
Nr. 14 (1701) Londonas, 1984 m. balandžio 6 d. ŠV. KAZIMIERO METAI XXXVW

Idealizmo ir ištvermes
LIETUVOS ATSTOVO 

VINCO BALIUKO ŽODIS
PASAKYTAS DBLS METINIAME 

SUVAŽIAVIME, LONDONE, 
1984 M. KOVO MĖN. 31 D.

Gerb. Pirmininke, Mieli Delegatai Ir 
Svečiai,

Man yra malonu pasveikinti Jus visus, 
susirinkusius į šį DBLS metinį suvažiavi
mą, ir palinkėti geriausios sėkmės Jūsų 
darbams.

DBLS, vykdydama savo užsibrėžtus už
davinius, .tuo pačiu talkina ir Lietuvos 
Pasiuntinybei ir šia proga man yra di
džiai malonu padėkoti už Jūsų nuveiktus 
darbus Lietuvos reikalui.

Prabėgo jau trys tuzinai su viršum me
tų, kaip Jūs patys, arba Jūsų tėvai, pa.- 
likę išdraskytus lizdus, atvykote į šį kraš
tą. Jūs atvykote čia ne laimės ir geresnio 
gyvenimo ieškoti, bet susirasti laikiną 
prieglobstį nuo baisaus siaubo grėsmės. 
Esu tikras, k.ad keli tuzinai praslinkuslų- 
jų metų dar nepajėgė sutraukyti dvasinių 
ryšių, jungiančių mus su mūsų tautos ka
mienu. Ir šiandien, šiame suvažiavime, 
mes savo mintimis Ir jausmais jungiamės 
su Tėvyne ir ten pasilikusiais artimaisiais.

Apdūmodami anuos tragiškuosius per
gyvenimus ir aplinkybes, atplėšusias mus 
nuo mūsų tautos kamieno, mes aiškiau ga
lime suprasti ir uždavinius, kuriuos mums 
Dievo Apvaizda yra uždėjusi. Tuos užda
vinius mums tenka atlikti. Kokie tie uždą 
viniai yra — nujaučia kiekvieno lietuvio 
širdis, o mūsų sąžinės (balsas mums sako, 
kad Tėvynė laukia ir tikisi, jog mes juos 
atliksime.

Gyvenimas, Gerbiamieji, nestovi vieto
je: jis vystosi, keičia savo formas ir jo 
reiškiniai kaitaliojasi, kaip kaleidoskope. 
Mums tenka tuos gyvenimo reiškinius ati 
džlai sekti ir iš jų eigos daryti atitinka
mas išvadas. Nors iš laisvojo Vakarų pa
saulio mes tikimės mūsų siekimų suprati
mo, tačiau turime niekuomet nepamiršti, 
kad pirmutiniais kovotojais už Lietuvos 
laisvę esame mes patys — pati Lietuvių 
Tauta.

Visi mes matome, kad šių dienų padan
gė yra gana niūri. Tačiau, nežiūrint to, ar 
tarptautinis akiratis yra šviesus ar ūkano 
tas, mums nėra kito kelio, kaip tik tas, 
kuris veda mus į laisvės horizontą. Kitaip, 
netekus Lietuvai laisvės, būtų kita didžiu 
lė nelaimė, jei mes netektume vilties ją 
vėl matyti laisvą ir nepriklausomą. Aš ti
kiu, kad šitą viltį mes turime ir ją stipri
name, dirbdami visi drauge Ir organizuo
tai. Nes vieningumo supratimas išplaukia 
iš tų uždavinių, kurie mūsų tautai vra gy 
vybinlai svarbūs.

Žinios, kurios pasiekia mus iš Tėvynės, 
liudija apie heroišką mūsų tautos kamie
no laikyseną. Nepavergiama jų dvasia 
žavi mus, nes jiems tenka užimti biibliš- 
■kojo Dovydo poziciją. Dovydo kovojančio 
prieš milžiną Galijotą. Taigi, kaip praei
tyje, taip ir dabar, lietuviai yra pašaukti 
didvyriškumam Kur jie begyventų — tė
vynėj ar išeivijoj — visur tas pats pa
šaukimas, nes kova su galij etiniais milži
nais nėra baigta.

Kuo gi mes galime padėti savo tautai? 
Padėti mes galime įvairiais būdais, kiek
vienas pagal savo sugebėjimus bei išga-

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES
PAMALDOS NOTRE D AME KATEDROJE

Iškilmingomis pamaldomis Notre Dame 
katedroje, sekmadienį kovo 25 d. Paryžių 
je buvo atžymėtas Lietuvos Globėjo šven 
to Kazimiero mirties penkių šimtų metų 
jubiliejus. Dalyvaujant apie keturiems 
tūkstančiams tikinčiųjų —- tiek, kiek jų 
sutilpo katedroje, pamaldoms vadovavo 
pats Paryžiaus arkivyskupas kardinolas 
Dustiger. Drauge su kardinolu šventas Mi 
šias koncelebravo lietuviai, prancūzai ir 
lenkai kunigai, jų tarpe Prancūzijos Lie
tuvių Katalikų Misijos direktorius kun. 
Jonas Petrošius. Pamaldų metu didingos 
Notre Dame katedros skliautuose aidėjo 
lietuviškos giesmės, kurias atliko specia
liai iš Vakarų Vokietijos atvykęs lietuvių 
jaunimas — tautiniais drabužiais pasipuo 
šę Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos 
mokiniai. Jų giedamos lietuviškos giesmės 
ypač sujaudino pamaldų dalyvius. Lietu
vių kalba buvo taip pat skaitomos kai ku
rios tikinčiųjų maldos. Viena, jauno Pary 
žiaus lietuvio Vyto Bačkio prancūziškai 
perskaityta, invokacija buvo skirta už du 
Lietuvoje suimtus ir dabar kalinamus ku
nigus — Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevičių, maldaujant Dievą jiems suteik
ti stiprybės dabartiniuose sunkiuose ban
dymuose ir pagreitinti išlaisvinimą. Pary 
žiaus arkivyskupas kardinolas Lustiger, 
kalbėdamas pamaldų metų, priminė Lie
tuvos Bažnyčios ilgą kančios kelią, lietu
vių tautos narsumą ir drąsą, jos gilų tikė
jimą ir dėl jo patiriamas nesibaigiančias 
kančias.

les, nes mūsų tautos bylai reikia visokių 
paslaugų. Mes, pavyzdžiui, turime rūpin
tis, kad mūsų tautos laisvės byla būtų pa 
laikoma gyva užsienio opinijoje. Mes tu 
rime reprezentuoti savo tautos gerąsias 
savybes. Tačiau niekados nepamirškime, 
kad pagrindas tiek užsienyje, tiek ir kraš 
te yra pati lietuvių tauta, jos bendruome
nė. Jei neliks tautos, jos kalbos, jos dva
sios, tai jokia svetimųjų simpatija mums 
nepadės. Taigi, lietuviškojo veikimo bazė 
yra pirmoji visokių veiksmų versmė.

Laisvasis lietuvis neturėtų pamiršti 
taip pat, kad ėjimas 'į bet kokius kom
promisus su okupantu, labai skaudžiai pa
žeidžia Lietuvos interesus. Šiandien visa 
lietuvių tauta yra įtraukta į tautos egzis
tencijos kovą. Tokios kovos metu papras
tai jokie privatūs konšachtai ar kompro
misai su priešu nėra daromi. Priešingai, 
bet koks santykiavimas su priešu tokiu 
metu visame civilizuotame pasaulyje yra 
laikomas tautos išdavyste. Lietuvių tau
tos kova už laisvę kiekvienam lietuviui 
turėtų būti šventa kova, nes tai yra kova 
už pagrindines žmogaus teises. Toji kova 
yra brangi visiems žmonėms, kurie tokias 
teises vertina.

šiandien mes stovime naujų D. Britani
jos Lietuvių S-gos veiklos metu angoje. 
Prieš mūsų akis stovi nauji darbo barai. 
Deja, mūsų gretos jau nebedidėja, bet ma
žėja. Daugeliui emigravus arba pasitrau
kus į amžinatvę, ant likusiųjų gula dar 
didesnė Ir sunkesnė darbo našta.

Atsižvelgiant į visa tai, aš linkiu Jums, 
mieli šio suvažiavimo Delegatai, šviesaus 
idealizmo Ir ištvermės. Tenebūna mūsų 
širdyse nei krislelio apatijos. Ir tik tuo
met, k.ai mes visi likusieji prisidėsime 
kuo galime — DBLS veikimas bujos ir 
toliau. Dieve mums padėk.

PARAMA JAUNIMUI
Čikagos Lietuvių Krikščionių Demokra

tų Sąjungos skyrius yra įsteigęs stipen
dijų fondą. Fondo tikslas — kiekvienais 
metais skirti vieną 1000 dol. ir keletą ma
žesnių stipendijų lietuviams studentams, 
kurie domisi lietuviškomis problemomis 
ir kurių pažiūros yra artimos krikščionių 
demokratų galvojimui. Tuo tikimasi ar
čiau sueiti į kontaktą su studijuojančiu 
jaunimu, atkreipti jaunimo dėmesį į 
krikščioniškąją demokratiją, politiką, o 
taip pat pagelbėti jaunimui siekti mokslo. 
Stipendijų fondą savo dosniomis aukomis 
remia skyriaus nariai, šiais metais 1000 
dol. parama buvo suteikta gabiam lietu
viui jaunuoliui studijuojančiam medici
ną. (LKDS)

Cievelandas laukia
Pirmosios pavasario kregždės jau 

mankština sparnus skrydžiui į pietus. Vi
so laisvojo pasaulio lietuvių tautinės šo
kių grupės jau senokai mankština savo 
miklias kojas, grakščias rankas, ibesiruoš- 
damos 7-ąją Tautinių Šokių Šventę, kuri 
įvyks šim. liepos mėnesio 1 dieną Cleve- 
lando mieste, Ohio valstijoje. Laukiame 
šokėjų ir jų šeimų, ir laukiame visų lie
tuvių, kad šokio ir dainos grožio paliesti, 
lietuviškojo idealizmo pašaukti, burtumės 
į vieną didžiulį lietuvišką būrį, kurio nei 
nuotolis, nei gentkarčių spanga neliečia. 
Tokios šventės reikšmei aiškinti Ir jos 
■svarbai iškelti nereikia ilgų straipsnių, 
Ibet konkreti informacija vra reikalinga, 
kad tolima 'kelionė ir su ja susijusios pro 
■blemos būtų palengvintos.

Clevelandas Jūsų laukia! Tai mūsų šū
kis ir viltis. Kas nėra buvęs Clevelande, 
sunku būtų išpasakoti Clevelando mies
to ypatybes. Tai plačiai nusitęsęs miestas 
pagal Erie ežero krantą, išvingiuotas grei- 
keliais, apsuptas apsnūdusių, ramių prie
miesčių, pačiame centre pasidabinęs bokš 
tais, dangoraižiais ir dideliu, turtingu mu
ziejumi. čia įspūdingi lietuvių namai, mū 
sų pinigais pastatyti, su gražiomis patal
pomis, geru restoranu; čia dvi lietuviškos 
parapijos, ir, žinoma, didokas būrys vaišin 
gų ir gerai organizuotų lietuvių.

Jūs visada girdite, kad Čikaga yra Ame 
rikos lietuvių sostinė. Kodėl šį kartą Cle
velandas? Čikaga pasižymi dideliu skaičių 
mi lietuvių ir sena didelių renginių tra
dicija. Clevelando lietuvių yra žymiai 
mažiau, bet mes čia esame veržlūs, darbš
tūs ir užsispyrusiai reikalaujantys dėme
sio amerikiečių tarpe: kad būtume svar
būs, būdami maža miesto gyventojų mažu 
ma. Ne vien draugausime ir linksminsimės 
ir plosime. Mūsų šventės yra mūsų tau
tai laisvės ir mūsų nepriklausomybei at
gauti šauksmas, ir tam šauksmui prasi
veržti mes norime parodyti, kad mūsų 
yra daug ir kad mes ieškome draugų. 
Prieš nedaugelį metų pastatytas didžiulis 
„Koliziejus“, įkuriame telpa 17,000 žmo
nių, turi būti užpildytas. Mus remia vie
tiniai politikos vadai ir komercinių insti
tucijų savininkai. Bet mums esate reika
lingi Jūs, užjūrio lietuviai. Atvykite visi, 
jauni ir seni, atsivežklte lietuvišką nuo
taiką, paatostogaukite Amerikoje, pabū-
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REZOLIUCIJOS
1. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

(DBLS) visuotinis suvažiavimas įvykęs 
Šv. Kazimiero 1984 metais kovo 31 — 
balandžio 1 dienomis Londone, sveikina 
brolius ir seseris tėvynėje, kovojančius 
dėl žmogaus teisių ir Lietuvos laisvės, ir 
linki ištvermės tiems, kurie buvo okupa
cinės valdžios nuteisti už patriotinį dar
bą.

2. DBLS suvažiavimas D. Britanijos lie
tuvių bendruomenės vardu nuoširdžiai dė 
koja Jo Šventenybei Popiežiui Jonui Pau 
liul Antrajam už Jo tėvišką palankumą 
lietuvių tautai, o ypatingai už Jo malonę 
šių metų kovo 4 dieną Romoje iškilmingai 
atžymint Lietuvos Globėjo Šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktį.

D. Britanijos lietuviai nuoširdžiai dėko 
ja Šventam Tėvui už Jo pareikštus linkė
jimus lietuvių tautai, šiuo metu nešančiai 
sunkų vergijos jungą.

3. DBLS suvažiavimas sveikina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybą, ir per 
ją visus lietuvius laisvajame pasaulyje.

4. DBLS suvažiavimas sveikina Vyriau 
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, ku
ris šiais metais mini savo veiklos 40 metų 
sukaktį. D. Britanijos lietuviai, kaip lig- 
šiol, tvirtai reaps jo pastangas.

5. DBLS suvažiavimas sveikina 'Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą ir linki jos dar
bams nenutrūkstamo tęstinumo.

6. DBLS suvažiavimas, išklausęs Tautos 
Fondo Atstovybės ir Tautinės Paramos 
Fondo Valdybos .pranešimus, ragina D. 
Britanijos lietuvius ir toliau remti tuos 
fondus.

7. DBLS suvažiavimas, išklausęs Tary
bos pirmininko pranešimą, kviečia visus 
D. Britanijos lietuvius vieningai dirbti 
tautinį darbą, ypatingai atkreipiant dė
mesį į mūsų jaunimo tautinį auklėjimą 
šeimoje, per jaunimo organizacijas ir mo
kyklas.

Suvažiavimas dėkoja D. Britanijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdybai už jos 
parodytas naujas iniciatyvas ir kviečia 
lietuvių jaunimą jungtis toje organizaci
joje.

