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Londono dienraštis „Daily Telegraph“ 
(IV.5) išspausdino savo Maskvos kores
pondento pranešimą, kuriame sakoma jog 
Sovietų naujas įstatymas numato aštrias 
bausmes asmenims, kurie yra nuteisti už 
antisovietinę agitaciją ir propagandą ir 
naudojasi finansine ar kitokia parama iš 
užsienio.

Sovietų baudžiamojo kodekso 70-tas 
straipsnis, pagal kurį daug disidentų bu
vo nuteista darbo stovyklų ibei tremties 
bausmėmis, dabar yra papildytas nauju 
paragrafu. Jame pasakyta, kad nusikal- 
tusieji bus baudžiami iki 10 metų sto
vyklos ir iki penlkių metų tremties už 
veiksmus, „naudojant pinigines lėšas ir 
kitas materialias vertybes, gautas iš už
sieninių organizacijų ar asmenų, veikian
čių tų organizacijų naudai, arba asmens, 
anksčiau nuteisto už ypatingai pavojingus 
valstybinius nusikaltimus.“

Vakaruose yra kilęs susirūpinimas, kad 
tas potvarkis gali būti panaudotas prieš 
žmones, kurte dėl įvairių priežasčių gau
na paramą iš įvairių .užsieninių humani
tarinių pagalbos organizacijų. Pavyzdžiui, 
politinių kalinių šeimos nariai gauna pa
galbą iš Aleksandro Solženicyno specia
laus fondo, sudaryto iš honoraro, kurį tas 
rusų rašytojas gavo už savo knygą „Gula
go salynas“. Sovietų valdžia bandė sustab 
dyti to fondo veiklą, areštuojant jo atsto
vus Maskvoje ir Leningrade.

Pagalbą gaudavo ir žydai, kurie buvo 
atleisti iš darbo vien tik .už bandymus 
emigruoti ‘į Izraelį. Įstatymas gali būti 
pritaikytas ir kai kuriems rašytojams, ku 
rie slaptai siuntė į Vakarus savo kūrinius 
ir už tai gaudavo honorarą.

Anglų laikraščio korespondentas sako, 
kad kol tas įstatymas dar nebuvo panau
dotas teismuose, sunku yra lįvertinti jo 
pilną reikšmę.

Anglikonų Bažnyčios lyderiai organizuo 
ja protestus prieš šį naują Sovietų įstaty
mą, kuris praktiškai sustabdys bet kokį 
dovanų siuntimą iš Vakarų valstybių or
ganizacijų.

PETICIJA. NEPRIIMTA
Paryžiuje rusų kalba leidžiamas laikraš 

tls „Ruskaja Mysl“ paskelbė ilgą praneši
mą apie Lietuvos tikinčiųjų pastangas ap 
ginti du praėjusiais metais suimtus lietu
vius kunigus — Alfonsą Svarinską ir Si
gitą Tamkevičių. Laikraštis ypatingu bū 
du atkreipia dėmesį, kad sovietinei val
džiai skirtas peticijas prašant išlaisvinti 
suimtuosius kunigus, pasirašė virš šimto 
tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų, kurių tar
pe 22 asmenys pasirašė net savo krauju. 
Rusų laikraštis taip pat informuoja apie 
Lietuvos tikinčiųjų nepasisekusias pastan 
gas masiniai pasirašytąsias peticijas dėl 
kunigų Išlaisvinimo Maskvoje įteikti vai 
džios atstovam. Apie tai Vakaruose iki 
šiol nieko nebuvo žinoma. Rusų laikraš
čio turimomis žiniomis, lietuvių tikinčių
jų delegacija net tris kartus buvo nuvy
kusi į Maskvą peticijų įteikimo reikalu. 
Pirmą kartą delegacijai Maskvoje buvo 
įsakyta sugrįšti atgal į Lietuvą ir kunigų 
išlaisvinimo klausimu kreiptis 'į vietos 
prokurorą. Delegacija pas prokurorą nie
ko nelaimėjo. Delegacijai nuvykus vėl 
į Maskvą, rusų laikraščio žiniomis, jos na 
riai geležinkelio stotyje buvo suimti ir 
nuvesti į milicijos būstinę. Čia iš delega
cijos buvo atimtas jos atvežtas prašymas 
ir delegacijos nariams pagrasinta sumu
šimu ir kalėjimu, jei jie dar bandys kuni 
gų Išlaisvinimo klausimu kreiptis į val
džią. Trečią kartą sugrįžusi į Maskvą, de
legacija įteikė prokurorui skundą. Šis ta
da grubiai pareiškęs, kad suimtieji kuni
gai ir visi tikintieji yra sovietinės val
džios priešai. Grįžę į Lietuvą, tikinčiųjų 
atstovai surašė laišką dienraščiui „Prav- 
dai“, atkreipdami dėmesį į grubų valdžios 
elgesį su delegacijos nariais. „Pravda“ laiš 
ko neatspausdino. Paryžiuje leidžiamas 
rusų laikraštis pažymi, kad Lietuvos tikin 
člųjų akcija už suimtus kunigus yra juo 
labiau verta išskirtinio dėmesio, žinant, 
kad ji buvo vykdoma nepaisant valdžios 
grasinimų peticijas pasirašančiuosius 
bausti kalėjimu. (K.L.)

PRIEŠ ATEIZMĄ
Kaip praneša šveicarų informacijos biu 

letenls „Glaube in der Zweiten Welt“, 
(Tikėjimas Antrąjame Pasaulyje), lenkas 
kunigas Popieluszko griežtai pasisakė 
prieš valdžios jaunimui brukamą ateistinį 
auklėjimą. Kunigas atkreipė dėmesį, kad 
nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, 
valdžia nepaliaujamai siekia įvesti ateisti 
nį monopolį švietimo ir auklėjimo srity
je. Šioms ateizmo brukimo pastangoms 
tėvai privalo pasipriešinti. Niekas neturi 
teisės iš jaunimo širdžių išrauti Dievą. 
Kunigas Popieluszko šia proga primena 
velionio kardinolo Višinskio žodžius, kad 
mokykla nepriklauso jokiai partijai, bet 
visai tautai.

EUROPOS PARLAMENTARO MINTYS
EUROPOS PROBLEMOS IR ĮŽYMAUS EUROPOS PARLAMENTARO NUOMONĖ

Daugelis yra tvirtai įsitikinę, kad Otto 
vcm. Habsburg, įžymiausios Europos ka
rališkosios šeimos narys, geriau nutuokia 
politikoje, negu bet kuris politinis veikė
jas. Deja, Otto von Habsburg iš tikrųjų 
nėra politinis veikėjas, jis yra Habsburgų 
700 metų amžiaus pilies valdytojas. Jis 
nebepretenduoja 'į Austrijos sostą, laisvu 
laiku užsiima politika, daug keliauja, ra
šo knygas, sako kalbas, yra Europos Par
lamento narys nuo 1979 metų.

Jo mintys Europos saugumo klausimu 
yra ypač įdomios.

Jo nuomone laisvajai Europai gresia 
konfrontacija su Sovietų Sąjunga, kuri 
yra kariniai stipri valstybė. Tačiau sovie
tų ekonomikos problemos ir etninė (tau
tinė) sudėtis sovietams kelia daug sunku
mų. Pirma, jeigu carinė Rusija buvo vie
na iš pirmaujančių Europos šalių maisto 
produktų eksportuojančių šalių tarpe, tai 
šiandieną Sovietų Sąjunga nepajėgia sa
vęs išmaitinti ir yra viena iš pirmųjų mais 
to produktus importuojančių šalių. Visas 
rytų blokas su Sovietų Sąjunga priešaky. 
(Comecon) yra įsiskolinęs Vakarams 
82 milijardus dolerų, o tai yra tokia suma, 
kurios praktiškai neįmanoma išmokėti. 
Dr. Habsburgas sako, kad yra tokia gali
mybė, jog kuris nors iš Sovietų lyderių 
pasinaudos Sovietų Sąjungos karine pir
menybe ir užpuls Vakarų valstybes, gelbė 
damas bankrotą savo šalies viduje. Todėl 
Vakarų taikos gynėjams reikėtų realistiš
kiau įvertinti esamą padėtį.

PROTESTAI
SUSIRŪPINIMAS DĖL KUN. S. TAMKEVIČIAUS NUTEISIMO

Kongresmanas John E. Porter iš Illi
nois valstijos Lietuvių Informacijos Cen
trui New Yorke pranešė, kad sausio 17 d. 
parašė laišką sovietų ambasadoriui Ana- 
toliui Dobryninui. Laiške išreiškė susirū
pinimą kun. Sigitu Tamkevičium.

„Kaip JAV Kongreso Žmogaus Teisių 
sambūrio kopirmininkas, aš atstovauju 
170 Kongreso narių, kurie yra pasiryžę pa 
dėti žmonėms, kurių pagrindinės laisvės 
yra varžomos,“ rašė kongresmanas Porter.

„Kaip žinote, religijos laisvė yra apsau 
gojama Sovietų Konstitucijos ir Helsinkio 
Baigiamojo Akto, kuriam TSRS pritarė. 
JAV interpretuotų Helsinkio susitarimais 
remiantį sovietų elgesį teigiamu žingsniu 
į Sovietų-JAV ryšių gerinimą,“ — tęsė 
kongresmanas.

Baigdamas laišką, kongresmanas Porter 
sakė: „Ponas ambasadoriau, aš prašau 
Jūsų tarpininkavimo padedant paleisti 
kun.Tamkevičių ne tik jo parapijiečių nau 
dai, bet dvasioje išsaugoti žmogaus teises 
visiems.“

Lietuvių Katalikų Religinei šalnai pra
šant, vyskupas Frank Murphy, Baltlmo- 
rės arkivyskupijos Teisingumo ir Taikos 
komisijos pirmininkas, sausio 10 d. para
šė laišką senatoriui Charles Percy apie 
kun. Sigito Tamkevičiaus nuteisimą.

„Aš norėčiau uždokumentuoti savo pa
sipriešinimą šiam teismui bei prašyti Jū
sų iškelti viešumon pasibjaurėjimą bei 
neteisingumą, kurį pajunta visi katalikai 
ir tikintieji dėl šių Sovietų Sąjungos žy
gių,“ — rašė vyskupas Murphy, sužino
jęs apie kun. Tamkevičiaus nuteisimą.

Rabinas Herbert Silbenmanas iš Beth 
EI kongregacijos Phoenix, Arizonoje pa
rašė laišką P. Kuriui, Lietuvos TSR Tei
singumo Ministeriui apie kun. Sigito Tam 
kevičiaus nuteisimą.

„Aš esu labai susirūpinęs kun. Tam- 
kevičiaus teismu ir savo kongregacijos 
vardu mūsų rūpestį jo areštu.

„Kiekvienas iš mūsų religinės bendruo
menės pripažįstame Dievo duotą teisę

STATOMA ANTRA SIENA

Pabėgėlių srautui iš komunistų valdomo 
Rytų Berlyno į Vakarus sustabdyti, mato 
ma, jau nebepakanka vienos mūrinės sie
nos, kuri buvo pastatyta beveik prieš 
25-erius metus Rytų Berlynui nuo Vaka
rų izoliuoti. Greta senosios mūro sienos, 
kuri yra vadinama gėdos siena, komunis
tinė Rytų Vokietijos valdžia dabar prade 
jo statyti antrą aukštą gelžbetonio sieną 
nuo garsiųjų Brandeburgo vartų Potsda
mo aikštės kryptimi. Naujoji siena yra 
penkių metrų aukščio. Naująją mūrinę 
sieną statančius darbininkus, kaip prane
ša užsienio spauda, prižiūri šimtai Rytų 
Vokietijos milicininkų, bijodami, kad ir 
šie darbinininkai nebandytų pabėgti 'į 
laisvę. Tačiau ši pagunda neaplankla nė 
pačių saugoto jų-milicininkų. Užsienio 
spauda pranešė, kad du darbininkus sau
goję Rytų Vokietijos milicininkai, pasinau 
dodami naujos mūro sienos statybos dar
bų sukeltu triukšmu ir netvarka pasieny
je, nepastebėti perėjo demarkacijos lini
ją ir laimingai pasiekė Berlyną. (K.L)

Kita Sovietų problema yra ta, kad vi
duje Sovietų Sąjungos sparčiai didėja azi
jatų kilmės gyventojų kontingentas, ypač 
musulmonų t.y. kazachai, uzbekai, tadži
kai ir t.t. Rusų tautybės gyventojai suda
ro tik pusę viso gyventojų skaičiaus, tuo 
tarpų kai azijatai 2000 metais sudarys 
apie 120 milijonų. Jie gali pasisavinti ra
dikalias musulmonių religijos idėjas iš 
Irano ir kitur.

Dr. Habsburgo nuomone taika Europoje 
gali būti Išlaikyta tik „blaiviai įvertinant 
Sovietų grėsmę“. „Mąstant tokioje švieso 
je,“ toliau tęsia jis, — „visas judėjimas 
už taiką yra pagrįstas neginčijamu naivu
mu, nesugebėjimu realiai įvertinti esamą 
padėtį. Žalioji partija Vakarų Vokietijoje 
ir kitur nieko nepasimokė iš istorijos. 
Jie niekaip nesupranta, kad tik silpnumas 
sukelia karą, ši teiginio puiki iliustracija 
yra Antrasis pasaulinis karas, ypač kas 
liečia Angliją ir Prancūziją, kai nacistinė 
Vokietija ruošėsi karui.“

Dr. Habsburgo nuomone, gynybos or
ganizavimo klausimu Europa daro vieną 
pagrindinę klaidą, kad JAV didžiąja dali
mi užsiima Europos gynyba ir saugumu. 
Europa gyventojų skaičiumi yra didesnė 
už JAV ir yra antra ekonomiškai pajėgi 
jėga pasaulyje. Jei Europos šalys susti
prins savigyna patys, tai nuo to nesusilp- 
nės Europos Ir JAV sąjunga.

Iš visų pasisakančių už suvienytą Eu
ropą Dr. Habsburgą išskiria tai, kad jis 
atkakliau už kitus siekia Sov. imperijos 

kiekvienam žmogui laisvai reikštis ir už
stoti savo brolį. Bandymas suvaržyti to
kią išraišką yra už vyriausybės ir parei
gūnų ribų.

