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VLIKo Tarybos posėdis
Pirmasis 1984 m. Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto Tarybos posėdis
įvyko Čikagoje, Amerikos Lietuvių Tary
bos patalpose kovo mėn. 3 d. Tarybos pir
mininkas dr. Vladas Šimaitis pristatė pa
kviestus svečius: Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Kazį Šidlauską ir Reg. Lie
tuvių Bendruomenės pirm. dr. Vytautą
Dangtį. Gautas raštas iš Lietuvių Rezis
tencinės Santarvės, kuriuo išreiškiamas
nepasitenkinimas dėl Dr. Dangio pakvietimo į Tarylbos posėdį. Lietuvių Fronto
Bičiulių atstovas Viktoras Naudžius įteikė
LFB raštišką pareiškimą, kuriuo pasisa
koma prieš Registruotos Bendruomenės
atstovo pakvietimą padaryti Tarybai pra
nešimą. Ponui Naudžiui pritarė ir Lietu
vių Ūkininkų Partijos atstovas Stasys Žadelkis. Lietuvių Krikščionių Demokratų
Sąjungos atstovui Vladui šoliūnui pasiū
lius pagerbti VLIKo Tarybos pirmininko
pakvietimą, nes pirmininkas pagal statu
tą Ir tradiciją gali kviesti svečius, tuo ne
pažeidžiant Tarybos pirmininkui suteiktų
privilegijų. Pasiūlymas primtas. Tary
bos pirmininko dr. Šimaičio pasiūlyta dar
botvfarkė priimta be pataisymų. Posėdžiui
sekretoriavo Lietuvių Ūkininkų Sąjungos
atstovas Jonas Sakas.
Vilko valdybą Tarybos posėdyje atsto
vavo v.p. Vytautas Jokūbaitis. Valdyba
nutarė ir toliau aktyviai dalyvauti Anti
komunistinėje Lygoje, nors turi rezerva
cijų, dėl per didelės pietų korėjiečių ir
taivaniečių įtakos ir dominacijos. Sekan
tis šios lygos suvažiavimas vyks JAV,
San Francisco mieste.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Valdybos atstovas dalyvavo Ka
nados Lietuvių Bendruomenės Tarylbos
suvažiavime 1983 m. gruodžio mėn. 3 d.
VLIKo atstovas buvo priimtas labai šil
tai ir pagarbiai. Suvažiavime dalyvavo
58 Kanados LB Tarybos nariai ir 8 sve
čiai. Pažadėta VLIKui nuolatinė parama.
Gražus Kanados Lietuvių Bendruomenės
ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto bendradarbiavimo pavyzdys — iki
šiol Kanados Tautos Fondo atskaitomybę
revizavo Bendruomenės Kontrolės Komisi
ja. Rengiamas memorandumas Jungtinių
Tautų žmogaus Teisių Komisijai Ženevo
je. Palaikomi nuolatiniai ryšiai su Euro
pos Parlamento politinės komisijos atsto
vu dr. von Habsburgu. Dešimties metų Hel

sinkio Pakto sukakčiai paminėti, Ottawoje yra organizuojamas teismas dėl susi
tarimų nesilaikymo. Žada dalyvauti ir
JAV Madrido Konferencijos atstovas M.
Kappelmanas.
Santykiai su PLB Valdyba tebėra pasi
tarimų stadijoje. Dar negautas PLB val
dybos atsakymas į VLIKo valdybos raš
tą šiuo klausimu rašytą 1983 m. gruodžio
mėn. 3 d. Džiaugiamasi atnaujintu EL
TOS leidimu vokiečių kalba. Ieškoma kan
didato Free Europe radijo pirmininko vie
tai. Vienas iš reikalavimų — laisvas ru
sų kalbos vartojimas. Santykiai su kito
mis organizacijomis — geri. Gauti pa
kvietimai dalyvauti Lietuvos Vyčių ir Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio seimuose.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seimas šiais metais vyks lapkričio
30, gruodžio 1 d.d. Čikagoje. Seimo ruo
šimo komiteto pirmininku sutiko būti inž.
Kazys Oželis.
Patvirtinta VLIKo Valdybos paruošta
sąmata 1984 metams sumoje 1'31,420 dol.
Maždaug pusė biudžeto skiriama ELTA
biuletenio septyniomis kalbomis leidimui
ir Romos ir Vatikano radijo tarnybai.
Savo neilgoje kalboje, Reg. Lietuvių Ben
druomenės pirm. dr. Vytautas Dargis sli
piliai pabrėžė, kad tiek Reg. LB instituci
jos, tielk ir pavieniai nariai stipriai re
mia Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, Amerikos Lietuvių Tarybą, Ben
drą Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą. Reg.
Lietuvių Bendruomenė siekia sutarimo lie
tuvių išeivijoje ir tiki, kad Lietuvos in
teresai reikalauja
darbų pasidalijimo
principo ir darnos.
Po to sekė Komisijų pranešimai. Komi
sijų darbas daugiau studijinis. Jos susi
renka gana dažnai ir randasi net keliose
vietovėse. Posėdis vyko šv. Kazimiero
šventės išvakarėse. Pasveikinti ALTo
pirm. dr. Kazys Šidlauskas ir Lietuvių At
gimimo Sąjūdžio atstovas VLIKo Tary
boje inž. Kazys Oželis. Vietoj pasitrauku
sio Lietuvių Valstiečių Liaudininkų Są
jungos atstovo St. Paulausko, į Tarybą
paskirtas prof. Mečys Mackevičius. Lie
tuvių Krikščionių Demokratų Sąjungą
posėdyje atstovavo Centro Komiteto pirm.
Vladas šoliūnas ir ižd. Justinas Šidlaus
kas. Posėdyje dalyvavo 13 VLIKo grupių
atstovai ir jų antrininkai.
(LKDS)

RAUDOS IR RŪTOS
Hilversume, galingoje Olandijos radijotelevizijos mazgo kaimynystėje, tartum
milžino paunksnyje, 'įsikūrė erdvus ir jau
kus parodų, paskaitų ir koncertų centras
„De Vaart" („Kelionė“). Ten balandžio 8
d. įvyko tematinis popietis „Vergovės jun
gas ir rezistencija“, tikrai panašus į toli
mą ir įtaigią kelionę per erdvę ir laiką.
Pirmojoje renginio dalyje dainininkasrecitatorius de Markas
interpretavo
XVI-tojo — XVII-tojo šimtmečių sandū
ros poetinius tekstus apie Niderlandų
erškėčiuotą kelią į laisvę. Senoviniu sty
giniu instrumentu jam akompanavo Hans
Verzijl (Verzail). Prieš klausytojus iškil
davo dramatiniai anuometinių kovų su
ispaniškais pavergėjais vaizdai.
O po pertraukos sceną užvaldė Amster
damo lietuviškosios liaudies muzikos an
samblis „Daina“, lietuviškais rūbais apsi
rengę olandų jaunuoliai užtraukė „Mėtaujalą“, „Ko liūdi, putinėli“, „Bėkit bare
liai“... Vyravo liūdnos melodijos, raudos,
užgimusios amžių glūdumoje, bet tokios
aktualios šiandieninėje Lietuvoje, ken
čiančioje okupacijos jungą. Ir tas liūdesio
nuotaikas dar gilino bebaimės kovotojos
už žmogaus teises, ilgametės kalinės, a.a.
poetės Onos Lukauskaitės,-Poškienės eilė
raščiai, skirti dviem jos be laiko kritusiems sūnums:
...Ties karstu palinkę
angelai jam gieda...
...Iki paskutinio
žodeliai tarti...
...Be tavęs ir prie ugnies, sūneli,
šalta,..
...Baltos pūgos šaltą patalą paklos...
Amsterdame gyvenantis I. Kaplanas
paskaitė poemėlę apie dviejų jaunų Lietu
vos partizanų didvyrišką mirtį.
Ir visa tai skambėjo lietuviškai, eilė
raščių tekstai lydimi olandiškais verti
mais.
Tiek trumpas komentaras-konferansas
apie Nemuno kraištą ir įdomios informaci
jos koncerto spaudinyje apie Lietuvą, jos
kultūrą, kovą prieš rusifikaciją, apie di-
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dį M.K. Čiurlionį, tiek savaiminis audito
rijos susidomėjimas tąja nežinomą čia
dainingia kalba, aiškios simpatijos Lietu
vai, jos kovai — jutome lyg prie tos Hilversumo „De Vaart“ sužaliavo rūtos ir
net viduramžio raitelio statula prieš jos
fasadą pavirto Vytimi.
Pakili nuotaika diar sustiprėjo, kai į
koncerto pabaigą „dainiečiai“ užgrojo
skudučiais, tokiais, pasakyčiau, sensacin
gais Olandijos padangėje. Salė plojo ilgai
ir karštai!
Olandijos lietuvių bendruomenės atsto
vai su savo pirmininke Mirga de SpanjeAugustaityte turėjo atsakyti į srautą klau
simų apie Lietuvą, lietuvių kalbą.
Koncerto rengėjai sumaniai sugretino
Lietuvos likimą su patetime Olandijos
praeitimi. Juk dar palyginus neseniai
olandų tauta skaudžiai kentėjo per hit
lerinę okupaciją.
„Daina“, jau pasiro
džiusi Belgijoje, Prancūzijoje, Vak. Vokie
tijoje, ruošiasi dabar dideliam skrydžiui
— rudenį numatyta jos kelionė pas JAV
lietuvius.
Su meile ir atsidavimu lietuviškajam
muzikos menui vadovauja ansambliui
Paul de Boer (tark: de Bur), M.K. čiurlionies kūrybos entuziastas. Glaudžius
santykius su pasaulio lietuviais palaiko
J. Sleumer, bene pirmasis „Dainos“ įkūri
mo iniciatorius.
Susidomėjimas Lietuva Olandijoje nuo
lat didėja. Gegužės pradžioje Leideno uni
versiteto jaunimas organizuoja „Samizdato“ parodą — kartu su Amsterdamo
Bukovskio Komitetu. Ten bus eksponuo
jama ir lietuviškoji „Savilaida“, numaty
tas pokalbis apie Lietuvą, lietuviškų eilė
raščių Skaitymas.
J. Budreika

POPIEŽIUS PAKVIESTAS
JUGOSLAVIJON
Jugoslavijos užsienio reikalų ministeri
ja patvirtino, kad popiežius Jonas Pau
lius II yra oficialiai pakviestas apsilanky
ti Jugoslavijoje. Apsilankymas įvyks ta
da, sakoma ministerijos pranešime, kai
abi pusės bus įsitikinusios, kad yra susi
dariusios tam reikalingos sąlygos... Ju
goslavijos katalikų sferose manoma, kad
popiežiaus apsilankymui galėtų sudaryti
progą 350-ties metų sukaktis nuo garsio
sios Dievo Motinos šventovės 'įkūrimo
Bistricoje, netoli Zagrebo, kur šiais me
tais įvyks Kroatijos katalikų tautinis
eucharistinis kongresas.
(LRTV)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA LIETUVOJE
r