8. DBLS suvažiavimas skaito, kad Lie
tuvių Skautų Sąjunga yra viena svarbiau 
šių organizacijų, dirbančių jaunimo tau
tinio auklėjimo srityje, todėl kviečia visus 
D. Britanijos lietuvius remti .Skautų Ra
jono rengiamas stovyklas lėšomis ir siun
čiant į jas atitinkamo amžiaus jaunimą.

kite su mumis ir dalyvaukite mūsų soli
darumo didžioje manifestacijoje. Taip 
mes įkuriame ir įsivaizduojame mūsų šo
kių šventę.

Nakvynes galite rezervuoti iš anksto: 
1,)’ Hollenden House Hotel 

610 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44114, 

Tel. 216-62'1-0700 (miesto centre) 
Vaikiams nemokamai.

2) Coliseum Holliday Inn 
4742 Brecksville Road 
Richfield, Ohio 44286 

Tel. 216-659-6116
(arti Koliziejaus, toli nuo centro) 

Vaikams nemokamai.
3) Harley Hotel 

5300 Rockside Road 
Independence, Ohio 44131 

Tel. 216-524-0700 
(tolokai nuo abiejų vietų).

Bilietus į šventę skubiai užsisakykite, 
siųsdami Amerikos valiuta čekius, išrašy
tus „Lithuanian Folk Dance Festival“ 
šiuo adresu:

Mrs. Va. Žiedonienė 
18706 Kildeer

Cleveland, Ohio 44119 USA.
Nepamirškite prisiųsti sau adresuotą 

voką ir papildomai 40 Amerikos centų 
persiuntimui. Bilietų kainos po 5, 7, 10 ir 
14 dolerių.

Mecenatai, kurie gali prisidėti prie 
šventės finansų, kad įgalintų komitetą pa 
remti lį šventę vykstančius šokėjus Iš toli
mų kraštų, prašomi savo aukas siųsti:

V.A. Staškus 
263 Meadowview 

Sagamore Hills, Ohio 44067 
Mecenatams bus įvairios privilegijos, 

kaip nemokamai geriausi bilietai į šven
tę, banketą, priėmimą ir t.t. Dėl smulkes
nės informacijos sekite spaudą. Norin
tiems daugiau žinių apie vietinius lietu
vius, galite rašyti man:

Aurelija Balašaitienė 
1129 Oxford Road 

Cleveland Hts. Ohio 44121 
Telefonas: 216-382-4997 

Laukiame Jūsų visų iš plačiojo pasaulio 
kraštų. Būkite su mumis, remkite mus ir 
drauge su mumis džiaukitės.

Aurelija Balašaitienė

9. Vykstant šiais metais rinkimams į 
Europos Parlamentą, DBLS suvažiavimas 
kviečia Skyrių Valdybas ir kitas organlza 
cij.as užmegzti ryšius su įvairių partijų 
kandidatais ir, priklausomai nuo jų pa
žiūrų mūsų krašto laisvės klausimui, bal
suoti už juos rinkimuose.

10. DBLS suvažiavimas priima Centro 
Valdybos pasiūlymą paskirti Kano, Creed, 
Weston & Co. Sąjungos revizoriais 1984 
metams.

PRISIMINTAS PREZ. A. SMETONA

Los Angeles lietuviai pamaldomis ir 
akademija prisiminė paskutiniojo nepri
klausomos Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos mirties keturiasdešimtąsias me
tines. Pagilndiniu kalbėtoju akademijoje 
buvo Lietuvos generalinis konsulas Los 
Angeles Vytautas Čekanauskas, kuris nu 
švietė Smetonos patriotinę veiklą iki iš
rinkimo pirmuoju Lietuvos respublikos 
prezidentu. Akademijos dalyviam 'buvo 
parodytas ką tik atnaujintas dokumentinis 
filmas apie Antano Smetonos gyvenimą 
nepriklausomoje Lietuvoje ir išeivijoje, 
iki tragiškos mirties gaisro metu Kleve- 
lande.

LIETUVA RADIJO PROGRAMOJE
ŠVEICARIJOS RADIJAS APIE 

PABALTIJO KRAŠTUS

Kovo mėn. 25 d., sekmadienio vidudienio 
programoje, „Toutes Latitudes“ (Visose 
plokštumose), netikėtai buvo išgirstas Pa
baltijo kraštų vardas, kaipo mažai žino
mų kraštų ir, ypač dabar, visai atkirstų 
nuo kitų Europos valstybių sovietinės oku 
pacijos.

Toji programa buvo paruošta vieno švei 
caro žurnalisto, Bertil GALLAND. kuris 
yra Lozanos laikraščio „24 Heures“ redak 
torius. Neseniai jis buvojo Maskvoje, kur 
turįs nemaža pažįstamų žurnalistų, ir ta 
proga galėjo aplankyti Estiją ir Latviją. 
Vaizdas, kiurį jis atsigabeno iš tos savo 
kelionės, yra gana objektyvus.

Jo žodžiais, Estija savo geografine pa
dėtimi yra palyginti privilegijuota, nes 
turi tam tikrą kontaktą su Vakarais per 
Suomijos ir Švedijos televiziją, gali nau
dotis Vakarų kultūra ir visu civilizuotu 
gyvenimu, žiniomis, muzika, technologi
niais pasiekimais, mados evoliucija, kas, 
žinoma, praturtina ne tiek materialiai, 
kiek praplečia bendrą pasaulėžiūrą. O tai 
atsiliepia į visą tautos charakterį, žmonės 
yra malonūs, linksmesni negu rusai ir at
viresni tarpusavyje. Be abejo, mažesnis nu 
sų procentas Estijoje (31,9 proc.) priside
da prie padėties pagerinimo, nežiūrint sun 
kios sovietinės okupacijos.

Patriotinis jausmas Estijoje taip pat yra 
gana gyvas ir reiškiasi ypač dainomis. 
Dainų šventės, kurios ruošiamos kas 
ketveri metai, atgaivina tautinę sąmonę 
ir tą jausmą, atskiriantį estą nuo rusų, 
kai 250.000 žmonių uždainuoja, tiek kartų 
draustą ir persekiojamą patriotinę estų 
dainą, „Estija, mano tėvynė, mano kraš
tas.“

Latvijoje įspūdis gavosi pesimistiškes- 
nis. Pirmiausia, didelis rusų nuošimtis 
(43 proc. rusų, 53 proc. latvių). Prisideda 
taip pat stipri krašto industrializacija ir 
latvių, jau nuo sovietinės revoliucijos pa
žįstama, socialistinė tendencija. Visa lat
vių gamyba praturtina ypač „broliškąją“ 
Rusų So v. respubliką,tuo tarpu kai pačiam 
krašte krautuvės visiškai tuščios. Kores
pondentas čia rado tą pačią sunkią atmos 
ferą, kaip Maskvoje ar bendrai kitur So
vietų Sąjungoje. Policinis aparatas labai 
efektingas, ir jis nepastebėjo kokio nors 
tautinio ar patriotinio pasireiškimo.

Lietuvoje jam neteko būti, ir, neturėda
mas duomenų, jis tą kraštą labai mažai 
palietė.

Iškėlė mūsų kalbos senumą ir tam tikrą 
giminystę su latvių kalba. Mūsų kalbą pa
lygino graikų Homero kalbai, seniausia 
dar esančia gyva kalba.

Tautinis jausmas Lietuvoje yra labai 
gyvas ir giliai surištas su katalikų religi
ja. Tie du jausmai lietuviams yr.a sinoni- 
miniai. Okupantas turi kovoti prieš tuos 
abudu reiškinius ir turi daugiau sunkumo 
išlaikyti savo dominaciją negu dviejuose 
kituose Pabaltijo kraštuose.

Rusifikacijos procesas yra lengvesnis 
Latvijoje ir Estijoje dėl gyventoju religi
nio nusistatymo. Katalikų bažnyčia Lietu
voje yra lyg skydas prieš visas sovietų 
infiltracijos pastangas.

Man teko, kaip BATUN atstovui, suei
ti į kontaktą su tos radijo programos re
daktorium Emil Garda ir su pačiu kores
pondentu, ir jų pasiūlymu yra numato
mas projektas paruošti naują tos pačios 
rūšies programą — vien tik apie Lietuvą. 
Jie buvo labai suinteresuoti mūsų pasiū-

LIETUVOJE
įspėjimas apie pavojų

Kovo 12 d. „Vilniaus“ kino teatre įvyko 
dokumentinio lilmo „Įspėjimas apie pavo
jų“ premjera, filme nušviečiama tarptau 
tinė šių dienų padėtis, kalinama apie iški
lusį branduolinio karo pavojų, raginama 
sutelkti jėgas kovai prieš pasauliui gre
siančią katastrofą.

Filmą premjeros metu žiūrovams pristatė 
Lietuvos taikos gynimo komiteto pirminin 
kas rašytojas J. Baltušis.

Lygiosios su čempionu
Sovietų Sąjungoje prasidėjo 47-sis fut

bolo čempionatas. Vilniaus „Žalgirio“ fut 
odininkai susitixo su praėjusių metų čem 
pionais Dnepropetrovsso „Dnepro“ ko
manda. Varzyoos baigėsi 2:2.

Sėkmingi raitelių pasirodymai
Maskvoje pasibaigė žiemos taurės joji

mo sporto varzyoos. Sėkmingai pasirodė 
ir pirmą vietą gavo 14-metis Rolandas Mil 
kintas su žirgu „Aguona“, antrąją vietą 
— Z. Šarka su žirgu .forpostu". Išjodinėji 
mo varžybose neblogai uungtyniavo vilnie 
tė R. Sidabraitė.

Kolūkiečių skundai
„Valstiečių laikraštyje“ kolūkiečiai ra

šo: „Augina avis, jas parduodu valstybei. 
Bėda, niekur negaliu rasti nusipirkti žir
klių avims nukirpti. Girdėjau, kad Ukrai
nos žemdirbiai avis kerpa elektrinėmis 
žirklėmis“.

„Anksčiau parduotuvėse būdavo didelių 
kibirų ir pašarų šutintuvų. Jie labai pra
versdavo asmeniniame ūkyje. Dabar jie 
kažkur dingo“.

„Pernai per televiziją buvo reklamuoja 
mi buitiniai inkubatoriai. Tačiau parduo
tuvėse jų nėra“.

Pypkių paroda
Trakų istorijos muziejus surengė Mer

kio eksperimentiniame ūkyje pypkių paro 
dą. Muziejaus kolekcijoje yra per 20u pyp 
kių. Daug prisiminimų žemdirbiams sukė
lė kukavinės pypkės.

Vasaros laikas
Nuo balandžio 1 d. pereita prie vasaros 

laiko — laikrodžio rodyklė pasukta viena 
valanda į priekį.

Kur pirkti „Zaporožietį“?
A. Svilainis „Tiesoje“ klausia: „Girdė

jau, kad be paskyrų parduoaami automo
biliai „Zaporožiečiai“. Norėčiau sužinoti, 
kur ir kokia tvarka parduodamos šios ma
šinos?“ Atsakymas: „Zaporožietį“ įgalima 
laisvai nusipirkti parduotuvėje „Automo
biliai“, kuri yra Vilniuje, Kirtimų g. 41. 
Už mašiną galima mokėti taupomųjų ka
sų čekiais arba grynais pinigais. Su savi
mi būtina turėti pasą“.

Baudžia už grubumą
Panevėžio medicinos technikos parduo

tuvės pardavėja G. Vaišvilienė už grubų 
elgesį su klientais gavo pastabą ir jai su
mažinta ketvirčio premija.

Lietuviai meistrai Leningrade
Leningrade buvo surengta lietuvių meis 

trų dailės darbų paroda. Medžio drožėjai, 
tapytojai, audėjai, pynėjai ir kt. išstatė 
330 darbų.

Lietuvos Jaunimo teatras vyks l Jugosla
viją

Lietuvos valstybinis jaunimo teatras 
atstovaus tarybiniam scenos menui tarp
tautiniame Belgrado festivalyje, kuris 
įvyks rugsėjo mėnesį.

4 milijonai televizorių
Praėjusiai metais Šiaulių televizorių 

gamykloje pagaminta 4 mil. juodai balto 
vaizdo aparatų. 1984 m įmonė pradės ga
minti naujų modelių televizorius, kurie 
bus patikimesni ir naudos mažiau elektros 
energijos.

Nauja bazė
Prie Tauragės-Laukuvos plento stato

ma Šilalės kuro bazė, kurioje bus įrengta 
11 benzino ir 4 tepalų kolonėlės. Per parą 
čia bus aptarnaujama beveik tūkstantis 
automobilių.

Eismo nelaimės
Sausio mėnesį Lietuvos keliuose įvyko 

401 eismo nelaimė. 40 žmonių žuvo, 242 
buvo sužeisti. Svarbiausioji nelaimių prie
žastis — slidūs, apledėję ir užsnigti keliai.

Poilsio diena donorams
Donorams po to, kai jie davė kraujo, 

jeigu jie pageidauja, suteikiama poilsio 
diena. Tos dienos gali būti prijungiamos 
prie atostogų.

lymu bendradarbiauti, suteikiant jiems 
reikiamą medžiagą ir mintis apie tą kraš
tą, kuris Vakarų Europoje vis mažiau ir 
mažiau yra žinomas.

Prielaida
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A. ŠTROMAS

Laisvos ir vakarietiškos Lietuvos vizija
Bronio Railos „Raibų agavų“* užsi

angažavimas btl pagrindinės temos su
formuluotos jau pačiame pirmajame žios 
knygos rašinyje, kurį pavadinčiau Jurgio 
Savickio apologija.

1. MENAS TEISINGAS TIK TADA, 
KADA JIS GERAS

Tai, vis-ų pirma, lietuvių kultūros, jos 
puoselėjimo bei kūrimo tema. Railai la
bai rūpi, kad lietuvių kultūra atsikratytų 
provincinio uždarumo, tradicinio kaimiš
kumo ir išeitų į plačius europiniai-pasau- 
linio masto Ibarus. Jam taip pat aktyviai 
nepatinka tai, kad žymi mūsų literatūros 
dalis vis tebėra persisunkusi moralizavi
mu ‘bei propagandistine dvasia, sumenki
nančiais jos meninę, išliekamąją vertę. 
Todėl Raila taip aukštai ir vertina Savic
kį, nes jis „buvo kone vienintelis, kulis 
jau neprikl. Lietuvos laikais visai nau
ju būdu mokėjo pažvelgti į Lietuvos gyve
nimą ir kitokiu stiliumi pavaizduoti lie
tuvišką žmogų“ (psl. 24) Anot Railos, visa 
tai, kas iš seno buvo laikoma neginčytina 
„lietuviška dvasia“, kaip kad sentimentalu 
mas bakūžei samanotai, moralizuojanti 
nuotaika ‘bei patriotinė patetika, Savickiui 
jau „buvo mažai įdomu, pasenę, svetima, 
tartum dėmesio nebeverta“ (ten pat). Už
tat savo kūriniuose Savickis surado naują 
ir gal net tikresnę (ne būtojo, o esamojo 
bei busimojo laiko) lietuvišką dvasią, to
kią pat lietuvišką, „kaip ir naujoji Lietu
va, kaip jos naujai formavęsis miesto ar 
ir pažangaus kaimo žmogus“ (ten pat).