„Mes... laukiame Jūsų atsakymo ir pa
stangų jį išlaisvinti.“

Kun. Bryan Hehir, Amerikos episko
pato Tarptautinės Talkos ir Teisingumo 
komisijos pirmininkas, reaguodamas į Lie 
tuvių Katalikų Religinės šalpos direkto
riaus kun. Kazimiero Pugevlčiaus apelia
cijas, parašė senatoriui Charles Percy 
apie kun. Sigito Tamkevičiaus likimą.

„Man neseniai pranešė kun. K. Puge- 
vičius apie kun. Sigito Tamkevičiaus by
lą... Šiuo laišku aš noriu prisidėti prie jo 
raginimo patariamai ai komisijai už reli
gines teises Sovietų Sąjungoje Ir rytų 
Europoje imtis iniciatyvos.

„Amerikos episkopatas ilgai ir vaisingai 
bendradarbiauja su kun. Pugevičiaus Lie
tuvių Informacijos Centru. Jo informacija 
yna tiksli ir jo asmeninė dedikacija Lie
tuvos katalikų likimui — pavyzdinė. Rei
kalo skubumas mane įpareigoja prašyti 
patariamosios komisijos intervencijos.“

VILNIAUS SPAUDA TYLI

Lenkijos komunistinis laikraštis KUR- 
JER SZCZECINSKI (III.5) išspausdino 
sovietų telegramų agentūros TASS žinią, 
kurioje sakoma, kad Lietuvos katalikų 
šventės išvakarėse Vilniuje buvo pagamin 
tas jubiliejinis medalis, skirtas švento 
Kazimiero mirties 500 metų sukakčiai at
žymėti.

TASSo korespondentas turėjo pasikal
bėjimą su kun. Algirdu Gutausku. Vil
niaus arkivyskupijos valdytoju ir Katali
kų Bažnyčios jubiliejui ruošti komiteto 
pirmininku, apie „Lietuvos katalikų šven 
tės programą“.

Tas Lenkijos laikraštis toje pat skilty
je įdėjo žinią Iš Vatikano, kurioje pra
nešama apie šv. Kazimiero sukakties mi
nėjimą šv. Petro bazilikoje, kur popiežius 
su 14 arkivyskupų ir vyskupų atnašavo 
'šv. Mišias. Tarp įvairių tautų vyskupų 
dalyvavo ir Lenkijos katalikų Bažnyčios 
atstovas arkivyskupas Stanislavas Dą- 
browski. Tikinčiųjų tarpe buvo per tūks
tantį lietuvių, atvykusių iš viso pasaulio 
kraštų.

Pažymėtina, kad okupuotos Lietuvos ko 
munistinėje spaudoje šv. Kazimiero 'šven
tė visiškai nebuvo paminėta. Nebuvo iš
spausdinta nei TASSo žinia apie Lietuvo
je pagamintą jubiliejinį medalį.

A. ŽUKAUSKAS AMERIKOJE

Lietuvis jūreivis Aris Žukauskas, pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį Tenerifo sa
loje pabėgęs iš sovietinio žvejų laivo „Sė
da“ ir Ispanijoje pasiprašęs politinės glo 
bos, jau yra atvykęs į JAV-jas, kur numa
to pastoviai įsikurti. Amerikiečių valdžia 
jam jau suteikė pabėgėlio prieglobstį. Jū_ 
reivo Ario Žukausko įkurdinimu JAV-se 
rūpinasi Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas.

atsitraukimo tam, kad Rytų Europos tau
tos galėtų dalyvauti kuriant Europos kon 
tinento ateitį. Po Jaltos konferencijos 1945 
metais, kada Europa buvo padalinta į po
litines veikimo sferas, vienas trečdalis vi
so kontinento atiteko Sovietų įtakai. „Rei 
kia pabrėžti, kad vienas pagrindinų už
duočių Europai“, — sako Dr. Habsburgas, 
„yna ne tik dekolonizacija Afrikoje ir 
Azijoje. Europa tai pat turi teisę būti de- 
kolonizuota“.

Europos Parlamente Dr. Habsburgas 
neoficialiai atstovauja tautoms, Sovietų 
pavergtoms už „geležinės uždangos“.

PASAULIO JAUNLMO SĄSKRYDIS 
ROMOJE

Romoje vyksta pasiruošimai didingam 
jaunimo sąskrydžiui, kuris įvyks balan
džio 11-15 dienomis Jubiliejinių Atpirki
mo metų proga. Sąskrydyje dalyvaus dau 
giau negu šimtas tūkstančių jaunimo iš 
Italijos ir 40-ies kitų pasaulio kraštų. Tai 
bus paskutinis ir galbūt pats įspūdingiau
sias maldos suvažiavimas Romoje prieš 
pasibaigiant Jubiliejiniams Atpirkimo me
tams. Sąskrydis suteiks progą pasaulio 
jaunimui drauge apmąstyti Jubiliejinių 
Atpirkimo metų kiekvienam tikinčiajam 
iškeliamus uždavinius Ir įsipareigojimus, 
o ypač drauge paliudyti tikinčio jaunimo 
ryžtą įsisavinti Kristaus mokslą, juo pa
grįsti savo gyvenimą Ir jtį skelbti pasau
liui, kaip tarpusavio meilės, vilties ir 
laisvės laidą žmonijai. Suvažiavimo daly
viai net keturis kartus susitiks su Popie
žium Jonu Paulium II-uoju, kuris Verbų 
sekmadienį, dalyvaujant jaunimui, šv. Pe 
tro bazilikos aikštėje aukos šv. Mišias. 
Bus rengiamos paskaitos ir svarstybos ak
tualiaisiais religiniais klausimais. Susiti
kimuose su jaunimu dalyvaus ir kalbės 
kardinolai, vyskupai, teologai, žymūs 
krikščionių veikėjai, jų tarpe žmonių mei
lės apaštale Motina Teresė iš Kalkutos, 
krikščioniškųjų židinių sąjūdžio steigėja 
Clara Lubich, Taize“ ekumeninio centro 
vadovas Roger Schutz. Pažymėtina, kad 
jaunimo sąskrydyje Romoje dalyvaus Ir 
nekrikščioniškųjų religinių bendruomenių 
atstovai, jų tarpe grupė jaunų budistų. 
Romoje yra sudarytas vadinamas „Soli
darumo Fondas“, kuris neturtingųjų pa
saulio kraštų jaunimui parūpins lėšas ke
lionei į Romą.

PLB ATSTOVAI KONFERENCIJOJE
PLB 'Spaudos ir Informacijos Reikalų 

komisijos pirmininkas Mykolas Drunga ir 
Teisinių Reikalų komisijos narys adv. Po
vilas Žumlbakis dalyvavo tarptautinės 
Americans for Due Process organizacijos 
vasario 4-5 d. Washington Georgetown 
universitete surengtoje konferencijoje 
JAV Teisingumo departamento OSI įstai
gos bylų, iškeltų Rytų Europos piliečiams 
dėl tariamo bendradarbiavimo nacių nu
sikaltimuose, klausimams aptarti. Kaip 
žinia, OSI siekia atimti pilietybę (arba 
teisę gyventi JAV) iš tų, kurie, įvažiuoda
mi į Ameriką arba pildydami pilietybės 
gavimo pareiškimus, buvo nuslėpę savo 
dalyvavimą nacių valdiniuose ar kariniuo 
se organuose, vykdžiusiuose nusikaltimus 
prieš žmoniją. Deja, duomenys apie tą jų 
„dalyvavimą“ dažnu atveju parūpinti ne 
kieno kito, o sovietinio saugumo. Dėl to 
tais „duomenimis“ negalima iš principo 
pasitikėti, žinant, kckie Maskvos kėslai 
nuo komunizmo pabėgusiųjų atžvilgiu.

Konferencijoje adv. žumbakis ir trys 
kiti apkaltintųjų gynėjai smulkiai nušvie
tė šio krašto pilietybės, nupilietinimo ir 
deportacijos teisės istoriją, teoriją ir prak 
tlką. Nustatyta, jog JAV įstatyme yra 
daug spragų, dėl kurių ateityje gali nu
kentėti ir kitų tautybių imigrantai. Svars
tyta, kokias įstatymo pataisas reikėtų pra 
vesti pro Kongresą (ir kaip). Prezlnden- 
tui Reaganui pasiųsta telegrama, atkrei
pianti jo dėmesį į konferencijoje iškeltus 
klausimus. Telegramą pasirašė 23 organi
zacijos, įskaitant ir PLB atstovus.

DARBININKAI ROMOJE
Darbininkijos globėjo šv. Juozapo litur 

ginės šventės išvakarėse kovo 18 d. Šv. 
Petro bazilikoje ir aikštėje įvyko darbinln 
kų pasaulio atstovų didingas susitikimas 
su popiežium Jonu Paulium II. Nesuskai
toma darbininkų minia nuo pat ryto buvo 
susirinkusi Šv. Petro aikštėje, kur turėjo 
įvykti pagrindinės iškilmės. Deja, atšalęs 
oras ir smarkus lietus daugelį privertė 
ieškoti apsaugos bazilikoje. Čia popiežius 
Jonas Paulius H aukojo iškilmingas šv. 
Mišias. Pamaldose dalyvavo didelės dar
bininkų grupės iš visos Italijos ir iš dau
gelio užsienio kraštų: Prancūzijos, Belgi
jos, Ispanijos, Liuksemburgo, Šveicarijos, 
Anglijos, Austrijos, Vokietijos, Olandijos, 
Portugalijos. Lenkijos darbininkams at
stovavo apie 600 asmenų, atvykusių iš įvai 
rių Lenkijos vyskupijų.

«iz~:i—si—sa 

LIETUVOJE ii-ii—iz—ii»iz—įsa
Juozui Matuliui 85 metai

Lietuvos Mokslų Akademijos preziden
tui Juozui Matuliui sukako 85 metai. Ta 
proga apdovanotas „Tautų draugystės“ 
ordinu.

Nauja telefonų numeracija
Nuo kovo 19 d. visų įmonių, įstaigų ir 

gyventojų telefonų numeriai yra jau šešia 
ženkliai. Dėl padidėjusio telefonų skai
čiaus prireikė šešiaženklės numeracijos. 
Dabar Kaune yra 66 tūkstančiai abonen
tų. Prieš penkiolika metų buvo 16 tūks
tančių.

Kur mokytis?
Kovo 20 d. „Tiesa“ paskelbė aukštojo 

ir specialiojo vidurinio mokslo institucijų 
sąrašą: 21 technikumą, 21 žemės ūkio te
chnikumą, 5 ekonomikos technikumus, 6 
medicinos mokyklas, 14 muzikos ir, peda
gogikos mokyklų, 2 taikomosios dailės 
technikumus, 1 milicijos mokyklą, 1 Vi
daus reikalų ministerijos specialią mo
kyklą, jūreivių mokyklą.

D. Kutkaitė nugalėtoja
Vilnietė D. Kutkaitė tapo tarptautinio 

turnyro Čekoslovakijoje nugalėtoja. Me
ninės gimnastikos čempionė daugiakovėje 
surinko daugiausia taškų.

Grafikos paroda
Vilniaus „Dailės“ parduotuvės salone 

veikia Sigitos Kišenaitės ir Petro Gaida
mavičiaus grafikos darbų paroda.

S. Kišenaitė 1972 m. baigė dailės insti
tuto taikomosios grafikos specialybę. Gy
vena Palangoje, ši paroda — antroji.

Klaipėdiečio Petro Gaidamavičiaus dar 
bai buvo eksponuoti ir tarptautinėse pa
rodose.

„Ąžuoliukas“ į Pietų Uralą
85 Mokytojų namų berniukų ir jaunuo

lių choro „Ąžuoliukas“ dainininkai išvyko 
koncertuoti į Pietų Uralą — čeliablnsko 
■miestą ir apylinkes. Jaunieji vilniečiai su 
rengs šešis koncertus.

„Lietuvos“ viešbutis
Kovo 20 d. naujai pastatytą Vilniuje 

„Lietuvos“ viešbutį aplankė aukštieji par 
tiečiai P. Griškevičius ir kiti. 22 aukštų 
viešbutyje įrengti ištaigingi kambariai, 
juose 700 vietų. Rūmus suprojektavo ar
chitektai A. ir V. Nasvyčiai.

Svečius supažindino su viešbučiu Už
sienio turizmo komiteto Vilniaus skyriaus 
valdytojas, komplekso direktorius R. Vai- 
gauskas.

R. Vaigauskas, prieš keliolika metų įdir
bęs Sovietų ambasadoje Londone. Įtartas 
šnipinėjimu, jis kartu su šimtu kitų sovie 
tų pareigūnų buvo tada pašalintas iš D. 
Britanijos.

Neblaivūs vairuotojai
„Valstiečių laikraštis“ rašo, kad Pakruo 

jo rajono „Didžiojo spalio“ vairuotojai 
dažnai neblaivūs sėda prie vairo. Praėju
siais metais sulaikyta net 15 neblaivių 
vairuotojų, šiemet — 3, o 9 — pažeidę eis 
mo taisykles.

Visuomeninis benzinas
Pensininkas K. Laucė „Tiesoje" skun

džiasi: „Dar dažnokai tenka matyti, kad 
nuosavų automobilių vairuotojai naudo
jasi benzinu, kuris priklauso visuome
niniam transportui. Tai didelis nuostolis 
visuomenei. Manau, reikėtų griežčiau ko 
voti su visuomeninio turto grobstytojais, 
Ilgapirščiais. Žinoma, būtina sustiprinti ir 
visuomeninio transporto degalų apskaitą“.

Jaunimo teatras
Dabartinis Lietuvos Jaunimo teatras 

įkurtas 1966 metais. Pirmasis spektaklis 
buvo Šekspyro „Romeo ir Džuljeta“. Tea
tre dirba trys režisieriai, trupėje 41 akto
rius. Per metus kolektyvas suvaidina vi
dutiniškai 350 spektaklių.

