų atsigulti, o 22 vai. atraki
nama ir nuleidžiama — poilsiui... Kad 
kalinys nuo tos siauros lentos nenukristų 
privalo prisiglausti nugara prie šaltos ir 
drėgnos sienos. Išbadėjęs, vienmarškinis 
kalinys, paprastai po 3 ar 4 paras negali 
dėl šalčio užmigti. Vėliau pusiau netenka 
sąmonės. Kaliniui vieną dieną duoda tik 
riekę duonos ir šalto vandens, druskos; o 
kitą — dar priedo samtį Skystos sriubos 
— balandos. Ir taip kas antrą dieną kali
nys tegauna samti drungno viralo. Kar
ceryje neduodama nei skaityti, nei rašy
ti. Vienatvė, šaltis, badas, o priedo dar 

liu-s asmeniniais pakvietimais. Tokiais 
priartėjimais ir pabendravimais, manau, 
galėtumėt daugiau atsiekti, negu mūsų 
verkšlenimais spaudoje.

Pabaigai noriu pasakyti, kad čia tik 
mano asmeniška nuomonė ir patarimas. 
Tikiu, kad jūs turite gal geresnių ir pa
tikimesnių būdų ir planų.

Sėkmės jums, jaunimėli! K. Vilkonis

LAIŠKAS MOTERIMS
Turiu sumanymą ir susitarimą su 

Anglijoje ir kitur gyvenančiom keliom 
moterim kas mėnesį kalbėti Rožančių už 
Lietuvą.

Lietuvoje mūsų tautiečiai persekiojami 
dėl tikėjimo. Laisvajame pasaulyje lietu
viai veda politinę kovą už laisvę. Mes mo 
terys turime padėti Rožančiaus malda.

Neseniai teko skaityti „The Universe“ 
katalikų laikraštyje tikrą atsitikimą. Kai 
po Antrojo pasaulinio karo keturios vals 
tybės užėmė Austriją, sovietai tik vieni 
atrisakė iš ten pasitraukti. Ir štai kas atsi 
tiko! Austrų katalikų kunigas su 200,000 
maldininkų nuvyko prie Šv. Panelės šven 
tovės ir ten kalbėjo Rožančių už Austrijos 
laisvę.

Po kelių savaičių, be jokių paaiškinimų 
ir priežasčių, sovietai paliko kraštą. Tam 
kunigui mirus, ant jo kapo nebuvo jokių 
gėlių, -bet tik vienas vainikas su užrašu: 
„Nuo visos Austrijos“.

Kas gali žinoti, gal Rpžančiaus malda 
išgelbės ir Lietuvą?

Dar skaičiau tame pačiame laikraštyje 
apie parašų rinkimą kun. S. Tamkevičiui 
ir kun. A. Svarinskui išlaisvinti. Surink
ta 132,000 parašų, 22 pasirašė savo krau
ju. Teisingumo ministras per televiziją 
pranešė, kad parašų rinkėjai bus nubaus
ti. Mūsų tautiečiai aukojasi ir nesibijo 
kalėjimo ir ištrėmimo.

Iš Lietuvos istorijos mes žinome, kiek 
lietuvė moteris-motin-a nusipelnė tautiš
kumui ir religijai išlaikyti.

Gyvename laisvuose kraštuose, kur ti
kinčiųjų nieks nepersekioja. Galime or
ganizuotis Rožančiaus maldai. Beveik vi
suose miestuose turime moterų draugijas, 
kurios turėtų imtis iniciatyvos. Reikia tik 
nutarti, kada ir kuriuo metu tai pradėti.

O gal Šv. Panelė, kaip Austrijoje, mums 
padės?

Būtų gerai, kad kas atsilieptų į mano iš 
keltą mintį.

N. Narbutienė

ŠKOTIJOS LIETUVIAI GALĖTŲ
PADĖTI

„Nemaža yra sunkumų su spaustuve ir 
N.K. Klubu. Pvz., sandėly dar yra sukrau
ta £11.000 vertės neišparduotų knygų.“

Rašė K. Tamošiūnas L.N.B. pirmininkas 
savo pranešime. (E.L. Nr. 10).

Taigi, kaip matome iš to pranešimo, lie
tuviškos knygos leidimas yra labai nuos
tolingas, neturint pakankamai skaitytojų.

Iš kitos pusės, paskutinių metų bėgyje 
teko mūsų spaudoje skaityti straipsnius 
apie Škotijos lietuvius. Senoji išeivių kar
ta jau beveik išmirusi, bet ji palikusi an
trąją čia gimusią ir užaugusią kartą, ku
ri skaičiuojama tūkstančiais ir, kas svar
biausia, lietuviškai kalbanti. Tokiu būdu 
lietuviškai knygai ir bendrai lietuviškai 
spaudai platinti galimybė Škotijos lietu
vių tarpe yra neišmatuojama.

Artinasi metinis DBLS suvažiavimas, ku 
riame dalyvaus Škotijos atstovai. Bus ge
ra proga su jais aptarti lietuviškos spau
dos problemas.

Jūsų K. Savonis 

dažnos kratos, grubus pasityčiojimas ir 
žiaurumas. Daug kriminalistų nepakelda
mi tų kančių nusižudo. Taip kankinamos 
senutės ligonės provoslavės, vien dėl to, 
kad atsisako dirbti priverstinį darbą me
tų metais, kol visiškai nusilpsta ir gauna 
invalidumo grupę, nebereikia dirbti, bet 
ligos kankinystė, be vaistų ir rimtos me
dicininės pagalbos, tęsiasi. Karcerių bau
džiami kaliniai už mažiausią „nusikalti
mą“ pav., praeinant pro šalį prižiūrėtojui 
nesuspėjo atsistoti ir pasisveikinti ir t.t. 
Kai nori bausti, priežastį tam lengvai su
randa. Net ir ligones, kurios nepajėgdavo 
išįpildyti priverstinio cilBribo normos dėl 
nusilpimo, uždarydavo į karcerį, kaip, 
pav., STROKATOVĄ Niną ir kitas. O 
kas ta griežto režimo kalėjimo kamera? 
Ten šiek tiek geriau nei karcery, nes nak
čiai duoda čiužinuką pasikloti, neišvelka 
iki apatinių baltinių, bet ir šiltų rūbų ne
duoda. Kasdieną kalinys gauna kelis 
šaukštus košės, šilto vandens kaušą, sam
tį sriubos — balandos. Maistas dar pras
tesnis nei kondageryje, be to, visą laiką 
užrakintas kameroje, be oro, be saulės — 
mūro karste.
Nadė, su Dievo pagalba, kaip ir visos pro 