Prie šios temos Raila be paliovos grįžta. 
Jis giria Švaistą kaip rašytoją-reaKstą, ku 
ris „stovėjo atokiai nuo tendencinės bei 
ideologiškai propagandinės ar emociškai 
perpatiSotintos literatūros krypčių“ (psl. 
65~66i); kritikuoja Romualdą Spalį už vie
našališkai heroišką ir supaprastintai di- 
chotomišką pirmojo (1940-41 m.) bolševik 
mečio vaizdavimą; kursto Vytautą Alantą 
nustoti savo literatūriniais kūriniais glori 
fikuoti bei pamokslauti, o vietoj to ragina 
jį rimtai susirūpinti tų kūrinių meno ko
kybe bei išliekamąja verte. Railai mene 
nėra kito kriterijaus kaip pats menas. Jis 
tiesiai pareiškia, kad, kai jis domisi „vei
kalo charakteriais, kalba, stiliumi, struk
tūra, estetinėm vertybėm — moralybė 
man jau būtų nesvarbi ir nereikalinga. 
Tuo požiūriu esu visiškas amoralistas“. Ta 
čiau, žinoma, tik tuo požiūriu. Raila toli 
gražu nėra indeferentiškas meno veikalų 
idėjiniam ‘bei moraliniam turiniui. Jis tik 
yra įsitikinęs, kad veikalo turinys pats 
savaime kūrinio vertės neapsprendžia, tuo 
tarpu kai meninė forma apsprendžia vis
ką, tame tarpe net ir turinį. Kitaip sakant, 
geras menas jau tuo, kad geras yra teisin 
gas, tuo tarpu kai net ir neabejotinai „tei-

*Bronys Raila, „Raibos agavos“, Nidos 
Knygų Klubo leidinys Nr. 104, Londonas, 
1983m„ 408 p.p., Kaina 6 svarai. 

singas“ menas dar visiškai nebūtinai yna 
geras. Raila yra įsitikinęs, kad lietuvių 
kultūra šiandieną jau pilnai pribrendusi 
tam, kad ją vertintume nebe teisingo, o 
tik gero meno kriterijais.

Railos literatūrinė kritika nuosekliai 
laikosi šių kriterijų. Jais remdamasis. Rai 
la tampa ne tik „svetimkūnės“ Savickio 
kūrybos, bet ir neabejotinai „savos“ bei 
„teisingos" Bernardo Brazdžionio poezijos 
apologetu ir, atvirkščiai, griežtai kritikuo 
ja į formalistinį tuščiažodžiavimą pasine
šusius lietuvių poetus kaip išeivijoje, taip 
ir Lietuvoje. Tiesa, pastariesiems jis kiek 
atlaidenis, nes teisingai pripažįsta, kad 
Lietuvoje „tokia poezija yra ryžtingas, gai 
vališkas vadavimasis ir jau per kelias my 
lias išsivadavimas nuo stalininės baudžia
vos“. „Žiūrint be iliuzijų,—tęsia jis toliau, 
jų naująją poeziją nuolat kankins, niekins 
ir mėgins užspausti nauji satrapai“. Ir 
priduria: „Oi, dygliuotas kelias nuo socia
listinio realizmo ligi socialistinio surealiz- 
mo“ (psl. 292). Išeiviams gi nuolaidų nė
ra: „...visa, kas girdima iš dabartinės ge
neracijos poetų, liks tik aklų elgetų gies
mės — miglotos, sujauktos, chaotiškos, be 
prasmės, be logikos ir be gramatikos. Tie
siog impotentiškos“ (psl. 285).

2. UŽ VIENINGĄ DARBĄ LIETUVOS 
LAISVĖS LABUI

Antra tokia „Raibųjų agavų“ tema yra 
•lietuviška politinė veikla. Ir čia Savickis 
yra Railai savotiškas pavyzdys bei etalo
nas. Savickiui už vis svarbiausia ko geriau 

‘bei realiau dirbti Lietuvos laisvės labui. 
Su gailesiu ir pagieža žiūri jis 'į mūsų 
veiksnių savitarpio rietenas, į jų rituabs- 
tines ceremonijos, kurios jiems pakeitė gy 
vą darbą, bet kurias jie kaip tik ir laiko 
Lietuvos laisvinimo veiklos šerdimi. Savic 
kis, gi, priešingai, yra — kaip jis pats ra
šo, o Raila cituoja, — „paprasto, realaus 
darbo žmogus“ (psl. 14). Buvęs Lietuvos 
įgaliotas Ministras Tautų Sąjungoje, jis 
VLIKo pavestas (t.y. pažeisdamas subor
dinaciją ir visiškai nebodamas Diplomat! 
nės Tarnybos ir VLIKo konfliktų) beldžia 
si su Lietuvos laisvės byla į visas, bet la
biausiai į uždaras duris. „Apžergiau — 
rašo jis — visus žurnalistus..., žymesnius 
politikus, veikiančius politikus ir vyriau
sybės žmones ir — du karalius“* (psl. 12- 
18). Tačiau tokiu „paprastu, realiu dar
bu“ Savickis toli gražu neapsiriboja. Jis 
kada ir kaip tik gali dirba visų lietuviškų 
veiksnių, bet pirmiausia VLIKo ir Diplo
matinės Tarnybos, sutaikymo ‘bei suvieni
jimo darbą. „Man kaip tik rūpi visą lai
ką santarvė ir susikalbėjimas... Dirbti iš
vien ir susikalbėti“, — rašė jis laiške Rai 
lai, kurį pastarasis irgi cituoja (psl. 15). 
Betgi jo dar aukštesnis tikslas buvo tos 
veiksnių vienybės pagrindu padėti sukur
ti Lietuvos egzilinę vyriausybę ir tuo įtvir 
tinti ne tik idealų laisvos bei nepriklauso 

*danų ir norvegų 

mos Lietuvos tęstinumą dabartyje, bet ir 
užtikrinti, palankiom sąlygom susidarius, 
realų Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mą tiesiagiški-austu ir mažiausiai skaus
mingu būdu. Deja, Savickio planams kol 
kas dar nebuvo lemta įsikūnyti. Per daug 
aukšti pasirodė jo siekiai, gal ir nesuvokia 
mi tiems žmonėms, ‘kurie besikivirčijan
tiems mūsų veiksniams vadovavo bei ats
tovavo. Su kartėliu Savickis konstatuoja, 
kad ir tokiu rimtu reikalu kaip egzilinė 
vyriausybė, „mūsų dėdžiams nesiseka su
sitarti. .. Ir nėra kaip perduoti tą žibintą 
(kaip jis anksčiau paaiškino, — iš Lietu
vos svetur, kaip olimpinė ugnelė, išvežtą 
mūsų suverenų valstybingumą — A. Š.). 
Juk nėra nei vyriausybės, nei preziden
to... Daug norų ir gerų vilčių. Bet mažiau 
darbo“ (psl. 2a).

Savickio planai, jo nusivylimai, kartė
lis ir vis negęstanti viltis užsibrėžtą tiks
lą pasiekti yra visiškai tokie patys kaip 
ir recenzuojamos knygos autoriaus. Rai
la ne tik pilnai solidarizuojasi su Sa- 
Raila ne tik pilnai solidarizuojasi su Sa
vickiu — jis visiškai save su juo identifi
kuoja. Į „Dirvos“ redaktoriaus Vytauto 
Gedgaudo klausimą „Ar tikit Lietuvos iš
laisvinimą...“? Raila nedvejodamas atsa
ko-: „Be abejo tikiu, ką veiksiu netikėjęs“ 
(psl. 305). Kitoje vietoje jis tai formuluo 
ja dar dramatiškiau: „Tebesu pilnas lais
vės miražų ir netgi valstybinės nepriklau
somybės atstatymo iliuzijų.Be jų nebūčiau 
kas esu. Pasijusčiau pūvąs“. (psl. 241). 
Jo pažiūra į išeivijos veiksnių veiklą tokia 
pat ironiška bei skeptiška kaip Savickio. 
„Užsienio lietuvių pastangos kovoti už Lie 
tuvos išlaisvinimą buvo ir tebėra nuosmū 
kiškos“ — tiesiai išdrožia jis ir tęsia: „To
kiom pastangom nemokėčiau ir skirti di
desnio vaidmens (tai ne kova). Kad pasi
darytume įstangesni Lietuvos laisvės by
lai iš tikro rimtai padėti, reikėtų labai gi
lių politinių ir moralinių reformų, stačiai 
revoliucijos mūsų pačių tarpe. Iš dabar
tinių politikų ir juos palaikančios (labai) 
konservatyvios visuomenės aš to nesitikiu. 
Gal jaunoji generacija sugebės kai ką pa
taisyti, tačiau tokių ženklų ligi šiandien 
veik nematyti“ (psl. 305).
Tačiau ši pažiūra toli gražu ne beviltiška. 

Visa Railos politinė bei publicistinė veik
la, jo titaniškos pastangos pasukti išeiviją 
veidu !į Lietuvą, įkvėpti jai rezistencinę 
dvasią geriausiai įrodo tai, kad jis vis dar 
deda į išeivių politinę veiklą nemaža vil
čių. Jei jų nebūtų, kam gi reikėtų jam 
taip karštai užsipulti „netikėlius“, reziz- 
tencinę dvasią, anot jo, praradusius kole
gas Vincą Trumpą ir pulkininką Vaclovą 
Šliogerį (psl. 242). Kam reikėtų patį save, 
kad ir pusiau juokais, vadinti geriausiu lie 
tuvių politiku ir dargi dėti šiokių tokių 
vilčių į šių eilučių autoriaus politinius su
gebėjimus (psl. 303)? Jei neturėtų Raila 
tikrai jokių vilčių atgaivinti išeivijos poli
tinę veiklą, argi kalbėtų jis apie ją taip 
aižiai, ar rodytų taip pabrėžtinai savo 
sarkazmą? Atrodo ‘kad visa tai tėra tik 

priemonės iššaukti atliepi, t.y. anos, kriti
kuojamos pusės bandymą darbais įrodyti, 
kad ne viskas dar prarasta. Ir, pagaliau, 
ar neišreiškia Railos tikrojo credo šie žo
džiai, pasakyti įsivaizduojamoje kalboje į 
Lietuvos jaunuolius,tarsi neva atėjusius jį 
palydėti į Vilniaus aerodromą: „Užsienio 
lietuviai gali ir galės truputį talkininkau
ti (pabraukta mano — A.Š.) ‘Bet tautos 
stiprybė — jos namuose. Ir ta didžioji jė
ga netrūkus būsite Jūs“ (psl. 387).

Visa „Raibų agavų“ knyga vra niekas 
kita kaip vientisas ir ištisas Lietuvos lais
vės ir pažangos vilties šauksmas. Tas 
šauksmas, kai jis būna nukreiptas į išeivi 
ją, visai tiksliai buvo išreikštas -kunigo J. 
Žibaus žodžiais, kuriuos savo laiške Rai
lai cituoja vėlgi Jurgis Savickis: „Vyrai, 
dirbkite kas kuo gali“ (psl. 16).

(Bus daugiau)

Su lietuviais 
/įasaulyįe

PREMIJA RAŠYT. K. BARĖNUI
JAV Liet. Bendruomenės Kultūros tary

ba pr. metų literatūros premiją — 3,000 
dolerių, paskyrė rašytojui Kazimierui Ba- 
rėnui už romaną „Beragio ožio metai“, 
1983 m. Premijos mecenatas — Lietuvių 
fondas.

NAUJAS „TĖVYNĖS SARGO“ 
REDAKTORIUS

Lietuvių Krikščionių-demokratų leidžia
mas „Tėvynės Sargo“ žurnalas nuo sau
sio 1 d., turi naują redaktorių — Algirdą 
J. Kasulaitį.

Žurnalas išeina triskart į metus. Re
dakcijos -adresas: 894 East 223rd St., Eu- 
slid, Ohio 44123, USA.

..Tėvynės Sargas“ buvo pradėtas leisti 
1896 m., atgaivintas V. Vokietijoje ir vė
liau perkeltas į JAV.

MIRĖ KUN. A. ALKOVIKAS
Kovo 17 d. Kauno klinikose mirė Kal

vių, Kaišiadorių vyskupijoje, klebonas 
kun. Aleksandras Alkovikas, 67 m. am
žiaus. Kunigu įšventintas 1945 m. Tai jau 
penktas šiais metais miręs kunigas Lietu
voje.

Praėjusiais metais kun. Alkovikas kar
tu su kitais Kaišiadorių vyskupais pareiš
kė visų Lietuvos katalikų susirūpinimą 
dėl kunigų su'iminėjimo ir religinės lais
vės varžymo.

Palaidotas kovo 20 d. Žasliuose.

SOLISTĖ LINDA MARCINKUTĖ
Solistė Linda Marcinkutė pirmą kartą 

dainavo Čikagoje balandžio 1 d. Jaunimo 
centre.

L. Marcinkutė gimusi Toronte ir augu
si Toronto lietuviškoje aplinkoje. Studija
vo Toronto universitete, kur baigė muzi
kos mokyklą bakalauro laipsniu pianino, 
smuiko ir -balso lavinimo srityje. Dabar 
lavinasi pas garsųjį ukrainiečių tenorą G. 
Šved-čenką.

Jos operinis debiutas buvo „Madame 
Butterfly“ pastatyme Toronte.

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS
Aleksandras Norvilas -studijavo angli

konų institute teologiją ir ją baigė, o ko
vo 1 d. 'įšventintas kunigu. Įšventinime 
Perth, Australijoje, -anglikonų katedroje 
dalyvavo trys vyskupai ir daug anglikonų 
kunigų.

SVEIKINIMAS IŠ LIETUVOS
Iš Krosnos, Vilkaviškio vyskupijoje, 

pasiekė gražus kun. Kęstučio Bekasovo 
laiškas su sveikinimais Lietuvos Globėjo 
šv. Kazimiero jubiliejaus proga. -Laiško 
autorius primena Kauno arkivyskupo Me 
tropolito Juozapo ‘Skvirecko 1943 metų 
kovo 1 dieną rašytą ganytojinį laišką, ku
riame taip s'akoma: „Šiandien mes su 
džiaugsmu švenčiame šv. Kazimiero šven
tę, bet ir su nemažu susirūpinimu keliame 
maldaujančias rankas į dangų, prašyda
mi šv. Kazimierą ypatingos globos ir už
tarimo mūsų Tėvynei Lietuvai“.