Visi žinome, kaip sunku išeivijoje išauklė
ti jaunimą lietuviškoje dvasioje. Nelengva
svetimoje aplinkoje išmokyti vaiką lietu
viškai kalbėti, skaityti ir rašyti, supažin
dinti jį su Lietuvos istorija, literatūra,
menu, muzika, papročiais ir geografija ir
sudominti lietuvišku gyvenimu. Geriau
sias būdas šiam tikslui atsiėkti — duoti
vaikui arba jaunuoliui galimybę ilgesnį
laiką pagyventi lietuviškoje aplinkoje.
Kaip tik šias sąlygas suteikia Vasario
16 gimnazija. Čia iš viso pasaulio atvykę
vaikai ir jaunuoliai sudaro didelę lietu
višką šeimą, vadovaujamą 11 lietuvių
mokytojų ir auklėtojų. Visų bendra kal
ba — lietuvių. Didesnė dalis .pamokų dės
toma lietuviškai. Vaikai mokosi lietuvių
kalbos, literatūros, istorijos, geografijos,
meno ir muzikos. Veikia lietuviškos jauni
mo organizacijos, tautinių šokių grupė,
choras, orkestrėlis, dramos ir meno būre
liai ir net virtuvė dažnai pagamina lietu
viškus valgius. Kas sekmadienį laikomos
lietuviškos pamaldos.
Ši lietuvybės sala gražioje vietoje — Va
karų Vokietijoje, Lampertheimo priemies
tyje Huettenfelde, 60 km į pietus nuo
Frankfurto, 40 km nuo Darmstadto, 30
km nuo Heidelbergo ir 20 km nuo Mannheimo, arti Odenwaldo kalnų.
Gimnazija turi gražų didelį 4,5 ha par
ką su ežerėliu viduryje ir su krepšinio,
tinklinio Ibei futbolo aikštėmis. Sportui
naudojama miesto sporto salė ir maudy
mosi baseinas. Gimnazija turi muzikos
kambarį, biblioteką, skaityklą, chemijos
ir fizikos laboratorijas, foto laboratoriją,
laisvalaikio kambarį, bilijardo, stalo teni
so ir darbelių kambarius.
Vasario 16 gimnazija pagal Vokietijos
tvarką turi 9 klases (nuo 5-to iki 13-to
skyrius). Tryliktos klasės pabaigoje moki
niai, vokiečių valdžios komisijos priežiū
roj, mūsų mokytojų egzaminuojami ir eg
zaiminus išlaikę, gauna vokišką brandos
atestatą.
Mokiniai iš užsienio, norintys mūsų
gimnaziją užbaigti ir įsigyti vokišką bran
dos atestatą, mūsų gimnaziją turėtų lan
kyti nuo 8-tos arba 9-tos klasės, kad pa
kankamai išmoktų lietuvių ir vokiečių
kalbų.
Daugelis buvusių mūsų mokinių, baigę
pas mus 12-tą klasę, išvyko į Ameriką ir
ten įstojo į universitetus (College).
Tačiau retai kurie tėvai iš Amerikos ar
ba kito tolimo krašto atsiunčia savo vaiką
— 5-6 metams į Vokietiją. Todėl Vasario
16-tos gimnazija mokiniams iš užsienio su
teikia galimybę mūsų gimnaziją lankyti 1
ahba 2 metus ir išeiti jiems pritaikytą kur
są. Tokie mokiniai gali atvykti į 10-tą, li
tą arba 12-tą klasę, kada jiems patogiau
sia.
Jiems privalomi šie kursai: lietuvių k.,
vokiečių k., anglų k. (pagal amerikiečių
programą), matematika, vienas iš gamtos
mokslų (biologija, chemija arba fizika),
tikyba, sportas, dailė, Lietuvos istorija, vi
suomenės mokslas ir Amerikos arba Euro
pos istorija. Mokiniams iš Kanados yra ga
limybė lankyti prancūzų k. kursą. Visi
kursai, išskynus svetimas kalbas ir Ameri
kos istoriją, dėstomi lietuvių kalba.
Mokiniai iš Amerikos kaimyninėje
Mannheimo amerikiečių gimnazijoje gali
laikyti PSAT, SAT ir ACT egzaminus.
Čia išeiti mokslo metai Amerikoj už
skaitomi. Kituose kraštuose patartina iš
anksto su savo mokykla susitarti.
Nauji mokslo metai prasideda 1984 m.
rugpjūčio 27. Mokiniai į bendrabutį suva
žiuoja tarp rugpjūčio 24 ir 26. Kalėdų atos
togos bus nuo 1984 m. gruodžio 16 iki 1985
m. sausio 6. Velykų atostogos — nuo kovo

DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS APIE
VLIKĄ

Kanados Lietuvių Fondo pakviestas.
š.m. kovo mėn. 4 d. Toronto lietuvių na
mų salėje prof. dr. Aleksandras Štromas
kalbėjo apie Sovietų Sąjungos vidaus pro
blemas ir lietuviškos išeivijos uždavinius.
„Išeivija jau dabar turi ruoštiir planuo
ti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.
Dr. A. Štromo nuomone, mūsų visi veiks
niai, vadovaujami VLIKo, turi ruoštis
tam neišvengiamam Sovietų Sąjungos kri
tiškam momentui, kai komunistinė valdžia
praras netikėtų įvykių kontrolę. Okupuo
toje Lietuvoje VLIKas yra labai gerai
žinomas kurį išgarsino KGB išleistomis,
Alseikos ir kitų knygomis,
kuriose
niekinamas bei šmeižiamas
VLIKas.
Politinė veikla Lietuvoje neįma
noma ir ten neveikia jokios demokratinės
politinės partijos. Prelegento nuomone,
visi kiti veiksniai išeivijoje turi paklusti
VLIKui, vieningai veikti ir ruošti ateities
planus. Šiuo metu nėra reikalo diskutuoti
apie būsimą nepriklausomos Lietuvos so
cialinę santvarką. Pirmoje eilėje svarbiau
šia atgauti nepriklausomybę, kurios atsta
tymui pirmąją pagalbą turės duoti lietu
viškoji išeivija“.
(LKDS)
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31 iki balandžio 14. Mokslo metai baigsis
1985 m. liepos 6.
Per Kalėdų ir Velykų atostogas moki
niai gali keliauti po Europą. Gimnazija
padeda mokiniams sudaryti tokių kelionių
tvarkaraštį. Mokiniai, kurių tėvai nepagei
dauja, kad jų valkai keliautų, gali atosto
goms apsistoti lietuviškose šeimose Vokie
tijoje ir kituose Europos kraštuose.
Mokslo metų laikotarpiu organizuoja
mos trumpesnės ekskursijos po Vokietiją.
Už mokslą gimnazijoj mokėti nereikia,
tik už vokiečių kalbos pagelbines pamokas
mokiniams iš užsienio reikia mokėti 250,
DM metams.
Už mokinio išlaikymą bendrabutyje rei
kia mokėti 3,600, DM visiems mokslo me
tams.
Pagal dabartinį Amerikos dolerio kursą
bendrabučio mokestis ir vokiečių kalbos
pagalbinės pamokos visiems metams atsi
eina 1,500 dolerių. Kai kurios amerikietiš
kos privačios gimnazijos vien už mokslą
tiek paima.
Tačiau tai nereiškia, kad mūsų gimnazi
ja blogesnė. Gimnazijai mokinys kainuo
ja 5 kartus tiek, šią pigią kainą galime
išlaikyti tik todėl, kad mūsų tautiečiai sa
vo aukomis ir vokiečių valdžia savo di
džiule parama padeda mums šią mokyklą
išlaikyti, kaid visi pajėgtų savo vaikus jon
leisti. Taigi pasinaudokime šia dovana.
Kišenpinigių reikia 20, DM per savaitę.
Ekskursijų kainos įvairios.
Mokiniams viza kainuoja 85, DM, ir ją
išrūpina gimnazija. Vizai gauti reikia svei
katos draudimo. Jeigu mokinys savo kraš
te neturi Vokietijoj galiojančio draudimo,
jis turi Vokietijoj apsidrausti už 50. DM
per mėnesį, šis draudimas pilnai apmoka
gydytojo, dantisto, akių daktaro ir ligoni
nės sąskaitas ir taip pat už kiekvieną vais
tą tereikia mokėti 2, DM, nepaisant, kiek
jis kainuotų.
Tikrai verta savo vaiką bent vieneriems metams atsiųsti į Vasario 16 gimna
ziją. Čia jis išmoksta daugiau lietuvių kai
bos, pramoksta vokiečių k., pamato Vokie
tiją ir kitus Europos kraštus, užmezga ry
šius su viso pasaulio lietuvių jaunimu, iš
moksta savarankiškai tvarkytis ir pagyve
na lietuviškoje aplinkoje. Laisvalaikio me
tu gali imti akordeono ir pianino pamo
kas, dalyvauti konkursuose ir minėtuose
būreliuose ir organizacijose.
Norintys gauti daugiau ir smulkesnių
žinių prašomi kreiptis lį gimnaziją. Įstoji
mo prašymai jau priimami dabar. Gimna
zijos adresas: Privates Litauisches Gym
nasium; Romuva; 6840 LampertheimHuettenfeld West Germany; tel. 06256322.
A. Šmitas

(Pasaulio lietuvis)

Mirė komp. A. Račiūnas
Balandžio mėn. Vilniuje, po sunkios
ligos, mirė kompozitorius Antanas Račiū
nas.
Velionis buvo gimęs 1905 m. Panevėžio
apsk. Mokėsi Panevėžy, Kaune Aukšt.
technikos mokykloje, paskui įstojo į kon
servatoriją. 1933 m. baigė kompozitorių
skyrių. Jis buvo vienas iš gabiausių lie
tuvių kompozitorių.
Pakeltos kainos veisliniams gyvuliams
Nuo balandžio 1 d. įsigaliojo naujos
veislinių gyvulių supirkimo kainos. Jos di
desnės už buvusias. Galvijų ir kiaulių kai
nos pašoko 20-30 proc., avių — 30-50 proc.

Keltais — per Baltiją
Klaipėda — Mukranas: tokiu maršrutu
netolimoje ateityje kursuos per Baltijos
jūrą traukiniai. Juos perkels į priešingą
pusę specialūs keltai.
Ir Rytų Vokietijos Mukrano uoste ir
Lietuvos Klaipėdos uoste vyksta didelės
statybos. Nuolatine laivybos linija, ku
rios ilgis bus 506 kilometrai, kursuos jū
rų laivai-keltai. Pirmas keltas pradės kel
ti traukinius jau 1986 m.
Tvarkoj —- netvarka
„Valstiečių laikraštyje“ A. Mitkus rašo:
„Telšių krantą skalauja žavingasis Mas
tis — Žemaitijos ežerų ežeras. Ties tuo
Masčiu yra gražiai įrengta turgavietė —
rajono prekybininkų pasididžiavimas. O
ties turgaviete yra vieta, kurios dažnam ir
dažnai, kartais ir visai netikėtai prireikia.
Tarptautiniame žodyne ją vadina tualetu,
žodžiu, viskas savo vietose.
— Ne viskas, — ginčijasi žemaičiai. —
Pabandyk tą nuostabią vietelę su atlapom
durim ir išdaužytais langais pasiekti.
Sprandą nusisuksi!“

Iškelta baudžiamoji byla
Po skundų, kad Švenčionių rajono Karkažiškių parduotuvėje pažeidžiamos preky
bos taisyklės — didesnę paklausą turin
čios prekės slepiamos, rajono prokuroras
I. Slobodianiukas pranešė, kad jau iškel
ta baudžiamoji byla.
Pamokymas, kaip reikia gyventi
„Valstiečių laikraštyje“ A. Butkevičius
rašė:
„Pažįstama mokytoja papasakojo šito
kią istoriją. Rudenį nuvažiavo su mokslei
viais į kolūkį talkon.Jaunutė brigadininke
atvedė vaikus į bulvių lauką ir pasakė:
— Kasim iš abiejų lauko galų ne ištisai,
o galiukais. Žadėjo atvažiuoti iš rajono
liaudies kontrolieriai tikrinti, kaip bul
ves kasame. Tegu galvoja, kad daug pa
darėme“.