voslavės, tuos kankinimus ištvėrė ir nepa
lūžo dvasioje. Po visų šių kankinimų Na
dę išvežė 3 m. į Sibirą. Daug vargo ir ken 
tėjo Altajuje, o dabar ji sugrįžo pas savus. 
Sugrįžo su palaužta sveikata, bet nepa
laužta galinga dvasia. Kai prisimenu to
kius dvasios milžinus, kaip smulkutę, tam 
siaplaukę, labai malonią Nadią USOJE- 
VĄ, prisimena Evangelijos žodžiai: „Jei 
Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!“ 
Viskas (įmanoma, iškentėti tam, kas giliai 
įsišaknijęs į Dievą ir gyvena meile. Meilė 
nenugalima!

Iš ukrainiečių moterų 1975 konclagery- 
je buvo šešios. Viena iš jų STROKATOVA 
Nina, tuo metu kai mane atvežė į koncla- 
gerį, buvo išvežta į griežto režimo kalė
jimo kamerą ir iš ten ją išleido į laisvę, 
nebeatv^dami į zoną, kad nebesusitiktų 
su kalinėmis ir nesužinotų kas naujo, ne
išvežtų informacijos. Jos taip ir nepama
čiau. Dabar ji su vyra KARAVANŠKIJ 
sv. užsienyje ir gali daugiau papasakoti 
apie save ir savo tautietes politkalines.

(Bus daugiau.)

TEISIAMI TERORISTAI
Diuseldorfo ir Štutgarto teismuose na

grinėjamos taip vadinamos „antrosios 
teroristų kartos“ (Rote Armee Fraktion 
— RAF) baudžiamosios bylos. Prieš ke
letą metų nuteistieji Ilki gyvos galvos 
„pirmosios kartos“ teroristai A. Baadar, 
G. Enslin ir J.C. Raspe nusižudė 1977 
spalio mėnesį. RAF vyriausioji Ideologe 
Ulrike Meinhof taip pat nusižudė 1976 m.

Dabartinis procesas naujos teroristų 
kartos prasidėjo praeitą rudenį. Kaltina
mieji yra A. Schulz ir R.K. Wagner. A. 
Sohulz buvo suimta 1982 metais. Ji yra 
pagrindinė kaltinamoji šioje byloje. Savo 
kalboje ji prisipažino, kad RAF pasikėsi
no į vyriausiojo prokuroro S. Buback, 
bankininko J. Ponto ir Darbdavių organi
zacijos prezidento H.M. Schleyer gyvybes. 
Tai buvo padaryta, kaip pabrėžė A. 
Schulz, siekiant atviros konfrontacijos su 
valstybe, nes ginkluota teroristinė kova 
RAF manymu yra vienintelis būdas esa
mai visuomeninei santvarkai V. Vokieti
joje pakeisti. Savo kreiplmęsi į salėje 
esančius prijaučiančius RAF ideologijai 
asmenis ji ragino judėjimą už talką su
jungti su terorizmų.

Kitas kaltinamasis šiame procese ne
gali būti dar kartą nuteistas, nes jis jau 
Ir taip sėdi Šveicarijos kalėjime iki gy
vos galvos už moteriškės nužudymą banko 
apiplėšimo metu, šitame procese jis kal
tinamas Šleierio ir jo palydovų nužudy
mu.

RAF gaujos vadai, buvę studentai C. 
Klar ir B. Mohnhaupt suimti 1982 m. Ir 
teisiami Štutgarte. Jie kaltinami vyriau
siojo valstybės prokuroro S. Buback, 
bankininko J. Ponto, H.M. Schleier nu
žudymu, taip pat mėginimu nužudyti JAV 
generolą F. Kroesen ir kt. Atmosfera 
teismo salėse, kur nagrinėjamos teroristų 
bylos, labai nepalanki ir grubi. Teroris
tams simpatizuojantys asmenys visokiais 
būdais trukdo bylos nagrinėjimą: garsiai 
kvatojasi, sutartinai kosti ir pan.

Teroristų socialinė sudėtis gana įdomi. 
Ji apima visus sluoksnius, pradedant ama 
tų mokyklos nebaigusiu darbininku ir 
baigiant intelektualais Iš inteligentijos 
tarpo. Vienas iš tokių buvo Berlyno advo
katas Horst Mahler. Atsėdėjęs 8 metus 
kalėjime, jis atsisakė savo pažiūrų.

Priežastys, kodėl gabus jaunimas tam
pa teroristais, sunkiai išaiškinamos. Mano 
ma, kad vaikystėje jie buvo neteisingai 
auklėjami, nes suaugę jie nesugeba at
skirti idealios tiesos, teorijos Ir pratiškų 
galimybių tiems idealams. Dažnai socio
logijos revoliucinės teorijos studijos su
klaidina jaunimą ir jie pradeda ieškoti ir 
„kurti“ idealią visuomenę teroro pagalba.

METRO RYGOJE
Žurnalas „International Construction“ 

(1983.XI) pranešė, kad Latvijos sostinė
je, Rygoje, projektuojama statyti požemi
nį geležinkelį. Jau baigti tyrinėjimo dar
bai pirmam 19 km ilgio ruožui, kuris 
jungs naują gyvenvietę su miesto centru.

LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Kaip neįsivaizduojamai keista, kad pra 
ėjus daugiau kaip 60 metų nuo rusų re
voliucijos ir Sovietų Sąjungos įsikūrimo, 
išmintingiausi Vakarų politikai, valsty
bės veikėjai ir komunistologijos profeso
riai vis dar nepajėgia suprasti tos pa
prastos ir nekintamos tiesos, kurią Krem
lius Skelbia metai iš metų: kapitalistinis 
pasaulis turi būti sunaikintas, kitaip ta
riant, tik komunistas yra tobulas, neklys
tantis ir pilnateisis žmogus. Ir vis dėlto, 
Vakarų išmintingieji šito negali suprasti, 
jie tuo netiki; mirė Brežnevas, atėjo An
dropovas, prieš juos buvo Stalinas ir 
Chruščiovas, dabar Andropovą pakeitė K. 
Černenka, o Vakarų įtakingiausių laikraš
čių žurnalistai ir diplomatai ir vėl su vil
tim svarsto tuos pačius klausimus: koks 
bus tas naujas Kremliaus valdovas? Ko
kia bus jo politika? Štai Andropovas! Jis 
tikrai bus kitoks. Jis moka anglų kalbą, 
jis skaito Vakarų literatūra, jis apsišvie
tęs, jis pažįsta Vakarus, jis liberalas, jis 
pakeis stalininį komunizmą į palankesnį 
Vakarams ir t.t.Visuose spėliojimuose tiek 
nesąmonių, kad jų suskaičiuoti neįmano
ma. Tik tas mažytis laikraštėlis „Europos 
lietuvis“, kaip mažas laivelis visų tų ne
sąmonių jūroje, Andropovui tapus So
vietų imperijos valdovu, nesvyruodamas 
blaiviai pareiškė: „Ko laukti iš žmogaus, 
kurio kiekviename žengtame žingsnyje 
viskas sudega, nyksta, pelenuose išauga 
tik piktžolės nuodingos?“ Ir kaip teisin
gai! Bravo „Europos lietuviui!“ Koks bu
vo Stalinas, Chruščiovas, Brežnevas ar 
Andropovas, toks bus ir Černenka — visi 
jie yra lietuvių tautos pavergėjai Ir mūsų 
tautos naikintojai, visi jie siekė ir sieks 
to pačio tikšto: pavergti laisvą žmogų. To 
dėl bet kokie spėliojimai apie Kremliaus 
tikslų pasikeitimą yra daugiau negu juo 
kingi. Jie yra tokie pat juokingi ir bepras 
miški, jei, sakysim, išrinkę Vatikane nau
ją popiežių, pradėtume spėlioti, ar jis tiki 
Dievu, o jei tiki, tai kiek ir kada. Išvada 
aiški: Černenka yra toks pat kaip ir visi 
kiti prieš jį.

Išvadoje nėra jokio reikalo džiūgauti, 
kad Černenka, girdi, pasakė, jog reikėtų 
atnaujinti Andropovo nutrauktas atomi
nio ginklavimosi derybas Ženevoje. Vaka
rų Europai ir jos sąjungininkams tai nie
ko gero neatneš. Klysta tie, kurie mano, 
jog Kremlius ieško susitarimo, nes tai 
aplamai nėra Sovietų Sąjungos politikos 
tikslas. Kremliaus viešpačiai siekė ir sie
kia Vakarų Europos politinio nesutarimo, 
susiskaldymo, nesantaikos, o jei pasisek
tų, tai ir atviro konflikto. Sovietų po
žiūriu derybos Ženevoje yra tik gryna jų 
propagandos priemonė. Pirmoji derybų 
dalis jau pasibaigė Vakarų pralaimėjimu: 
mes visi puikiai prisimename gerai orga
nizuotas milžiniškas eisenas, mitingus ir 
riaušes, ne prie Sovietų Sąjungos amba
sadų, .bet nukreiptas prieš savas vyriausy 
bes. Jei ne policijos organizuotas eisenų 
tvarkymas, tai visos tos eisenos būtų pa
virtę į kruvinas riaušes, ir ne viena vy
riausybė būtų nuversta. Viskas staiga ap
rimo kai nutrūko derybos Ženevoje. Tik 
ta tyla apgaulinga: kažkas kažkur ruošia 
Vakarų Europai naują smūgį, kai K. čer 
nenkos įsakymu prasidės naujas derybų 
etapas Ženevoje.

Šiuo metu, kada Vakarų Europa nesu
sitaria dėl Bendrosios Rinkos perorgani
zavimo, kada NATO pergyvena visišką 
suirutės laikotarpį, beieškodama naujų 
būdų reformoms ir pertvarkymui, kada

LENINGRADO „ROCK“ GRUPĖ

Kaip praneša užsienio spauda, Lenin
grade rusų krikščionių jaunimo nepri
klausoma „rock“ muzikos grupė „Trimi
to Šauksmas“ turi vėl sunkumų su val
džia. Po to, kai britų radijas BBC perda
vė šios grupės atliktą „rock“ operą apie 
Kristaus gyvenimą, operos autorius Bari
novas buvo sovietinės milicijos gatvėje 
suimtas ir dešimčiai dienų uždaryytas 1 
psichiatrinę ligoninę. Kitas jaunas gru
pės narys Timochinas, iš profesijos siu
vėjas, buvo apkaltintas neteisėta privati
ne veikla ir dėl to jam bus iškelta bau
džiamoji byla. Nepriklausomoji „rock“ 
muzikos grupė Leningrade yra labai popu 
liari vietos jaunimo tarpe. BBC radijui 
perdavus jos atliktą operą, grupė susilau
kė gausybės pritarimo laiškų. Grupės na
riai taip pat rūpinasi jaunų alkoholikų ir 
narkomanų globa, bet ir ši jų veikla yra 
milicijos trukdoma. Prieš Kalėdas grupė 
paskelbė maldos ir pasninko savaitę už 
tai, kad jiems būtų leidžiama tęsti jaunų 
alkoholikų ii- narkomanų gelbėjimo akci
ją. Tam tikslui grupė paprašė ir Vakarų 
krikščionių moralinės paramos.

ČEKOSLOVAKŲ PROTESTAS

Užsienio spaudos agentūras praneša, 
kad 940 Čekoslovakijos piliečių pasiuntė 
laišką respublikos prezidentui Husak ir 
krašto vyriausybei, protestuodami prieš 
sovietinių branduolinių raketų dislokavi
mą Čekoslovakijos teritorijoje. Laišką 
pasirašiusieji čekoslovakai pažymi, kad 
branduolinio ginklo plėtimas sudaro di
džiausią pavojų ne tiktai Čekoslovakijai, 
bet ir visam pasauliui.

JAV politika Libane priėjo visišką akla
vietę, Sovietai, be abejo, pasinaudos šita 
padėtimi kaip puikia proga savo tikslams 
ir kėslams Vakarų Europoje įgyvendinti.