„Uolus Marijos garbintojas čia žemėje 
mūsų Globėjas šv. Kazimieras“, rašo to
liau kun. Kęstutis Bekasovas, „teišmeldžia 
pagalbą Švenčiausios Dievo Motinos, ku
ri ypatingu visos Lietuvos pamaldumu 
yra garbinama Aušros Vartuose, tame pa
čiame Vilniuje, kur ilsisi ir šventojo Ka
zimiero šventi palaikai“.

NAUJI LEIDINIAI
Visuomeniniai klausimai. Myk. Krupa

vičius. Straipsnių rinkinys iš jo palikimo. 
Išleido Pop. Leono XIII Fondas. 1983 m. 
488 p. Kaina 15 dol.

Vainikas-Kryžius-Lelija. Antologija. Re 
dagavo A. šešplaukis. 328 p. 1984 m. Iš
leido Liet, knygos klubasjKaina: minkštais 
viršeliais — 9 dol.; kietais — 12 dol.

Nostradamus ir pranašystės. M. Blynas. 
104 p. 1984 m. Išleido K.J. Butkaus fon
das. Kaina 5 dol.

Žiogas muzikantas. J. Minelga. 69 p. 
Eil. vaikams. Išleido JAV LB Švietimo 
taryba. Kaina 5 dol.

M.K. Čiurlionio biografija: KŪRĖJAS 
IR ŽMOGUS. Stasys Yla. 1984 m. 468 psl. 
Kaina 15 dol. Išleido Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidykla, 3001 W. 59th St., 
Chicago, II. 60629, USA.

LAISVĖS BESIEKIANT
Laisvės besiekiant. Lietuvos laisvės ko

votojų sąjungos įnašas į antinacinę rezis
tenciją. Tokių pavadinimu Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga Čikagoje išleido 
daugiau negu keturių šimtų puslapių doku 
mentinę knygą apie šios organizacijos re
zistencinę veiklą prieš nacius Lietuvoje 
1941-1944 metų laikotarpyje. Tai svarbi 
lietuvių antinacinį pasipriešinimą liečian 
ti istorinė medžiaga, kuri yra surinkta, 
remiantis dar gyvų liudininkų prisimini
mais, užrašais, tuometinės pogrindinės 
spaudos ištraukomis, radijo telegramų 
tekstais, įvairiais dokumentais. Didžiuma 
dokumentinės medžiagos yra pirmą kar
tą viešai skelbiama. Tai dar vienas -aki
vaizdus istorinis liudijimas, kad nežiūrint 
baisios pasipriešinimo kainos, lietuvių tau 
ta drįso ir mokėjo kovoti prieš didžiąsias 
pasaulio galybes, gindama savo laisvę ir 
nepriklausomybę.

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 — 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
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Balinskis tvirtina, kad buvęs -protestantas Jurgis Rad
vila vėliau pasidarė didžiausiu jų priešininku, užgynė šv. 
Jono gatve pro savo rūmus protestantų numirėlius lydėti 
ir giedoti gedulingas giesmes. Jam įsakius, aikštėje tarp 
rūmų ir šv. Jono bažnyčios buvo surinkta protestantų 
knygos ir didžiausiame lauže viešai sudegintos.

Iš čia duotu įsakymu jėzuitų mokyklų auklėtiniai 
„scholariai“, užpuldavo nepalankius piliečius, apmušda
vo juos ir turtą apnaikindavo.

Iš tų rūmų 1600 metais Jonušas Radvila padarė Kat- 
kevičiaus rūmų puolimą, kurie buvo vieni didžiausiųjų Vil
niaus namų su vartais į Didžiąją ir į Bokštų gatves. Prie
žastis šio žygio, kuris vos nesunaikino visos miesto dalies 
buvo ‘ta, kad ten gyvenanti kunigaikštytė Sofija Olelkaitė 
skaitėsi dar jaunamečiui Jonušui Radvilai tebesant jo su
žieduotine; jos globėjas Jurgis Katkevičius iš pradžių bu
vo sutikęs ją už Kristupo Radvilos sūnaus, Jonušo, išleisti. 
Bet vėliau, jiems susiginčijus, tas sutikimas buvo atmai
nytas, pasiremiant tuo, kad tarp sužieduotinių yra artimi 
giminystės ryšiai, todėl jie apsivesti negalį. Jonušas Rad
vila Katkevičių padavė į Vilniaus Tribunolą, kurs priteisė 
Katkevičiui užmokėti Radvilai šimtą tūkstančių kapų lietu
viškų skatikų nuostolių, arba sumos nesumokėjus būsiąs 
ištremtas iš tėvynės. Katkevičiui nepildant Tribunolo nu
sprendimo, Radvila nusprendė karo pajėga savo teises gin
ti. Jis išstatė patrankas, apie 6000 ginkluotų pėstininkų ir 
raitininkų. Katkevičius savo namus taip pat apginklavo, 
išstatė apie 2000 vyrų kariuomenės ir 24 patrankas. Tiktai 
karaliui įsimaišius priešininkai susitaikino, ir Jonušas 
Radvila galų gale vedė Sofiją Olelkaitę. Remdamasis ne
žinomais daviniais, Kirkoras pasakoja, būk kautynės bu
vę prasidėjusios, t'ktai vėliau karaliaus pasiuntinys prie
šininkus sutaikinęs.

Katkevičiaus namai, kuriuos buvo Radvila apsupęs, 
miesto gyvenime irgi žymų vaidmenį suvaidino. Kraševs- 
k.o ir Kirkoro žodžiais XVI a. rūmų koplytėlėje kal
vinai čeKavičius ir Venaricnovskis skelbė savo mokslą. Ten 
pat ouvo laikinai palaidotas Radvila Mikalojus Juodasis 
su savo žmona.

1812 metais šie dideli daugelio kambarių rūmai buvo 
paversti į ligoninę, kurioje gydėsi grįžtančios pavargusios 
ivaipoieono armijos kareiviai.

Tuo metu toks oa.sus padas buvęs, kad galintieji dar 
kiek judėti priropodavę prie greta gulinčio numirėlio ir jį 
apgrauzaavę. Taip pat ligoniai tada suvalgę ir spirite pri
rengtus preparatus ir patį spiritą išgėrę, sis rūmas buvo 
mirties, oaisaus oado ir didžiausios prancūzų nelaimės 
liudininkas.

rcinKos vidury stovėjo miesto Rotušė. Kaip ir kiekvie
no miesto su iviagdeourgo teisėmis, Rotušė buvo miesto 
reiKaių gynėja ir tvarkos prižiūrėtoja. Čia buvo atliekami 
teismą., burmistras ir vaitas Rotušėje Vilniaus reikalus 
rišdavo. Dalyvaujantiems miesto valdyme aštriausiai bu
vo užginta skleisti žinias apie miesto iždo padėtį ir pasar 
koti pasaliniams kitas, ypatingai slaptas, zmias. čia bu
vo įsteigtas senų dokumentų archyvas ir istorinių relikvi
jų muziejus. Kad toms brangenybėms butų mažiau pavo 
jaus, nelaikydavę arti parako ir pastatę tam tikslui nau
ją rūmą.

Iš vieno Rotušės rūmo galo stovėjo Gėdos stulpas, iš 
kito kartuvės, šie ženklai vaizdavo Magdeburgo teises. 
Aukštame Rotušės bokšte buvo laikrodis. Juo sekdami pi
liečiai gesindavo paskirtu metu vakarais žiburius.

1781 metais Rotušės bokštas nugriuvo ir daug muzie
jui ir archyvui nuostolių padarė.

Bokštui griūvant žmonių niekas nenukentėjo, kadan
gi jo pavirtimas senai jau buvo pastebėtas, ir dargi buvo 
pradėti darbai bokštą atitiesinti. Bet pamačius, kad bokš
tas vis tiek grius, laikrodis buvo nuimtas ir pakabintas į 
šv. Kazimiero bažnyčią. Dabartinė Rotušė statyta didžio
jo Lietuvos statytojo Lauro Stokos Gucevičiaus 1783 me
tais. Jis, sudaręs su magistru sutartį, pats vedė statymo 
darbus ir sukūrė šį puikų klasinio stiliaus rūmą. Vėliau, 
1845 metais, Rotušėje įsikūrė miesto teatras, kurs ten ir 
dabar tebėra.

Prie Vokiečių gatvės po dešinei nuo Rotušės, kaip pa
rodyta Brauno žemėlapy, buvo piniginis namas, kuris už

ėmė didelį žemės plotą. „Pinigdvaris“ Vilniuje buvęs pui
kiai įtaisytas. Iš pradžių lietuviški rubliai buvę paprastos 
sidaorinės, mažojo rankos piršto didumo, lazdutės. Zig
manto ir Zigmanto Augusto laikais lietuviški pinigai bu
vo atmušti net daug geriau už lenkų pinigus, todėl dažnai 
lietuviai skundėsi, kad jiems skriauda skaitant jų pinigai 
lygios vertės su lenkų pinigais.

Vėliau gi, XVII šimtmetyje, pinigų dvaras perkeltas 
iš Vilniaus į Kauną. Karalius Jonas Kazimieras įsakė pi
li gdvario nuomininkui Gorn’ui skubiai nulieti 10.897 auk
sinius, už kuriuos reikėjo išpirkti sunkiu respublikai me
tu užstatytą katedros auksą.

Trakų gatvės rajone dauguma namų priklausė pran
ciškonams. čia buvo ir jų vienuolynas.

Vilniaus vyskupas Bžostovskis 1722 metais įkūrė pia- 
rų ordiną. Tiarai visoje Europoje buvo žinomi kaip didžiau
si mokslo ir doros rėmėjai. Vyskupas jų pagalba stengės 
išpiešti mokslą jaunimo tarpe. Antanas Kazimieras Sa- 
piena dovanojo piarams Domininkonų gatvėje savo rū
mus, kuriuose vėliau buvo atidengta p.arų kolegija.

Prie Vilniaus vartų stovėjo Abramavičiaus namai, ku
riuose XVIII šimtmečio pabaigoje buvo įrengtas Vilniaus 
teatras. Ten vaidino savo laikais geriausi aktoriai.

Jatkų ir žydų gatvių rajone gyveno daugiausia žydai. 
Jie laikė daugybę smulkių nedideliuos namukuos krautu
vėlių. žydų sinagoga kronikininkų žodžiais ten buvusi kur 
kas anksčiau kaip 1572 met.

Mikalojaus gatvės rajone daug namų priklausė pran
ciškonams, kurie juos nuomodavo neturtingiems miesto 
gyventoj ams.

Ten, kur dabar yra Botanikos sodas, XVIII šimtmety
je stovėjo gan geri akmeniniai Lietuvos didžiūnų namai, 
šiame rajone jėzuitai įkūrė žvakių dirbtuvę ir midaus bra
vorą. žvakes dirbdavo tiktai bažnyčioms. Midų virdavo 
irgi tiktai savo reikalams. Tarpe kitų, žvakių dirbtuvėse 
dirbo ir mokinosi vėliau garsus astronomas Martynas Pa- 
čobutas.

Totorių gatvė visą laiką lig XIX šimtmečio pradžios 
buvo apleista, purvina, apstatyta mažais neturtingų pilie
čių namukais. Tik vienų Radvilų dideli rūmai su plačiais 
žemės plotais skyrėsi iš kitų trobų.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN Laiškas iš Australijos
10.

Rusė SIL1VONČIK Galina Vladimirov
na — 1937 m. g. Ji buvo ištekėjusi už bal
tarusio, ir kartu su savo vyru, o taip pat 
11 metų už ją jaunėsiu broliu, bandė iš
vykti į užsienį. Vyrą nušovė, ją ir brolį 
labai sumušė, jai išmušė dantis, o po to 
laikė KGB kalėjime ir teisė. Per teismą, 
jų tėvas, kuris juos kūdikystėje su moti
na pametė ir susiradęs kitą moterį, jiems 
niekuo nepadėjo, dėl ko jų motina labai 
pergyveno ir greitai mirė, dabar pareika
lavo savo vaikams mirties bausmės. Tė
vas „šlovingos“ partijos narys. Teismas 
Galiną nuteisė 13 metų griežto režimo 
konclagerio —■ 5 m. nutrėmimo, o jos bro
lį — VASILJEVĄ Jurą Vladimirovičių — 
1948 m. g. nuteisė 11 m. gr. rež. koncl. — 
3 m. nutrėmimo. „Nebėkite iš sovietinio 
rojaus“!... Konclagery Gale buvo tyli, 
prie protestų ir bado streikų neprisidė- 
davo, kai mane atvežė, ji jau buvo iškalė
jusi virš 10 metų. Dabar ji nutrėmime. 
Jos adresas: Komi ASSR, Vorkuta, Glav- 
počtamp o/o vostrebovanija, SILIVONČIK 
Galine Vladimirovne.

Konclageryje radau ir dvi KGB infor
matores — Ukrainos žydę GRIUNVALD 
Nataliją Francerną ir žydę KOGAN Anną. 
Griunvald dirbo gestapui, daiug žmonių 
išdavė ir juos nužudė, už tai gavo 25 
m. gr. rež. (konclagerio. Konclageryje ji 
jau uoliai dirbo raudonajam gestapui — 
KGB. Ji išdavinėjo, šmeižė kalines, šni
pinėjo, dezinformavo — dirbo juodą dar
bą, už ką ji naudojosi, kaip užmokesčiu, 
visomis lengvatomis: papildomais siunti
niais, ligonių maistu, gydymu, vitaminais, 
ir t.t. Griunvald — senyva moteris, virš 
60 m., labai piktų akių, kurios mane nu
stebino vos ją pamačius. Neveltui sako
ma, kad akys — sielos veidrodis. Atsitik
tinai, aš pati girdėjau, kaip GRIUNVALD 
įsiteikdama čekistams siūlėsi, kad jei 
jiems reiktų, ji galėtų paliudyti, jog bet 
kuri politinių kalinių yra psichiniai ne
sveika... Tebus jai Dievas gailestingas! 
Dabar ji, baigusi 25 m. bausmę, gyvena 
senelių namuose ir džiaugiasi, kad ją ge
rai maitina.