Turizmas
Dabar įvairiuose Lietuvos kampeliuose
veikia trylika kelionių ir ekskursijų biu
rų. Pernai po Lietuvą keliavo 5.5 milijono
Tarptautinė humanitarinė Amnestijos žmonių.
organizacija Londone paskelbė iš Sovietų
Sąjungos slaptai gautą vieno sąžinės be Krepšinio čempionatas
laisvio laišką, kuriame aprašomos žiau
Lietuvos aukščiausios grupės krepšinio
rios kalinimo sąlygos vienoje priverčia čempionate rungtyniauja 13 moterų ir 12
mųjų darbų stovykloje netoli nuo Per vyrų komandų.
Moterų varžybose dabar pirmauja Kau
mės, Uralo srityje, už tūkstančio dviejų
šimtų kilometrų į rytus nuo Maskvos. Or no „Atleto“ komanda, vyrų — be pralai
ganizacija pažymi, kad šiame lageryje yra mėjimų žengia „Vilniaus statybos“ krep
kalinami žymusis lietuvis sąžinės belais šininkai.
vis Balys Gajauskas, rusas rašytojas Leo
nid Borodin, poetas Semion Skalich ir ki Filmai apie gamtą
Lietuvos kino studijos režisierius ir
ti intelektualai. Lageris yra griežto re
žimo. Kaliniai gyvena uždaryti po du-pen- operatorius Petras Afoukevičius yra su
kis mažutėse, dvokiančiose, drėgnose ce kūręs daugiau kaip dešimt filmų apie Lie
lėse, kurias vos apšviečia labai silpnos tuvos paukščius ir žvėris. Dabar jis ruo
elektros lemputės. Kiekvienam kaliniui šiasi filmui „Pasaulio paukščiai“.
yra skirtas dviejų kvadratinių metrų plo Daug kranklių
tas. Darbui skirtos celės yra taip pat vos
Krankliai, anksčiau retoki paukščiai,
apšviestos. Darbo pormos yra didelės ir
gal
net retesni už vanagus, dabar labai
kas nepajėgia jų atlikti, yra baudžiamas.
Dirbti turi net ir invalidai ligi mirties, paplito. Dainavos girių pakraščiuose, Dzū
rašo laiško autorius. Maistas yra blogas, kijoje, kai kur jie pradeda pakeisti var
mėsa dažnai supuvusi, o daržovių Iš viso nas.

Kalinimo sąlygos

neduodama. Tik vienas gydytojas aptar
nauja dvi stovyklas. Kaliniam leidžiama
susirašinėti tik su šeima, bet laiškai daž
nai konfiskuojami. Už vadinamą „antisovietinę agitaciją“ nuteistiem belaisviam
neleidžiama pasimatyti net su šeimos na
riais. Laiško autorius pažymi, kad pana
šiose nežmoniškose sąlygose belaisviai yra
kalinami ir kitose griežto režimo priver
čiamųjų darbų stovyklose. Sovietų sąži
nės belaisvio laiško ištraukas šiomis die
nomis paskelbė užsienio spauda.

Nauja sūrių gamykla
Telšiuose statomoje sūrių gamykloje
ėmė montuoti pirmosios eilės pagrindi
nius technologinius įrengimus. Manoma,
kad gamykla pradės veikti gruodžio mė
nesį.

Kavinė be puodelių
„Tiesoje“ Ukmergiškis V. Jaščiukas ra
šo:
„Ukmergėje yra pastatas su užrašu: ka
vinė „Ąžuoliukas“. Kartą čia teko užsa
kyti svečiams pietus. Dėl visų patiekalų
susitarėme, išskyrus arbatą. Šeimininkės
pasakė: „Mes neturime nei puodelių, nei
POLITINĖ KONFERENCIJA
srtiklinių, taigi nei arbatos, nei kavos ne
sitikėkite. Galime pasiūlyti tik gaivą“.
PLB Visuomeninių Reikalų komisijoj
Autorius baigia laišką šitaip:
„Dalykas kitas — „Ąžuoliukas“ Ukmer
Iniciatyva organizuojamą politinę konfe
renciją norima ir planuojama suruošti gėje garsėja kaip užeiga, kurioje galima
gegužės 1.1-12 dienomis New Yorke. Kon pasisotinti alkoholiu. Čia labiau gerbiami
ferencijos rengėjai yra (PLB, JAV LB, tie klientai, kurie geria svaiginamuosius
gėrimus, o ne arbatą“.
Kanados LB ir PUS valdybas.
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BALTAI

LIETUVOS GLOBĖJAS SV. KAZIMIERAS

BALTAI DAVĖ PRŪSIJAI VARDĄ

8. NESĖKMĖS UŽGRŪDINTAS
Nelaimingas (buvo žygis, Ikurls jaunutį
Kazimierą pinmą kartą išvedė į viešumą.
Galime įsivaizduoti, kaip jis, berniukas,
jau save matė sėdintį karaliaus soste su
šv. Stepono karūna.Išauklėtas legitimizmo
dvasioje, jis laikė save teisėtu, Dievo skir
tu Vengrijos sosto paveldėtoju. Tam, ku
ris, nebūdamas iš karališkos giminės, lei
dosi Vengrijoje išrenkamas karalium, Mo
tiejui Korvinui, tiko tilk uzurpatoriaus, sos
to grafiko vardas. Kazimieras jau vaiz
davosi, kaip jis pašalins Motiejaus tironi
ją, atneš vengrų tautai didesnį teisingumą,
padarys ją laimingesnę. Paskum, sutelkęs
krikščionių pajėgas, jis eis į kovą su tur
kais, apgins krikščionybę ir pačią Europą
nuo didžiausios grėsmės, paseks savo dė
dės, Vladislovo Varniečio, pavyzdžiu, apie
kurį jam tikriausiai daug pasakojo jo tė
vas ir taip pat jo mokytojas Dlugošas. Vi
sa tai jam buvo ne kas kita, kaip kova
prieš blogį, prieš neteisybę, prieš priespau
dą. Todėl žygio į Vengriją nepasisekimas
turėjo būti jam Skaudus išgyvenimas, iš
spaudęs ne vieną gailią , ašarą. Aišku, kad
ne karalaitis Kazimieras kaltas dėl pralai
mėjimo: ne jis tą žygį ruošė, ne jis jį tvar
kė, ne jis jį ir .pralaimėjo. Bet savo vai
kiška galvosena jis visvien prisiėmė tą
atsakomybę.
Kartais šv. Kazimiero biografijose ra
šoma, kad karinės nesėkmės paveiktas ka
talaitis visiškai pakeitęs savo gyvenimą:
išsižadėjęs karališkojo vainiko, pasitrau
kęs iš viešumos, savyje užsidaręs, gyvenęs
tik maldai ir atgailai, siekęs vien šventojo
aureolės. Taip aiškino pereitame amžiuje
iš (Lenkijos kilęs, bet vokiškai rašęs istori
kas Jokūbas Caro, ypačiai domėjęsis XV
amžiaus Lenkijos istorija. Juo pasekė ir
kai kurie kiti, racionalizmo ir iliuminizmo paveikti jaunojo kazimieraičio biogra
fai. Jie nepajėgė ar nenorėjo suprasti, kad
šventumas žmogaus nė kiek nesuluošina,
o jlį tik išaukština, atskleidžia jo kilniau
sias vertybes.
Nors jau seniai įrodyta, kad po nepavy
kusio žygio Kazimieras ir toliau, net dar
intensyviau, dalyvavo viešajame gyveni
me, kažkodėl mėgstama dabar ir Lietuvo
je kartoti senas nesąmones, netgi tiesiog
sakyti: „Šventasis iš mažų dienų buvo ne
normalus. Dažnai be jokios priežasties
verkdavo iki apalpimo, buvo nepaprastai
kaprizingas ir isterikas“; ir toliau: „(Vil
niuje) silpnavalis jaunuolis atsakingoms
pareigoms netiko“ („Komjaunimo tiesa“,
1982 m. spalio 23 d.). Nors apiį tai — tie
sa, jau beveik prieš pusantrų metų —
rašęs save tituluoja „docentu, istorijos
mokslų kandidatu“, kone kiekvienas jo ne
ilgo straipsnelio sakinys—istoriškų klaidų,
išsigalvotų nesąmonių rinkinys. Ten yra
net toks teigimas: „Kazimieras, veikiamas
Vilniaus jėzuitų, pasinėrė į kraštutinį pa
maldumą“. Kuo čia dėti jėzuitai? Jų įstei
gėjas, šv. Ignacas Loyola, dar nebuvo gi
męs, kai šv. Kazimieras mirė. Taip ir no
risi paklausti: Kaip ir už ką ten teikiami
mokslo laipsniai ir skiriami aukštosiose
mokyklose dėstytojai?...
Karalaitis Kazimieras ir po 1471 m. nesi

traukė iš aktyvaus darbo ir politinio gy
venimo. Ilki 1474 m. galo jis toliau mokė
si Dlugošo mokykloje. Šiame laikotarpyje
jis susitiko ir su italu humanistu Pilypu
Buonaccorsi — Kalimachu. Yra žinoma,
kad Kazimieras 1474 m. pavasarį su mo
kytoju Dlugošu ir savo jaunesniaisiais bro
llais buvo išvykęs į Liubliną ir į Sączą.
Apie tai užsimena Venecijos pasiuntinys
Ambroziejus Contarini. Jis, vykdamas to
liau į Liubliną aplankyti karalaičių. Ka
zimieras čia buvo pats vyriausiasis; jis
pasveikino lotynų kalba kilniais žodžiais
garbingą svečią.

Nuo 1475 m. pradžios Kazimierą ir vieneriais metais už j|į jaunesnį Joną Albrech
tą paėmė „auklėti“ pats tėvas. Karalai
čiai turėjo susipažinti su valstybės reika
lais ir pamažu pratintis patys valdyti.
Taip jiedu drauge su tėvu 1475 m. pra
džioje pirmą sykį išvažiavo į Lietuvą.
Težinomos tik kai kurios tos kelionės da
tos. Išvykę dar prieš Naujuosius Metus,
iš Krokuvos, jie keliavo per Radomą ir
Gardiną į Vilnių. Lietuvos sostinėje at
šventė Velykas, kurios tais metais buvo
gana ankstybos: kovo 26 d. Kiek ilgai tais
metais Kazimieras užtruko Vilniuje ir ką
jis ten veikė, nežinoma. Sekančiais me
tais karalius vėl su abiem sūnumis lei
dosi į kelionę, — pirma į Prūsiją. Marien
burge jie susitiko su kryžiuočių didžiuoju
magistru, kuris, kaip ir visa Prūsija, .nuo
1466 m. buvo Lenkijos karaliaus vasalas.
Karalaitis Kazimieras ten Prūsų luomų
atstovams padaręs ypatingai gerą įspūdį.
Vėliau, kai jis mirė, Marienburgo vaiva
da, M. Bažynskis, išreiškė gailestį, kad
prarado tą, kurį tikėjosi būsiant išmin
tingą ir teisingą valdovą, Prūsų luomų pri
vilegijų gynėją (plg. Hagiografia polska
I, Poznan 1971, 741). Sekančioms Kalė
doms tėvas su abiem sūnumis vėl atvyko
į Vilnių ir čia išbuvo kelis mėnesius, nes
1477 m. gavėnios metu dar tebebuvo Tra
kuose. Čia vėl buvo priimtas Iš tolimų di
plomatinių kelionių grįžtąs Venecijos pa
siuntinys Ambroziejus Contarini. Jis, ap
rašydamas šį susitikimą, prasitarė, kad
šalia tėvo anie du sūnūs, apsivilkę tam
siai raudono satino drabužiais, atrodė to
kie jauni ir gražūs, kaip du angelai („che
pareano dol angeli“).
1478 m. pavasarį vėl visi keliauja į Lie
tuvą. Tokia kelionė anais laikais kiek
vieną kartą būdavo didelis įvykis. Reikė
davo jai gerai pasiruošti, daug ko pasiim
ti, kanceliarijos efektyvumą kelionės me
tu užtikrinti, ir t.t Pakeliui buvo sustoja
ma žinomose pilyse ir užeigose. Pvz., ke
liaujant Iš Krokuvos į Vilnių, įprasti eta
pai būdavo Radomas, Liublinas. Lietuvos
Brasta, Gardinas bei tarp jų esančios ma
žesnės vietovės. Kelionė tarp dviejų sos
tinių, maždaug 650-700 km ilgio, užtruk
davo ne mažiau kaip mėnesį, dažnai gero
kai ilgiau. 1478 m. pavasarį karalius su
palyda apsistojo Lietuvos Brastoje, kur
buvo susirinkusi Lietuvos ponų taryba.
Ši, matydama kylantį Lietuvai pavojų ry
tuose iš vis stiprėjančios Maskvos kuni
gaikštystės ir pietuose iš Krymo totorių,
ir nepatenkinta karaliaus tik retais atsi
lankymais Lietuvos žemėse, atnaujino sa