Kalbant apie Vakarų Europos Bendro
sios Rinkos organizaciją ir NATO, reikia 
turėti omeny vieną svarbią aplinkybę — 
abi tos organizacijos susikūrė tuoj po 
Antrojo pasaulinio karo. Nei viena iš jų 
savo struktūra nepasikeitė arba keitėsi 
labai nežymiai, tuo tarpu kai gyvenimo 
.aplinkybės keitėsi .greitais, tempais, iiš>- 
keldamos savo ruožtu reikalavimus be 
jokių kompromisų. Nei Bendroji Rinka, 
nei NATO nesugeba išspręsti tų gyvenimo 
aplinkybių iškeltų problemų ir reikalavi
mų. Kaip žinome, Bendroji Rinka yra 
prie visiškos suirutės Ir bankroto slenks
čio. Prancūzijos prezidentas Mitterrandas, 
pasiėmęs Bendrosios Rinkos pertvarkymo 
misiją, šiuo metu lankosi Vakarų Europos 
valstybių sostinėse ir veda derybas su 
vyriausybėmis, ibet jam nesiseka — nesu
derinamų reikalavimų ir neišprendžlamų 
problemų skaičius vis auga. Tuo tarpu 
laiko liko mažai: š.m. kovo mėnesį turi 
įvykti sprendžiamasis Bendrosios Rinkos 
atstovų posėdis.

NATO problemos yra dar sudėtingesnės 
ir jautresnės, nes šitos problemos susi
jusios ne tik su Europos, bet ir viso pa
saulio saugumu. NATO, kuriai Jungtinės 
Amerikos Valstijos vadovavo jau 40 me
tų, susigyveno su ta patogia mintimi: kas 
patogu ir gerai JAV, tai turi būti patogu 
ir priimtina Europai. Deja, laikas daro 
savo. Kai NATO gimė, Europa .buvo griu
vėsių krūva. Šiandien Europa yra stiprių 
ekonominiu ir .politiniu atžvilgiu valsty
bių jungtis, kurios kiekviena savo ruožtu 
turi savas gynybos problemas, nes tas fak
tas, kad Europos valstybės turi bendrą 
sieną su komunistinio bloko šalimis ir yra 
agresyvių kaimynų pašonėje negali būti 
ir nebus pamirštas kaip nereikšmingas, tuo 
tarpu kai JAV yra reletyviai saugi už 
5.000 km. Šitas faktas yra pastovus veiks
nys, keliantis nuomonių skirtumą tarp 
Europos valstybių ir JAV. NATO .pa
mažu nustoja savo gyvastingumo. Tai 
buvo jaučiama jau Niksono prezidentavi
mo laikais, o šiandien tai pasiekė tokio 
laipsnio, kad NATO pertvarkymas yra 
būtinas Ir neatidėliotinas. Kai pertvarky
mai yra daromi nepavėluotai, jie atlieka
mi ir įgyvendinami lengviau, 'bet, deja, 
taip nėra NATO atveju.

Baigdamas aš dar norėčiau paminėti 
kelias pagrindines tą pertvarkymą liečian 
čias mintis, iš kurių būtų galima spėti, 
koks būtų tų pertvarkymų dydis ir plot
mė.

Vakarų Europa veržiasi į savo gyny
bos didesnę nepriklausomybę, kartu ben
dradarbiaujant su JAV. Iš to seka, kad 
NATO karinėms pajėgoms turėtų vado
vauti ne JAV generolas kaip iki šiol, bet 
iš Vakarų Europos. O tai savo ruožtu is 
NATO pasidaryti; OTAN, arba viskas ap
siverstų aukštyn kojomis. Ką gi, belieka 
tik palinkėti geros sėkmės.

Irano-Irako karas, įvykiai Libane, ku
rie kelia rimtą grėsmę Izraeliui, apie visa 
tai žadu parašyti artimiausiu laiku, o 
dabar iki pasimatymo čia arba Karaliau
čiuje.

Stasys Kuzminskas

RAŠYTOJO Ž. MEDVEDEVO 
NUOMONĖ

Iš Sovietų Sąjungos ištremtas ir dabar 
Vakaruose gyvenantis rašytojas Ž. Medve
devas, sovietinių reikalų ekspertas, pa
reiškė kad naujai išrinktasis sovietų ko
munistų partijos generalinis sekretorius 
Černenka nepasiliks savo pareigose ilgiau 
nei dvejus metus. Brazilų dienraščiui „O 
Globo“ duotame pasikalbėjime, jis taip 
pat sakė, jog Černenka nebūsiąs išrinktas 
Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo pirmininku. Jis jau yra 72 
metų amžiaus ir, be to, nesveikas. Medve
devo įsitikinimu, valdžia Sovietų Sąjun
goje bus patikėta kelių asmenų, partijos 
politinio biuro narių, kolektyvui.

BRONYS RAILA

(Atkelta iš 2 psl.)

nius puslapius siūlo pagyras Nidos Knygų 
Klubui ir visiems su juo susirišusiems. 
Priminęs sunkiąją pradžią ir garsiai bylo
jančius rezultatus išeivijai ir jos kultūri
nę jai reikšmę, Br. Raila taria: „...Taigi 
Nida man nėra vienareikšmis žodis. Ne 
tik ta londoniškė su knygom, ir ne tik ana 
geografinė iš Neringos su gintariniais smė 
lynais, o ir ta trečioji — siautėjantis gyvas 
vijurkas. Kai ištariu vieną, man tuoj pri
simena ir kitos. (...) Didelė laimė ir šilta 
paguoda, kol mano gyvenimas — artimiau 
sios tikrovės ir tolimųjų svajonių, — tar
tum žaisdamas, srovena tarp tų trijų Ni- 
dų.“ (Paguoda, III, 365 psl.).

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

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

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

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

TEOFILEI BAKAITIENEI 85 METAI

Žymioji mūsų spaudos ir visų lietuviš
kųjų reikalų rėmėja D. Britanijoje, Teo
filė Bakaitienė kovo 20 d. atšventė savo 
85-ąjlį gimtadienį.

Gerbiamai sukaktuvininkei linkime svei 
katos ir dar daug gražių metų!

VASAROS LAIKAS
Kovo 25 d. D. Britanijoje prasideda va

saros laikas: laikrodžiai pasukami vieną 
valandą į priekį.