KOGAN Anna, pas mus buvo atvežta 
iš kriminalisčių zonos, dėl šnipinėjimo. 
Jos abi su GRIUNVALD sekdavo mus, 
kas su kuo draugauja, ką kalbame, kas 
organizuoja streikus, protesto pareiškimų 
rašymą, trukdė užmegzti ryšį su kitais 
konclageriais — sekiodavo iš paskos čekis 
tus. Kai jie mus tardydavo, iš kur su
žinome kas darosi kituose konclageriuose, 
mes jiems atsakydavome: „Turime pože
minį telefoną ir pasikalbame...“ Dar prieš 
mane atvežant į konclagerį, kartu su prc- 
voslavėmis buvo nuteista jauna rusė, dvie 
jų sūnų motina — IVANOVA Raja. Če
kistai negalėdami ją perauklėti, su Griun 
vald ir Kogan pagalba jos abi parašo pa
reiškimą, kad Raja psichiniai nesveika, 
visiškai psichiniai sveiką, ramią ir gera
širdę IVANOVĄ Rają uždarė į psichiatri
nę ligoninę Kazanoje, kur po metų, nepa
kėlusi kankinimų, Ji mirė. Tellsisi Vieš
patyje! Tai dar viena kankinė už tikėjimą 
ir meilę Dievui. Konclagerio gydytojas yra 
pasakęs: „Jei jau IVANOVA psichinė li
gonė, tai tada mes visi trigubai didesni 
psichiniai ligoniai...“ Tą gydytoją vėliau 
KGB Išvijo iš darbo. O vargšės KGB agen

S&aitytoju
DĖL ROŽANČIAUS RATELIŲ

Atsiliepant į p-ios Narbutienės „Laiš
ką moterims“ E.L. kovo 22 d. Nr. 12, no
rėčiau atkreipti Jos ir kitų moterų dė
mesį, kad Rožančiaus ratelis Anglijoje, 
Londono lietuvių tarpe, egzistuoja jau dau 
giau kaip 50 metų.

Ratelis buvo pradėtas Kun. K. Matulai
čio. Ratelis susideda iš 15 narių: vienas 
narys — vienai rožančiaus daliai. Kiekvie
nas narys turi išpildyti savo rožančiaus 
dalį kasdien.

Pradžioje Londone buvo keletas tokių 
ratelių, net ir vyrų grupė, be kasdieninių 
maldų, jie susitikdavo sykį per mėnesį iš
klausyti .bendrų Šv. Mišių.

Vienas ratelis dar ir dabar yra, nors 
grupės nariui mirus, duktė arba sūnus 
tęsia toliau kasdieninę rožančiaus maldą, 
su asmenišku kreipimasiu į Šv. Mariją ir 
malda už Lietuvą.

M. šemetienė yra mūsų grupės vadovė. 
Ji perėmė tas pareigas iš savo mamos M. 
Kalinauskienės, kuri neseniai mirė.

Jei p-la Narbutienė norėtų pradėti to
kia grupę ten, kur ji gyvena, aš mielai 
suteikčiau Jai pilną informaciją.

V. Jurienė

BALANDŽIO ŠOKIAI
„Europos Lietuvis" kovo mėn. 29 d. nr. 

13 skelbė, kad Londono Sporto ir Sociali
nis Klubas rengia Balandžio šokius, taigi 
vidury šv. Gavėnios. Noriu žinoti, kas tie 
Klubo vadovai yra? Anglikonai liuteronai, 
ar tie, kurie su kaire ranka žegnojas. Jų 
tikėjimas leidžia gavėnios metu daryti 
šokius, bet to, minėto klubo vadovai reng
dami gavėnios ir advento metu šokius niė 
kiną lietuviškas katalikų tradicijas ir Baž 
nyčios įsakymus. Tokie žmonės mūsų tau 
tai nereikalingi.

Dabartiniu laiku visi žinome, kad Lietu 
voje yra persekiojami mūsų broliai, seses

NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI
tės — Griunvald ir Kogan už tai naudo
josi konclageryje visomis privilegijomis: 
kas dieną gerdavo pieną, valgydavo bal
tą duoną su sviestu (ligonių maistas), ko 
tikrai sergančios nematydavo. Už „gerą“ 
darbą KOGAN išleido pusmečiu anksčiau, 
po 6,5 metų, kai buvo nuteista 7 m. ben
dro režimo konclagerio. Taip čekistai per
kasi sau tarnus ir būdami budeliai nau
dojasi buvusiųjų budelių patarnavimais, 
yra su jais neišskiriami draugai. Visai ne
toli mūsų, už kelių šimtų metrų, buvo vy
rų politkalinių 5-ta zona. Ten kalėjo PAU 
LAITIS Petras, dabar yra SKUODIS Vy
tautas, JANULIS Anastazas. Su tuo konc- 
lageriu slapta susirašinėjome. Kai tik ma
ne atvežė 1975 m>. 'į konclagerį, sužinojo
me, kad ten čekistų agentas labai sumušė 
poetą ukrainietį STUSĄ Vasilijų Semio- 
novičių — 1938 m. gim., keršydami, kad 
negali jo moraliai sulaužyti. Sumuštą, 
krauju paplūdusį, STUSĄ V.S. įmetė į 
karcerį, atseit, jis kaltas dėl muštynių, 
o budeliui — papildomas siuntinys. Tai 
sužinoję, visos ukrainietės ir aš paskelbė
me bado streiką, reikalaudamos, kad at
vyktų prokuroras ir nubaustų tikrąjį nusi 
kaltelį, o STUSĄ paguldytų į ligoninę. Pa 
reiškime parašėme, kad badausime tol. kol 
neišpildys mūsų teisėto reikalavimo. Mus 
visas izoliavo, uždarė 'į psichiatrinės li
goninės .palatą, o po 5 parų badavimo at
vyko prokuroras ir STUSĄ paguldė gy
dyti. Jam buvo trūkęs skrandis, darė ope
raciją, o po to davė U grupės invalidumą 
— negali dirbti sunkaus fizinio darbo. 
Neužilgo po to STUSĄ vežė 'į nutrėmimą, 
etape nuėmė invalidumą, atseit, pasveikęs, 
ir nuvežę į Magadaną privertė jį dirbti 
šachtose. Vos sugrįžusį po visų tų kan
čių, STUSĄ vėl teisė. Iš Magadano buvo 
iškviesti keli KGB agentai, kurie teisme 
paliudijo, esą, STUSAS Magadane anti- 
sovietiškai kalbėjo... Ligonį, visai Išse
kusį ir iškankintą poetą (per tardymus jį 
fiziniai kankino), nedavę jam pasakyti 
teisme nė .paskutinio žodžio, nuteisė 10 m. 
gr. rež. konclagerio ir 5 m. nutrėmimo, 
dar virš 1000 rub. ieškinys, už melagingų 
liudytojų kelionės išlaidas. Andropovo 
auklėtiniai čekistai eina savo buvusio šefo 
pėdomis...

Čekistai labai bijojo, kad mano teismo 
smulkmenos neišeitų 'į viešumą. Dėl to 
jie salėje nepaliko nei vieno liudininko, 
tuoj po teismo išvežė su ypatinga apsau
ga į konclagerį. Lietuvoje KGB uždėjo 
korespondencijos areštą visiems įtaria
miems, kad turi ryšį su „LKB Kronika“. 
Jie padarė viską, kad mano teismas liktų 
nežinomas, slaptoje. Čekistai privengia 
viešos pasaulio opinijos, bijo šviesos, daro 
viską, kad žmonės gyventų jų melo sūkiai 
dinti arba baimės paraližuoti. Gerasis Die 
vas palaimino: man pavyko aprašyti savo 
teismą ir išsiųsti. Laiškas galutinį adre
satą pasiekė per rankas, be KGB spąstų. 
XX a Dovydukas nugali Galijotą, nes ko
vojo Viešpaties Vardu. Vienam Gerajam 
Dievui už tai garbė ir padėka! čekistams 
gi tai buvo didelė staigmena. Maskvos 
KGB juos baudė už žioplumą. Vargšai Vii 
niaus čekistai su papulk. MARKEVIČIUM 
priešakyje, 1975 m. vasarą, neužilgo po 
to, kai mane atvežė į konclagerį. atvažia
vo į Mordoviją. Mane iškvietė į viršinin
kės kabinetą. Ten manęs laukė MARKE- 

ir mūsų vaikai, kurie garbina Dievą. To
kius žmones, kurie čia rengia gavėnios 
metu šokius galima priskirti prie okupan
to pakalikų.

„Europos Lietuvy“ kovo Nr. 12, kun. 
Geryba rašė Gavėnios Rimčiai — „Sielos 
Metai“. Jis rašė, ikad esame Dievo tauta, 
Tėvynės sūnūs, plačiosios žmonijos nariai. 
Londono Socialinio Klubo vadovybei ne
svarbu gavėnios rimtis, bet svarbu '30 
grašių ir begėdiškai išjuokti lietuvių kata 
likų tradicijas.

Anais laisvos Lietuvos laikais gavėnios 
ir advento metu Lietuvoje nebuvo girdėti 
miestuose ir kaimuose armonikų nei jau
nuolių lietuviškų sutartinių. Net žydai ir 
•rusai gerbė katalikų gavėnios tradicijas 
ir nerengė šokių ir kitų pasilinksminimų, 
tik Lietuvos laisvamaniai, rengdavo per 
gavėnią šokius.

Mano brangiai Lietuvai ir Lietuvos ka
talikams tokių kaip Londono Socialinio 
Klubo vadovybė, kuri su kaire ranka save 
žegnoja, visai nereikalingi. Gavėnios lai
kas tai yra Kristaus kančių prisiminimas, 
ir viso pasaulio krikščionys tas tradicijas 
saugo.

Čia yra laisvas demokratinis kraštas, 
čia gyvena įvairiausių tautų žmonės, įvai
riausio tikėjimo, kai kurių tautų žmonės 
net su anglų valdžia kovoja dėl savo vai
kučių, kad mokyklose būtų gaminamas 
maistas toks, kokį jų tikėjimas leidžia vai 
gyti, ir kai kur laimi.

Londono Socialinis Klubas, vietoje kad 
per gavėnią darytų nelemtus disco šokius, 
geriau rengtų jaunimui seminarus,mokytų 
mūsų jaunimą lietuviškai skaityti ir rašy
ti, vestų kultūringus pasikalbėjimus.

Tokiu būdu Socialinis Klubas būtų tik
rai Socialinis, o ne pragaištingas mūsų 
tautai. Dabartinis Socialinis Klubas never 
tas to žodžio ir turi būti pasmerktas.

Stasys Sargautas

VIČIUS Ir dar keli čekistai ir kažkokio 
laikraščio redaktorius, bent taip man pris 
tatė. Čekistas .MARKEVIČIUS pasakė: „At 
važiavome tavęs parvežti į namus. Nuim- 
sime visą bausmę su mažyte sąlyga: nesa
kyk kam, nesakyk kaip, tik pasakyk kur 
tau pavyko perduoti žinias apie tavo teis
mą ir važiuoji laisva namo...“ Jiems at
sakiau: „Visą mėnesį važiavau į šitą jūsų 
„rojų“ ir iš jo nenoriu išvažiuoti be baus
mės pabaigos. O jums rūpimu klausimu 
aš nekalbėsiu!“ Taip ir iškeliavo jie iš 
Mordovijos nieko negavę, o aš sužinojau, 
kad Gerasis Dievas palaimino mano pas
tangas. Ačiū Jam.

Visus aktyvesnius politkalinius, kai bai 
grasi konclagerio bausmė, išveža taip va
dinamam „perauklėjimui“. Paprastai ve
ža ten, kur buvo nuteisti, dviem mėne
siam. O gal gi pavargo ir susigundys gra
žiais pažadais... Pagrindinės čekistų pile 
monės naudojamos žmonėms suklaidinti 
yra melas, pridengtas veidmainišku geru
mu, o kai nepavyksta apmulkinti — gra
sinimai ir teroras. Visa sovietinių komu
nistų politika yra melo ir apgaulės, smur
to ir teroro politika.

Konclagery aktyviai prisijungdavau 
prie visų protestų pareiškimų, dažnai bū
davau „ryšininke“ su kito konclagerio po 
litkaliniais, taip, kad gyvenimas zonoje be 
■sunkumų turėjo daug romantikos. Teisin
gai sakoma: kai skrandis tuščias — galva 
šviesesnė. Kalinių galvos šviesios ir labai 
išradingos. Vargšai čekistai, nežiūrint vi
sų jų pastangų, taip ir nesužinojo kaip 
mes taip greit sužinome, kas dedasi kituo
se konclageriuose. Keršydami, nors ir ne- 
sugavę, jie pabaigoje bausmės atėmė man 
galimybę gauti 5 kg. siuntinį. Per 3 m., 
konclagery gavau tik vieną 5 kg. siuntinį. 
Griežto režimo kaliniams pusę bausmės 
laiko nieko negalima gauti, o po pusės, 
jei nenusikalsi ir konclagerio vadovybė 
leis — į metus vienas 5 kg. siuntinys, į 
kurtį nieko kolorlngo įdėti negalima; tik 
duonos produktų, sviesto, mėsos ir žu
vies. O ką reiškia metams 5 kg., kai be 
dėžutės-įpakavimo, maisto lieka truputį 
virš 4 kg. Aktyviems kaliniams ir tie 
siuntiniai yra atimami, sufabrikuojant 
tariamus režimo pažeidimus. Tik Dievo 
malonė stiprina nuteistuosius, todėl visi 
labai dėkingi tiems, kuule juos maldoje 
prisimena.

(Bus daugiau)

MALDOS DIENA UŽ R. EUROPOS 
KRIKŠČIONIS

Blois mieste, Prancūzijoje, kovo 11 d. 
buvo surengta maldos diena už Rytų Eu
ropos kraštų krikščionis. Jos tikslas buvo 
taip pat supažindinti vietos prancūzų vi
suomenę su Rytų Europos kraštų tikin
čiųjų padėtimi ir jiems išreikšti solidaru
mą. Pažymėtina, kad šios maldos dienos 
dėmesio centre buvo Lietuva. Iš Paryžiaus 
pakviesti Lietuvių Katalikų Misijos Pran
cūzijoje vedėjas kun. Jonas Petrošius ir 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės valdy 
bos narys Ričardas Bačkis padarė prane
šimus apie Lietuvą, jos Bažnyčios ir tikin 
čiųjų dabartinę sunkią padėtį. Kalbėtojai 
išryškino esminius Lietuvos istorijos bruo 
žus, papasakojo lietuvių tautos patirtas 
kančias svetimoje priespaudoje nuo Antro 
jo pasaulinio karo pradžios, pabrėžė ne
palaužiamą tautos ištikimybę savam* tikė 
jiimui, nušvietė Lietuvos katalikų vedamą 
ryžtingą kovą už tikėjimo laisvę.

(K.L.)