K. BINKIS IR P. TARULIS
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šv. Onos bažnyčia — tai vienas gražiausių Lietuvoj
gotikos paminklų. Ne veltui Napoleonas, praeidamas 1812
m. pro Vilnių ir sužavėtas bažnytėlės gražumu, išsitarė,
kad jis norėtų pasiimti jų ir ant delno padėjęs nusinešti
į Paryžių.
šv. Onos bažnyčioj, tarp kitų, palaidota trečioji Vy
tauto žmona Julijona, mirusi 1448 m.
šv. Kryžiaus bažnyčia, dabar vadinama Bonifratrų,
įkurta užmuštų pranciškonų Algirdo laikais. Toje vietoje,
kur dabar stovi bažnyčia, ir aplinkui ją XVI šimtmetyje
buvo puikiausias sodas. Per jį tekėjo Vingros šaltinis. Pir
ma čia stovėjo tik vienas kryžius, kaipo ženklas vietos,
kur buvo vienuoliai nužudyti. Vyskupas Povilas, kurs arti
nuo tos vietos gyveno, pastaė tenai koplytėlę. Ir tik XVI
šimtmetyje atsirado bažnyčia, šios bažnyčios viduje ir
dabar tebėra tikinčiųjų garbinamas šaltin’s.
Kunigaikštis Aleksandras 1501 metais perdavė šv.
Dvasios bažnyčią kartu su visais jai priklausomais namais
ir Vingros šaltiniu, atvykusiems tuo metu į Vilnių domi
nikonams.
Dominikonų vardu vienuolynas ir bažnyčia ir dabar
vadinama. Dominikonai valdė ir šv. Trejybės bažnyčią
su ligonine, kuriai išlaikyti, kaip jau minėta, buvo skiria
ma dalis žaliojo tilto įplaukų. Iš pradžių gerai įtaisyta li
goninė, vėliau pašalinus iš ten dominikonus ir sumažėjus
pajamoms, kadangi žaliasis tiltas buvo tuo metu sudegęs,
pradėjo irti. 1799 metais šv. Trejybės ligoninė buvo likvi
duota ir jos turtas perduotas naujai įsteigtai šv. Jokūbo
ligoninei Lukiškiuose. 1821 m. Rusų valdžia bažnyčią per
davė stačiatikiams, kurie ją pavadino Mikalojaus cerkve.
Dominikonų buvo dvi bažnyčios — vyrų ir moterų.

vo prašymą pavesti Lietuvos didžiosios ku
nigaik'štystės valdymą vienam katram iš
savo sūnų. Tačiau Lenkijos ponai ir pats
karalius Kazimieras atsisakė tą prašymą
patenkinti; matyt, bijojo, kad nesustiprėtų Lietuvos savarankiškumas ir lietuviai
neišsirinktų sau atskiro .didžiojo kuni
gaikščio. Iš ten buvusių karalaičių Kazi
mieras laikęsis abejingai, o Jonas Albre
chtas liejęs ašaras, lietuvius atjausdamas.
Į Vilnių tuokart jie nebevyko — nebuvo
patogu po tokio akibrokšto Lietuvos po
nams. Tėvas su sūnumis paskubomis grįžo
į Lenkiją.
Kalbame daugiausia apie išorinius įvy
kius, nors mūsų tikslas yra pažinti šven
tojo gyvenimą. Išorinius įvykius aprašo iš
likę šaltiniai ir nutyli tai, kas atrodė
įprasta, normalu. Kad ir kelionėse kara
laičiai kasdien klausė šv. mišių, dažnai
ėjo prie sakramentų, meldėsi kelyje ir ap
sistojimo vietose, buvo savaime supranta
ma. Jų palydoje visuomet būdavo kunigų,
kartais ir vyskupų. Bet ne Ilgos maldos,
griežti pasninkai, nuostabūs artimo mei
lės darbai yra šventumo esmė, šventas
yra tas, kurs savo darbe, savo pareigose,
kasdieninėje pilkumoje ištikimai vykdo
Dievo valią ir didžiadvasiškai atsiveria
Dievo jam telkiamai malonei. Šv. Kazi
mieras buvo toks šventasis. Jis vaikščio
jo šia žeme, kaip ir visi kiti, gyveno ir
elgėsi nuo kitų daug nesiskirdamas. Bet
jo dvasia nebuvo prilipus prie žemės
grumsto ir nesitenkino viena duona (plg.
Mt 4,4).
Paulius Rabikauskas

NAUJOS KNYGOS
Lithuania 700 years. Dr. A. Gerutis. 6-ji
(nauja) laida. 1984 m. 458 psl. Kaina 16
dol.
In the Shadow of the White Eagle. Pe
tras česnulis. Prisiminimai- pergyvenimai
lenkų kalėjimuose. 1983 m. 265 psl. Kaina
15 dol.
Knygos gaunamos „Drauge“ ir pas pla
tintojus.

Gynybinių Vilniaus sienų nugriovimas.

Marijus Blynas ruošia spaudai (vertimą)
L. Žytkovičiaus studiją. Knyga bus gau
siai Iliustruota.
Mind against the wall. Essays on Lithu
anian Culture under Soviet Occupation.
Redagavo Rimvydas Šilbajoris. Čikaga:
Lituanistikos instituto leidykla, 1983 m.
180 psl. Viršelis N. Vedegytės-Palubinskienės. Leidimą parėmė JAV Liet. Ben
druomenė. Kaina 10 dol. Gaunama pas
platintojus ir „Drauge“. Knygoje surinkti
straipsniai, kurių tikslas nušviesti angliš
kai skaitančius apie Lietuvos žmonių pa
stangas išlikti ir vystyti savitą kultūrą so
vietinės priespaudos sąlygomis.
Straipsnių autoriai: Vytautas Kavolis,
Aleksandras Štromas, Rimvydas Šilbajo
ris, Tomas Venclova, Zenonas V. Rekašius
ir Jurgis Gimbutas.

LOTHAR KILIAN IR MARIJOS
GIMBUTIENĖS ANKSTYVOJO
GELEŽIES AMŽIAUS TI RIMAI

Tokia antrašte kovo 24 d. V. Vokieti
jos „Die Welt“ laikraščio žurnalistas B.
Rubin trumpai recenzavo tris knygas:
Marijos Gimbutienės „Die Balten“, verstą
Iš anglų kalbos, ir Lothar Kilian dvi kny
gas — „Zur Herkunft und Sprache der
Prussen“ (Prūsų kilmė ir kalba) ir „Zum
Ursprung dės Indogermanischen“ (Indo
germanų kalbos pradžia).
Jis rašo:
— Sovietų Sąjunga užgniaužė Pabaltijo
valstybes. Tačiau ir be tos tragedijos tur
būt būtų nemažai žmonių, kurie negalėtų
išvardinti ,tų buvusių valstybių, ir dar la
bai gyvų jų tautų (tilk dabar jau be Bal
tijos vokiečių mažumų). Kas gi žino, kad
estai ir livoniečiai, nors jie gyvena prie
Baltijos jūros, priklauso suomių kalbos
grupei, kuri nėra indogermaniška, kaip bu
vusių prūsų ir dabartinių lietuvių ir lat
vių kalbos? Dabar ta spraga užpildoma
tų autorių darbais.
Jie abu yra istorikai, bet Kilian turbūt
teisingiau piešia baltų archeologinį foną,
negu jo kolegė Gimbutienė, kuri daugiau
remiasi sovietų archeologijos tezėmis. Ki
lian apsiriboja tik Baltijos prūsais, nuo
kurių Prūsija gavo vardą. Ponia Gimbu
tienė, su visa Vilniuj gimusios pabaltietės
meile, pristato mums baltus be estų.
Marija Gimbutienė (Kalifornijos uni
versitete Europos archeologijos profesorė)
aprašo kalbinę ir istorinę kilmę krašto,
kuris jau buvo žinomas Plinijui ir Ptolemėjul, gintaro prekybos dėka. Eurazijos
tautų kelionių audros šešėlyje, lietuvių
kalba ypač liko išsaugota kaip senovinis
šiaurės sanskritas prie užkariautojams ne
labai įdomaus rytų Baltijos kranto. Bal
tų vietovardžių tyrinėjimai rado daug bal
tų kilmės žodžių tarp Berlyno ir Maskvos.
Jau senajame ir viduriniai ame akmens
amžiuje iškilo tautelės, kurios susiliejo 'į
etnišką ir kalbinį indogermaniško baltizmo pagrindą. Tai liečia ir prūsus, kurie
daug vėliau suvokietėjo, bet kartu paveikė
ir Rytprūsių tarmę.
Autorė vaizduoja jos taip vadinamos
Kurgan kultūros skleidimąsi, ir tuo būdu
mėgina ne tik baltus, bet visus vėlesnio
akmens amžiaus indogermanus, atvesti N
pietinės Rusijos. Su tuo nesutinka L. Ki
lian. Jis siūlo atsargumą, kai jo kolegė
baltų gyvenimąją teritoriją išplečia, Ce-

Jonas Glemža, Die Landwirtschaft Sovietlitauens 1970-1980, atspausdas iš me
traščio Acta Baitica XXII t. 30 psl. Kny

gelėje vokiečių kalba analizuojama oku
puotos Lietuvos žemės ūkio padėtis ir pa
tiekiama daug statistinių duomenų.

LAISVĖS BESIEKIANT, Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos įnašas į antinacinę
rezistenciją. Rezistencijos dalyvių atsimi
masis naujųjų laikų šventas jaunuolis pa nimų rinkinys, 406 ipsl. Išleista Čikagoje
saulietis). Kun. Prano Gavėno portugališ 198'3 m.
Knygą galima gauti Lietuvių Namuose,
kai parašyta knyga. Knygą Brazilijoje
Londone. Kaina 5 sv.
5000 tiražu išleido saleziečių spaustuvė.
Sao Casimiro, o priniero santo jovem
leigo de era moderną (šv. Kazimieras, pir

Bet 1748 metais moterų bažnyčia sudegė ir daugiau nebu
vo atnaujinta.
XVIII šimtmetyje buvo įsteigti vyrų ir moterų karme
litų vienuolynai. Aušros Vartų gatvėje 1626 metais Stepo
nas Pocius įsteigė prie tų vienuolynų šv. Teresos (Kar
melitų) bažnyčią. Kiek vėliau tas pats Steponas Pocius
vietoje, vadinamoj dabar Basokais netoli dabarties rin
kos aikštės, pastatė šv. Juozapo bažnyčią, šv. Teresos baž
nyčia tebestovi lig šiolei, o šv. Juozapo išardyta XIX šimtmėty.
Visai greta šv. Teresos bažnyčios yra Aušros Vartai —
didžiausioji Vilniaus šventenybė, kurią visų tikėjimų vil
niečiai lygiai gerbia. Stebuklingas Dievo Motinos paveiks
las iš šv. Teresos bažnyčios perkeltas į koplyčią, kuri bu
vo 1674 metais ant Vilniaus sienos vadinamų Medininkų
vartų pastatyta.
Iš pradžių Aušros Vartų koplytėlė buvo medinė ir ka
da ji 1715 metais sudegė, paveikslas vėl buvo grąžintas į
šv. Teresos bažnyčią. Tik 1829 metais pastatyta mūrinė
koplyčia, kuri ir lig šiolei, bendrai imant, užsiliko maža
kuo pakeistu išoriniu pavidalu.
Priešakinėje koplytėlės pusėje yra trys dideli langai,
pro kuriuos iš gatvės matyti paveikslas, laikomas stebuk
lingu. Iš visos Lietuvos ir pačių tolimųjų kraštų maldingi
žmonės lanko jį. Prie paveikslo prikabinta daugybė auk
sinių ir sidabrinių dovanų. Tai dėkingų maldininkų do
vanos už ligų prašalinimą ir kitokių gėrybių suteikimą.
1812 metais prancūzai, pereidami Vilnių, šv. Teresos baž
nyčią pavertė savo sandėliu. Aušros Vartų koplyčia ir šv.
Teresos bažnyčia buvo žymiai apardytos.
Vėliau karmelitai, kurie tuo metu tą bažnyčią valdė,
viską pataisė, atstatė. Tarp dailininkų, puošusių bažnyčios
ir koplyčios vidų, buvo ir žinomo dailininko lietuvio Kanuto Rusecko paveikslų. Nuo tų laikų kas trečiadienis ir šeš
tadienis nuo ryto lig 12 vai. koplyčioje laikomos mišios ir
pamaldos. Bet čia ne tik pamaldų metu, bet ir visuomet
nuo ankstyvo ryto lig vėlaus vakaro, ir žiemą ir vasarą,
nežiūrint koks būtų oras, žmonės klūpo ir ramiai meldžias
prieš stebuklingąjį paveikslą, sudarydami ypatingo ūpo
šiame Vilniaus kampely.
Visų šventųjų bažnyčia, pastatyta apie 1620 metus,
buvo naudojama prasikaltusių dvasininkų uždarymui.