Uudonas
LONDONO PARAPIJOS 

ŠV. KAZIMIERO KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

šeštadienį, kovo men. 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

ATVYKO IŠ AUSTRALIJOS

Australijos valdžiai panaikinus „Fleet 
Air Arm“ ir netekus vienintelio lėktuvne
šio, Povilas Kaladė, 23 m. karo laivyno 
leitenantas-lakūnas, vasario pradžioje pra 
dėjo 12-kos metų tarnybą Anglijos karo 
laivyne.

čia žada tęsti prieš šešis metus pradėtą 
karjerą ir toliau gilintis laivyno aviacijos 
srityje.

Jo laikinoji bazė yra Yeovil. Somerset.
Neperseniausiai ltn. P. Kaladė aplan

kė Lietuvių Namus Londone.

Nottinghamas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d., 6.30 vai., vak.. DBLS Not- 
tinghamo skyrius šaukia

Visuotinį metinį narių susirinkimą 
Ukrainiečių klubo patalpose, 30, Bentinck 
Rd.

Susirinkime padarys pranešimą DBLS 
pirm. J. Alkis.

Bus svarstomi skyriaus ir kiti reikalai 
renkama valdyba ir atstovas į Visuotinį 
suvažiavimą Londone.

Visus narius prašome būtinai dalyvauti. 
Taip pat kviečiami atvykti LNB akcinin
kai ir svečiai. Skyriaus Valdyba

Boltonas
SUKAKTIES MIŠIOS

Kovo 4 d. mišios, atlaikytos Šv. Patriko 
bažnyčioje, buvo paskirtos Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktuvėms paminėti.

DBL Sąjungos Pirmininko laiškas buvo 
įteiktas anglų parapijos klebonui ir mišios 
buvo užpirktos Boltono lietuvių aukomis.

Father Kirwin savo pamoksle didelei 
anglų kongregacijai ne tiktai paminėjo 
Šv. Kazimiero sukaktuves, bet ir už tiky
bą ir laisvę persekiojamus lietuvių kuni
gus ir tautiečius. Maldelė dėl lietuves lais 
vės atgavimo taip pat buvo sukalbėta.

Mišiose dalyvavo gražus Boltono lietu
vių būrelis.

REIKALINGA PORELĖ
Lietuvių Sodybai reikalinga kambarių 

valytoj a-virtuvės padėjėja ir baro patar
nautojas.

Pageidautina vyras su žmona. Kam
barys su pilnu išlaikymu. Dėl sąlygų 
kreiptis šiuo adresu:

Lithuanian House Ltd., 
Lithuanian House,

2, Ladbroke Gardens, 
London, WU 2PT.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto- 

’ rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo- 
: nionę.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Č. Budrys 20 sv.
S. ir P. Nenortai 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
S. P. Nenortai — 10 svarų.
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

Manchesleris
UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Kovo 3 d. Manchesterio Lietuvių Mo
terų Ratelis „RŪTA“ surengė M. lietuvių 
klube Užgavėnių blynų balių, į kurtį atsi
lankė daug vietos ir plačios apylinkės 
žmonių.

Visi buvo pavaišinti šešių rūšių ska
niais, šiltais patiekalais. Kartu buvo pa
sižmonėta bei geroje nuotaikoje praleis
tas laikas ir išmėginta laimė Moterų ra
telio pravestoje loterijoje. Grojo J. Pod- 
voisklo lietuviškų plokštelių muzika.

„RŪTA“ savo veikloje kurį laiką buvo 
padariusi pertrauką, dabar vėl energingai 
veikia. Mes visi jai linkime sėkmės. Arti
moje ateityje ji žada vėl pasireikšti.

A. P-kis

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 10 d. Manchesterio L.K. B-rlja su

rengė M. lietuvių klube šv. Kazimiero mi
nėjimą, kuriame dalyvavo daug vietos ir 
aplinkinių miestų tautiečių, jų tarpe buvo 
ir kitataučių. Maža klubo salė visų nega
lėjo sutalpinti.

Minėjimą atidarė ir pravedė Bendrijos 
sekr. A. Jaloveckas, kuris pasveikino su
sirinkusius ir tarė įžanginį žodį.

Paskaitą skaitė A. Podvoiskis, kuris per 
žvelgė šv. Kazimiero gyvenimą, iškelda
mas ir išryškindamas jo asmenį ir nueitą 
gyvenimo kelią, pasiektą altoriaus garbę. 
Jis yrajr šiuo metu, ir bus ateityje, ryškiu 
vilties švyturiu visuose mūsų ir Lietuvos 
reikaluose. Publika paskaitos klausėsi su 
giliu įsijautimu.

Meninę programą išpildė iš Derbio atvy 
kusi jaunųjų saviveiklininkų grupė „Tė
viškėlė“, vadovaujama mokytojos I. Vens- 
kienės. Ji tarė sveikinimo žodį ir kartu su 
J. Levinsku perskaitė L. Švalkaus maldą į 
šv. Kazimiesą. Ji dar skaitė maldas J. Mi- 
nelgos Šv. Kazimierui ir Malda į garbingą 
sietuvos karalaitį šv. Kazimierą. Kitą mal 
dą kartu sukalbėjo R. Venskutė, G. Kni- 
bbs, D. Walker ir A. Venskus, dar vieną 
G. Knibbs. A. Venskus padeklamavo L. 
Švalkaus Nemačiau ir V. Vijeikio Pakel
sim vėliavas į dangų. R. Venskutė pa
deklamavo L. švalkaus Visada minėsiu; 
jaunimas kartu p-mavo Laisva tebūna Lie 
tuva; G. Knibbs ir D. Walker — V. Valsiū- 
nienės Tėviškėlė tu graži. R. Venskutė 
akordeonu pagrojo Vilniaus kalneliai. 1. 
Venskienė su jaunimu padainavo Ten mū
sų tėvynė. Jaunieji, vadovaujami R. Vens 
kūtės (14 m. a.), pagrojo Kalvelį, Džiam- 
bulėją, Tu prisimink, Kur bakūžė šamano 
ta, Paukščių daina, Paukščių šokis, polką 
ir Lietuva brangi. I. Venskienės ir jauni
mo Malda už mūsų brangią Lietuvą.

Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.
Reikia I. Venskienę pagirti ir pasidžiaug 

ti, kad ji sugebėjo jaunimą sujungti į 
gražų meninį vienetą „Grandinėlę“, kuris 
jau susilaukė gražaus pripažinimo, tą ma
tėme ir čia. Mes visi „Grandinėlei“ linki
me sėkmės. Visas jaunimas turėtų jungtis 
į kultūrinę Ir visuomeninę veiklą.