SIŪLO IŠKEISTI SACHAROVĄ

Tarptautinis. Sacharovo vardo komite
tas Danijoje pasiūlė, kad sovietinės val
džios ištremtas Nobelio Taikos premijos 
laureatas akademikas Sacharovas būtų iš
keistas į Vakaruose įkalintus sovietų 
šnipus. Tuo tikslu Komitetas kreipsis į 
septyniolika pasaulio kraštų, kuriuose yra 
kalinami sovietų šnipai, kviesdamas juos 
oficialiai iškelti mainų pasiūlymą Sovietų 
Sąjungos vyriausybei. Už Sacharovo iš
laisvinimą ir suteikimą jam galimybės iš
vykti į Vakarus, Komitetas siūlo išduoti 
sovietams apie 20 Vakaruose kalinamų 
sovietų šnipų. Pažymėtina, kad Sacharovo 
vardo komitetas Danijoje, kuris rūpinasi 
žmogaus teisių gynyba komunistų valdo
muose kralštuose, pirmasis iškėlė 1976 
metais įvykdytą sumanymą, iškeisti so
vietų kalinamą rašytoją Vladimirą Bu- 
kovskį į Čilės komunistų lyderį Corvala- 
ną.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
7. ŽYGIS Į VENGRIJĄ

Ramius, dieną už dienos vis ko nors 
naujo atnešančius karalaičio Kazimiero 
mokymosi ir auklėjimosi metus sudrums
tė ir kuriam laikui pertraukė jo tėvų poli
tiniai ir dinastiniai siekiai. Trylikos metų 
berniukui, vos ketverius metus telankiu
siam Dlugošo mokyklą, buvo skirta, nei 
daugiau nei mažiau, užimti Vengrijos ka 
raliaus sostą. Gal kas paklaus: Kas ir 
kodėl sugalvojo tokią netikėtą ir pavojin
gą avantiūrą? Ko bendro turėjo ano me
to (Lietuva ir Lenkija su Vengrija, kad ir 
ten prireikė veržtis lietuviui karalaičiui?

Šiek tiek susipažinusiam su Europos ‘is
torija nebus naujiena, kad vidurinėje jos 
dalyje esančių stambiųjų valstybių, kaip 
Vokiečių imperijos ir Lenkijos susijungu
sios su Lietuva, bei tarp jų įsispraudusių 
Čekijos ir Vengrijos karalysčių reikalai 
dažnai visaip pynėsi ir raizgėsi. Lenkai su 
sirišo su vengrais, kai jų karaliaus Vla
dislovo I duktė XIV a. pradžioje ištekėjo 
už Vengrijos (karaliaus Karolio Roberto 
Anjou. Taip šiojo sūnus Liudvikas Didysis 
galėjo tapti ir Lenkijos karalium. O pir
moji Jogailos žmona, Lenkijos karalienė 
Jadvyga, 'buvo kaip tik to Liudviko Di
džiojo, Lenkijos ir Vengrijos karaliaus, 
jaunesnioji duktė. Po Zigmanto Liuksem 
burgiečio, kuris buvo vedęs kitą, vyres
niąją, Liudviko Didžiojo dukterį ir 50 me 
tų išbuvo Vengrijos karalium, šv. Stepono 
karūna atiteko Jogailos sūnui Vladislovui, 
šv. Kazimiero dėdei, kuris, deja, trumpai 
tevaldęs, žuvo kovoje su turkais ties Var 
nos uostu prie Juodosios jūros. Nors šv.

Su livturiai.% 
Įįasaulyįe

KONSULUI A. SIMUČIUI 75 METAI
Lietuvos gen. konsulas New Yorke Ani 

cetas Simutis vasario 11 d. atšventė 75 
metų sukaktį. Sukakties paminėjimas įvy
ko Kultūros židiny Brooklyne.

MAŽOS KOLONIJOS PAVYZDYS
Venesuelos Maracaibo mieste gyvena 5 

lietuvių šeimos, o su apylinkėm priskai
čiuojama apie 10 šeimų, daugumoje miš
rios.

Vasario 16 proga Venesuelos LB Mar- 
caibo apylinkės valdyba viename didžiųjų 
provincijos laikraščių „Panorama“ Iš
spausdino skelbimą, užvardintą „Lietuva 
nori būti laisva“. Skelbime yra Lietuvos 
žemėlapis, duomenis apie krašto dydį, gy
ventojus ir kt. informacija Skelbime yra 
penki klausimai, į kuriuos turi atsakyti 
skaitytojas. Vienas klausimų: „Kodėl ga
linga So v. Sąjunga užėmė mažą Lietuvos 
valstybę ir tebelaiko okupuotą?“ Po klau 
simų, duodamas atsakymas: „Todėl Lietu
va ir šaukiasi laisvės“.

Technišką skelbimo darbą atliko inži
nieriai Linas Mažeika ir Alfonsas Pau
lauskas.

PREMIJA JAUNIMUI
Australijos Lietuvių fondo 500 dol. pre

miją 1983 m. aktyviausiam Australijos 
jlaunuoliui-lei komisija paskyrė Loretai 
Čižauskaitei ir Birutei šaulytei, padali
nant šią premiją pusiau.

Kazimieras gimė 14 metų po dėdės mir
ties, karaliaus dvare dar Sigai buvo mini
mas tas jaunas Jogailaitis ir prisimenami 
Vengrijos .reikalai. Daugiau negu kitiems 
Vengrija rūpėjo karalienei Elzbietai, nes 
jos tėvas Albrechtas juik taip pat buvo ir 
Vengrijos karalius, o vėliau Vengrijos 
sostan atsisėdo jos jaunutis brolis Vladis
lovas (Laszlo) Pomirtinis (Postumus). 
Kai šis 1457 m. nelauktai mirė, vengrai 
išsirinko savo magnatą ir kovose su tur
kais pasižymėjusio karžygio Janas Hunya 
di sūnų Motiejų, vadinamą Korvinu (Cor- 
vinus). Kadangi karalienės Elzbietos tiek 
tėvas, tiek brolis buvo be to ir Čekijos 
karaliai, jai rūpėjo ir Čekijos rei
kalai. Bet ir ten, mirus Vladislovui Pomir 
tiniui, čekai išsirinko husitų utrakvistų 
vadą Jurgį Podebradą. Taip susidūrė dvi 
skirtingos teisinės pažiūros į valdovų suk,, 
cesiją Čekijoje ir Vengrijoje. Patys ven
grai ir čekai laikė savo sostus elekciniais, 
o Elzbieta Kazimierienė gynė legalizmu 
pagrįstą dinastinę teisę. „Ji buvo tvirtai 
įsikalusi į galvą, jog broliui mirus, tik 
jos sūnums tepriklauso būti Čekijos ir 
Vengrijos karaliais. Abu rinktieji karaliai 
jai atrodė uzurpatoriai, jos teisių užgrobi- 
kai, negalį į anuos sostus turėti jokių pre
tenzijų. Elzbieta ir jos vyras Kazimieras 
tad vis įrodinėjo savo teises į albi karalys
tes“ (Z. Ivinskis, žr. Aidai, 1958 m., psl. 
109).

Kol karaliaus Kazimiero sūnūs dar bu
vo maži, nebuvo kaip daryti žygių įgyven 
dinti legitimacines teises į Čekijos ir Ven 
grijos sostus. Jiems kiek paaugus, apie

DIPL. EKON. JONAS K. KARYS

Mirė 1984 m. kovo 26 d., Bridgeponte, 
Connecticut.

Buvo gimęs Žaslių valsčiuje. Skėrių kai 
me. Amerikoje gyveno '37 metus.

Savanoris-kūrėjas, žurnalistas, lietuvių 
numizmatikos pirmūnas, mdkslininkas-au„ 
torius, už numizmatikos trilogiją apdova
notas „Aidų“ žurnalo premija.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS
1983 M. PREMIJŲ LAUREATAI

1. Rašyt. Kazimieras Barėnas.
2. Dail. Alfonsas Dangis.
3. Saulius Kubilius.
4. Muz. Aleksandras Kučiūnas.
5. Bronius Kviklys.
6. Žurn. Bronys Raila.
7. Prof. Antanas Rubšys.
8. Akt. Vitalis Žukauskas.
Premijos bus įteiktos Detroite balan

džio mėn. 15 d.

„MARGUČIO“ KONCERTAS
Kovo 24 d. Čikagoje surengtas „Margu

čio“ (Radijo vai. koncertas praėjo su pa
sisekimu. Programą atliko pantomiminin- 
kas Z. Banevičius iš Paryžiaus, daininin
kė V. Mozūraitytė, pianistė R. Lampsatytė 
ir smuikininkas M. Kollars iš Hamburgo.

JURGIS JANUŠAITIS PALIKO ČIKAGĄ
Lietuvių Žurnalistų sąjungos pirmininkas 
išeivijoje Jurgis Janušaitis kovo 19 d. pa
liko Čikagą ir apsigyveno Floridoje.

1470 metus, pačios aplinkybės skatino Len 
kijos karalių veikti. Čekijos karalius Jur
gis Podebradas, savo bėdų verčiamas ieš
kojo pagalbos pas (karalių Kazimierą. Už 
pažadėtą pagalbą sutiko, (kad vyriausiasis 
Kazimiero sūnus Vladislovas būtų išrink 
tas Čekijos karalium. Podebradas netru
kus mirė (1471 m. kovo 22 d.). Nieko ne
delsdamas penkiolikmetis Vladislovas, ly
dimas 7.000 raitelių ir 2.000 pėstininkų, 
išsiruošė į Pragą. Ten, Šv. Vito katedroje, 
jis tais pačiais metais rudenį (XI.22) bu
vo karūnuotas Čekijos karalium.

Tuo tarpu ir Vengrijoje prieš kieto Mo
tiejaus Korvino valdžią (būriavosi dalis 
magnatų, žadėdami paremti antrojo Len
kijos karaliaus sūnaus, Kazimiero, kan
didatūrą į Vengrijos sostą. Tarp maištau
jančiųjų prieš Motiejų buvo net pats Esz- 
tergoimo (Grano) arkivyskupas Janas Vi- 
tėz, Vengrijos primas ir karalystės kancle
ris; (prisijungė ir Pees (Fuenfkirchen) vys 
kūpąs Janos Czezinge, pora kitų vyskupų 
ir įtakingų magnatų. Jų siųsta delegacija, 
susidedanti iš 16 asmenų, atvyko į Kro
kuvą, tarėsi su karaliumi, žadėdami Kazi
mieraičio žygį tvirtai remti pačioje Ven
grijoje. Jie įtikino lenkus, kad vos tik ka
ralaitis įžengs į Vengriją, visi nepatenkin 
tieji būriais stos po jo vėliava. Karalaičio 
Kazimiero vardu Krokuvoje buvo paskelb 
tas atsišaukimas prieš „įsibrovėlį ir uzur
patorių“ Motiejų Hunyadį. 1471 m. spalio 
2 d., pačiose jaunojo Kazimiero 13-tojo 
gimtadienio išvakarėse, iš Lenkijos sos
tinės pajudėjo Vengrijos link žygio daly
viai: karalaitis Kazimieras, apsuptas bū
rio lenkų patarėjų ir lydimas Petro Dū
rino vadovaujamos 12.000 kareivių armi
jos, kurioje buvo apie 1000 totorių ir labai 
daug algininkų (ypač samdytų vokiečių).

A. ŠTROMAS

Laisvos ir vakarietiškos Lietuvos vizija
3. GERAS LIETUVIS — NE TIK 

IDEALISTAS BEI PATRIOTAS, BET IR 
EUROPIETIS.

Trečioji Railos (knygos tema — tai da
bartinių laikų lietuvio asmenybė. Jurgis 
Savickis yra Railai idealiai pavyzdingas 
lietuvis, ir kiekvienas genas lietuvis, anot 
jo, turėtų bent stengtis tapti tokiu, kokiu 
buvo Jurgis Savickis. Ogi, pirmiausia Sa
vickis buvo Vakarų Europos kultūros žmo
gus — vakarietis-inteligęntas par excel
lence. Toks pat, beje, yra ir pats Raila, 
kuris Savickio pavyzdžiu ragina lietuvius 
persiimti vakarietiškąja kultūra bei jos 
vertybėmis, senobinių - patriarchalinių 
lietuvių tapti lietuviais-vakariečiais. Sa
vickio asmens ir gyvenimo pavyzdžiu Rai 
la parodo, kaip vakarietiškumas praturti
na ir lietuvybę, kaip vakarietiškame kon
tekste karščiausias lietuviškas patriotiz
mas lengvai ir pilnai susiderina su plačiu 
Internacionalizmu ir netgi kosmopolitišku- 
mu. Čia Raila, kaip ir Tomas Venclova, 
kovoja su paplitusia lietuviuose tendenci
ja stengiantis išsaugoti lietuvybę, užsidary 
tl savo kiaute, atsiriboti nuo kitų tautų. 
Gal toji tendencija ir buvo pateisinama 
tautos formavimosi ankstyvesnėse stadi
jose, 'bet dabar, kai tauta jau susiforma
vo ir įsitvirtino visiems laikams, ši ten- 

Pakeliui prie jų prisijungė Pauliaus Ja- 
sienskio kariniai daliniai, kurie buvo be
grįžtą iš Čekijos, palydėję į ten naująjį 
karalių Vladislovą.