ATNAUJINTAS PASAULIO 
PAAUKOJIMAS

Kovo 25 dieną, popiežius Jonas Paulius 
II Šv. Petro bazilikoje iškilmingai atnau
jino pasaulio paaukojimą Dievo Motinai 
Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Šv. Tė
vas kvietė viso pasaulio vyskupas drauge 
su juo iškilmingo paaukojimo aktą atlik
ti savo vyskupijose. Šiuo aktu bus išreikš
tas besąlyginis nepalaužiamas visos Bažny 
čios pasitikėjimas Dievo Motinos globa. 
Šlį iškilmingą žmonijos paaukojimo Dievo 
Motinai aktą Popiežius sieja su jubilie
jiniais atpirkimo metais.

VAIKŲ PLOKŠTELĖS KONKURSAS

Jau spėjusi pagarsėti „VILNIUS RE
CORDS“ plokštelių leidimo bendrovė Mon 
trealyje ruošiasi išleisti lietuviškų pasa
kų plokštelę vaikams. Jas paruošė Birutė 
Nagienė, genai žinoma menininkė Montre- 
alyje; muziką sukūrė jaunas montrealietls 
kompozitorius A. Stankevičius.

„VILNIUS RECORDS“ skelbia KON
KURSĄ visų lietuvių kolonijų vaikams pa 
šaulyje iki 10 metų amžiaus, nupiešti šiai 
plokštelei VOKO ILIUSTRACIJĄ. Pieši
niai turi būti spalvoti (rašalu, pieštukais, 
pastelėmis ar aliejaus dažais), ant stores
nio popieriaus apie 12 ir 1Z iš 25 inčių 
plote.

Kiekvienas vaikas gali siųsti kiek nori 
piešinių. (Naudoti lietuviškųjų pasakų pa 
vidalus).

LAIMĖTOJAS GAUNA 100 dol. PRE
MIJĄ.

IŠ VISŲ PASIUSTŲJŲ PIEŠINIŲ BUS 
SURENGTOS PARODOS KIEKVIENAME 
MIESTE, KUR VYKS PLOKŠTELĖS PRIS 
TATYMAS.

Piešinius siųsti iki 1984 m. GEGUŽĖS 
mėn. 1 d. šiuo adresu:
2127 rue Guy, Montreal, Quebec, H3H 2L9.

Jau kuris laikas Australijos 'politikai, 
visuomenininkai,laikraštininkai kalba apie 
Australijoje besiformuojančią „daugia- 
kultūrinę, dauglatautinę ir daugiakalbę 
bendruomenę“. Be poros šimtų tūkstančių 
tikrųjų Australijos gyventojų, vadinamų 
„aborigenais“, apie dešimt milijonų an
glosaksų kilmės australų, įskaitant ir gau
sią grupę airių, Australijoje yra penki 
milijonai pokarinių imigrantų Iš neanglo- 
saksiškų Europos kraštų. Tarp jų didžiau
sias grupes sudaro italai ir graikai. Yra 
net sakoma, kad Melbourne yra trečiasis 
pasaulyje didžiausias graikų gyvenamas 
miestas (po Atėnų ir Pirėjaus). Jame gy 
vena apie 150,000 graikų. Tad nestebėtina 
matyti Ištisas gatves su graikiškais ar ita 
liškais krautuvių, įstaigų ir kinoteatrų už 
rašais.

Jei prieš dvidešimt metų kai kurie „an 
glosaksiški“ australai dar kartais ir sker
sai pažiūrėdavo į ne angliškai kalbančius 
atvykėlius, tai dabar niekas nė galvos ne
pasuka.

Nuo Australijos federacijos sukūrimo 
1901 metais (prieš tai čia buvo šešios at
skiros kolonijos, priklausančios tiesiogi
niai D. Britanijai), Australijos vyriausy
bės laikėsi taip vadinamos „Baltosios Aus 
tnalijos“ politikos. Pagal ją į Australiją 
buvo priimami tik baltos rasės žmonės, 
pirmenybę duodant anglosaksams. Išskirti 
nepageidaujamus kitataučius būdavo pri
taikomas „raštingumo egzaminas“: nepa
geidaujamas emigrantas turėdavo per
skaityti tekstą, parašytą kurioje nors kal
boje, nebūtinai jo gimtojoje. Žinoma, ki
niečiui būtų sunku skaityti kad ir lietuviš 
kai. O to jau užtekdavo atmetimui jo 
prašymo įvažiuoti lį Australiją. Bet ne
pageidaujamas lietuvis irgi galėjo būti 
atmestas, neperskaičius japoniško teksto. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Australija 
buvo anglosaksiškai homogeniška: perei
to šimtmečio pabaigoje atvažiavę vokie
čiai ir kiti buvo jau suaustralėję. italai 
daugiausia gyveno šiaurės rytų tropinėje 
dalyje, 'bet jų daug nebuvo, o vietiniai 
aborigenai neturėjo jokių pilietinių teisių 
ir vienu laiku atrodė, kad, dėl ligų, alko
holizmo Ir didelio kūdikių mirtingumo, jie 
visai išnyks.

Liko dar šiek tiek kiniečių palikuonių, 
atvykusių į Australiją XIX šimtmečio auk 
so karštliges laikais ir užsiimančių dau
giausia daržovių auginimu. Bet jų bu
vo nedaug ir rasinio pavojaus jie nesuda
rė.

Bet Australijoje, nuo pat 'baltųjų įsikū 
rimo prieš porą šimtų metų, buvo jau
čiama-, teisingai ar neteisingai, grėsmė iš 
šiaurėj esančiųjų Azijos kraštų ir „Gel
tonasis pavojus“ veikė ne tik kelių genera 
cijų politikų, -bet ir visų Australijos gy
ventojų galvojimą. Tai ypač tapo aktualu 
Antrojo karo metu, kai japonų kariuo
menė užėmė didelę dalį Naujosios Gvinė
jos ir priartėjo prie šiaurinių Australijos 
krantų. Japonų lėktuvų puolimas šiauri
nio uosto Darwin ir povandeninių lai
vų įsis veržimas į Sidnėjaus uostą ir 'įlan
ką, akivaizdžiai parodė Australijos nepa
jėgumą apsiginti nuo keliasdešimt kartų 
gyventojais gausesnių Azijos kraštų.

AR ESI LIETUVIS?

Pastaruoju metu realiai pajutus nulie
tu vėjimo grėsmę išeivijoje, bandoma ieš
koti įvairių naujų receptų ne tiek tai grės 
mei sulaikyti ar ją atitolinti, kiek viso
keriopais būdais save pateisinti, kad mes 
Vis tiek kovojam už lietuvybę net ją pa
aukodami, kad tik nulletuvėjusius atlietu
vinus. Ta prasme entuziastingiai kalbame 
apie dvikalbiškumą arba net lietuvių kal
bą palikdami už durų galvojant tuo pa
traukti ir lietuviškai nemokančius taria
mus lietuvius savo pusėn. Ar tai nėra, kaip 
tose šventose knygose pasakyta, velnio 
išvarymas per Belzebubą? Šiandie jau 
visai nesivaržoma net ir organizacijų su
sirinkimuose viešai kalbėti vietine kalba, 
nes esą lietuvių jaunimo, nesuprantančio 
lietuviškai arba ir vienas kitas jų draugas 
kitatautis. Ir tai skaitoma lietuviška vei
kla, net kartais tokia organizacija paside- 
monstruoja su lietuvių tautine vėliava ar
ba nuo seno pasivadinę lietuvišku vardu, 
kuris lietuviškai nemokantiems jau nieko 
nereiškia.

Yra ir jaunojoje kartoje nuoširdžių lie
tuvių, kurie sukūrę lietuviškas šeimas vi
sai pagrįstai susirūpinę: ką turime daryti 
ir kaip savo vaikus auginti, jeigu jie ne
turės lietuvių vaikų draugų, jeigu tie visi 
lietuviškai nemoką tariami lietuviai kal
bės ne lietuvių kalba, nieko nebus girdėję 
apie Lietuvą ir jos problemas, jeigu nebus 
nei lietuviškos spaudos? Yra ir toliau pra
matančių, kurie pastudijavę šios dienos 
nuotaikas su kartėliu teigia, kad po 50 
metų lietuviškai kalbančių ar suprantan
čių tepaliks tik labai mažas procentas, o 
po 100 metų lietuvių kalbos Australijoje 
visai neliks.

Todėl ir visai pagrįstai šiandien klau
siame: ar esi lietuvis? Gal prieš 30 ar 40 
metų taip paklaustas, kiekvienas būtų 
skaudžiai įsižeidęs, bet šios dienos faktai 
net verčia taip klausti. Būdami ištikimi ir 
nuoširdūs lietuviai nebūtume niekad prie 

| Pokarinė Australijos darbiečių vyriau
sybė ėmėsi žygių pakelti gyventojų skai
čių, atidarydama duris pirmiausia Imigran 
tams iš D. Britanijos ir Airijos, o 1947 m. 
ir Vokietijos D.P. stovyklose esantiems 
pabaltlečiams ir lenkams. Po jų sekė olan 
dal, vokiečiai, italai, graikai ir kiti euro
piečiai. Spalvotieji taip pat buvo įsilei
džiami, bet labai juos atrenkant ir ma
žais skaičiais. Nors ir nelabai viešai, tebe 
vyravo „Baltosios Australijos“ linija. Dar 
apie 1965 m., kai liberalų valdžia galvo
jo šiek tiek sušvelninti sąlygas nebaltųjų 
įvažiavimui, ministeris, kuris su entuzi
azmu suorganizavo pokarinę europiečių 
imigraciją į Australiją, būdamas opozici
jos vadu-, parafrazavo anglišką posakį: 
„Two wrongs don't make a right“ (dvi 
klaidos nesudaro tiesos) ir „Two Wongs 
don't make a white“ (du kiniečiai neatsto 
ja vieno baltojo).

„Baltosios Australijos“ politiką galuti
nai sugriovė Vietnamo karo pabaigoje 
įvykęs masinis bėgimas iš Pietų Vietnamo 
į Tailandą, Malaiziją ir kitas Azijos ša
lis. Pagal savo gyventojų skaičių, Austra
lija daugiau negu kitos šalys priėmė tų 
pabėgėlių nuo Vietnamo komunistinio re
žimo. Pagal tarptautinius susitarimus, 
Australija šiais metais priims apie 75,000 
imigrantų. Iš jų apie 17,000 bus pabėgė
liai, o 43.000 atvyks pagal šeimų sujungi
mo schemą. Likusieji — specialistai ir 
biznieriai. Apie 40 proc. Imigrantų iš pir
mųjų dviejų kategorijų bus azijatai.

Iki šiol didelis skaičius imigrantų iš Eu 
ropos ir pastaruoju laiku iš Azijos, Aus
tralijai didelių rasinių problemų nesuda
rė, bet prie dabartinio ekonominio sulėtė
jimo, kurio pasėkoje bedarbių skaičius 
pakilo Iki 700,000, atsiranda balsų, reika
laujančių sustabdyti azijatų imigiraciją. 
Kol tie balsai ateidavo iš kraštutinių de
šiniųjų organizacijų ar paskirų žmonių, 
daug dėmesio 'i tai nebuvo kreipiama, bet 
kai žinomas Melbourne universiteto isto
rijos profesorius išreiškė savo abejones 
dėl didėjančios emigracijos iš Azijos, de
batai išėjo į viešumą. Neoficialūs apklau
sinėjimai parodė, kad profesorius garsiai 
išreiškė tai, ką galvoja daug australų. 
Pradedama abejoti ir darbiečių, prieš tai 
liberalų, vyriausybės vedama „daugia- 
kultūrinės Australijos“ politika.

Pažiūrėjus į tautinius, religinius ir poli
tinius ginčus^ vykstančius Libane, prisi
minus rasines riaušes, laiks nuo laiko 
vykstančias Amerikoje ir Anglijoje, atro
do, nevertėtų kurti problemų, kur jų dar 
nėra. Bet ar galima atstumti žmones, ku
rie, kaip ir daugelis pokarinių imigrantų 
iš Europos, 'bėgo nuo komunizmo? Ar ga
lima rimtai jau dabar kalbėti apie rasines 
problemas, kai nebaltosios rasės žmonės 
Australijoje nesudaro nė 2 proc. gyvento
jų?

Ateityje Australija turės rasti atsaky
mus į šiuos klausimus. Dabar galima tik 
paminėti kai kurių Australijos lietuvių 
veikėjų bendravimą su australais, prieš 
šiškais nuo komunistų bėgusių vietnamie
čių imigracijai į Australiją. Su jais ben
draujama vardan „bendros kovos prieš 
komunizmą pasaulyje“.

J. Mašanauskas

šios padėties prisileidę, kad lietuvybės te
patikęs tik kiautas, o iš to kiauto išriedė
ję jaunikliai išsiklaidė savais keliais.

Ar esi lietuvis? — klausimas taikomas 
ne tiems, kurie tebesidarbuoja lietuvybės 
frontuose, bet gal daugiau tiems, kurie 
formaliai ir laiko savo lietuviais, bet nei 
kalba, nei užsiangažavimu to nepairodo.

Vartant istoriją užtinkame daugybę lie
tuviškų vardų, iš kurių retas prisipažinęs 
lietuviu ar bent pabrėžė savo lietuvišką 
kilmę, kuri, deja, juose nesužadino tauti
nės sąmonės ar ambicijos. Panašiai ir 
šiandie: kiek daug lietuvių yra iškilusių į 
pasaulines viršūnes tiek moksle, mene, o 
tačiau nedaug prisipažįstančių lietuviais. 
Ir tokios kino žvaigždės, kai kurių mūsiš
kių taip su pasididžiavimu garbinamos, 
■bet tkino pasaulyje jos figūruoja svetimais 
vardais, tarsi lietuviškas vardas pakenktų 
jų siekiamai karjerai. Turime visą eilę 
lietuvių, patekusių į reikšmingesnes pozi
cijas, kurie pakeitę ir vardus bei pavar
des, kad viršininkai ar bendradarbiai ne
įtartų jį esant ne vietinės kilmės. Kiek tas 
palengvina tokiems pakilti karjeros laip
tais, sunku atsakyti, bet pagrinde visiškai 
aišku: pripažinimą lemia ne kilmė, bet 
visų pirma profesinis pasiruošimas, pajė
gumas ir asmeninės pastangos. Tokiam ke
lio nepastos nei vardas, nei kilmė. Gi ne
išsiginant savo tautinės kilmės šitas bruo
žas tave pastato žymiai aukščiau tarp ki
tų, nes tas parodo tavo charakterį ir pa
stovumą, nes tas sukelia tavimi pasitikėji
mą, nes nesi lankstus ir pataikautojas pri
sitaikėlis, o tvirtas ir pastovus savo nusi
statyme, ištikimas savo tautinei priklau
somybei ir kilmei. Tokie asmenys visados 
daugiau vertinami ir gerbiami, o per juos 
ir visi kiti tavo tautiečiai įgyja respekto 
ir aukščiau vertinami.