A. Jaloveckas padėkojo visiems progra
mos dalyviams už atliktą programą ir I. 
Venskienei įteikė puoštę gyvų gėlių, o 
jauniesiems po dėžę saldumynų. Be to, V. 
P. Verbickai jiems ir svečiams paruošė 
vakarienę, už ką susilaukė gražaus įverti
nimo ir pagyrimo. A. Podvoiskienė ir M. 
Maliauskienė minėjimo išlaidoms padengti 
pravedė pasisekusią loteriją. Vyko šokiai, 
kuriems grojo derbiškiai muzikantai. Žmo 
n ės pasižmonėjo ir pasilinksmino, nesigai
lėjo atvykę į minėjimą.

Ta pačia proga M. Katalikų Bendrija 
nuoširdžiai dėkoja prelegentui už paskai
tą, „Tėviškėlės“ vadovei I. Venskienei ir 
programos atlikėjams, klubui už piniginę 
paramą ir patalpas, kan. V. Kamalčiui už 
piniginę paramą, ekskursijų vadovams, 
publikai už atsilankymą į minėjimą, V. P. 
Virbickams už karališko maisto paruoši
mą svečiams, A. Podvoiskienei ir Mary
tei (Maliauskienei) Nixon už loterijos 
pravedimą, fantus ir visiems tiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie šio minėjimo pravedimo ir pasiseki
mo. A P-kis

MIRĖ J. VALAITIS

Sausio 5 d. Čikagoje mirė vyresnės kar
tos liet, visuomenės veikėjas Jonas Va
laitis, pasiekęs 95 metų amžių.

Gimęs 1888 m. sausio 26 d. Naudžių km, 
Paežerių vals., Vilkaviškio apsk., Jonas 
Valaitis 1908 m. baigė Marijampolės gim
naziją ir vėliau Petrapilio universiteto 
matematikos fakultetą. Po Pirmojo pašau 
linlo karo grįžęs į Lietuvą, 1919-1922 m. 
jis buvo Marijampolės realinės gimnazi
jos direktorium. Vėliau dirbo mokytoju 
ir direktorium kitose gimnazijose, o 1940- 
1941 m. buvo Kauno „Aušros“ berniukų 
gimnazijos direktoriumi.

Po Antrojo pasaulinio karo apsigyvenęs 
Amerikoje, dirbo įvairiose organizacijose, 
vertė į liet, kalbą poeziją ir bendradarbia
vo spaudoje. Jo straipsnius taip pat spaus 
dino Londone leistas „Darbininkų balsas“ 
ir žurnalas „Mintis“.

MIRĖ KUN. A. LUKOŠEVIČIUS

Kovo 7 dieną Kauno klinikinėje ligoni
nėje mirė Plungės vicedekanas, Varduvos 
klebonas, Telšių vyskupijoje, kunigas Al
fonsas Lukoševičius. Velionis buvo su
laukęs 70 metų amžiaus, kunigu įšventin
tas 1942 metais. Mūsų žiniomis, tai jau 
ketvirtas šiais metais Lietuvoje miręs ku
nigas.

MIRĖ „VIENYBĖS“ LEIDĖJA IR 
REDAKTORĖ

VALERIJA TYSLIAVIENĖ

Vasario 18 d., ligos iškankinta, širdies 
priepuoliu mirė ilgametė „Vienybės“ lai
kraščio leidėja ir redaktorė Vale
rija Tysliavienė. Ji buvo gimusi 1914 m. 
gruodžio 9 d. Filadelfijoje. Iš pat jaunų die 
nų buvo linkusi į menus, studijavo muzi
ką.

Jaunutė tėvų nuvežta į Lietuvą, Vilniu
je lankė pradžios mokyklą ir Vytauto Di
džiojo gimnaziją, mokėsi skambinti pia
ninu.

Grįžusi į New Yorką, tęsė pianino stu
dijas, lankė prekybos mokyklą.

Su savo vyru, a.a. poetu Juozu Tysliava, 
perėmė Brooklyne „Vienybės“ laikraštį 
ir dirbo per 50 metų įtemptą laikraštinin
kų darbą. Tikėjosi sulaukti „Vienybės“ 
100 metų sukakties (1986 m.). Paskutinius 
trejus metus dirbo sirgdama. Akis užmer
kė 98-siais „Vienybės“ metais.

Atsisveikinimas su Velione įvyko vasa
rio 20 d. Fresh Pond krematoriume. Pele
nai bus nuvežti į Jos numylėtą Vilnių.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
atstovauja Lietuvos Ir lietuvių reikalus 
per „Pavergtųjų Europos tautų ryšių palai 
kymo tarybą". Ši organizacija jau nuo 
1969 metų koordinuoja 14-kos tautų jung
tinę politinę veiklą. Didesne dalimi mūsų 
veikla Didžiojoje Britanijoje susieta su 
šita organizacija.

Užmegzti nauji ryšiai su organizacijo
mis, kurios rūpinasi žmogaus teisių klau
simais, tautinėmis problemomis, pritaria, 
padeda ir siekia laisvės ir nepriklausomy
bės Rytų ir Vidurio Europos tautoms.

1983 metais buvo paruošta ir išplatinta 
visa eilė dokumentų ir brošiūrų, kuriose 
informuojama apie mūsų tikslus ir siekius.

„Resistance International“ organizacija 
siekia suaktyvinti kovą prieš sovietinį ir 
rusiškąjį imperializmą ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyje. Komunistinė pro
paganda iki Šiol neturėjo stiprios opozici
jos. Gegužės 20 d. Londone buvo suruoš
tas viešas mitingas „Laisvė Europoje“, kur 
visuomenė buvo supažindinta su šios or
ganizacijos tikslais. Kalbėtojų tarpe daly
vavo parlamento narys Julian Amery, 
Lord Bethel, Vladimir Bukovski ir kiti.

Nemažas darbas atliktas, surenkant ir 
paruošiant smulkią Sovietų Sąjungos tau
tybių statistiką. Išleista brošiūra Sovietų 
Sąjungos tautybių klausimu. Joje paliečia
mos įvairios problemos: iškreiptas istori
nės praeities aiškinimas, Sovietų ir Vaka
rų požiūris į kai kuriuos opius klausimus, 
Sovietų teorija praktikoje, sovietinės-ko- 
munistinės santvarkos rezultatai, rusifika
cija ir kolonizacija šiandien ir kiti klausi
mai. ši brošiūra platinama Didžiosios Bri
tanijos visuomenės tarpe, įteikiama parla
mento nariams, organizacijoms.