Iš Krokuvos pajudėję į pietus, žygio 
dalyviai greitai pasiekė vengrų žemę. Per 
vokiečių gyvenamą Kaschau (šiandien 
Košice, rytų Slovakijoje), jie traukė į 
pietvakarius pro Miškolcą, Egerfį iki Ha. 
tvano. Be liko apie 50 km iki Budos, Ven
grijos sostinės. Čia jie tikėjosi susijungti 
su vengrų sukilėlių daliniais. Koks didelis 
jiems buvo siuirpryzas, kai vietoje sukilė
lių prie Pesto jų laukė pats Motiejus Kor- 
vinas su 16.000 kariuomenės. Kazimierai
čio vadai pabūgo kautis svetimoje žemėje 
ir ėmė trauktis į šiaurės vakarus. Apsis
tojo Nitroje, kuriai Vengrijos primas bu
vo įsakęs atidaryti savo vartus. Motiejus 
tuo tarpu patraukė prie Esztergomo ir ap
supo pačią arkivyskupo buveinę. Išgąsdin 
tas staigaus apgulimo arkivyskupas atsi
metė nuo Kazimiero ir pažadėjo lojalumą 
Motiejui. Atėjo žiemos šalčiai, Kazimiero 
kariuomenei ėmė trūkti maisto, užpuolė 
ligos, pritrūko pinigų, algininkai, nebe- 
gaudami atlyginimo, vienas po kito ėmė 
išbėgioti. Kilo nesutarimai tarp pačių 
Kazimieraičio kariuomenės vadų. Karalai 
tis tokioje savitarpinėje nesantaikoje Ka
lėdų antrą dieną (1471.XII.26) su savo 
patarėjais pasitraukė iš Nitros į netolimą 
Gilavos pilį. Netrukus ir visai paliko Ven 
griją. 1472 m. sausio 30 d. jau rašė iš Dob 
czycų (25 km į pietus nuo Krokuvos) im
peratoriui Friedrichui III apie savo ne
pasisekusį žygį, kurį dėl žiemos šalčių bu
vęs priverstas sustabdyti.

Karalaičiui Kazimierui iš tikrųjų teko 
kovoti ne tik prieš Motiejų Korviną, (ku
ris, kaip greitai paaiškėjo, tvirčiau sėdė
jo soste negu jo priešai buvo manę. Dar 
nemaloniau karalaičiui buvo, kad reikėjo 
veikti prieš aiškiai tam žygiui nepalankų 
nusistatymą Romos kurijos, kuri nesvy

dencija virsta žalinga. Dabarbiniu -metu 
lietuvybė giliau tvirtės ir klestės, lietu
viui atsisukus į platųjį pasaulį ir jį įsi
savinus.

Patriotinis idealizmas bei altruizmas 
yra kita Railos .aukštai vertinama lietu
vio asmeninė savybė, kuri taip pat puikiai 
įsikūnijo Jurgio Savickio asmenyje. Prieš
pastatydamas ide-alistą-patriotą Savickį 
savanaudžiui-pseudopatriotui Turauskui, 
Raila išryškina mūsų tarpe esančius apsi- 
metėlius-karjeristus, kuriuos jis pasiry
žęs negailestingai demaskuoti ir diskredi
tuoti. Beje, šis klausimas nėra toks papras 
tas, kaip atrodo iš paviršiaus. Jei kraštu
tinėse situacijose skirtumas tarp patrioto 
ir pseudo (ar net ir anti) patrioto pasi
reiškia gana aiškiai, tai kasdienybėje, 
ypač okupuotoje Lietuvoje, šį skirtumą 
nustatyti, oi, kaip nelengva. Tai patyrė 
ir Raila, nagrinėdamas painų Vinco My
kolaičio Putino atvej į.

Railos pateiktoji Putino asmenybės in
terpretacija mane įtikino iš karto — įti
kino savo originalumu bei netikėtumu. 
Taip, aš tikiu, kad Putinas buvo daugiau 
linkęs prisitaikyti prie aplinkybių negu 
stoti su jomis 'į kovą, kad jo asmenybė bu
vo silpna ir stuburkaulis irgi ne iš stipriau 
šių. Tačiau ar galima jį vien tuo pagrindu 

ruodama palaikė Motiejų, kaip pasižymė
jusį kovotoją prieš turkus ir pasiryžusį 
įvesti tvarką Čekijoje, kur vis dar kėlė 
galvas Konstancos susirinkime pasmerkti 
utrakvistai. (Kaip tik šieji išrinko Vladis 
lovą Kazimieraitį Čekijos (karalium, kai 
tuo tarpu ištikimi popiežiui katalikai ka
raliumi buvo paskelbę Motiejų Korviną.) 
Todėl popiežius Sikstas IV 1472 metais 
skubiai siuntė į Krokuvą mirusiojo popie
žiaus sūnėną, kard. Morkų Barbo. Jis tu
rėjo karaliui Kazimierui išaiškinti, kokie 
pavojai jo laukia, jeigu jis tęs karą prieš 
Vengrijos karalių Motiejų. Jei Lenkijos 
karalius atsisakytų paklusti, legatas jau 
turėjo atsivežęs ekskomunikos bulę, ku
rią bereikėjo paskelbti (bulė datuota 
1472 m. kovo 1 d.; ją išl. Vetera Monumen 
ta Historica Hungarians saeram illustran- 
tia, ed. A. Theiner, II, Romae 1860, psl. 
434, nr. 615). Atvykusiam legatui prisi
statė ir pats karalaitis Kazimieras, pasa
kydamas ilgą lotynišką kalbą. Jis tvirtino 
esąs teisėtas Vengrijos karalius, paveldė
tojas karūnos, kurią nešiojo Zigmantas 
Liuksemburgietis ir du Habsburgai: jo 
senelis Albrechtas ir jo dėdė Vladislovas 
Pomirtinis. Išdėstė savo protėvių ir gi
minaičių iš tėvo ir iš motinos pusės nuo
pelnus krikčionybei. Atsargiai paaiškino 
tėvo politinę programą, bandė gintis nuo 
Romos kurijos kaltinimų, kad karalius 
Kazimieras su savo sūnumis paralyžuoj ą>s 
kovos prieš turkus organizavimą. Šis ka- 
ralaič'io su legatu susitikimas nebuvo vel
tui. Kardinolas Barbo, iš arčiau pažinęs 
jaunąjį Kazimierą, tapo sukalbamesnis. 
1472 m. rudenį jis patvirtino prieš tai. pa 
vasarį, tarp karalių Kazimiero ir Motie
jaus sutartas paliaubas. Kai 1474 m. pra
džioje šios paliaubos buvo pratęstos dar 
trejiems metams, jų aktuose šv. Kazimie
ras jau nebefigūravo kaip kandidatas ar 
pretendentas į Vengrijos sostą.

Paulius Rabikauskas

besąlygiškai pasmerkti kaip lietuvį, atsi
sakiusį patriotizmo vardan galimybės nor 
maliai bei patogiai gyventi ir dirbti? O 
gal tuo, kad Putinas pasiliko Lietuvoje ir 
'įvairių kompromisų pagalba sugebėjo joje 
išlikti, jis kaip tik ir atliko savo patriotinę 
pareigą — -bent taip, kaip jis ją pats ma
tė bei suprato? Raila ir neskuba į šiuos 
klausimus atsakyti vienareikšmiai. Taip, 
iš vienos pusės jis smerkia Putino kompro 
misą su okupantu, (bet iš kitos — pripažįs
ta, kad gal kai kuomet tokie kompromisai 
gali būti ir prasmingi. „Juk būna situaci
jų, — rašo jis, — kai tautos gyvenime sa
vo vietą, paskirtį bei prasmę turi ir nen
drės, o dabarties laikais net ir į lietuviš
ką lukštą įsitraukusios sraigės“ (psl. 189). 
Ir dar kitoje vietoje: „Man rodos, tokiais 
keistais ir prieštaringais atvejais kol kas 
nereikėtų trokšti tik vienodų ir visuotinai 
vieningų nuomonių... Visi įvertinsim tie
sos ieškojimų kilnumą, bet šiose bylose 
apsišaukėliai neklaidingais teisėjais būtų 
dar labai per ankstyvi" (psl. 194). Taigi, 
Raila ir pats atsisako šiuo atveju duoti 
galutinę išvadą. J‘is netgi dar daugiau nu
sileidžia, sakydamas: „O gal .aš klystu? 
Gal kas Putiną kitaip, vaizdžiau, teisin
giau aprašys? Tegu... Noris visumos požiū-

(Nukelta į 3 psl.)

K. BINKIS IR P. TARULIS
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Įsivyravę XVI šimtmety vienoje miesto daly jėzuitai 
ir kitoje protestantai savo energingu veikimu žymiai pri
sidėjo prie Vilniaus miesto praturtinimo naujais dideliais 
namais. Jie statėsi Vyskupų, Jono gatvėse ir Valavičių že
mės plotuose.

Vakarų Europoje išbujojęs protestantizmas įsiskver
bė ir į Lietuvą. Buvo momentų, kada naujojo tikėjimo vil
nis grėsė užliešianti katalikybę. Naujai iš Vakarų atvyks- 
tantieji pirkliai tą pavojų vis didino. Ypač gyvi prekybos 
santykiai buvo su Dancigu, į kurį iš visų pasaulio kraštų 
pribūdavo apie 500 įvairių kraštų laivų ir kuriame 1524 
metais įvyko pirmas protestantų sukilimas.

Daug protestantams Lietuvoje vystytis padėjo Vil
niaus pranciškonų vienuolynas ir jų bažnyčia.

Kai jaunas Zigmantas Augustas auklėti buvo paves
ta protestantams, jie dar energingiau ėmė veikti, ir pran
ciškonų vienuolyne įrengė net savo biblioteką.

Bažnyčioje ėmė skambėti protestantų dvasia persunk
ti pamokslai, daugely Lietuvos vietų įsikūrė protestantų 
globojamos ir gan gausiai lankomos mokyklos. Protestan
tų idėjas skelbė ne tik iš Radvilų rūmų, bet ir iš šv. Onos 
bažnyčios. Jiems, be Radvilų, padeda Tarlos, Goštautai ir 
kiti stambūs bajorai

Didysis Lietuvos Kunigaikšts susirašinėjo su refor
matorium Kalvinu ir kitais mokytais tos pakraipos vyrais. 
Vokiečių gatvėje 1547 metais buvo įsteigta nedidelė liu
teronų bažnyčia. Vilniuje pradedama plačiai skleisti ir net 
spausdinti protestantų raštai. Pats Liuteris padovanojo 

Zigmantui Augustui gražiausiuose aksamito, sidabru pa
gražintuose apdaruose savo vertimą šv. Rašto. Ta istori
nė relikvija lt>55 metais pergabenta į Karaliaučių.

Lietuvos diduomenė gan saitai žiuri į tikybos srovių 
kovą. Taip, žymus tų laikų tes.ninkas Augustinas Rotun- 
aus Meieskis, būdamas karstas katalikas ir dargi jė
zuitų šalininkas, draugauja su giliu protestantu Volianu, 
nežiūrėdamas to, kad Volianas vedė karštą kovą su jėzu 
itais; Garsusis Skarga su tuo pačiu Volianu veda ginčus, 
stengdamasis rasti bendrumo pažiūrose, ir tik vėliau, vie
nas kito kurinius perskaitę, suprato, kad susitarimo ne
prieis.

salis buvo pagauta protestantizmo bruzdėjimo: vie
nas kunigas metęs kunigystę vedė, kitur virto protestantu, 
o kai kur tiesiog bažnyčios turtus išgrobė. Tokių įvykių 
buvę Srnorgonėj, Brastoje, Iškalboje ir kitur. Vilniaus vys
kupas sufraganas Jurgis Albinas, kaip pasakoja Prialgovs- 
kis, prisiskaitęs protestantų rastų, pradėjęs laikyti pamal
das vietinėmis kalbomis ir už tą persekiojamas vėl.au ne
tikėtai mirė.

XVII šimtmety protestantai valdė gan didelius žemės 
plotus su padovanotais jiems įvairių bajorų namais, so
dais ir daržais. Ypač daug jiem priklausė rajonuose tarp 
dabartinių Pilies ir Bernardinų gatvių, šv. Mykolo bažny
čios ir dalinai Bernardinų gatvės. Jų kapinės buvo Radvi
lų žemėse už Trakų vartų, kur dabar stovi reformatų ko
legijos namai.

1633 metais karalius Vladislovas suteikė evangeli
kams teisę viešai laikyti pamaldas vietinėmis kalbomis, 
steigti mokyklas, prieglaudas ir viešai laidoti savo numi
rėlius. Visi jų turtai buvo atleisti nuo visų mokesčių, 
šis karaliaus aktas daugumoje tik patvirtino tai, ką pro
testantai jau buvo užkariavę. Jie jau nuo seniau turėjo 
savo spaustuvę, kur spausdindavo leidinius.

Toks staigus protestantizmo ūgis, žinoma, iššaukė iš 
katalikų dvasininkų pusės griežto pasipriešinimo. Ypač 
šiose kovose pasižymėjo jėzuitai.

1530 m. gaisrui sunaikinus senus vyskupų rūmus, ku
riuos kadaise dar Krivių Krivaitis gyveno ir kurie stovėjo 

netoli dabartinės katedros varpinės, vyskupai persikėlė į 
naujus rumus, kurie ir lig šiol tebevadinami vyskupų rū
mais. Vilniaus vyskupai, kaip Radvilos, Pociai, Bžostovs- 
kiai ir kiti, būdami turtingiausi Lietuvos bajorai, dažnai 
gyveno arba vyskupų dvare Verkiuose, arba didžiausiuose 
savo dvaruose. Tik retkarčiais besilankydami Vilniuje, jie 
negalėjo kaip reikiant su protestantais kovoti. Dažnai 
jiems mažai tas ir rūpėjo, kadangi jie dalyvavo politiniam 
šalies gyvenime.

Vyskupas Protasevičius 1569 metais atkvietė į Vilnių 
jėzuitus ir pavedė jiems visą eilę didelių namų Vyskupų 
gatvėje. Tuose namuose jie pasižadėjo įtaisyti mokyklų, 
bibliotekų ir kitų naudingų kultūrinių įstaigų. Jie iš pra
džių turėjo savo namuose mažą koplytėlę, bet vėliau rado 
ją perankštą esant ir paėmė savo žinion šv. Jono bažny
čią. šv. Jono bažnyčia pastatyta 1384 metais, bet pašven
tinta prie Vytauto 1426 metais.

Bažnyčia turėjo daug turto, žemės plotų, bažnyčios 
tarnams namų, sodų ir daržų, šv. Jono bažnyčios klebonas 
už Antakalnio turėjo savo pievų, kitose vietose dvarų ir 
ežerų.