zario ir vėlyvos Romos Imperijos laikais,
■net iki pusės Rusijos. Tiesa, yra radinių,
nuo Dancigo iki Maskvos ir nuo Rygos iki
Kijevo, bet tai nebūtinai reiškia uždarą
sėslių gyventojų kraštą.
Nežiūrint to, įspūdį palieka ta palygi
namai svarbi vieta, kurią baltai užėmė
kartu su suomiais, persais (skitais, sarmatais), gotais ir kitais kovoje dėl Ry
tų Europos valdymo, ir slavai išėjo nuga
lėtojais. Knygos stiprumas, be abejo, pasi
reiškia bronzos ir ankstyvojo geležies am
žiaus baltų priešistorinės kultūros ir kai
ji pasiekė viršūnę, tarp antrojo ir penk
tojo šimtmečio po Kristaus, išsivystymo
pristatyme.
Šiaurėje truputį pavėlavęs (vidurinis)
geležies amžius (nuo V iki IX šimtmečio)
ūkiškai pasiturintiems baltams atnešė
spaudimą iš slavų ir vikingų pusės. Tie
vikingai, kaipo variagai, neužilgo pradėjo
vadovauti slavų gentims. Baltų kuršių
gentis prisiėmė vikingų jūros plėšikų tak
tiką, tačiau, kaip ir kitos giminingos gen
tys, neturėjo bendros politinės galvosenos.
Po trumpo Lietuvos į didelę valstybę
išsiplėtimo, baltai labai sumažėjo, bet ste
bėtinai išlaikė savo kalbą ir tautybę Ilki
šių dienų. Baltų išsiplėtimo pėdsakai dar
randami tarp suslavintų rytinių baltų Gu
dijoje Ir vienoje Didžiosios Rusijos daly
je.
Paliečiamas ir Vokiečių ordino tragiš
kas prūsų užkariavimas. Autorė galėtų tru
pūtį aiškiau pabrėžti savo amerikiečiams
skaitytojams, kad tos tautos išžudymas
yra ne tiek vokiečių, kiek krikščioniško
sios Europos Kryžiaus karų mentaliteto
atsakomybė. Naujasis Pasaulis turi daug
daugiau dviprasmiškų kolonizacijos per
galių.
Pilnas skyrius apie tikybą ir mitus. Pa
baltijo pagonių šventvietes ir šventoves,
jų dievus ir dvasinį pasaulį užbaigia kny
gą, kuri išlaikys savo vietą greta Kiliano
pagrindinių ir nuodugnių tyrinėjimų.

PADĖKA UŽ PAVEIKSLĄ

Marijonų Vienuolijos centras Romoje
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero mirties 5Ū0
metų jubiliejaus proga išleido dviejų for
matų šv. Kazimiero paveikslą. Paveikslas
vaizduoja karalaitį šv. Kazimierą klūpan
tį prie Vilniaus katedros uždarų durų.
Fone matosi abi Vilniaus įpilys, Žemoji ir
Aukštoji, kaip jos atrodė XVIII amžiuje.
Tai Marijampolės bažnyčios didžiajame ai
toriuje esančio šv. Kazimiero paveikslo
reprodukcija. Manoma, kad šį paveikslą
yra sukūręs 18 šimtmečio dailininkas vie
nuolis marijonas Pranciškus Nemlrauskas.
Vienas paveikslo egzempliorius, gražiai
įrėmintas, buvo įteiktas popiežiui Jonui
Pauliui II kovo 3 dieną audiencijos metu.
Marijonų Vienuolijos generalinio vadovo
pavaduotojas kun. Donaldas Petraitis šio
mis dienomis gavo laišką iš Vatikano val
stybės sekretoriaus pavaduotojo arkivys
kupo Martinez, kuriame Šv. Tėvo vardu
yra dėkojama už paveikslą ir išreiškiami
nuoširdūs linkėjimai visiems lietuviams.

Rūdninkuose stovi šv. Stepono bažnyčia. Ji buvo įkur
ta XVII šimtmetyje; prie bažnyčios buvo šv. Lozoriaus li
goninė. Ten prie šventoriaus nuo senovės būdavo gyvulių
prekymečiai.
Užupyje Sv. Baltramiejaus bažnyčia įsteigta 1644 met.
Bažnyčia buvo sudegus ir vėl iš naujo pastatyta pačiame
Kalne, kur ir dabar tebėra. Ilgą laiką čia klebonavo augustinai, todėl dokumentuos ją kartais vadina — Augustinų
bažnyčia. Bažnyčia antru syk sudegė ir tik 1823 metais
buvo atstatyta.
Nežinomais metais už Aušros Vartų buvo pastatyta
šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčia, (regis, XVII šimtm.)
Seniausia Vilniaus šventovė šv. Petro ir Povilo
bažnyčia Antakalnyje, dievaitės Mildos aukuro vietoje,
buvo iš pradžių, pirmaisiais krikščionybės išsiplatinimo
Vilniuje metais, pastatyta medinė. 1668 metais Mikalo
jaus Pociaus rūpesčiu buvo pastatyta mūrinė bažnyčia,
išoriniai panaši į to paties vardo Romos bažnyčią, ši baž
nyčia kaip meno kūrinys, žymi ne tik Vilniuje, bet yra
kartu didi retenybė ir pagražinimas viso mūsų krašto. Baž
nyčios viduje yra į 2000 įvairių šventųjų gyvenimo mo
mentus vaizduojančių skulptūros marmurinių grupių.
Jos dengia bažnyčios sienas nuo pat bokšto viršūnės lig
žemei. Kiekviena skulptūros figūra — tai puikus meno
kūrinys. Bažnyčiai papuošti buvo pakviesti Romos daili
ninkai. Skulptūros figūras trisdešimt metų dirbo Petras
Peretti ir Džiovani Halli, freskus ir paveikslus piešė gar
sus to meto Romos dailininkas Martynas de Alto Monto.
Bažnyčia statyta Jono Caoro brėžiniais vadovaujantis.
Be to, yra čia paveikslų ir vietos dailininkų, kaip
Smuglevičiaus ir k. Yra dar brangi istorinė liekana, di
džiojo maro metu iš Romos atgabentas (1653 met.) Mari
jos Gailestingosios paveikslas. Altorių bažnyčioje 9. Alto
riuose ir šiaip visoje bažnyčioje pilna įvairių meno isto
rinių ir kitokių brangenybių. Daug žmonių yra palaidota
po bažnyčia. Jų tarpe bažnyčios steigėjas Pocius ir dar
vienas bažnyčios globėjų, ant kurio kapo, pildant jo norą,
uždėtas plokščias akmuo su parašu: Hic iacet peccator!
(čia guli nusidėjėlis!)
(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI
13.
Pabaigoje etapo patekau 'į Krasnojars
ko kalėjimą, kur visą savaitę išbuvau per
pildytoje kriminalisčių .kameroje, pusiau
rūsyje. Didžiuliai kalėjimai — persiunti
mo punktai — visur perpildyti. Tai vie
nintelė sritis, kur sovietai kasmet viršija
planą, o nelaimingųjų skaičius vis auga...
Iš Krasnojarsko, kad nutrėmimas man
tikrai būtų 100 kart baisesnis nei konclageris, kaip žadėjo Saranske čekistą'!, ma
ne, KGB įsakymu, nutarė išvežti į taigą
kartu su alkoholikais-kriminalistais. miš
ko darbams. Taigoje gi meška—prokuro
ras, o vilkas—advokatas,ir kriminalistams
visiška laisvė. Taip čekistai užplanavo re
alizuoti Vilniuje pasakytus žodžius: „At
sisveikink su Lietuva, daugiau tu jos ne
bepamatysi! Tu mūsų rankose, ką norime
su tavimi padarysime!“ Bet vargšeliai ne
žinojo, kad visi mes esame Gerojo Dievo
rankose ir be Jo valios plaukas nenu
krenta. Kaip skiriasi trumparegių žmonių
mintys nuo Dieviškų planų! Iš Krasnojars
ko kalėjimo mane ir 8 kriminalistus lėk
tuvu atskraidino į Bogučanus — 400 km.
į šiaurę nuo Krasnojarsko. Bogučanuose
milicijos mašina mus visus atvežė j milici
jos būstinę, iš kur turėjo kita mašina iš
vežti už 60 km. 'į taigą. Bet tą dieną, tai
buvo 1977 rugsėjo 19, sugedo mus turėju
si išvežti mašina ir mes likome nakvoti
Bogučanuose. Jau Bogučanų milicijos kie
me, dėl manęs, kaip savo „grobio“, nega
lėjo pasidalinti trys kriminalistai. Tikėjau
Dangiškojo Tėvo globa ir buvau rami. Mi
licijos namas stovėjo ant Angaros upės
kranto. Grožėjausi gražuole Angara, ties
Bogučanais apie 2 km. pločio turinčią ir
didingai vingiuojančią tarp taiga apaugu
sių kalnų. Rudens nuspalvinti geltoni, ža
li ir raudoni medžių lapai, priminė Lietu
vos trispalvę. Diena buvo saulėta. Dėko
jau Viešpačiu1! už tą didį gamtos grožį, už
Jo meilę mums, to nevertiems. Po kurio
laiko mane pakviečia ir pasako, kad kri-

minalistų prašoma, blaivyklos patalpų
valytoja sutiko priimti mane pas save per
nakvoti, kad nereikėtų ant grindų, ankš
toje blaivyklos kameroje, kartu su 8, kar
tu atvežtais, alkoholikais nakvoti. Mūsų
viršininkas sutiko mane išleisti pas ją per
nakvoti, įsakęs, kad ji 9 vai. ryto mane
atvestų atgal į miliciją, iš kur mus turėjo
išvežti į taigą. Nueiti į paštą, esantį ne
toliese, neleido. Norėjau 'broliui į Vilnių
išsiųsti telegramą ir pranešti jam kur esu,
nes 4 mėn. jokio laiško i'š manęs negavo.
„Kai nuvytai į vietą, iš ten galėsi rašyti“,
— pasakė man milicijos pareigūnas. Valy
toj a parsivedė mane pas save. Jos name
lis prieš milicijos pastatus, kitoje gatvės
pusėje. Ji man pasakė, jog mus išveža į
taigą, kur 40-50 km. spinduliu nėra gyven
viečlų, nėra jokio susisiekimo, tik pripuo
lamai pravažiuojančios mašinos. Atvažia
vę manęs aplankyti artimieji turėtų pės
čiomis eiti ir ieškoti taigoje, žinoma, su
rasti būtų neįmanoma. Pasiteiravau, gal
Bogučanuose reikalingos kur valytojos ar
indų plovėjos, nes jei pavyktų čia pasilik
ti, artimiesiems būtų lengviau mane ap
lankyti. Sužinojau, kad čia pat yra dvi
aukštė vidurinė mokykla, kurioje turėtų
dirbti 7 valytojos, nes mokykloje mokosi
dviem pamainom. Dirba tik dvi, trečią at.
leido, nes labai gėrė. Mums besikalbant,
tarsi pakviesta, atėjo vidurinės mokyklos
valytoja Ania, mano vienmetė. Su ja susi
tarėme 8 vai. ryto nueiti pasiteirauti pas
ūkio dalies vedėją ar ji priimtų mane dirb
ti valytoja. „Jei tavęs nepriims, — pasakė
Ania, — aš tuojau iš darbo išeisiu. Dirbu
už pusketvirto etato, o moka tik už pus
antro. Pavargau.“ Dirbti mane su džiaugs
mu priėmė, nes nėra kam, visi labai gir
tuokliauja. Milicijos pareigėnas — nutrem
tųjų viršininkas sutiko mane palikti dirb
ti ir gyventi Bogučanuose, už ką jam
vargšeliui nuo KGB kliuvo pylos: kaip jis
išdrįso be jų žinios mane Bogučanuose
palikti.