Palaikėme glaudžius ryšius su „Neteisė
tai apkaltintų Sov. Sąjungoje gynimo ko
mitetu“. Komiteto pastangomis buvo pa
kviestas į Londoną JAV pareigūnas žmo
gaus teisių gynimo reikalams E. Abrams. 
Jis padarė paskutinių įvykių, surištų su 
žmogaus teisių pažeidimu Sovietų Sąjun
goje, apžvalgą ir nurodė dabartinės JAV 
vyriausybės požiūrį šiuo klausimu, o taip 
pat dabar kas daroma ir kokie planai atei 
čiai. Susitikime dalyvavo nemažas skaičius 
aktyvių politinių veikėjų, parlamento na
rių.

Nemažas skaičius pabėgėlių iš komunis
tinių Rytų Europos šalių prašo politinio 
prieglobsčio Anglijoje. DBLS tarpininka
vo, paremdama šių pabėgėlių prašymus, 
suruoštas viešas susirinkimas tuo klausi
mu su televizijos ir spaudos atstovais, nu
siųstas prašymas Min. pirmininkei M. That 
cher.

Spalio mėn. 22 dieną įvyko demonstraci 
ja Londono Trafalgar aikštėje, kur pasi-

Skautiškuoju keliu
RAJONO VADUOS POSĖDIS

Kovo 24 d., šeštadienį 1 vai., ,p.p., Not- 
tinghame, Židinio patalpose (16 Hound 
Rd., West Bridgeford) įvyks L.S.S. Euro
pos rajono vadi jos posėdis.

Visi skautininkai kviečiami gausiai da
lyvauti, atvykti laiku ir uniformuoti.

Iki pasimatymo Nottinghame.
L.S.S. Europos rajono vadas

JAUNIMO VAKARONĖ

Didžiosios Britanijos Jaunimo Sąjunga 
kviečia lietuviškąjį jaunimą atsilankyti

Pabaltijo Jaunimo Vakaronėje, 
kuri prasidės penktadienį, kovo 23 dieną 
Ir tęsis iki sekmadienio, kovo 25-tos die
nos STRAUMENI — Latvių Šalpos Fondo 
namuose, netoli Rugby.

Vakaronę organizuoja lietuvių, latvių 
ir estų jaunimo Sąjungos.

Pagrindinė vakaronės tema: pokalbių 
ciklas „Kas mes?“.

Tikimės susilaukti per 60 dalyvių. No
rintieji dalyvauti registruojasi pas DBLJS 
pirmininką V. Puodžiūną telefonu (vaka
rais) (01) 940 0107.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!

SVEIKINO SEINŲ LIETUVIAI

Iš Seinų, Suvalkijoje, Romą pasiekė 
telegrama, kurioje Seinų, Punsko ir viso 
Suvalkų krašto lietuviai sveikino Romoje 
susirinkusius maldininkus, reikšdami sa
vo solidarumą ir užtikrindami vienybę 
maldoje. Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų jubiliejų Suvalkų tri
kampio lietuviai iškilmingai paminėjo 
sekmadienį, kovo 4 dieną Seinų baziliko
je. Šv. Mišias aukojo ir atitinkamą pa
mokslą pasakė Punsko parapijos klebonas 
kun. Ignas Dzirmeika. Giedojo Punsko pa 
rapiijos idhoras. Iškilmingose pamaldose 
kaip svečias dalyvavo Lomžos vyskupas 
pagelbininkas Edvardas Samsel.

VOKIETIJA
REKOLEKCIJOS

Hamburge — kovo 31 d., šeštadienį, 4 
v.p.p., Hamburg-Altona, Dohrnweg 8, St. 
Theresienkirche.

Lebenstedte — balandžio 1 d., sekmadie 
nį, 12 vai., Salzgitter-Lebenstei, St. Josef- 
Kirche, Suthwiesenstr. 4.

Hannoveryje — balandžio 1 d., sekma
dienį, 6 vai. vak., Hannover-Stoecken, Ei- 
chsfelderstr. 72, St. Christophorus- Kirche

Patarnaus Tėvas Dr. K. Gulbinas, OFM 
Cap.

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES VOKAI

Šv. Kazimiero sukakties proga, Kanados 
Filatelistų draugija Toronte išleido specia
lius vokus. Taip pat pasisekė išrūpinti Ka
nados pašto įstaigoje ir oficialų antspaudą 
kovo mėn. 4 d. data. Pirmą kartą Kanados 
pašto istorijoj filatelistai įamžino tame 
antspaude Lietuvos vardą. Antspaudo įra
šas šitoks: vidury — šv. Kazimiero atvaiz
das, 1484 šv. Kazimieras 1984. Patronus Li 
tuaniae. 84.III.4; aplink — CANADA 
POST — POSTES CANADA. CANADA 
— TORONTO.

Pagrindinis voko projektas skulptoriaus 
P. Vaškio, antspaudui projektą pritaikė V. 
Stabas. Visą voko ir antspaudo technikinį 
apipavidalinimą atliko Vyt. Pačkauskas.

Atrodo, kad tai bus vienintelis vokas, 
lietuvių išleistas laisvajame pasaulyje, ne
skaitant Vatikano išleistų šv. Kazimiero 
pašto ženklų ir pritaikyto voko.

Kas norėtų įsigyti tokių vokų su ant
spaudu ir ženklais, prašomi skubiai kreip
tis šiuo adresu: V. Stabas, 281 Durie St., 
Toronto, Ontario, M6S 3G2. Canada.

Kaina: 75 centai (persiuntimas į Angliją 
64 cent.).

sakyta prieš nepriimtiną nusiginklavimo 
politiką, kurią propaguoja Campaign for 
Nuclear Disarmament (Kompanija už 
branduolinį nusiginklavimą). Didž. Brita
nijos lietuviai gausiai ir aktyviai dalyvavo 
šioje demonstracijoje.

Palaikėme glaudžius ryšius su Amnesty 
International. Šios organizacijos tarpinin
kavimo ir pagalbos dėka mūsų vieši pro
testai dėl neteisingai apkaltintų ir įkalin
tų žmonių Sovietų Sąjungoje tampa la
biau efektyvūs.