Ant bažnyčios durų jėzuitai iškabino skelbimą, kur 
šaukė priešininkus disputuoti. Bet norinčių su jais dispu
tuoti neatsirado, ir jie patys persirėdę vaidindavo prieši
ninkus ir tokiu būdu agitavo prieš protestatus. Jų garsas 
plačiai po kraštą pasklido. 1571 metais jėzuitai pilnai, su 
visais turtais ir gėrybėmis, paėmė savo žinion šv. Jono 
bažnyčią, į kurią buvo iš pradžių įsiprašę tik pamokslų sa
kyti ir išpažinties klausyti. Jų įsteigtos kolegijos, Valerijo
no bursa ir mokyklos buvo plačiai prieinamos ir gausia! 
lankomos jaunuomenės.

1582 metais įsteigta Vilniuje popiežiaus aliumnatas ir 
dvasinė seminarija.

Aliumnato rūmai buvo ypatingos architektūros ir sto
vėjo greta vyskupų rūmų. Aplink gražų sodą, arkose ir ant 
sienų buvo nupaišyti popiežių portretai.

Seminarija buvo ten pat, kur ir aliumnatas.« 
ir gausiai apdovanojo Vilniaus vyskupas Jurgis 

(Bus daugiau)

ą įsteigė 
Radvila.

2



MM!

1984 m. balandžio 13 d. Nr. 15 (1702) EUROPOS LIETUVIS

KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN AMERIKIEČIAI GIEDOJO 
LIETUVIŠKAI

BRAZILIJA PAMINĖJO 
ŠV. KAZIMIERĄ

11.

1977 m. balandžio mėn. mane ir SILI- 
VONČIK Galiną išvežė iš konclagerio, ne
pasakę nei kur nei kam. Taip elgiasi su 
visais kaliniais: ateina prižiūrėtojas, lie
pia per 15 imin., ,ar dar greičiau, susiruošti 
į etapą. O vergams neaiškinama dėl ko 
ir kur veža. Taigi ir miudvi su Galina ve
žė lyg kates maiše, prieš tai, atidavę mums 
visą turtą iš sandėlio, tarsi į konclagerį 
nebegrįžtume. Kai mūsų „varnas“ susto
jo buvo jau vakaras, tamsu. Mus nuvarė į 
didelio mūrinio namo Il-rą ar III-čią aukš 
tą ir uždarė mažytėje kameroje. Po kiek 
laiko liepia eiti pas gydytoją. Pamaniau, 
kad atvežė į psichiatrinę ligoninę, lį ku
rią čekistai nuolatos grasino uždaryti. 
Bet pasirodė, kad mudvi patekome į Sa- 
ransko KGB tardymo izoliatorių „per
auklėjimui“. Felčerė paklausinėjo kuo 
skundžiamės, pamieravo temperatūrą, 
kareiviai iškrėtė mūsų „turtą“ ir po to 
abi uždarė į didesnę kamerą. Prasidėjo 
„perauklėjimas“. Kareiviai nuvedė mane 
pas tardytoją. Kabinete sėdėjo du čekis
tai. Vienas iš jų man pasakė: „Išleisime 
tave namo, nebereikės važiuoti i nutrėmi
mą, jei pažadėsi, kad sugrįžus į Lietuvą 
nepasakosi to, ką patyrei per tardymus ir 
konclageryje. Jei parvažiavusi tylėsi.“ At 
sakiau, kad aš tylėjau iki suėmimo, nes 
neturėjau apie ką pasakoti, o dabar tai aš 
kalbėsiu, nes yra apie ką. Man pagrasino, 
kad nutrėmimą padarys šimtą kart sun
kesnį nei buvo sąlygos konclagery. Į tai 
atsakiau: „Kuo sunkiau, tuo linksmiau!“ 
Čekistai susižvalgė ir nustebę man pasa
kė: „Na ir charakteris! Tu mums patinki!“ 
Ir daugiau ta tema per tardymus nebe
kalbėdavo. Nutarė išbandyti kitą varian
tą. Iškvietė aukštosios mokyklos marksiz
mo-leninizmo dėstytoją, kad ji įrodytų 
mano pažiūrų klaidingumą. Paliko mudvi 
čekistas kabinete dviese, kad gautųsi nuo
širdesnis pokalbis. Beveik vienmetė su 
manimi, ji labai nustebo mane pamačiusi 
— nesitikėjo, kad aš būsiu linksma ir su 
ja visai nuoširdi'. Pradėjome kalbėtis. 
Greit 'įsitikinau, kad ji neturi elementa
riausio supratimo apie tikėjimą ir jai pa
sakiau: „Dovanokite už atvirumą, 'bet pas 
mus Lietuvoje 6-7 metų vaikai, kurie eina 
Pirmos Komunijos, turi kur kas daugiau 
žinių apie tikėjimą, nei jūs, dėstanti stu
dentams ateizmą. Kaip galima neigti ir 
kovoti su tuo, ko nepažįsti?“ Ji greit su
tiko, kad neturi žinių, neskaitė net Evan
gelijos. Susidomėjo mano pasakojimu 
apie maldos galybę ir Dievo gailestingu
mą žmonėms. Po to susimąsčiusi pasakė: 
„AŠ negaliu patikėti, kad už religijos prak 
tikavimą būtų žmonės baudžiami.“ „Gai
la, — atsakiau jai, — kad jūs negalite su
sipažinti su mano bylos archyvu, kuris 
yra Vilniaus KGB rūmuose. Ten, per 10 
mėn., kol mane tardė, čekistai patikrino 
beveik visus trijų „LKB Kronikos“ nu
merių, rastų pas mane kratos metų, už 
tikėjimo praktikavimą nukentėjusiųjų fak 
tus ir nerado nė vieno neteisingo. Jūs to 
negalite gauti susipažinimui, bet to nė 
nereikia. Galite tuo įsitikinti pati.“ Ji 
nustebusi paklausė: „Kaip?“. „Labai pap
rastai, — paaiškinau jai, — tik nueikite į

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ SIUNTINYS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys No. 1 — 1984 m.
3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, nepermatomas 

nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžiaga), labai gera vilnonė 
angliška medžiaga eilutei su įrašu „Ali wool made in England“, 1 
sv. mohair vilnonių siūlų (Lietuvoje labai pageidaujami), 1 blius- 
kutė arba vyriški marškiniai, 1 pora „wrangler“ denim jeans, 1 
pora „Levi“ rumbuoto aksomo jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu £210.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis paltui, Delux, sveria 5 sv. £55.00
Jeans, rumbuoto aksomo, „Wrangler“ arba „Levi“ 21.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis 25.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė 6.00
Teleskopic lietsargis 6.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai 24.00
Puiki suknelei medžiaga 20.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. 30.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 38.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 35.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 42.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 55.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos 
— £4.00 1 sv. nescafes — £6.00, 2 sv. pupelių kavos — £7.00, 1 sv. 
šokolado — £3.50, 40 cigarečių — £2.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti £30.00 persiun
timui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpinin

kaujame išrūpinti Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 01 460 2592

NIJOLĖS SADUNAITĖS PRISIMINIMAI
Saransko cerkvę pasimelsti, tarsi būtume 
te tikinti ir pamatysite, kad netrukus su 
triukšmu išlėksite iš darbo.“ Ji kiek pa
mąsčiusi atsakė, kad tikrai taip būtų. Ir 
ta tema mes jau nebekalbėjome. Bet čia 
netrukus įeina čekistai, kurie tikrai mū
sų pokalbio klausėsi, ir liepia mums po
kalbį baigti. Dėstytoja prašo, kad jai leis 
tų su manimi kitą dieną dar pasikalbėti. 
Čekistai jai griežtai atsako: „Negalima. 
Ne jūs ją, o ji jus perauklėjo...“ Ir dau
giau jos nebemačiau, tik maldoje ją ir jos 
dukrelę prisimenu, nes ji spėjo šį tą apie 
save papasakoti.

.Saransko KGB manęs laukė dar viena 
staigmena. Mudvi su Galina patalpino 
geroje, šviesioje kameroje, ne rūsyje, o 
III-čiame aukšte, kur per langą matyda
vome medžių viršūnes. Kad būtų patogiau 
miegoti ant plačių medinių suolų, atsto
jančių lovas, mudviem išdavė net po 2 
naujutėlaičius čiužinius, siūlė dar ir po 
trečią, tik atsisakėme. Be visų šitų privile 
gijų, mus. labai gerai maitino. Kai koncla 
geryje per mėnesį galima tik už 5 rub pirk 
ti maisto produktų, tai Saransko KGB 
leido nors už 30 rub. ar daugiau, žinoma, 
iš mūsų užsidirbti pinigų. Kareiviai iš 
parduotuvių atnešdavo šviežio pieno, 
grietinės, sūrio, sviesto, tai ką gaudavo. 
Apie tokius gardumynus konclageryje nė 
nesapnuodavome. Maitino mudvi vos ne 
kaip prezidentą. Su Galina juokėmės: „Sv. 
Velykos nebetcT, sovietai mėsos neturi, 
štai ir ruošia mus iį mėsos kombinatą...“ 
Pasivaikščioti į kalėjimo kiemelį išvesda
vo mūsų pageidaujamu laiku, kai saulutė 
šypsodavos, ir ne pusvalandžiui, o 3 vai., 
tik izoliatoriaus viršininkas prašė apie 
tai niekam nepasakoti... Nepažadėjom. Po 
pasikalbėjimo su ateizmo dėstytoja manęs 
tardyti — „perauklėti“ beveik nebekvies- 
davo. Būdama konclageryje įsisirgau: var 
gino piktas kosulys, temperatūra 37.4 ir 
daugiau. Porą mėnesių mane gydė koncla 
gėrio ligoninėje, kur maistas labai pras
tas, tik kad dirbti nereikia. Saranske ėmė 
mane labairimtai gydyti. Nuvežė į poliikli 
niką sveikatos patikrinimui. Po to kas 
dieną felčerė išduodavo užsienietiškų vais 
tų, prieš miegą statydavo taures ar gars
tyčių lapelius. Dirbti nereikėjo, dienos me 
tu skaitėme iš KGB bibliotekos gautas kny 
gas. Kameros langas su vienom grotom ir 
kada norėjom, atidarydavome. Oras buvo 
geras. Taip praėjo beveik 2 mėn. — Susti 
prėjau, įdegiau saulėje, tapau nebepanaši 
Įį kalinę. Ir štai mane kviečia izoliatoriaus 
viršininkas. Kareivis nuveda. Viršininkas 
man sako: .„Norime jus nufotografuoti, nes 
jūsų brolis labai susirūpinęs jūsų sveika
ta...“ Atsisakiau: „Mano brolis tik ką ma 
ne lankė konclageryje. Labai greit veš į 
nutrėmimą, kur jis galės vėl mane aplan 
kyti. Fotografuotis nesutinku“. Pasiūliau 
jam nufotografuoti Galiną, kuri su savo 
broliu jau vienuolikti metai kai nesimatė. 
Viršininkas kažką tai po nosimi sumurmė 
jo, esą, to nereikia, ir vėl prašo, kad aš 
sutikčiau nusifotografuoti. Griežtai atsi
sakiau. Kareivis parvedė mane atgal į ka
merą, bet nepraėjus nė pusvalandžiui, 
kviečia mane pas tardytoją. Nuveda. Sa
ransko KGB vilkėjome ne dryžuotą kali

nių uniforma, o savo rūbais, kuriuos 
mums iš sandėlio atidavė, kai išvežė iš 
konclagerio. Kareivis įveda mane į tardy 
mo kabinetą. Nustebau pamačiusi didelį 
ir puošnų, su minkštais baldais, dideliais, 
be grotų, langais kambarį. Už lakuoto 
apvalaus staliuko sėdi du čekistai, trečias 
stovi nuošaliau ir vist maloniai šypsosi. 
Mano „perauklėtojas“ sako: „ Kaip jūs 
puikiai atrodote, tarsi atvažiavusi iš Pa
ryžiaus“. „O kuo skiriasi Saranskas nuo 
Paryžiaus?“ — paklausiau jo. Pakvietė 
sėstis šalia jų, ant sofos. Atsisakiau. Tada 
prie staliuko pritraukė puošnų fotelį. At
sisėdau. Čekistas ėmė pasakoti: „Pareinu 
aš namo, girdžiu ir mano kaimynas su- 
grtįžo. Einu pas jį. Nustembu. Užsirakinęs. 
Kodėl? Aha, pagalvojau, tur būt gavo kur 
mėsos gabaliuką ir skuba pats vienas su
valgyti, kad nereikėtų su manimi pasida
linti“. Nusišypsojau, kad ir čekistai kalba 
apie maisto produktų trūkumą sovietuose. 
Tuo pat momentu mane apšvietė stipri 
šviesa: nuošaliai stovėjęs jaunas čekistas 
nufotografavo mane. Tik dabar supratau, 
kam ta visa komedija suruošta. „Ką gi, 
sakau jam, — piktnaudžiaujate savo pa
dėtimi. Be sutikimo nufotografavote. Duok 
Dieve, kad nepavyktų išryškinti mano 
nuotrauką!“ Fotografas labai patenkintas 
sėkme, man atsako: „Jau 4 metai kaip čia 
diribu fotografu. Ir nė karto nebuvo taip, 
kad man neišeitų.“ Tai pasakęs jis išėjo. 
Mano „perauklėtojas“ paaiškino svečiui 
čekistui: „Padarė užsienis iš jos dievuką. 
Šaukia, rėkia, kad miršta. Tepažiūri kaip 
gerai atrodo.“ 2 mėn. čekistai mane laikė 
kaip kurorte, vien dėl to, kad dezinformuo 
ti užsieniečius. „Pažiūrėkite, atseit, kokie 
sovietų kaliniai...“ Po to, sekančios die
nos rytą, mane vėl iškviečia izoliatoriaus

SUMANYMĄ REIKIA VYKDYTI
Noriu skubai atsiliepti 'į N. Narbutienės 

kreipimasį į moteris burtis kartą į mėne
sį kalbėti rožančių už Lietuvą, persekio
jamus mūsų tėvynėje tikinčiuosius ir žmo 
gaus teisių gynėjus. Tai labai geras ir 
remtinas sumanymas. Moterys tradiciniai 
yra laikomos pamaldesnėm, bet esu tikra, 
kad į maldininkus įsijungs ir vyrai.