ATOSTOGOS LENKIJOJ
KEL'IONĖS ĮSPŪDŽIAI

Vykstame automobiliu. Prie Vokietijos
Demokratinės (?!) Respublikos sienos
prūsišku sąžiningumu patikrina dokumen
tus, išnaršo automobilį. Sargybiniai —
muitininkais tikrai jų nepavadinsi — pa
niurę, žvilgčioja kaip į šventą „rojaus“
taiką ir ramybę pasikėsinusius priešus.
Aiškiai matytis, kad įsakyta šypsenas lai
kyti kišenėse, nesibičiuliauti su kapitalis
tais. Iki Lenkijos sienos nusiperkame ben
žino korteles: už vieną litrą — 1,90 Fede
ralinės Vokietijos markių. Be kortelių
DDR benzino svetimšaliams neparduoda,
arba labai jau sunkiai, po ilgų derybų ir
įrodinėjimų, kad esi bėdoje.
Lenkų muitininkai žymiai jaukesni’, vi
sai kita atmosfera, kaip sakoma, tuoj pa
junti, kad nebėr germaniško brutalumo,
plieninės drausmės. Tačiau ir lenkai karš
tai įsimylėję kapitalistinės Amerikos do
lerį, kurį keičia grynos vagystės metodu:
už vieną dolerį teduodami 81,90 zlotų. To
liau dar gražiau: už kiekvieną Lenkijoje
pragyventą dieną turi išsikeisti 15 dole
rių. Vėliau, jau gyvenant maloningoje
generolo Jaruzelskio globoje, sužinome,
kad juodoje rinkoje doleris vertinamas...
650 zlotų.
Gyvename pas žmonos gimines. Tuoj
krenta į akis žmonių apatija ir pasibaisė
tinas girtuokliavimas. Ir gilus, Vakaruo
se nematomas, jaunimo pamaldumas. Baž
nyčios perpildytos pamaldų metu, žmonės
netelpa viduje, meldžiasi šventoriuje, net
gatvėje. Visur paplitęs Vakarų pamėg
džiojimas: džinsai, muzika, dainos. Len
kai sako, kad jų religingumas yra ryškiau
sias pasipriešinimas sistemai, kova su ne
kenčiama santvarka. Ap'ie Solidarnošč ne
kalbama būryje. Ne visi ir giria tą Solidamoišč( dažnai padūsauja, kad ji nema
ža pakenkė Lenkijai. Nieko ji nepakeis,
sako, kaip nieko nepakeitė nei vengrai,
nei čekoslovakai. Visi smerkia ginklavi
mosi varžybas, nes, girdi, ir lenkai moka
už S. Sąjungos ginklavimąsi.
Lenkai nekenčia rusų. Beje, pirmojį ne
apykanta tenka DDR vokiečiams, antroji
— istoriniams priešams rusams. Miestų
gatvėse darbščiai prižiūrima švara, bet
grindiniai netaisomi, o jeigu kur susiruo
šė taisyti, išardė iki žemės 'ir pamiršo mė
nesiams. Televizija ir radijas dieną nak
tį kala į galvas, kad visų negerovių, visų
trūkumų kaltininkė yra Amerika. Radijo
aparatai gaminami tokie, kad beveik ne
įmanoma pagauti Vakarų siųstuvų.
„Dolerinėse krautuvėse“
už Vakarų
valiutą gali apsipirkti ne tik turistai, bet
ir Lenkijos piliečiai. Darbininko mėnesinė
alga apie 15 tūkstančių zlotų. Statybos
inžinieriaus (su priedais) apie 30 tūkstan
čių. Privačios įmonėlės leidžiamos, bet ap
krautos didžiuliais mokesčiais. Duona,
sūris, pienas, grietinė be kortelių, bet
mėsa, sviestas, miltai, šokoladas, cukrus,
odos išdirbiniai teprieinami kortelėmis.
Mėsos norimos neišperkamos, nes jos nėra
krautuvėse. Beje, mėsos kiekvienam mei
liai paskirta po 2,5 kg mėnesiui. Nepersivalgysi, kepenų nesugadinsi. Šeima su
dviem vaikais vos suduria galą su galu.
Butas, elektra, dujos, vanduo pigūs, ta
čiau uždarbį suryja aukštos maisto ir ap
rangos kainos.

Lenkai laibai mėgsta teatrą, kiną, kon
certus. Vakarų filmų nerodo, išskyrus vie
ną kitą retkarčiais pasirodantį „kaubojiš
ką“ senieną. Mėgsta knygas, išperka vos
pasirodžius. Matosi gražus paprotys —
gėlių meilė. Kiekvienoje krautuvėje, apsi
pirkimo centre, galima apsirūpinti gėlė
mis.
Spekuliacija bujoja. Visi spekuliuoja
viskuo. Vagystės darbovietėse — priedinis uždarbis. Visur ir visada reikia saugo
tis kišenvagių. Gatvėse paliktus automo
bilius apvagia, nusukinėja viską, kas tik
įmanoma, nes trūksta pakaitos dalių.
Lenkai sako, kad bažnyčiose yra antra
krašto valdžia, kunigai ne vien dvasios va
dai, bet ir kasdieninio gyvenimo. Visi gy
vena „šia diena“, visus slegia VARGAS.
Kada ateitis beviltė, visi svajoja apie...
automobilį, kuris yra laisvės ir gero gy
venimo simbolis, mielai sutinka dėl to
automobilio ir nedavalgyti ir skurdžiau
rengtis. Dažnam lenkui, o ypatingai jau
nimui, Lietuva tėra S. Sąjungos kažkurį
respublika. Senesnio amžiaus lenkai pla
čiau žino apie Lietuvą.

Milicijos nesimato gatvėse, bet vos su
sibūrus pamaldoms ar procesijai, tuoj
pribūna būriais. Leidžiama apribota re
liginė spauda, religinės draugijos. Moky
klose religija nedėstoma, tačiau privatus,
už mokyklos ribų, religijos mokymas ne
trukdomas. Atrodo, kad tikintieji neper
sekiojami, nes beveik visi lenkai tuokia
si bažnyčiose ir krikštija vaikus. Beje,
vienoje bažnyčioje teko matyti besimel
džiančius lenkų kareivius.

1977 rugsėjo 20 aš jau dirbau. Boguča
nų vid. m-loje valytoja, apsigyvenau pas
Anią, jai vid. mokyklos duotame bute.
8 kriminalistus tik vakare Išvežė į taigą.
Iš kažkur tai gavę samagono pasigėrė, su
simušė. Vieną užmušę supjaustė į gaba
lus, o du — sužalojo, sulaužė šonkaulius,
perskėlė galvą. Vieną iš jų vėliaus ma
čiau Bogučanų ligoninėje, besigydantį, o
kitus, atsitiktinai, sutikau gatvėje. Jie vi
si tvirtino, kad aš esu labai laiminga, nes
jei būčiau su jais nuvažiavusi 'į taigą, tai
tikrai ilgiau paros nebūčiau gyvenusi.
„(Prisigėrėme iki baltos karštligės ir patys
nežinome ką darėme... Milicija pasirodė
tik ketvirtą parą po muštynių, kai sužalo
tieji ėmė ieškoti medicininės pagalbos, o
lavonas jau dvokė...“ — pasakojo jie.
Taip KGB planas — mane fiziniai sunai
kinti, nepavyko. Vid. mokykloje darbas
buvo sunkus. Lauke purvas, mokiniai po
pertraukų, sugrįžę iš kiemo į klases, jo
prinešdavo tiek gausiai, kad tekdavo dirb
ti iš peties nuo ryto iki vėlyvo vakaro.
Internato virėja, pamačiusi kaip a'š vargs
tu, pagailėjo manęs ir pasakė, kad ligo
ninėje reikalingos sanitarės ir būsią man
lengviau. 1977 spalio mėn. manęs aplan
kyti atvažiavo Bronė KIRBICKAITĖ ir
Liudas SIMUTIS — Iškalėjęs konclageriuose beveik 23 metus. Tai buvo džiaugs
mo! Visi trys, išplovę vid. m-klos klases
ir koridorius, eidavome pasivaikščioti ir
bendra malda už viską Viešpačiui padė
koti. Su Brone KIBICKAITE nuėjome į
ligoninę. Mane sutiko priimti dirbti į gim
dymo skyrių, turėjau jaunesnės medici
ninės sesers pažymėjimą, buvau dirbusi
kūdikių namuose. Pažadėjo bendrabuty
je duoti atskirą kambariuką. Nuo 1977
lapkričio 1 pradėjau dirbti Bogučanų ra
joninėje ligoninėje. Tos ligoninės vyriau
sias gydytojas, buvęs tremtinys, lietuvis
Mečislovas BUTKUS buvo atostogose, kai
aš įsidarbinau. Jo net Bogučanuose tada
nebuvo. Nežiūrint to, vėliau jam nuolat
priekaištaudavo, kam mane priėmė į dar
bą, o KGB reikalavo mane paliuosuoti.
Bet drąsus gydytojas atsakydavo: „Ji dir
ba gerai ir aš neturiu pagrindo paliuosavimu'i. Jei ji negali dirbti ligoninėje pa
rašykite raštiškai įsakymą ją paliuosuoti
ir aš tai padarysiu...“ KGB niekada ne
muša savo rankomis, o samdytomis ar
įbaugintų žmonių rankomis... Nėįlbauginę
vyr. gydytojo, ėmė skleisti melagingus
prasimanymus. Milicininkai vaikščiojo po
Bogučanus ir gyventojam pasakojo, esą,
atvežę čia tikinčią, kuri įsidarbino ligo
ninėje ir dabar nuodija gimdyves bei nau
jagimius, jiems dalindama užnuodytas ta
bletes su angeliukais... Be to, ji turi radi
jo priimtuvą ir siųstuvą ir perduodanti už
sieniui visas valstybines paslaptis... Taigi
esu baisi nusikaltėlė ir, kad niekas ne
drįstų su manimi bendrauti, mane pri
imti, kalbėtis ar ką nors man parduoti.
Kitaip ir jie taps valstybiniais nusikal
tėliais... Kurį laiką žmonės manęs bijojo
ir vengė, bet tai truko tik kelis mėnesius.
Pirmiausiai mane ligoninėje susirado bab
tįstai. Susidraugavome, kartu melsdavo
mės. Bogučanuose jų buvo apie 50, iš jų
daug jaunų ir energingų. Esu jiems labai
dėkinga už moralinę paramą ir draugiš
kumą — priėmė mane kaip sesę. Teatlygi
na jiems Gerasis Dievas! Jie juokėsi, kad
jei ne KGB sugalvotos paskalos, būtų ma
nęs nepažinę. O kai ėmė tas nesąmones
milicininkai pasakų!*, jie susidomėjo ir
surado mane. Taigi, Dievą mylintiems,
viskas išeina tik į gerą... Kai KGB įsiti
kino, kad Bogučanuose man per daug ge
ra, jie per milicijos viršininką, įsakė man
per dvi dienas išsiregistruoti, pasiliuosuo
ti iš darbo ir išsikelti 100 km. į šiaurę —
'į Irbos kaimą, dirbti melžėja.