Skleidžiant Europos Pavergtųjų Tautų 
Tarybos idėjas, DBLS atstovai keletą kar 
tų vyko į Prancūziją ir Vakarų Vokietiją.

Lietuvos, Estijos, Latvijos klausimas pa 
stoviai primenamas Europos Parlamentui. 
Pasėkoje to, Parlamentas priėmė atitinka
mas rezoliucijas Pabaltijo valstybių 
klausimais. Raginame Parlamentą daryti 
tolimesnius žygius ta linkme.

Kuriantis „International Democratic 
Union“ (Tarptautinė Demokratų Sąjun
ga), Europos Pavergtųjų Tautų Taryba pa 
siūlė, kad Rytų Europos tautų atstovai da
lyvautų Sąjungos darbe. Dabar EPT Tary
ba turi nusiųsti savo pasiūlymus ir pagei
davimus. Europos Pavergt. Tautų Tarybos 
iniciatyva buvo pakviestas vyresnis JAV 
Ambasadoriaus Jungtinėse Tautose patarė 
jas Carl Gersham. Jis susipažinęs su lietu
vių ir Lietuvos problemomis ir siekiais. C. 
Gersham padarė pranešimą tema: „Tota- 
’itarizmas ir jo problemos“. Pranešimas 
įvyko 1984 metų vasario 21 dieną Parla
mento rūmuose, Grand Committee Room.

Europos Pavergtųjų Tautų Taryba įstei 
gė Komitetą Sacharovo šeimai remti. Tiki 
masi, kad šis komitetas apsiims rūpintis ir 
asmenimis iš Pabaltijo valstybių. Dėka 
mūsų suteiktų žinių, Lietuvos vardas, lie
tuvių problemos gvildenamos pagrindiniuo 
se Anglijos dienraščiuose: „The Times“, 
„The Guardian“, „The Universe“. Plačiai 
buvo nušviestas kun. A. Svarinsko, kun. 
S. Tamkevičiaus teismo procesas.

DBLS deda visas pastangas, kad visas 
pasaulis žinotų apie lietuvių tautos sieki
mus ir kovą už savo Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Z. Juras

PASAULYJE
— Čekoslovakijoje veikiantis Žmogaus 

teisių gynybos sąjūdis „Chartija-77“ at
viru laišku kreipėsi į Jungtinių Tautų 
Organizacijos sekretorių Perez de Cuellar, 
kuris lankėsi Prahoje. Laiško autoriai at
kreipė generalinio sekretoriaus dėmesį į 
tai, jog nuo pat Chartijos sąjūdžio įsiS- 
teigimo 1977 m., jo nariai yra grubiai per
sekiojami ir įkalinami.

— Kovo 10 d. tūkstančiai lenkų mokyk
linio amžiaus vaikų ir studentų demons
travo prieš komunistinės valdžios potvar
kį pašalinti kryžius iš mokyklų klasių. 
Varšuvos, Krokuvos, Wroclawio ir kitų 
miestų moksleiviai žygiavo į Juodosios Ma 
donos šventovę Čestachovoj, kuri yra len 
kų tradicinė maldų vieta didesnių nelai
mių atvejais.

— Antrojo pasaulinio karo laikų britų 
min. pirm Churchillio požeminis kabine
tas Londone, Great George gatvėje, balan 
džio mėn. bus atidarytas lankytojams ir 
turistams. Iš viso galima pamatyti 19 kam 
barių, apsaugotų 10 pėdų storumo beto
no lubom.

— Amerikos Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas R. Burt patvirtino, kad Sovie
tų Sąjunga stato naujas branduolinių ra
ketų bazes Europoje ir Azijoje. Turimam 
žiniom, Sov. Sąjungos europinėje dalyje 
išdėstyta daugiau kaip 240 branduolinių 
raketų, o Azijoj — 135.

— 2,500 afganų kas mėnesį pabėga į 
kaimyninį Pakistaną. Nuo sovietų okupari 
jos pradžios, į Pakistaną pasitraukė apie 
trys milijonai.

— Libanas gali išsigelbėti tik pačių li
baniečių pastangomis, pažymėjo Beirute 
susirinkę krašto krikščioniškųjų bendruo
menių vadovai. Jie ragino libaniečius at
sisakyti smurto veiksmų, užmegzti nuo
širdų tarpusavio dialogą ir siekti santar
vės, be kurios nebus įmanoma įgyvendinti 
talką.

— Wroclawo katedroje, Lenkijoje, buvo 
surengtos iškilmingos pamaldos Lietuvos 
Globėjo šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukakties proga. Jos buvo skiriamos Wro 
clawe ir apylinkėse gyvenantiems lietu
viams. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė 
Wroclawo arkivysk. metropolitas Gulbino 
wicz, lietuviškai žodį tarė kanauninkas Al 
fonsas Jurkevičius, kuriam pavesta lietu
vių sielovada. Wroclawo arkivyskupijos 
lietuvių bendruomenę sudaro apie 120 lie
tuviškų šeimų.

PAMALDOS
Manchestery — kovo 25 d. Rekolekcijos 

15.30 vai. Išpažintys 15 vai. Jas praves 
Kun. S. Matulis Iš Nottingham.
Kun. Jonas Sakevičius, MIC, praves:

Coventryje — kovo 25 d., 16.15 vai., šv. 
Elzbietoje.

Kviečiame pasinaudoti svečių kunigų 
patarnavimu, laukiant Prisikėlimo. Iš
pažintys prieš pamaldas.

Nottinghamc — kovo 25 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Nottinghame — balandžio 1 d., 11.15 
vai, Židinyje.

Petras Varkala ir Janina Varkalaitė-Kerienė su 
šeimomis širdingai dėkoja visiems draugams ir 

pažįstamiems, kurie pareiškė užuojautas dėl jų brangios 
sesers A.A. ANGELĖS VARKALAITĖS netikėtos 
mirties. Nuoširdžiai dėkoja kun. J. Sakevičiui už 
pamaldas ir palydėjimą į Amžino poilsio vietą, 

sol. J. Černiui ir choristams už giesmes ir visiems taip 
gausiai atsilankiusiems į laidotuves, už vainikus ir gėles, 

kurios apdengė Jos kapą.
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