Iš jos laiško matyti, N. Narbutienė jau 
turi keletą bendraminčių Anglijoje ir ki
tur, todėl nieko nelaukdamos turėtų pra
dėti tą sumanymą vykdyti be didelių or
ganizavimų ir delsimo. Tik reikėtų, kad 
pirmą (kartą susirinkus rožančiaus maldai, 
'būtų prieš ar greit po to pranešta spaudo 
je, jog toks dalykas jau prasidėjo. Tuomet 
kitos moteris ir jų organizacijos galės 
jungtis ar steigti kitus būrelius ar rožan
čiaus ratelius maldai už Lietuvos laisvę 
ir persekiojamus jos žmones.

Nuo savęs pažadu, kad melsiuos už pa
sisekimą 'šio kilniaus reikalo ir stengsiuos 
kitais būdais padėti. Esu tikra, kad po 
kurio laiko ši maldos estafetė pasklis nuo 
Anglijos iki tolimosios N. Zelandijos, Aus 
tralijos ir Pietų Amerikos, jau nekalbant 
apie Kanadą ir JAV. Taip pat esu tikra, 
kad mūsų .malda ir jos palaima pasieks ir 
sustiprins mūsų seses ir brolius Lietuvoje 
ir ištrėmime: Rusijos ir Sibiro kalėjimuo
se ir lageriuose.

Manau, jog daugiau skaitytojų turėtų 
atsiliepti į N. Narbutienės laišką ir savo 
draugių, pažįstamų tarpe šlį reikalą keltų, 
o, svarbiausia, pačios imtųsi steigti ir jung 
tis į rožančiaus .grandis už Lietuvą. Kur 
melstis Ir kada? Mažesni būreliai aišku 
gali rinktis privačiuose namuose, didesni 
bažnyčiose, savo organizacijų susirinki
muose, vietinių mokyklų ir bendruome
nių salėse, tuo galėtume patraukti kita
taučių dėmesį ir maldas. Gal kiti lietuvių 
laikraščiai Šiaurės Amerikoje ir kitur ga 
lėtų šį laišką ir panašius perspausdinti ar 
pakomentuoti, kol šis reikalas įsisiūbuos? 
Tai mums padėtų!

Savo maldose, mes moterys, ypač turi
me prisiminti Nijolę Sadūnaitę vėl papuo
lusią į sovietų saugumo nemalonę, nese
niai septyniems metams nuteistą Jadvy
gą Bieliauskienę, o taip pat už tikėjimo 
■praktikavimą persekiojamus nepilname
čius vaikus, jų motinas ir tėvus. Gynimosi 
kalboje, pasiekusioje laisvąjį pasaulį, J. 
Bieliauskienė mūsų prašė: „Esu silpna, 
tik Dievu ir gerųjų žmonių maldom gyva. 
Nepaprastai esu visiems dėkinga ir pra
šau — neapleiskite ir toliau. Už kalinius, 
o ypač tardomuosius reikia labai mels
tis... E. Protaitė

APIE ROŽINIO MALDAS
Ponia Nina Narbutienė laiške moterims 

(Europos Lietuvis Nr. 12) parašė gana 
gilių minčių apie rožančiaus, arba kaip 
dabar vadinama rožinio maldos, reikšmę 
ir galią. Ji tame laiške rašė, kad norėtų 
išgirsti, kaip moterys atsilieps į šią jos iš
keltą mintį. Sunku žinoti, koks nuošimtis 
lietuvių katalikų žino ar praktikuoja šią 
gražią Marijos garbei maldų pynę. Manau, 
kad mažas skaičius. Taip kaip ir kita reli
ginė praktika, pvz., dalyvaujant Mišiose, 
dalyvauti ir Komunijos priėmime. Anglai 
beveik visi dalyvaujantys Mišiose kas sek 
madienį, ar net kasdien, priima ir Komu
niją. Lietuvių dauguma — tik kartą me
tuose — per „Velykinę“. Airių šeimose 
daug kur visa šeima šeštadieniais kartu 
kalba rožančių. Labai abejoju ar daug lie

Vašingtono lietuvius maloniai nustebino 
ir sujaudino, kai vietos švento Mato ka
tedroje vykstant iškilmingom pamaldom 
Lietuvos nepriklausomybės šventės proga, 
katedros choras, (kurį sudaro vien tik 
amerikiečiai, žavingai sugiedojo lietuvių 
kalba lietuviam brangią giesmę „Marija. 
Marija“, o Mišiom pasibaigus — lietuvių 
Tautos himną. Katedros choras specialiai 
šiom pamaldom tobulai išmoko sugiedoti 
lietuvių religinę giesmę ir himną. Pažy
mėtina, kad jau nebe pirmas atvejis, kai 
amerikiečių chorai lietuviškai atlieka lie
tuvių giesmes arba liaudies dainas.

PARAPIJOS BE KUNIGŲ
Kovo mėnesio viduryje Kretingoje įvy

ko 'Palangos dekanato kunigų rekolekci
jos. Rekolekcijose dalyvavo visi dekanato 
kunigai. Paskutinę dieną apsilankė ir Tel
šių vyskupijos apaštalinis administra
torius vysk. Antanas Vaičius. Kovo 12 d. 
žemaičių Kalvarijoje buvo palaidotas vie
tinis klebonas kun. Alfonsas Lukoševičius. 
Laidotuvėse dalyvavo daugiau negu šim
tas kunigų ir didelis Skaičius tikinčiųjų. 
Drauge su vyskupu Vaičium šv. Mišias 
koncelebravo 45-ki kunigai. Bažnyčioje 
pamokslą pasakė vysk. Vaičius. Kapinėse 
kalbėjo velionio (kurso draugas kun. Va- 
lančiūnas, kun. dr Prialgauslkas ir kun. 
Paliukas. Po kun. Lukoševičiaus mirties, 
Telšių vyskupijoje jau 57-nios parapijos 
neturi savo kunigo.

viršininkas. Susijaudinęs jis sako: „Vakar 
jūsų nuotrauka neišėjo.“ Ir parodo man, 
atviruko didumo, labai geros kokybės ma
no nuotrauką — sėdžiu fotelyje Ir šypsau
si, ibet prieš mane tankios grotos.

(Bus daugiau)

tuvių šeimų tai praktikuoja? Gal tik mo
tinos vienos tyliai tai atlieka. Kyla min
čių, ar Lietuvoje nebuvo pakankamai žmo 
nių religinio švietimo, ar kokios kitos 
priežastys? Nesinorėtų tikėti, bet kyla 
minčių, ar tai ne bausmė Lietuvai, nes da 
bar priespaudoje religinė praktika Lietu
voje smarkiai atgijo. Minios žmonių ne 
vien „šilinių“ proga, bet ir kitu metų lai
ku, vyksta Šiluvos miestelin, keliais eina 
apie airių padovanotą ir ten laikomą MA 
RIJOS statulą, ir visa minia garsiai kar
tu kalba rožinį. Taigi kaip p. Narbutienė 
sako: „Kas gali žinoti, gal rožančiaus mal 
da vėl išgelbės Lietuvą?“

Taigi lietuvės moterys (Ir vyrus kvie
čiame) subruskime. Pavieniai ar keletas 
suėję drauge, nors kartą mėnesy (pirmais 
šeštadieniais) imkime austi Marijai šią 
ROŽIŲ giją. Daug laiko neužima sukalbė
ti vieną dalį rožinio: 5 „Tėve mūsų“ ir 50 
„Sveika Marija“, tai pagrindinės malde
lės, kurias kiekvienas katalikas žino nuo 
vaikystės.

Dar noriu pažymėti, kad tas p. Narbutie 
nės laiškas mane giliai paveikė. Klek ži
nau, ji yra išaugusi pravoslavų šeimoje. 
Baigusi „Aušros“ mergaičių gimnaziją 
Kaune, atvykusi Anglljon užaugino duk
terį laisvai ir gražiai kalbančią ir rašan
čią lietuviškai, ir anūkėliai moka lietu
viškai. Likusi našle, metus ėjo į kat. ti
kybos pamokas pas anglų kunigus ir priė
mė R. Katalikų tikybą. Jos ir dar kelių 
Wolverhamptono moterų iniciatyva susi
organizavo ŠILUVOS Marijos Moterų 
Dr-ja.

Taigi lietuvės moterys Ir vyrai, pradėki 
me rožinio malda prašyti Lietuvai lais
vės. Kas žino, gal mūsų maldos atsieks 
daugiau negu politikų žodžiai.

G. Kaminskienė

LAIŠKAS MOTERIMS
Ponia N. Narbutienė tikinti moteris. 

Sveikinu ir Nr. 12 „E.L.“ dvigubai gerbiu. 
Ponas K. Vilkonis nesiprašė kitų pasisa
kymų, tik pabaigoje pastebėjo, kad, girdi, 
tai jo asmeniška nuomonė. Kas rašo, 
reiškia savo asmenišką nuomonę, tačiau 
atsiranda tokių, 'kurie parašytais žodžiais 
daugiau susidomi. Anksčiau net ir susi
kirtimų būdavo. Gerai darė, nes reikalą 
aiškiau išsiaiškindavo. Kai prie punkto 
prieidavo, ponas redaktorius pasakydavo: 
gana! Taip ir čia V. Vokietijoje daroma. 
Diskusijos žmogų ne sirgdina, bet gydo! 
Panašiai, kaip daktarų vaistai arba opera
cijos.

Ponia N. Narbutienė, ne tik tikinti mo
teris, bet ji susirūpinusi ir Lietuvos lais- 
vės ateitimi. Matote, ji tikra lietuviška 
moteris, nes tik apie moteris kalba. Už tai 
esu užsigavęs! Kodėl tik moterys gelbėjo 
tautą? Kodėl dabar moterys turi rožan
čių kalbėti? Man, rodos, moterys ir be 
rožančių kalbėjimų turi daug darbo na
muose ir rūpesčių gyvenime. Todėl joms 
turėtų padėti ir vyrai rožančiaus maldose. 
Tai duotų daugiau svorio ir drąsos mo
terims.

Sako, kad Dievas vieno neišklauso. To
dėl ir anas Austrijos kunigas rožančių ne 
vienas kalbėjo. Čia reikėtų poniai N. Nar
butienei su viso pasaulio moterimis susi
tarti, (kurią valandą bus rožančius kalba
mas. Tai padaryti ji galėtų per pasaulinę 
lietuvių spaudą. Gal šv. Mergelė išklausy 
tų maldų? Rožančių kalbėti geriau, negu 
girtauti ar bartis šeimoje bei kitose vie
tose... Ignas šmigelskis

Brazilijos paštas pagamino specialų 
antspaudą švento Kazimiero jubiliejaus 
proga. Antspaude yra Lietuvos Globėjo 
atvaizdas ir jubiliejinių metų įrašas. Šven 
to Kazimiero sukaktį plačiai paminėjo ir 
Sao Paulo valstijos kultūros departamen 
tas. Departamento biuletenyje yra pa
skelbtas ilgas straipsnis, kuriame supažin 
dinama su Lietuvos dangiškojo globėjo gy 
vėmimu, su Lietuvos istorijos svarbes
niais įvykiais, su dabartine sunkia Lietu„ 
vos padėtimi. Dviejose iliustracijose vaiz
duojami šventam Kazimierui skirti Vati
kano pašto ženklai, išleisti 1958-ais me
tais ir šiais metais, minint šv. Kazimiero 
mirties penkių šimtų metų sukaktį.

LAISVOS IR VAKARIETIŠKOS
LIETUVOS VIZIJA

(Atkelta iš 2 psl.)

riu ne be ydų..., jis vis tebėra (kuriuo nors 
atžvilgiu „vienas iš mūsų“ visokiem lietu
viam... Putinas neužmirštamas. Jis dau
gelio dar ieškomas, pasiilgstamas ir kas
kart kitoniškai surandamas. Jis visaip te
bežydi“ (psl. 197-198).

Railos abejonės, jo gilus susimąstymas 
ties .amibivalentiškomis problemomis ir 
atsisakymas joms duoti perdėm kategoriš
kus vertinimus neabejotinai daro jam gar 
bę. Garbę, kaip išmintingam analitikui, 
gerai suprantančiam, kad yra atvejų, kur 
kiekvienas kategoriškas požiūris bus klai
dingas jau tuo, kad jis yra kategoriškas. 
Jis ir mumyse žadina susimąstymą ibei įsi
gilinimą į problemas, skatina pakantumą, 
pasiryžimą atidžiau įsiklausyti ir rimtai 
įvertinti kitokią nuomonę. Ir tas objekty 
vumas bei pakantumas kitiems yra dar 
viena lietuvio asmenybės savybė, kurią 
Raila yra pasiryžęs mumyse puoselėti bei 
platinti.

4. NEBIJOTI PILNOS IR VISIŠKOS
TIESOS — KOKIA JI BEBŪTŲ

Ketvirtąją Railos knygos temą galima 
būtų pavadinti tiesos tema. Dalinai ši 
tema yra persipynusi su pirmąja „gero 
meno“ tema. Juk ir Spalį, ir Alantą Raila 
kritikuoja už tai, kad jie savo kūriniuose 
schematizuoja gyvenimą, stengdamiesi jį 
padaryti savo idėjinių nusistatymų ilius
tracija. Tuo jie, anot Railos, prasižengia 
ne tik menui, bet ir tiesai aukštesne šio 
žodžio prasme. Tačiau tiesos tema kur 
kas platesniu mastu užsimezga pas Railą 
vėlgi toje pačioje Jurgiui Savickiui skir
toje pirmoje jo knygos apybraižoje, Raila 
cituoja Savickio jam rašytą laišką, ku
riame pastarasis leidžia jam skelbti savo 
laiškus, nepaisant to, kad ten buvo paša 
kyta daug karčios tiesos apie lietuviško
sios išeivijos politiką. Savickis čia pabrė 
žia, kad „laiškas turėtų prasmės skelbia
mas ištisai. Visas laiškas... Vienu ypu. 
Kitaip, imant pešioti, — kas iš to būtų? 
Būtų jau politikavimas bei politinė pro
paganda, skelbiant šmoteliais.“ (psl. 15).