(Bus daugiau)

Jaruzelskio nekenčia visi, vadina „žydeku“. Kažin ar jis žydas, greičiausiai čia
ČEKOSLOVAKIJOS .GYVENTOJŲ
bus tradicinis lenkų antisemitizmas. Len
kų superpatriotizmas matosi visur, gir
NUOTAIKOS
disi visur ir visada. Galima, visai neanekdotišlkai, tvirtinti, kad tas supeipatriotizČekoslovakijos socialdemokratų egzilėmas prasideda vos peržengus (Lenkijos
je leidžiamas biuletenis „PL Aktuell“ pa
sieną: jau kilometrus atžymintys akmenys
skelbė savo korespondento iš Prahos ko
nudažyti balta ir raudona spalvomis. Tele
mentarą apie šiuolaikines to krašto gy
vizijos programos prasideda tomis spal
ventojų nuotaikas.
vomis, visur dvispalvės vėliavos, balti
ereliai.
Straipsnyje Letargijos galas? korespon
Po mėnesio susiruošėme atgal. Prie dentas sako, jog neatsižvelgiant į val
Lenkijos — DDR sienos lenkai išlaikė pus džios triukšmą spaudoje Ir radijuje dėl
trečios valandos. Iščiupinėjo mūsų rūbų Vakarų valstybių ginklavimosi, paprastas
siūles, automobilio kampus ir kampelius, Čekoslovakijos gyventojas nei kiek dėl to
o žmoną, nusivedę atskirai, muitininkės nesijaudina. Žmonės nesistebi, kad NATO
net išrengė iki mūsų motinėlės Ievos nuo pagaliau ėmėsi priemonių prieš Sovietų
gybės. Mūsų bendrakeleivis piniginėje at ginklavimąsi.
sivežė sąskaitas už nuomą, dujas, elektrą;
Mažas žmogus Prahos gatvėje negali
visus popiergalius išlygino ant delnų, ap suprasti Vakaruose paplitusio taikos są
čiupinėjo, peržvelgė prieš saulę, skaitė, jūdžio narių galvosenos, ir geriausiu atve
o ko nesuprato, reikalavo paaiškinti. Tai ju mano, jog tai yra naivūs ir suklaidin
buvo vaikinui keiksimo ir spjaudymosl! ti žmonės. Panašiu būdu Prahos gyvento
Reikėjo nusimauti vedybinius žiedus ir pa jai vertina Vokietijos socialdemokratus,
rodyti, kad jų viduje nėra lenkiško įrašo, kurie paskutiniame nepaprastame suva
palygino su įvažiuojant pateiktais duo žiavime pakeitė savo ligšiolinę politinę
menimis ir tik tada atidavė. Vykstant per liniją ir pasisakė prieš JAV raketų dislo
DDR kelyje tris kartus stabdė ir tikrino kavimą Vokietijoje.
specialios pakelių sargybos.
Dėl Sovietų paskelbto ketinimo dislo
Federalinė Vokietija — ne tėvynė, ta kuoti savo strateginiai — taktiško pobū
čiau, vos atsiradus jos pusėje, kažkodėl džio raketas Čekoslovakijos teritorijoje,
visi atsidusome, pralinksmėjome.
šio krašto gyventojai taip pat yra ramūs.
Federalinės Vokietijos pareigūnai tik Jie gerai žino: šiaurės ir vakarų Bohemi
žvilgterėjo į pasus ir visi formalumai bu jos miškuose jau nuo seniau yra daugiau
vo baigti.
P.B.
sovietų raketų nei baravykų!

MINĖJIMAI VENESUELOJ
Kovo 4 dieną Venesuelos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba ir Lietuvių Ka
talilkų Misija suorganizavo jungtinį šv.
Kazimiero — Vasario 16 minėjimą isto
riniame San Casimiro miestely, kuris dar
visai neseniai atšventė 200 metų sukakti
nuo jo įkūrimo. Tais laikais Venesuela dar
nebuvo nepriklausoma valstybė, o San
Casimiro parapijoje kas dešimtas asmuo
buvo vergas.
Iškilmingas pamaldas laikė Caracas ka
dinolo pavaduotojas, vyskupas Miguel
Delgado Avila. Mišių metu pasakytas na
mokslas žėrėjo lietuviška dvasia, jaudino
giliu dabartinės lietuvių padėties supra
timu. Vyskupas Delgado kvietė Venesue
los jaunimą sekti Lietuvos Šventojo pa
vyzdžiu, kuris „būdamas galingas žemėje,
yra galingesnis danguje“.
Mišių metu apie šimtas iš įvairių Venes
uelos vietovių suvažiavusių lietuvių giedo
jo lietuviškas giesmes. Pajudėjus eucharis
tinei procesijai aplink bažnyčią, kuriai ke
lią skynė nešamos kryžius ir šešios Lietu
vos trispalvės, tautiečiai organizuotai sekė
procesiją), giedodami posmas po posmo
Marija, Marija.
Vyskupas baigė pamaldas šv. Kazimie
ro novena, originaliai paruošta Lietuvos
arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirec
ko, palaiminimu tūkstantinės maldininkų
minios su Šventojo relikvija Ir išdalinimu
Šv. Kazimiero duonos, vykdant vienos pa
raptjietės 'įžadą tokiu būdu atsidėkoti už
gautas malones per Lietuvos Šventojo už
tarimą.
Ta proga tautiniais drabužiais pasipuo
šęs lietuvių jaunimas išdalino kelis šim
tus Vytauto Dambravos parašytos knyge
lės „San Ciasimiro“, joje yra specialus
Šventojo liturgijos skyrius. Taip pat iš
dalinta tūkstantis egzempliorių sekmadie
ninės dienraščio „La Religion“ laidos. Jo
je atspausdinta apybraiža apie Šventąjį, o
taip pat paskelbta pusantro lapo santrau
ka popiežiaus Pijaus XI enciklikos „Divinl Remdemptoris“ apie bedieviškąjį ko
munizmą. Įvade pažymima, jog Venesue
los lietuviai nerado nieko tinkamesnio šiai
sukakčiai atžymėti, kaip naujai priminti
encikliką, kurios įspėjimai nureligintame
materialistiniame, bolševizmo infiltruo
tame pasaulyje šiandien turi kritiškos
svarbos. Jaunimas dalino patrauklius „rau
donos meškos“ divilapius; juose grafiškai
parodoma ne tik sovietų agresijos pada
riniai Europoje, bet ir jo grėsmė kituose
žemynuose, ypač Lotynų Amerikoje.
Savaitė prieš tai Venesuelos spauda at
spausdino eilę straipsnių Lietuvos ir Bal
tijos .valstybių klausimu: prezidento Rea
gano pareiškimą JT valstybėms, liečiantį
Baltijos kraštų laisvą apsisprendimą; Eu
ropos parlamento rezoliuciją svarstyti Bal
trjos valstybių klausimą JT; kunigų Sva
rinsko, Tamkevlčiaus pareiškimus; Mara
cailbo lietuvių Vasario 16 atsišaukimą
„Lietuva nori būti laisva“ ir kt.
Po pamaldų vyko iškilmingas šv. Kazi
miero.—Vasario 16 minėjimų aktas, kurį
atidarė VLB Krašto Valdybos pirmininkas
dr. Vytautas Damlbrava. Įnešus vėliavas
ir. sugiedojus Tautos himną, dalyviai iš
klausė juoston 'įrašytą Nepriklausomybės
paskelbimo iliustraciją. Sudarius garbės
prezidiumą ir išklausius lenkų ir Veinesu
elos atstovų sveikinimus ir trumpą ilius
truotą apybraižą apie šventąjį Kunigaikš
tį, posėdžiui vadovavęs Valencijos lietu
vių apylinkės pirmininkas mokyt. Juozas
Zavadslkas kvietė klausytis prasmingos
ir jautrios pagrindinės kalbos. Ją pasakė
■iš Kalifonijos atvykęs buv. „Į Laisvę“ re
daktorius ir aktyvus veikėjas Juozas Ko
jelis.
„Maskva žino, kad šv. Kazimieras yra
tapęs lietuvių tautoje pasipriešinimo prieš
rusus simbolis, — kalbėjo J. Kojelis. —
Kiekviena rusų invazija į Lietuvą buvo
kartu pasikėsinimas į Šv. Kazimiero relik
vijas. Ir dabartinėje okupacijoje Lietuvos
Šventasis nesąs paliktas ramybėje, šito
kia kova, kurią veda Maskva, nėra jos
stiprybės, o desperacijos pasireiškimas.
Šitas susibaudėlių būrys Kremliuje žino,
kad jų sistema supuvusi ir kad ji skirta
būti išmesta, Amerikos prezidento Reagano žodžiais, į istorijos šiukšlyną“. Pasi
džiaugęs, kad JAV, Europos ir Venesuelos
lietuviai daro žymų įnašą rezistenciniame
laisvinimo darbe, prelegentas suminėjo
Baltų Laisvės Dienos proklamaciją. JAV
prezidento raštą Baltijos valstybės reika
lu, oficialiai įteiktą visoms JT delegaci
joms Ir Europos parlamento rezoliuciją
svarstyti Baltijos valstybių bylą Jungtinė
se Tautose. Juozo Kojelio nuomone, „ši
akcija neturi precedento užsienio lietuvių
veiklos istorijoje ir šie pasistūmėjimai
Lietuvos ir aplamai Baltijos valstybių by
loje jau turi istorinės reikšmės“.
Kiek liečia Venesuelą, tai prelegento
nuomone, „Venesuelos spauda apie Balti
jos valstybių problemas proporcingai ra
šo daugiau, negu bet kurio laisvojo pašau
lio laikraščiai. Kieno tai nuopelnas, jūs
patys geriau žinote. Mes žinome, kad nusi
pelnę jūsų bendruomenei žmonės yra at
kreipę valdžios dėmesį ir apdovanojami
aukštaisiais krašto ordinais. Mes taip pat
žinome, kad ne taip seniai pas jus apsilan
kę iš Amerikos Tomas Venclova ir dr.
Stasys Goštautas stipriai Lietuvos nau
dai pajudino šio krašto viešąją opiniją.
Ačiū Lietuvių Bendruomenei už reikalin
gų sąlygų sudarymą“.
Šiais metais Lietuvių Bendruomenė
(PLB ir JAV LB) ir Amerikos Baltų Lats
vės Lyga esą užplanavę sekančius pro