Taigi, ar esi lietuvis, tvirtas kaip 
„ąžuols prie Nemunėlio"? Jei taip, tai ir 
tavo valkai išliks lietuviais gerbdami ir 
savo tėvus, ir savo tautinę kilmę, (v.k.)

„Mūsų Pastogė“
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Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 — 

rugpjūčio 5 d.d.. Augsburge, V. Vokietija.
35-ji Skautų Stovykla — liepos 28 — 

rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.
DBLK Bendrijos Suvažiavimas — gegu

žės 19 d., Židinyje, Nottinghame.
Sv. Kazimiero sukakties pamaldos — ge 

gūžės 20 d., 14 vai., Nottingham© katedro
je.

Išvyka J pajūrį — Brighton^ — birželio 
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
cialinis klubas.

Išvyka j Liet. Sodybų — gegužės 27 d. 
Rengia Londono lietuvių parapija.

Kardinolas J. B. Hume ir vysk. A. Deks 
nys lankys Lietuvių bažnyčią Londone — 
gegužės 13 d., 11 vai.

Vyskupas A. Deksnys Lietuvių Sodyboje 
atnašaus šv. Mišias ir pasakys pamokslą 
— gegužės 27 d.

Registered as a Newspaper at the Post 
Office..

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
Ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Prenumeratos kaina metams 16 svarų, 
pusei metų 8 sv. Užsienyje 17 sv. Į užsie
ni „E.L.“ yra siunčiamas oro paštu.

Kronika

AUKOS TAUTOS FONDUI
St. Štarka — 5 sv.
A. Gofman'as — 2 sv.
Nuoširdžiai: dėkoja

TFA D. Britanijoje

DBLS TARYBOS SPECIALUS POSĖDIS 
ATŠAUKTAS

Naujasis Tarybos prezidiumas praneša, 
kad numatytasis balandžio mėn. 14 d. 
specialus Tarybos posėdis atšaukiamas. 
Ateinančio posėdžio data bus paskelbta 
vėliau.

Naujasis Tarybos prezidiumas pareigo
mis pasiskirstė šitaip: pirmininkas — K. 
Bivainis, vicepirmininkė — N. Vainoriūtė, 
sekretorius — J. Levin skas, nariai — J. 
Adamonis ir J. Bliūdžius.

Atitaisymas
„Europos Lietuvyje“ Nr. 12 Manches- 

terio „Šv. Kazimiero minėjimo“ aprašyme 
korespondentas truputį suklydo: vietoje 
„Grandinėlės“ turi ibūti „Tėviškėlė“, o vie 
toje p. A . Podvoiskienės (pravedė loteri
ją) turi būti p. B. Kupstienė.

LNB XXXIII METINIS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 

XXXIII Metinis Susirinkimas įvyko kovo 
31 ir balandžio 1 dienomis Lietuvių Na
muose.

Susirinkimą atidarė LNB Centro valdy 
bos pirmininkas -archt. K. Tamošiūnas, pas 
veikindamas visus susirinkusius.

Sekretorius A. Vilčinskas paskelbė die
notvarkę ir perskaitė praėjusių metų su
sirinkimo protokolą, kuris visų buvo pri
imtas.

K. Tamošiūnas neskaitė metinio ataskai 
tinto pranešimo, kuris buvo skelbtas span 
doje, bet plačiau supažindino akcininkus 
su Lietuvių Namų kapitalinio remonto 
projekto sąmata. Remontas numatytas da
ryti neužtraukiant paskolos, todėl neturint 
pakankamai lėšų atlikti visus darbus iš 
karto, tai būtų vykdoma trimis fazėmis.

Pirmoji fazė (stogas, vandens rezervua
ras, vamzdžiai, išorinių sienų perdažymas, 
drėgmės pašalinimas Ir profesiniai patar
navimai) kainuotų apie 66,000 svarų.

Antroji fazė (priešgaisriniai įrengimai, 
laiptai, koridoriai, vonios, išvietės ir nuo
mojamų kambarių remontas) kainuotų 
apie 21,000 svarų.

Trečioji fazė (baro perkėlimas — ne
būtinai vykdyti) kainuotų 7,000 svarų.

Pirmosios fazės darbų vykdymas už
truktų vienerius metus, antrosios — dve
jus, o trečioji būtų vykdoma ketvirtaisiais 
metais.

Visų trijų fazių darbai kainuotų apie 
94,500 svarų. Tačiau ateities infliacija, 
valstybiniai (VAT) mokesčiai ir kitokie 
nenumatyti struktūrinių dalių pakeitimai 
(jeigu reikėtų) tą sumą pakeltų daugiau
sia iki 120,000 svarų.

Toliau pirm. K. Tamošiūnas kalbėjo 
apie būtinus remonto darbus Sodyboje ir 
plačiau nušvietė spaustuvės sumodernini- 
mo reikalingumą.

Svarstant pirmininko pranešimą, kilo 
įvairių nuomonių, bet nutarta pritarti pir
miausia pirmosios fazės vykdymui.

S. Kasparas siūlė esamus namus par
duoti ir pirkti mažesnius. M. Bajorinas iš
kėlė dabartinių namų svarbą ir tikslus. 
S. Nenortas sakė, kad reikia remontuoti, 
nes sunku rasti panašų pastatą. J. Zokas 
klausė, ar buvo padaryti pasiteiravimai 

| Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už coli. Didesni skelbimai atitinkamai 

■ brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 

jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

į Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

! savo nuožiūra.
i Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 
Į dėl to nesusitarta, negražinami. .

Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo- 

. manę.

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 14 d., 6 vai., šeštadienį, 
80, Molesworth St„ Ukrainiečių klube 
įvyks DBLS Rochdale skyriaus narių su
sirinkimas. Bus padarytas pranešimas iš 
atstovų suvažiavimo ir svarstomi kiti sky 
riaus reikalai.

Visus narius maloniai kviečiame daly
vauti. Skyriaus Valdyba

Boltonas
SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 7 d. 7 vai., šeštadienį, 
99 Castle St. Ukrainiečių klube šaukiamas 
DBLS Boltono skyriaus marių susirinki
mas. Bus padarytas pranešimas iš Sąjun
gos atstovų suvažiavimo ir aptariami kilti 
skyriaus reikalai.

Visus narius maloniai kviečiame daly
vauti. Skyriaus valdyba

PADĖKA

Mirus mano mylimam. Vyrui 
KAZIMIERUI NARUČIUI, 
nuoširdžiai dėkoju visiems 

pareiškusiems liūdesio valandoje man 
ir mano šeimai užuojautą.

Ypač dėkoju kun. S. Matuliui už 
■laidotuvių pamaldas ir aplankymą 

namuose, ponams Končiams, 
Važgauskams ir visiems lietuviams ir 

kitataučiams dalyvavusiems 
laidotuvėse, už vainikus ir gėles.

Marytė Nakutienė ir šeima

VAIKŲ POEZIJOS RINKTINĖ
Balandžio mėn. New Yorke bus išleista 

Vytės Nemunėlio (Bernardo Brazdžio
nio) vaikų poezijos rinktinė „MAŽŲJŲ 
DIENOS“.

Šeimos, kurios turi mokyklinio amžiaus 
vaikų, gali gauti tą knygą nemokamai. 
Kreiptis ’į „Europos Lietuvio“ redakciją.

apie dabartinių namų vertę. J. Adamonis 
iškėlė valdiškos paramos klausimą. D. Ba
naičio nuomone, Suvažiavimas turi tai ga 
tutinai nutarti, ar pradėti tą kapitalinio 
remonto projektą vykdyti.

Tuo ir baigėsi pirmosios dienos susirin 
kimas.

Sekmadienį, po DBLS Suvažiavimo, bu 
vo tęsiamas LNB susirinkimas.

Į direktorių Centro valdybą buvo išsta
tyti 5 kandidatai: S. Nenortas, B. Butri
mas, I. Timmins, Z. Juras ir G. Ivanaus
kienė. Išrinkti S. Nenortas (6841 balsais) 
ir B. Butrimas (6485).

LNB direktorius spaustuvės reikalams 
V. Dargis nušvietė spaudos reikalus. Šiais 
metais sueina 30 metų nuo Nidos Knygų 
Klubo įsteigimo ir 20 metų nuo Pirmo
sios Pradalgės (K. Barėno redaguotos) 
pasirodymo. Ta proga šių metų pabaigoje 
bus išleistas jubiliejinis metraštis — Vie
nuoliktoji Pradalgė. Jau atsiliepė 33 rašy 
tojai, kurie atsiuntė ar pažadėjo atsiųsti 
savo kūrinius. Tikimasi gauti finansinės 
paramos iš Liet. Fondo.

Toliau V. Dargis supažindino akcininkus 
su šių metų spaustuvės darbais ir ateities 
planais net iki 1986 metų.

M. Bajorinas tarė keletą žodžių apie Ni
dos Knygų Klubo įsteigimą ir pažymėjo, 
kad to klubo steigėju buvo Vladas Dar
gis. >

Toliau V. Dargis aiškino apie planuo
jamą spaustuvės palaipsninį perėjimą į 
litografiją. Pirmiausia numatyta 'įsigyti 
klišėms gaminti kamerą. Kadangi LNB-vė, 
dėl numatytų didelių išlaidų namų re
montui, negalės skirti reikiamu sumų 
spaustuvės sumodeminimui, bus bandoma 
pravesti specialią rėmėjų loteriją, kuri 
būtų vykdoma kasmet. Bilietai kainuotų 
po 60 sv. D Britanijoje ir po 100 dolerių 
JAV-se. Pirma premija Siektų 3,000 svarų. 
Tai ypatingai loterijai reikėtų surasti ma
žiausiai 200 spaudos rėmėjų.

Baigdamas susirinkimą, LNB-vės pirm. 
K. Tamošiūnas padėkojo buvusiems „Eu
ropos Lietuvio“ redaktoriams inž. J. Vil
činskui ir J. Mašanauskui už kruopštų dar 
ibą, ponams Jurams už Sodybos gerą tvar 
kymą, visų skyrių vedėjams ir bendradar 
ibiams bei rėmėjams.

Kovo 31 d. Lietuvių Namuose įvykusį 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
narių metinį suvažiavimą atidarė DBLS 
pirm. J. Alkis, pasveikindamas visus susi
rinkusius ir palinkėdamas darnaus ir sėk
mingo darbo. Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji nariai. Prisiminti suslrgusieji ir 
negalėjusieji dalyvauti šiame susirinkime 
veiklieji nariai: P. Mašalaitis, Z. Juras ir 
J. Dimša.

Suvažiavimui pirmininkauti išrinktas 
A. Pranskūnas, o sekretoriauti — J. Zo
kas. Rezoliucijų ikomisijon — J. Vilčins
kas, R. Šova ir J. Levinskas.

Lietuvos Atstovas V. Bailokas tarė ilges 
n'į žodį ir paskatino ir toliau dirbti tą 
darbą, kurį DBLS jau tiek metų atlieka. 
DBLS pirm. J. Alkis pasveikino suvažia
vusius PLB pirm. p. Kamanto vardu. Raš
tu sveikino Sielovados vardu kun. S. Ma
tulis, P.B. Vankala ir „Šiluvos“ moterų 
draugija.

DBLS pirmininkas nebekartojo savo 
pranešimo, anksčiau paskelbto „E. Lietu
vyje“, bet tik papildė. Įteikė DBLS Gar
bės nariams Lietuvos Atstovui V. Balto
kui, Dr. S. Kuzminskui ir inž. J. Vilčinskui 
specialius latžymėjimo lakštus. Negalėju
siems .atvykti į Suvažiavimą Garbės na
riams, P.B. Veikalai ir P. Mašalaičlui, tie 
lakštai bus persiųsti. Toliau pirmininkas 
kalbėjo apie D. Britanijos lietuvių paro
dą praėjusiais metais Čikagoje, apie Va
sario 16 proga renkamųjų aukų paskirsty 
mą, apie 1000 dolerių auką Lituanistikos 
katedrai, pabrėžė būtinumą telkti veiklai 
naujas jėgas, stiprinti politinį veikimą, 
Derby skyriaus pavyzdžiu, priminė testa
mentų svarbą, reikalą ateity plėsti litua
nistinę veiklą ir steigti mokyklėles. Kul
tūrinėj veikloj padaryta pažanga. Su DBL 
Jaunimo Sąjunga ryšiai stiprinami. Liepos 
mėn. .atvyksta iš Toronto tautinių šoklų 
ir dainos grupė „Gintaras“. Bus progos 
surengti tos grupės koncertus keliose vie
tose.

Centro valdybos iždininko B. Butrimo 
apyskaita buvo paskelbta laikraštyje — 
jos nebekartojo, atsakė tik į klausimus.

Tarybos pirmininko R. Šovos praneši
mas, kuris „E. Lietuvyje“ nebuvo skelb
tas, nušvietė buvusius kelis Tarybos su
važiavimus, jaunimo reikalus ir Jaunimo 
komisijas sudarymą.

Tautos fondo .atstovas inž. J. Vilčinskas 
pareiškė, kad praėjusiais metais gauta 
daugiau įaukų ir stambių palikimų. Stam
besnieji aukotojai, P. Vičas, N. Butkus, 
Dr. J. Mockus, P.B. Varkala ir p. Kamin-s 
kienė gavo specialius padėkos ir atžymėji- 
mo lakštus.

Tautinės paramos fondo atstovas Dr. 
S. Kuzminskas apžvelgė ketverių metų fi
nansinę padėtį, paskelbė siuntinių skaičių 
ir iškėlė kitus klausimus, susijusius su tuo 
darbu. Padėkojo tiems žmonėms, kurie tai 
atlieka. Pabrėžė, kad reikia telkti naujų 
žmonių talkai.

DBL Jaunimo sąjungos pirm. V. Puo
džiūnas gan ilgam^pran-ešime supažindino 
su dabartinės valdybos darbais, pažymėjo, 
kad santykiai su DBLS C. V-ba yra geri1, 
papasakojo apie buvusį Rugbyje pabaltie- 
čių jaunimo subuvimą, iapie būsimą balan 
džio 14 d. suvažiavimą Amsterdame ir ki
tus ateities planus.

Revizijos komisijos pirm. P. Popiika per
skaitė revizijos aktus: DBLS, Tautinės pa
ramos fondo ir Tautos fondo.

Toliau sekė diskusijos.
J. Levinskas iškėlė Čikagos parodėlės 

trūkumus: esą, nebuvo paminėta visa spau 
da, kaip, pvz., skautų „Budėkime“.