Mūsuose dar iš tikrųjų vyrauja pilnos 
tiesos baimė, ir Raila ryžtingai su šiuo 
reiškiniu kovoja. Tiesos juk bijo tik tas, 
kieno reikalas neteisus, ar tas, kuris bent 
abejoja jo teisumu. Mūsų gi reikalas yra 
be jokių išlygų teisus, ir tuo abejoti mums 
tikrai netinka. O todėl mums ir nėra rei
kalo bijoti tiesos, o tuo labiau ją manipu
liuoti. Raila nuolatos apie tai kalba, pašie 
piančiali neigdamas tai, ką jis vadiną bron 
zinimu, lakavimu, oficialumu bei nuobo
dulio usnimis (psl. 196-197) Apybraižoje 
apie Putiną jis sao pažiūrą į šį klausimą 
suformuluoja vienu trumpu, bet ryžtingu 
sakiniu: „Mat ateina laikas sakyti .visą 
tiesą ir tik tiesą' "... Šiame sakinyje aš 
įžiūriu Railos programinę tezę, o taip pat 
ir gana išsamią „Raibų agavų' knygos už
duoties bei prasmės charakteristiką.

Mūsuose dar tebegyvuojanti tiesos bai 
mė, pasinešimas dėl politinių bei ideologi
nių sumetimų ją nuslėpti ar iškreipti, ke
lia nerimą dar ir dėl to, kad supanašina 
mus su mūsų priešu. Kitais žodžiais ta
riant, mūsų antitarybiškumas dar per daž 
nai esti iš esmės ir pats kone tarybinis 
bent savo metodais bei stiliumi. Galgi net 
šitokiame mūsuose dar plačiai paplitu- 
slame psichologiniame „tarybiškume“ ir 
glūdi atsakymas į klausimą, kodėl so
vietinis okupantas sugeba mūsų krašte 
viešpatauti, plačiai ir gana saugiai naudo
damasis lietuviškų „nacionalinių kadrų“ 
pagalba. Ar ne tokie tipažai, kaip pavyz
džiui Railos aprašytasis Savickio anti
podas Turauskas, šiandieną ir yra tie, ku
rie kuo uoliausiai tarnauja okupantui? Ir 
reikalas čia ne tik tas, kad šie tipažai yra 
savanaudžiai .bei amoralūs asmenys, bet 
ir tas, kad net ir kai kurie pozityvūs jų 
kolektyvinės sąmonės pradai leidžia jiems 
be didesnių sunkumų prisitaikyta prie oku 
panto reikalavimų ir netgi su juo sutapti.

Railos knygos išliekamoji vertė nemen 
ka dalimi bus, mano nuomone, apspręsta 
tuo, kad jis skelbia nenumaldoma, žūtbū
tinę kovą tarybiškumui visuose jo pavi
daluose, t.y. ne tik išorėje aiškiai matomai 
okupanto prievartinei valdžiai, bet ir tam 
mūsų pačių viduje vis dar gyvam psicholo 
giškai-moraliniam „tarybiškumui“, kuris 
dažnai charakterizuoja net ir labiausiai 
antitarybiškai nusiteikusius mūsų veikė
jus.

(Bus daugiau)

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1984 m. balandžio 13 d. Nr. 15 (1702)

LIETUVIS
LITHUANIAN

WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain 
by the Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. 01-727 2470
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
nį „E.L.“ yra siunčiamas oro paštu.

Kronika
KAS—KADA—KUR LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

DBLK Bendrijos Suvažiavimas — gegu
žės 19 d., Židinyje, Nottinghame.

Sv. Kazimiero sukakties pamaldos — ge 
gūžės 20 d., 14 vai., Nottinghamo katedro
je.

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

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

Išvyka į Liet. Sodybą — gegužės 27 d. 
Rengia Londono lietuvių parapija.

Išvyka į pajūrį — Brightoną — birželio 
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
cialinis klubas.

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

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

DIDŽ. BRITANIJOS JAUNIMO 
SĄJUNGOS VISUOTINIS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Šių metų DBLJS ataskaitinis susirinki

mas įvyks šeštadienį, balandžio 14 dieną, 
Londone, „Lietuvių namuose“. Susirinki
mo pradžia 13 vai.

Dienotvarkėje:
1. Dienotvarkės svarstymas ir tvirtini

mas;
2. Praeito ataskaitinio susirinkimo pro 

tokolo peržiūrėjimas;
3. Pirmininko ataskaita;
4. Iždininko ataskaita;
5. Naujų narių klausimo svarstymas;
6. Naujo komiteto rinkimai;
7. Einamieji reikalai;
8. Susirinkimo pabaiga.
Pastaba: Įstatų pakeitimas — Siekiant 

išvengti nesusipratimų, kaip tai pasltaiky 
davo ankstesniais metais, Įstatai pakei
čiami sekančiai: balsavimo teisę gauna tik 
užsiregistravę DBLJS nariai. Registruotis 
galima prieš susirinkimą vietoje arba -įga- 
liojant kitą narį balsuoti už save, pra
nešant apie tai Centro komitetui raštu iš 
anksto.

DBLJS Pirmininkas V. Puodžiūnas

Londonas
DIDŽ. SAVAITĖS PAMALDOS

LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Did. Ketvirtadieni, bal. 21 d. — pamal

dos vakare 8 vai.
Did. Penktadienį, bal. 22 d. — 3 vai.
Did. šeštadienį, bal. 23 d. — 8 vai. vak.
Velykų rytą prisikėlimo pamaldos su 

procesija prasidės 8 vai. Suma — 11 vai.
Velykų pirmadienį, bal. 23 d. — šv. Jur

gio Lietuvos Globėjo šventėje, šv. Mišios 
bus 11 vai.

Did. Ketvirtadienį ir Penktadienį daly
vaus kun. A. Geryba, klausys išpažinčių 
ir sakys pamokslus.

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

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

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

Patrick's bažn.
Rochdale —- balandžio 15 d., 12.30 vai.
Leeds — bal. 29 d., 12.30 vai.. Holy Ro

sary bažn., Chapeltown Rd.
Nottinghame — Didžiosios Savaitės vi

sos apeigos.
Židinyje: Verbose 11.15 vai., Did. Ket- 

virtadinį, 19 vai., Did. Penktadienį 15 vai., 
Did. šeštadienį 20 vai., Velykų I d. Prisi
kėlimas 11.15 vai.

Wolverhamptone — Velykų I d., 17 vai., 
šv. PetrenPauliuje, North St.

Birminghame — Velykų II d., 11 vai., 
19 Park Rd., Moseley. Po pamaldų bus 
kazimierlnių iškilmių Romoje ir kiti švie
sos vaizdai, garsai, kazimierinė raštija.

Nottinghame— bal. 29 d. 11.15 vai.
Leicesteryje — bal. 29 d., 14 vai., švč. 

Širdyje, Mere Rd.

Kun. J. Sakevičius, M.IC., patarnaus.
Leamingtone Spa. — bal. 14 d., šeštadie 

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

Šv. Lauryne, C aven St.
Susitaikymo sakramentas — išpažintis 

prieš pamaldas. Visus kviečiame dvasine 
atgaiva prieš Prisikėlimą pasinaudoti.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Atvykęs į Angliją tarnybos reikalais, 
Lietuvių Namuose lankėsi inž. Vyt Izbic- 
kas, po karo gyvenęs Cardiffe ir iki 1952 
m. dalyvavęs DBLS veikloje. Šiuo metu 
jis gyvena Ir dirba Bostone, JAV.

Lietuvių Namuose svečias susitiko su 
DBLS pirm. J Alkiu ir LNB-vės Valdybos 
pirm. K. Tamošiūnu, su kuriais pasikal
bėjo liet, veiklos aktualiais klausimais.

Anais senais laikais inž. Vyt. Izbickas 
buvo Lietuvių Namų Londone įsigijimo 
iniciatorius ir ligi šiol yra LNB-vės ak
cininkas.

Rochdale
SUSIRINKIMAS

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

Visus narius maloniai kviečiame daly
vauti. Skyriaus Valdyba

Birminghamas
METINIS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 15 d., 12 vai., John Bright 
st., Victoria restorane, miesto centre, šau
kiamas skyriaus susirinkimas.

Bus pranešimas iš metinio suvažiavimo 
Londone, Valdybos rinkimai ir kiti aktua
lūs skyriaus reikalai.

Nariams dalyvavimas būtinas, prašom 
atsilankyti ir prijaučiančius.

Skyriaus Valdyba
. "S ‘

Derby
SU LIETUVOS GLOBĖJU 

ŠV. KAZIMIERU
Balandžio 15 d. tuoj po 14 valandos liet, 

pamaldų pas Sisters of Mercy, Bridge 
Gate, Liet. SielovadąrBetndrija perteiks 
didžiosios kazimierinės iškilmės Romoje 
ir kitus šviesos paveikslas, popiežiaus kai 
bas tartas lietuviams lietuviškai, angliš
kai, ir kitką. Tuo jau grožėjosi ir gėrėjosi 
mūsų skautai, tautiečiai Nottinghame, 
Manchesteryje, Bradforde, Stoke-on-Tren- 
te, Ketteringe. Dabar — nesikartojanti 
proga derbiškfams ir aplinkiniams!

Manchesteįis
PRANEŠIMAS

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

Skyriaus Valdyba

BENDRI PIETŪS

Kovo 25 d. M. Katalikų Bendrija Reko
lekcijų proga, kurias pravedė svečias kun. 
S. Matulis, MIC ir kan. V. Kam-aitis, su
rengė Lietuvių klube bendrus pietus, ku
riuose dalyvavo 34 asmenys ir abu kuni
gai.

Pietų pobūvį atidarė ir pravedė K. Ben
drijos sekr. A. Jaloveckas. Pietų stalus Ir 
maistą, kuriuos paruošė B. Barauskienė 
ir A. Podvoiskienė, palaimino kun. S. M-a 
tūlis, MIC. Po gardžių ir sočių pietų jis 
tarė padėkos žodį už jo gražų pilėmimą 
ir šeimininkėms už skanius pietus. Dar 
žodį tarė klubo pirm. V. Bernatavičius.

Po pietų kum. S. Matulis, MIC. parodė 
savo atsivežtame ekrane vaizdų iš Vati
kane vykusio šv. Kazimiero 500 m. jubllie 
jaus minėjimo, kuriame jis pats dalyvavo 
ir davė paaiškinimų žodžiu. Girdėjome 
įrekorduotas Šv. Tėvo lietuviškai pasaky
tas kalbas Ir kokioje nuotaikoje vyko mi
nėjimas. Taip pat parodė rinkinį įvairio
mis kalbomis išleistų knygelių ir apybrai
žų apie šv. Kazimierą, kurios nebuvo par
davimui, tik susipažinimui. Ypač buvo 
įdomūs pašto vokai su šv. Kazimiero paš
to ir kitais ženklais, ir šv. Kazimiero me
dalis.

M. Katalikų B-rija ir dalyviai esame 
nuoširdžiai dėkingi kun. S Matuliui, MIC 
už mūsų dvasinį atgaivinimą ir parodytus 
filminius vaizdus. A. P-kis

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ VADUOS SUVAŽIAVIMAS 

NOTTINGHAME

Šv. Kazimierio, Lietuvos Jaunimo Glo
bėjo ir skautų Patrono, 500 metu mirties 
sukakties ženkle, kovo 24 į Aušros Vartų 
židinį Nottinghame, skautų, skaučių va
dovai ir kviestieji organizacijų ir tėvų at
stovai suvažiavo pasitarti ir nustatyti pla
nus tolimesnei veiklai.

Aušros Vartų Židiny su kavute pasitiko 
Židinio šeimininkas s. kun. S. Matulis, 
MIC, LSS Europos rajono Vadas s. St. Br. 
Vaitkevičius ir šeimininkės: Verute Mont 
vilaitė ir Julija Makovickienė.

Posėdyje dalyvavo Europos rajono va
das s. St. Br. Vaitkevičius, DBLS-gos pirm, 
v.s. J. Alkis, LS Seserijos Vadeivė s. J. 
Traškienė, LSB V-jos V-kas s. A. Gerdžlū- 
nas, „Budėkime“ redak. s. E. Šova, „Bu
dėkime“ admin. J. Levinskas. jaunimo 
atstovė N. Vainoriūtė, v.s. Br. Zinkus. s. 
A. Jakimavičius, s. R. Šovienė, ps. I. Ger- 
džiūnienė, vyr. sk. pl. V. Gasperienė, DB 
LS Nott. skyr. plrmn. K. Bivainis, J. Du 
bickas, vienetų dvasios vadovas s. kun. 
S. Matulis, MIC ir LSB Europos rajono 
Vadeiva v.s. J. Maslauskas.

Suvažiavimas pradėtas koplytėlėje mal 
da į sv. Kazimierą, ir solistės vyr. sk. pi.
V. Gasperienes vedama giesme, N. Vai- 
noriūtei akompanuojant pianinu.

LSS Europos rajono Vadas s. St. Br. 
Vaitkevičius atidarė posėdį, pasveikinęs 
dalyvius. Nežiūrint lietingo oro, džiaugėsi 
matydamas iš tolimų kampelių suvažia
vusius į pasitarimą.

Į garbės Prezidiumą buvo pakviestas 
DBLS pirmn. v.s. J. Alkis ir s. kun. dr. 
S. Matulis, MIC. Pirmininkavo rajono Va
das, sekretoriavo vyr. slk. pl. V. Gaspeile- 
nė.

Perdavė sveikinimus ir nedalyvaujan
čiųjų atsiprašymus, perskaitė posėdžio dar 
botvaiikę, kuri buvo sutrumpinta, sekė 
pranešimas rajono Vado, kuris palaiko ry 
šius su LSS Tarybos Piranija ir vienetų 
vadovais. Seserijos Vadeivė s. J. Traškie
nė pranešė, kad Vasario 16 gimnazijoje 
„Aušros“ tunto tuntininkės pareigas lai
kinai eina vyr. slk. M. Gaižauskaitė. Sese
rijos Vadeivė yra numačiusi aplankyti Va 
sario 16 gimnazijos tuntą. Brolijos Vadei
va pranešė, kad pasiuntęs į klubus ir 
organizacijas aukų lapus dėl skautų va
saros stovyklos. S. E. Šova pranešė, kad 
dalyvavo Škotijoje ir turėjo pasikalbėji
mą su organizacijų veikėjais ir jaunimo 
vadovais, tikimasi, ikad tenai susikurs skau 
tų ir skaučių mišrus vienetas ir dalyvaus 
skautų vasaros stovykloje. Pasiųsta skau
tiškos literatūros ir kt.

„Budėkime“ administratorius J. Levins 
kas nusiskundė, kad į rašytus laiškus, at
sišaukimą spaudoje ir prašymus „Budėki
me“ skaitytojams, primenant atsilyginimą, 
dauguma į tai nekreipė dėmesio Ir ilgus 
metus nėra parėmę išleidimo. Nutarta ne 
atsiliepusiems leidinį nutraukti. „Budėki
me“ redaktoriui s. E. Šovai, broliui Riman 
tui ir jų šeimoms bei rėmėjams išreikšta 
nuoširdi padėka. Taip pat ir J. Levinskui, 
uoliam ir sąžiningam administratoriui, 
buvo pareikšta padėka.

V. s. J. Alkis pranešė apie Rajono ka
sos stovį ir pažymėjo, kad a.a. Jonas Struo 
ginis savo testamente skautų veiklai pali
kęs 500 svarų, kurie įtraukti į bendrą ra
jono kasą.

Ilgiausiai sustota skautų vasaros sto
vyklos ir numatytos Išleisti knygos-albu
mo reikalu. Nutarta, kad stovykloje dau
giau kreipti dėmesio į lituanistiką ir skau
tiškos programos mokymą. Popietines va
landas skirti sportui, iškyloms, žaidimams. 
Skautaujantį jaunimą dominti ir mo
kyti praktiško' darbo, paįvairinant teore
tiniu mokymu.

Knygos-albumo išleidimo reikalu dau
giausiai referavo s. E. Šova ir kiti, su 
įvairiais sumanymais ir pranešimais, nes 
lietuvių skautybės praeitis ilga, įvairi ir 
gili. Nutarta išleisti knygą-albumą, kaip 
gyvą vaizdą kitoms kartoms. Šiam tikslui 
daug širdies ir laiko yra atidavę v. s. J. 
Alkis, v. s. G. Zinkuvienė, v.s. Br. Zinkus, 
kun. A. Putcė, kolonijose esantieji vado
vai ir rėmėjai medžiagos, nuotraukų rin
kimu, o kun. A. Putcės anglų kalba įrašy 
mu knygoje. Paskutiniu laiku s. E. Šova 
perėmė į savo rankas tą darbą, talkinant
VI. Dargini ir E. Matukui. Tikimasi, kad 
šių metų pabaigoje knyga-albumas pasiro 
dys.

Knygos išleidimas reikalauja lėšų. Teo
filė Bakaitienė pirmoji atskubėjo su 25 
svarų auka, kurią įteikė posėdžio metu. 
Jos pirmoji pavardė pateks į knygos-albu 
mo puslapius.

Būtų gera, kad įdubai, organizacijos, 
ska-utavę vadovai, rėmėjai, tėvai ir vi
sos šeimos Kyiygą-albumą užsisakytų, tap 
tų garbės rėmėjais, mecenatais, kurių pa
vardės būtų knygos-albumo puslapiuose.

Iš anksto rėmėjams ir visai lietuviška
jai visuomenei už širdingą dėmėsi reiškia
me nuoširdų ir-skautišką ačiū. Laukiame 
talkos.

Toliau s. kun. S. Matulis, MIC, posėdį 
paįvairino šv. Kazimierio 500 metu mir
ties sukakties Romoje skaidrėmis.

LSS Europos Rajono Vadas St. Br. Vait 
kevičius visiems padėkojo, posėdis užbaig
tas Tautos himnu.

Po to, V. Montvilaitės ir J. Makovickie- 
nės paruoštais užkandžiais pasivaišinę ir 
pasidalinę įspūdžiais, padėkoję šeiminin
kėms bei kun. S. Matuliui, dalyviai išsi
skirstė. Iki sekančio karto!

v.s. J. Maslauskas

LENKIJOS LIETUVIAI

Lietuviai Vroclavo katedroje. Nutraukoje: arkivysk. Gulbinovičius, lietuviai 
kunigai A. Jurkevičius, A, Rūksta, Ščecino ir Vroclavo lietuviai.

PAGERBTAS LIETUVOS GLOBĖJAS

Šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo, 500 
metų sukaktis buvo iškilmingai paminėta 
daugelyje Lenkijos bažnyčių, o ypatingai 
tuose miestuose, kur gyvena bent kiek 
lietuvių. Vienas tokių miestų yra Ščednas 
kitas — Vroclavas.

Labai iškilmingos pamaldos buvo atlai
kytos sekmadienį, kgvo 4 d., ščecino ka
tedroje, kur dalyvavo keli tūkstančiai mal 
dlninkų. šv. Mišias atnašavo lenkų vysk-u 
pas, asistuojamas kelių dešimčių kunigų, 
klerikų ir vienuolių. Dviem savaitėm an-ks 
čiau šiame mieste lietuviai turėjo pana
šias iškilmes atskirai.

Pirmą kartą isterijoje

Ščecino ir apylinkės lietuviai, gavę Len 
kljos dvasiškijos sutikimą, suruošė lietu
viškas pamaldas sekmadienį, vasario 19 
d. Ščecino šv. Jono Krikštytojo bazilikoje. 
Tai buvo pirmas atvejis istorijoje, kad 
lietuviškos pamaldos buvo atlaikytos šia
me mieste, pietiniame Lenkijos pakrašty 
j e.

Prieš pamaldas lietuviai buvo susirinkę 
Ukrainiečių Iklube, kur buvo paminėta Lie 
tuvos nepriklausomybės sukaktis, dr. Jo
no Basanavičiaus mirties metinės ir šv. 
Kazimiero mirties 500 metų sukaktis. Su
sirinkime dalyvavo apie 80 lietuvių, su
važiavusių Iš plačios apylinkės, -garbės 
svečiai kan. Alfonsas Jurkevičius, kun. 
Bronislovas Kuculis ir „Aušros“ žurnalo 
redaktorius Eug. Petruškevičius, atvykęs 
iš Punsko.

Po susirinkimo visi dalyviai nuvyko į 
baziliką, kur prasidedančių pamaldų jau 
laukė keli šimtai lietuvių ir lenkų, kilu
sių iš Lietuvos, nedalyvaujančių lietuvių 
veikloje. Jie visi sužinojo apie ruošiamas 
lietuviškas pamaldas iš pranešimų lenkų 
bažnyčiose. Pamaldos prasidėjo 3 vai. po 
piet, lietuvių chorui sugiedojus „Pulkim 
ant kelių“. Kitas .giesmes pamaldų metu 
giedojo lenkų jaunimo ansamblis „Kleks“,

PASAULYJE
— Buvęs švedų prekybos ministras Mo- 

lin pasiūlė Kosta Rikos respublikos kan
didatūrą Nobelio Taikos premijai. Tai čir 
mas atvejis, kad Nobelio Taikos premiją 
siūloma paskirti ne asmeniui, bet valsty
bei.

Kosta Rika yra vienintelis kraštas pa
saulyje panaikinęs kariuomenę.

— V. Vokietijoje mirė pastorius Marty
nas Niemoeller, 92 -m. amžiaus. Jis pagar
sėjo pirmas pakėlęs balsą prieš Hitlerį. 
1937 m. jis buvo suimtas ir kalintas kon
centracijos stovyklose.

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI

DBLS Derby skyr. įvykusiam narių me
tiniam susirinkime, skyr. valdybos inicia
tyva, skautų stovyklai paaukojo 31 sv.

Aukotojai:
S. Stauskienė, J. -Levinskas, A. Valenti

nas — po 5 sv.
A.M. Tirevičiai — 4.50 sv.
P.G. Burkevičiai, M. Raullnaitienė, L. 

Valentinienė — po 2 sv.
J. Zokas, J. Danila, K. Kubilius. P. Po- 

pika, J. Maslauskas — po 1 sv.
E. Vaitkevičienė — 0.50 sv.
Skyriaus valdybai ir rėmėjams reiškia

mas nuoširdus skautiškas ačiū!

Ketteringo auka

A. Kukanauskas skautų ilgametis rė
mėjas, prisiųsdamas skautų stovyklą! 10 
sv. rašo: „Lietuviška kolonija mažytė ir vi 
si esame pensininkai, tačiau pagal mūsų 
išgales, siunčiu skautų stovyklai 10 svarų 
aukelę ir linkiu linksmai ir laimingai pra 
leisti stovyklavimo laiką“.

Aukotojai: Pr. Požerskis — 5 sv., B. 
Mardosas, V. Karanauskas, F. Lewis, P. 
Adomaitis ir A. Kukanauskas — -po 1 sv.

A. Kukanauskui aukų rinkėjui, ir vi
siems rėmėjams reiškiamas nuoširdus 
skautiškas ačiū! Skautų Vadija 

kuris yra skaitomas geriausiu jaunimo 
choru Lenkijoje. (Dainavimo konkurse 
Vroclave 1983 m. laimėjo pirmą vietą).

Šv. Mišias lietuviškai atnašavo kan. A. 
Jurkevičius, asistuojamas kun. Br. Kutu
lio. Pabaigai lietuvių choras sugiedojo 
„Marija, Marija“.

Po pamaldų buvo vaišės ščecino liet, 
ratelio pirm. Jono Žaliapienio bute, kur 
dalyvavo iš toliau atvykę kunigai, „Auš
ros“ redaktorius, viešnia Iš Slupsko p. 
Danutė Moščinskienė ir būrelis vietos 
lietuvių. Lenkų jaunimo ansamblis, gi-edo 
jęs bažnyčioje, buvo pakviestas vaišių kai 
myniniame bute, kur buvo paruošti lietu 
viški valgiai ir kavutė, pagaminta iš ka
vos, kuri buvo anksčiau gauta Iš užsienio 
lietuvių.

Lietuviai, kaip lietuviai, vaišinosi iki 
10 vai. vakaro, o po to Ir pernąįcvojo vie
toje, nes jau -buvo vėlu keliauti namo. 
Vaišėse dalyvavo ir pora jaunuolių, ku
riuos paminklo globėjas bando supiršti. 
Kan. Jurkevičius jų rankas surišo lietu
višku rankšluosčiu. Dalbar Ščednas lau
kia lietuviškų vestuvių...

Lietuvos himnas Vroclavo katedroje
Šv. Kazimiero sukaktis labai iškilmin

gai buvo paminėta kitame Lenkijos mieste 
— Vroclave, kur gyven-a nemažai lietu
vių. Vasario 25 d. Vroclavo katedroje šv. 
Mišias atnašavo arkivyskupas Gulbinovi
čius, asistuojant dviem lietuvių kuni
gams: kan. Alfonsui Jurkevičiui ir kum. 
Alfredui Rukštai. Pamaldose dalyvavo 
apie 200 Vroclavo apylinkės lietuvių ir ke
letas svečių iš toliau. Tarp pastarųjų buvo 
Ščecino lietuviai Jonas Žaliapienis ir Ju
lius Sanvaitis.

Arkivyskupas Gulbinovičius yra kilęs 
iš Vilniaus, todėl moka kalbėti ir lietu
viškai. Jis pasakė turiningą pamokslą lie 
tuvių ir lenkų kalbomis, o pamaldoms pa 
sibaigus pakvietė visus lietuvius prie Di
džiojo altoriaus. Lietuviai čia sugiedojo 
Lietuvos himną. “šit*

— Tūkstančiai jaunuolių balandžio mė
nesį suvažiuos į Romą jubiliejinių Atpir
kimo metų užbaigimo proga. Balandžio 11 
d. šv. Petro bazilikoje Popiežius aukos šv. 
Mišias. Numatomi posėdžiai su diskusijo
mis įvairiomis religinėmis Ir kitomis ak
tualiomis temomis.

— Lenkų kunigas Henrikas Jankowskis 
gavo anoniminių laiškų, kuriuose jis va
dinamas „Reagano vergu“ ir grasinama 
nužudymu. Kun. Jankowskis yra Walen- 
sos draugas.

— Rusų babtlstų lyderis N. Baturinas, 
56 m., nubaustas 3 metams darbo stovyk
los. Jis buvo suimtas ir kalinamas nuo 
praėjusių metų rugsėjo 28 d. Teismas pra 
sidėjo sausio 2’3 d. Pirmą kartą jis -buvo 
suimtas 1948 m. ir paleistas po 8 metų.

— Žydų aktyvistas, kalinamas Čitos dar 
bo stovykloje, Jurijus Tarnopolskis, bu
vo paskelbęs bado streiką, nes jam ne
leido pasimatyti su iš Charkovo atvykusia 
žmona. Jam neleido pasimatyti, nes nebu
vo išpildęs savo darbo normos kasykloje.

— Britų Krašto apsaugos ministerija 
artimiausiu laiku numato padidinti Terito 
rinės kariuomenės skaičių iki 86,000 ir 
ją geriau apginkluoti, šiuo metu Teritori
nėj kariuomenėj yna 75,000 neplln alaikių 
karių.

— Olga Medvedkova, vienintelės žino
mos Sovietų nepriklausomos taikos gru
pės narė, nubausta dvejiems su puse metų 
kalėjimo sąlyginiai.

— Dariaus ir Girėno skrydžio per At
lantą 50-čio proga, garsusis amerikiečių 
Smithsonian kultūros, mokslo ir technikos 
institutas Vašingtone, aviacijos ir erdvės 
muziejuje, vadinamame skridimų auksi
nio amžiaus skyriuje, išstatys eksponatus 
apie lietuvių lakūnų žygį. Dariui ir Girė
nui sikirto muziejaus skyriaus atidarymas 
įvyko -balandžio 4 dieną.

VATIKANO RADIJO TRANSLIACIJOS 
Kiekvieną dieną 18 vai. šeštadieniais — 

17.45 vai. IBangos: 19 — 25 — 31 — 48.
Kietkvieno mėnesio pirmą sekmadienį 

9.20 vai. transliuojamos lietuviškos pamai
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