D. Banaitis siūlė rinkti Tarybon veik
liuosius kultūros ir meno darbuotojus.

J. Bliūdžius ir J. Adamonis prašė dau
giau informacijų dėl „Gintaro“ grupės at
vykimo ir jos koncertų.

D. Banaitis Iškėlė neaiškumus Z. Juro 
politinės apžvalgos straipsnyje.

Pirm. J. Alkis atsakė į paklausimus ir 
paaiškino, kad Toronto „Gintaro“ grupė 
atvyksta į Šiaurės Angliją dalyvauti tarp

Leigh
MIRĖ JUOZAS VASILIAUSKAS

Kovo 10 d. -Leigh ligoninėje mirė Juo
zas Vasiliauskas, 76 m. amžiaus, kilęs iš 
Panevėžio miesto.

Atlikęs (karinę tarnybą Lietuvos kariuo
menėje, pasiliko liktiniu puskarininkiu, 
bet po kiek laiko išėjo Iš kariuomenės ir 
pradėjo dirbti Panevėžio m-aisto faforike. 
Buvo vedęs, turėjo du vaikus.

Karui prasidėjus, stojo į savisaugos da
linius, užsitarnavo viršilos laipsnį. Pasi
traukęs į Vakarus, pateko į Belgijos be
laisvių stovyklą, o paskui apsigyveno V. 
Vokietijoje

Į Angliją atvyko 1947 m. Darbą pradėjo 
anglies kasykloje ir gyveno Lutono la
geryje, įkuriame buvo apie šimtą lietuvių. 
Ten veikė tautinių šokių grupė, choras 
ir meno -grupė, kuriai vadovavo Juozas. Jis 
pats ir vaidino. Juoz-as taip pat dainavo 
„Linksmųjų brolių“ sąstate.

Panaikinus lagerį, Juozas apsigyveno 
Leigh mieste, nusipirko namuką ir vedė 
antrą kartą. Kasyklose išdirbo iki 65 m. 
-amžiaus ir išėjo į pensiją. Po kiek laiko 
susirgo, -atsigulė ligoninėn. Grįžo namo, 
bet širdis buvo silpna. Turėjo keturis šir
dies priepuolius. Paskutinį kartą nuvežtas 
ligoninėn, po operacijo-s mirė.

Juozas tavo lietuvis patriotas, priklausė 
DBLS-gai, skaitė „Europos Lietuvį“ ir 

tautiniam festivaly, o dėl atskirų koncer
tų lietuviams reiks dar susitarti.

Toliau D. Banaitis iškėlė dideles kelio
nių išlaidas. Ižd. B. Butrimas sako, kad 
tai tik minimumas už benziną, atvažiuo
jantiems valdybos nariams iš provincijos, 
pvz., Tarybos pirmininkas iš viso nieko 
neimdavo, be to, buvo mokėtos kelionių 
išlaidos koncertų dainininkams. K. Bivai
nis siūlė, kad į Centro valdybą rinkti tik 
Londone gyvenančius — būtų mažiau iš
laidų.

Dėl Tarybos pirmininko pranešimo p-asi 
sakė J. Adamonis: esą, tarybos suvažiavi
mai daugiausia kėlė tik jaunimo reikalus.

A. Jaloveckas užklausė, .ar kas daroma 
Kasparo, Balėnų ir Snabaičių reikalu.

J. Vilčinskas siūlė, kad Taryba nesikištų 
į jaunimo reikalus, o daugiau kreiptų dė
mesį į statute nustatytus uždavinius.

J. Bliūdžius ir J. Levinskas taip pat aiš 
kino, ką turi veikti Taryba, svarbiausia, 
būti tik patariamuoju organu ir sklan
džiai bendradarbiauti su Centro valdyba.

A. Bučys užsiminė apie vis dar nesibai
giantį įstatų keitimą.

DBLS sekr. A. Vilčinskas gan plačiai 
aiškino tą visą užsitęsusį reikalą, kuris 
kilo dėl DBLS-gos turto apsaugojimo, kad 
jis ateity nepatektų į privačias rankas.

Dėl Tarybos uždavinių dar pasisakė E. 
šova, P. Bukauskas ir J. Bendorius.

J. Alkis, remdamasis 1969 m. Tarybos 
statutu, galutinai nusakė Tarybos užduo
tį-

Tarybos pirm. R. Šova paaiškino, ką 
Taryba darė ir ką bandė pasiekti, ypač 
jaunimo reikalu, bet dėl laiko stokos ne
užbaigė. Tuo pačiu jis atsisakė kandida
tuoti 'į naująją Tarybą.

Tautos fondo ir Tautinės panamos fon
do reikalais užklausimų nebuvo.

Dėl Jaunimo sąjungos pirmininko pra
nešimo pasisakė J. Adamonis, J. Levins
kas ir J. Alkis. E. Šova iš savo patirties 
nušvietė jaunimo pažiūras 'į DBLS skyrių 
veiklą. DBLJS pirm. V. Puodžiūnas atsa
kė.

J. Alkis pareiškė, kad Revizijos komisi
jos pranešimai turėtų būti trumpesni, ne- 
beskaitomi, nes yra skelbiami spaudoje.

Po to, sekė organizacijų ir skyrių atsto
vų pranešimai.

Pirmiausia, platų ir įdomų „Gintaro“ 
choro veiklos apibūdinimą pateikė p. Gas 
perienė. JI užtvirtino, kad nežiūrint žmo
nių sumažėjimo, meninių grupių veikla 
dabartiniu metu sustiprėjo, bendradarbia- 
vimias ir ryšiai suartėjo, ypač su Škotijos 
lietuviais. Baigdama pranešimą, pareiškė 
padėką Centro valdybai už supratimą tų 
problemų, kurios iškyla tame darbe.

Skautų veiklą nušvietė Rajono vadas 
Vaitkevičius, pakvietė atsilankyti ateinan 
čion 35-jon stovyklon ir pareiškė padėką 
visiems rėmėjams.

Bradford© sk. pirm. J. Adamonis kalbė
jo apie Klubo stiprią finansinę padėtį, pa
ramą kultūriniams reikalams, didelę pini
gų sumą, skirtą V. Rakauskaitės plokšte
lės išleidimui. Baigė skyriaus reikalais: 6 
nariai mirė, bet jų vieton įstojo kiti.

Kun. J. Sakevičius iškėlė praėjusį dide
lį įvykį — šv. Kazimiero minėjimą Romo
je. Pasiūlė, kad Suvažiavimas pasiųstų 
šv. Tėvui padėkos laišką. Taip pat jis pa 
brėžė vienybės reikalą ir siūlė visiems 
susitaikyti. Prašė kuo gausiau atvykti !į 
Lietuvių bažnyčią, kai gegužės mėn. lan
kysis kardinolas Hume ir vysk. Deksnys.

Derbio skyriaus pirm. J. Zokas iškėlė 
politinės veiklos svarbą ir ragino ją plės
ti, nurodydamas galimybes ir būdus.

Tuo Suvažiavimo pirmoji diena ir baigė
si.

17 vai. prasidėjo Liet. Namų B-vės ak
cininkų susirinkimas. 19 vai. (buvo vaka
rienė ir apie 21 vai. dalyviai išvyko auto 
■busu nakvynei į Sodybą.

Antroji Suvažiavimo diena prasidėjo 
sekmadienį, 10 vai. ryto.

Pirmiausia Mandatų ir nominacijų ko
misijos pranešimą perskaitė A. Jalovec

priklausė Nidos Knygų Klubui. Pasižymė 
jo draugiškumu ir dosnumu.

Palaidotas Leigh miesto kapinėse. Pali
ko liūdinčią žmoną.

Ilsėkis ramybėje, Juozai. Šviesiai prisi
minsime Tavo darbus meninėje ir kultū
rinėje Anglijos lietuvių veikloje.

J. P-čius

NAUJA LEIGH SKYRIAUS VALDYBA
Kovo 17 d. įvykęs skyriaus metinis susi

rinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja 
valdyba: pirm: — A. Gramauskas, Vice- 
pirm. — A. Gudelis, sekr. — J. Pilipavi
čius, kasin. — M. Auškalienė ir kand. — 
J. Arbačiauskas.

Revizijos komisijon: B. Alekna, V. Miš
kinis ir J. Dunauskas.

Manchesteris
PRANEŠIMAS

Grįžęs Iš DBLS-gos Metinio Suvažiavi
mo Ant. Jaloveckas balandžio mėn. 14 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro Manchester!© 
Lietuvių klube padarys pranešimą apie 
Suvažiavimą. Skyriaus narius ir LNB ak
cininkus kviečiame dalyvauti

Skyriaus Valdyba

MIRĖ VYTAS ČEKAS
Kovo 19 d. ligoninėje mirė Vytas Če

kas, sulaukęs -62 m. amžiaus. Jis restora

kas: Suvažiavime dalyvavo 20 atstovų iš 
18 skyrių (atstovavo 729 nariams) 1r 13 
organizacijų ir klubų atstovai.

Kandidatai į Centro valdybą buvo: S. 
Nenortas, B. Butrimas, I. Timmins, Z. Ju
ras ir G. Ivanauskienė. Į Tarybą — J. 
Adamonis, K. Bivainis, J. Bliūdžius, P. 
Bukauskas ir P. Dzldolikas. (Pasitraukė 
A. Bučys ir R. Šova). Revizijos komisijon 
— V. Leonas, P. Popika, V. Puodžiūnas ir 
S. Štarka.

Toliau sekė klausimai ir sumanymai.
J. Zokas siūlė surengti 40 metų tremties 

sukakties paminėjimą. Pasisakė dėl Poli
tinės komisijos veiklos, dėl parlamentarų 
pažadėjimo lietuvių priėmimo parlamen
te, Europos parlamento rinkimų proga pa 
ruošti ir siųsti laiškus vietos kandidatams.

J. Vilčinskas iškėlė mintį, kad toks mi
nėjimas būtų kartu sujungtas su Vliko 40 
m. sukaktim.

Tačiau D. Banaitis sakė, kad ta liūdna 
sukaktis turėtų būti minima tik lietuvių 
tarpe.

J. Alkis siūlė tą laiškų akciją pravesti 
kartu su kitais pabaltiečlais. Politinė ko
misija yra dar kūrimosi stadijoje, laikui 
bėgant fbus plečiama jos veikla. J. Bliū
džius pasiūlė pagaminti anglų kalba už- 
rašų-dienoraščio knygutę, kurioje būtų 
daug informacijos apie Lietuvą. Tokią 
knygutę plačiai išplatinti anglų visuome
nėje.

V. Dargis pritarė tai minčiai ir žadėjo 
padaryti kainos apskaičiavimą. Dr. S. 
Kuzminskas visgi mano, kad reikėtų tūks
tančių egzempliorių, ir tai labai brangiai 
■kainuotų.

M. Bajorino mintis garsinti Lietuvos var 
dą vietinėse anglų parapijose buvo origi
nali. Parapijiečiai rašo laiškus politiniams 
kaliniams Sov. Sąjungoje, nežinodami net
gi, kur ta Lietuva yra. Pvz., jo parapijoje 
yra proga bažnyčios salėje iškabinti Lie
tuvos žemėlapį, bet tokio negalima- gauti. 
Reikėtų imtis žygių pasigaminti tokių že
mėlapių. Dėl Lietuvos žemėlapių pasisako 
ir kiti.

Dr. S. Kuzminskas siūlo, kad politinė 
akcija būtų dar daugiau stiprinama pro
vincijoje, kur lengviau prieinama prie 
parlamentarų, bet tam darbui vadovauti 
turėtų -gerai moką anglų kalbą.

E. Šova patarė daugiau kelti viešumon 
DBLS priklausymą Pasaulio Lietuvių B- 
nei.

S. Nenortas pažymėjo svarbą, kad DBLS 
turėtų bent -51 proc. visų LNB-vės -akcijų. 
'Reikia tas akcijas kaupti ir rinkti žinias 
-apie mirusiųjų akcininkų -akcijų likimą. 
Daug akcijų yra dingusių be žinios.

Po to, rinkimų rezultatus perskaitė A. 
Jaloveckas.

Centro valdybon perrinkti B. Butrimas 
(544 balsai,) ir -S. Nenortas (508).

Tarybon išrinkti 3 nauji nariai: J. Ada
monis (558 balsai), K. Bivainis (54'3) ir 
J. Bliūdžius (499).

Revizijos komisijon-: P. Popika (605), 
V. Leonas (521) ir S. Štarka (491).

Mandatų ir nominacijų komisija -ki
tiems metams: A. Jaloveckas, -M. Gelvi- 
-nau-skienė ir J. Zokas.

J. Alkis trumpai supažindino su planuo
jamu gegužės mėn. 12 d. mūsų Pasiunti
nybės Atstovo V. Balicko 80 m. sukakties 
proga pagerbimu, kuris bus rengiamas 
Lietuvių namuose.

J. Vilčinskas perskaitė šio Suvažiavimo 
rezoliucijas.

-Suvažiavimo pirmininkas A. Pranskū
nas trumpu patriotiniu žodžiu užbaigė -Su 
važiavimą, o Dr. S. Kuzminskas padėkojo 
prezidiumui, rezoliucijų komisijai ir vi
siems dalyviams už damų ir gražiai pra
ėjusį Suvažiavimą.

Įspūdingai sugiedotas Tautos himnas.
Apskritai paėmus, šis Suvažiavimas, 

tvarkingai pravestas A. Pranskūno, -buvo 
vienas pavyzdingųjų DBLS suvažiavimų, 
-praėjęs pakilioje, draugiškoje ir santūri© 
je nuotaikoje.

ne buvo primuštas, nuvežtas į ligoninę, ne 
atgavęs pilnos sąmonės, mirė.

Jis kilęs iš Vilniaus krašto. Karo metu 
tarnavo lenkų kariuomenėje. Lietuviško
je veikloje nedalyvavo ir lietuviškose pa
maldose nesilankė. Daugiau žinių apie jį 
neteko gauti.

PAMALDOS
Manchester — Velykų I dieną, 12.30 vai.
Bolton — Velykų II dieną, 11 vai., St.

Patrick's bažn.
Leeds — bal. 29 d., 12.30 vai.. Holy Ro

sary bažn., Chapeltown Rd.
Eccles — balandžio 8 d., 12.15 vai.
Rochdale — balandžio 15 d., 12.30 vai.
Stoke-on-Trente— bal. 7 d. šeštadienį, 16 

vai., šv. Vulstane.
Ketteringe— bal. 8 d., 14 vai., Šv. Eduar 

de.
Derbyje — bal 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — bal. 15 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Kun. J. Sakevičius. M.IC„ patarnaus.
Gloucesteryje — balandžio 7 d., 12.15 v., 

šv. Petre.
Stroude—bal. 7 d., 17 v„ Beeches Green.
Leamingtone Spa. — bal. 14 d., šeštadie

nį, 15 vai. šv. Petre, Dormer Place.
Northamptone — balandžio 15 d., 18.15 

vial., šv. Lauryne, Craven St.
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