jektus: Baltijos valstybėms JT išrūpinti
oficialų stebėtojo statusą; rūpintis, kad
JAV Juingt. Tautose iškeltų ir gintų Bal
tijos valstybių bylą; Didžiojoje Britanijoje
ir Kanadoje išrūpinti teisę Lietuvos diplo
matinę tarnybą .papildyti diplomatijoje
nedirbusiais žmonėmis; rūpintis, 'kad Aus
tiralijoje būtų paskirtas Lietuvos garbės
konsulas; organizuoti visų PLB kraštų
santalką akcijai, kad Europos Parlamento
rezoliucijai būtų duota eiga.
Kalbėtojas apgailestavo, kad laisvinimo
darbe iki šiol su savo projektais pasirodė
tiktai Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir
Amerikos Baltų Laisvės Lyga.
Prelegentas Juozas Kojelis kalbą baigė
viltim, kad „įjungę pilną moralinį, intelek
tualinį, medžiaginį potencialą, galėtume
ateities kartoms palikti įrašą: tokiais ir
tokiais metais lietuviai gyvenę Lietuvoje
ir išeiviai-tremtiniai bendromis jėgomis
įveikė maskvėnus. Ir jei suvienytum jė
gom ir kraštutiniškai įtemptom pastangom
nepajėgtume švento tikslo pasiekti, tada
tikėkime, pasirodys ir Šventas Kazimie
ras“.
Iškilmingo minėjimo dalyviai vienbal
siai priėmė eilę rezoliucijų: a) kreiptis į
SSSR vyriausybę su reikalavimu grąžinti
Vilniaus katedrą tikintiesiems ir leisti į
ją perkelti šv. Kazimiero garbingus pa
laikus; b) reikalauti ateistiniu muziejumi
paverstą Šv. Kazimiero bažnyčią Vilniu
je ir kitas 466 uždarytas, ar išniekintas re
Ilgines tautos šventoves irgi grąžinti tikln
tiesiems; c) reikalauti, kad vysk. Julijo
nui Steponavičiui būtų leista Vilniuje ne
kliudomai eiti ganytojo pareigas, kurioms
Šv. Sostas jiį yra paskyręs, o taip pat pri
jungti Vilniaus vyskupiją prie Bažnytinės
Lietuvos Provincijos; d) pagreitinti arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus beatifikaci
jos eigą; e) prašyti šv. Sostą, kad „Lietu
vos katalikų dvasiškijos ir tikinčiųjų ko
vos ir kančios aukomis 'įrodyta ištikimy
bė Kristaus Bažnyčiai būtų įvertinta, pa
skiriant Lietuvai kardinolą; tai pakeltų
tautos tikinčiųjų moralę Ir duotų naujos
jėgos atsilaikyti prieš bolševistinį komu
nizmą, negailestingai kovojantį prieš Ka
talikų Bažnyčią“; f) laiškais ir telegra
momis reikalauti laisvės kunigams Tamkevičiui, Svarinskui, Viktorui Petkui ir
daugeliui kitų kalinamų, ar ištremtų tikė
jimo ir laisvės gynėjų; g) atnaujinti rei
kalavimą, kad Baltijos kraštai būtų ati
daryti laisvam tarptautiniam turizmui ir
kad aukštais doleriniais muitais apkrau
tos šalpos siuntos būtų panaikintos ar
bent žymiai sumažintos — ir kitos.
Padėkos ženklam prelegentui Juozui Ko
jeliui ir Elenai Kojelienei buvo įteikta
graviruota padėkos lenta, „pripažįstant ir
giliai vertinant jo ir šeimos prasmingą
veiklą ir nenuilstamais darbais įrodytą
nuolatinį sielojimąsi Lietuvos likimu, ko
vojant už tėvynės laisvės atstatymą“.
Belieka laukti Pietų Amerikos Kongre
so, šaukiamo Caracas mieste 1984 metų
liepos 21-24 dienomis. Jo metu vyks Pietų
Amerikos Lietuvių Bendruomenių pir
mininkų ir P.A. lietuvių jaunimo suva
žiavimai.
V. Utenis

SEPTINTOSIOS LAISVO PASAULIO
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

Bilietu■ informacija
KOLOZIEJUS, Richfield, Ohio, 1984 m.
liepos mėn. 1 d. Bilietai gaunami:

CLEVELANDE — Valdonė Žiedonis,
18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 44119. Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St.,
Cleveland, Ohio 44119.

CHICAGOJE —■ p.p. Vazneliu „Gifts In
ternational“ krautuvėje, 2501 West 71st
St., Chicago, Ill 60629, tel. (312) 471-1424.
TIKETRON — visur JAV-se su. kredito
kortele: Lithuanian Folk Dance Festival.
BILIETŲ KAINOS: 14. dol., 10 dol., 7
ir 5 doL
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokė
jusios už ne mažiau kaip 25 bilietus iš
anksto per Coliseum gaus 2 dol. nuolai
dą nuo kiekvieno bilieto.

Iškilmingo Banketo Bilietai
BANKETAS įvyks liepos 1 d. Stouffers
Inn on the Sa.uare viešbutyje. Kaina. 27
dol.
JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside.
Kaina jaunimui: 13 dol.
BILIETUS PLATINA:
Ona Jokūbaitienė — (216) 481-7161
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117.
Romas Zorska — (216) 371-0130
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio
44118
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti:
Lithuanian Folk Dance Festival, Inc. ir
pridėti sau užadresuotą voką su pašto
ženklu.

Bilietų Platininio Komisija
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.
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EUROPOS LIETUVIS
A.A. BALYS KLIORYS

S LI ETUVIS

Sekmadienį, kovo mėn. 25 dieną, eida
mas namo iš vietinės Edmontono bažny
čios, ištiktas širdies smūgio parkrito ant
žemės, nuvežtas į Nth. Middlesex ligoninę,
prisidėjus plaučių uždegimui, balandžio
mėn. 5 dieną mirė B. Kliorys.
Penktadienį, balandžio mėn. 13 dieną
buvo palaidotas iš Lietuvių švento Ka
zimiero bažnyčios, kur už velionį Balį
Mišias atnašavo kun. dr. Jonas Sakevlčius,
laidotuvių apeigas
darė
iškilminges
nėmis Justas Černis savo solo giesmėmis
ir jo vedamas parapijos choras.
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savo nuožiūra.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Palaidotas švento Patriko kapinėse lie
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
Prenumeratos kaina metams 16 svarų,
pusei metų 8 sv. Užsienyje 17 sv. Į užsie rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo tuviškame skyriuje. Laidotuvėse dalyvavo
per 80 žmonių. Po laidotuvių p. žvirblių
monę.
nį „E.L.“ yra siunčiamas oro paštu.
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Kronika
KAS—KADA—KUR
DBLK Bendrijos Suvažiavimas — gegužės 19 d., Židinyje, Nottinghame.
Šv. Kazimiero sukakties pamaldos — ge
gūžės 20 d., 14 vai., Nottinghame katedro

je.
Kardinolas J. B. IIūme ir vysk. A. Deks
nys lankys Lietuvių bažnyčią Londone —
gegužės 13 d., 11 vai.
Vyskupas A. Deksnys Lietuvių Sodyboje

Londonas
DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
VALDYBA
DBLS Centrinio skyriaus nauja valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirmininkas —
A. Pranskūnas, sekretorius — P. Batakys,
kasininkas — K. Makūnas, Bibliotekos
vedėjas — S. Bosikis, narys — J. Tarutis,
kandidatas — N. Butkus.

atnašaus šv. Mišias ir pasakys pamokslą
— gegužės 27 d.
LONDONO PIRMOJO SKYRIAUS
Išvyka į Liet. Sodybą — gegužės 27 d.
SUSIRINKIMAS
Rengia Londono lietuvių parapija.
Kryžių žygis Aylcsforde — birželio 10
DBLS Londono Pirmojo Skyriaus meti
d. Išvažiuojama autobusu 12 vai. nuo Lon nis susirinkimas įvyks gegužės mėn. 5 ddono Lietuvių bažnyčios.
6 v.v., Londono Lietuvių Bažnyčios sve
Išvyka į pajūrį — Brightoną — birželio tainėje.
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
Bus renkama nauja valdyba, aptariami
cialinis klubas.
numatyti skyriaus renginiai 1984 metuo
Birželio trėmimų minėjimo .pamaldos se ir svarstomi kiti skyriaus veiklos pla
Londone — birželio 16 d., 4 vai. p.p., St. nai.
Valdyba
Martin in the Fields, Trafalgar Square.
35-ji Skautų Stovykla — liepos 28 —
KRYŽIŲ ŽYGIS AYLESFORDE
rugpjūčio 5 d.d., Lietuvių Sodyboje.
Po daugelio pageidavimų, kad AID TO
Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 —
rugpjūčio 5 d.d., Augsburge, V. Vokietija. THE CHURCH IN NEED Anglijos vado
vybė pakeistų laiką, vietoje vėlai rudenį,
būtų organizuojama pavasario metu. Jie
sutiko, ir šiais metais Kryžių Žygis Ayles
JAUNIMO SĄRAŠŲ RINKIMO VAJUS fordo šventovėje bus sekmadienį birželio
V PLJS Kongrese buvo nutarta, kad mėn. 10 dieną.
Lietuviams bus autobusas nuo Lietuvių
reikia sudaryti sąrašą apimantį visą išei
vijos lietuvišką jaunimą. Toks sąrašas pa bažnyčios, išvažuojama 12 vai. dienos me
lengvintų ryšio palaikymą tarp viso lie tu. Švento Kazimiero parapijos klubas ap
tuviško jaunimo: padėtų skleisti žinias, mokės už autobusą. Todėl visi važiuojan
sustiprintų ryšį vieningai veiklai, ir net tieji nieko nemoka. Kviečiame visus da
praplatintų galimybes asmeniškam kon lyvauti šiame Kryžių Žygyje, užsirašyti
klebonijoje arba pas tarybos narius gali
taktui tarp lietuviško jaunimo.
Sąrašo surinkimo darbas jau prasidėjo! mai greičiau!
Skelbiame sąrašų rinkimo vajų, kad dar
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
bas sklandžiau vyktų: KVIEČIAME VI
METINIS SUSIRINKIMAS
SUS Į PAGALBĄ! Užsiregistruokite patys
Ir raginkite savo draugus ir pažįstamus
Sekmadienį gegužės mėn. 6 dieną, 6
tai padaryti. Siųskite savo VARDĄ — PA
vai. vak. (tuojau po parapijos susirinki
VARDĘ — ADRESĄ — TELEFONO NU
mo), Įvyks Sporto ir Socialinio
MERĮ — GIMIMO DATĄ.
klubo narių metinis susirinkimas klubo
PLIS Valdybai.
salėje, 345a Victoria Park Road, E9.
Bus padaryta pranešimai iš klubo veik
Informaciją siųskite:
los 1983-84 metų. Renkama klubo valdy
PLJS SĄRAŠŲ RINKIMO VAJUS
ba 1984-85 metams.
5559 Modena Place
Klubo nariai privalo turėti atnaujintą
Agoura, California 91301 USA.
savo klubo bilietą, kad galėtų dalyvauti
Nedelskite! Prisidėkite prie sąrašų rin
rinkimuose.
kimo vajaus! Nepraleiskite progos patek
ti į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
MARGUČŲ ŠOKIAI
Almanachą! Registruokitės dabar!
šeštadienį, balandžio mėn. 28 dieną, 8
Ginta Palubinskaitė
v. v., Sporto ir Socialinis klubas rengia
PLJS Valdybos korespondentė Margučių Šokius Klubo patalpose. 345 a,
Victoria Park Road, E9. Bus premijuojami
gražiausieji Margučiai.
Veiks bufetas nemokamai. Įėjimas 2
LIETUVOS GLOBĖJO ŽENKLE
svarai.
Jau artėja seniai ruošiami įvykiai: ge
LONDONO LIETUVIŠKOSIOS
gužės 19 d., 11 vai., Aušros Vartų Mari
jos Židinyje, 16 Hound Rd., West Bridg- PARAPIJOS METINIS SUSIRINKIMAS
ford, Nottingham, NG2 6AH vyskupo dr.
Gegužės mėn. 6 dieną (sekmadienį) 4
A. Deksnio laikomomis pamaldomis pra
vial. p.p. Sporto ir Socialinio klubo salėje
sidės DBLK Bendrijos visuotinis suvažia bus metinis Parapijos susirinkimas, ku
vimas, kuris vyks šv. Kazimiero sukakties riame bus padaryti pranešimai iš parapi
ženkle. Bus meninių darbų paroda ir kita. jos veiklos 1983 metais. Be to, bus renka
Gegužės 20 d., 14 vai., Šv. Barnabo ka
ma nauja Parapijai Taryba.
tedroje, Derby Rd., vysk. A. Deksnys lai
Visi parapijiečiai kviečiami būtinai da
kys Lietuvos Globėjo 500 metų sukakties
lyvauti savo parapijos susirinkime, ku
paminėjimo pamaldas. Giedos jungtinis
riame kiekvienas gali pareikšti savo pa
Londono Lietuvių ir vietos Gintaro cho geidavimus, kaip parapijos veikla būtų
ras, solistė. Bus teikiamas Sutvirtinimo
vykdoma.
Sakramentas. Dalyvaus ir anglų visuo
menė.
Po pamaldų katedros salėje vyks šv.
Kazimiero akademinis ir meninis minėji
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
mas su chorais, duetais, muzika poezija,
po to seks vaišės, pagal iš anksto įsigytus
Gegužės mėn. 5 d. DBLS Derby Skyrius
bilietus.
rengia
Suvažiavimo ir vaišių dalyviai iki gegu
Motinos Dienos minėjimą.
žės 13 d. užsirašo viršmlnėtu Židinio adre
Minėjimas Įvyks 6.30 vai. vak. Ukrainie
su, tel. 0602-821892 arba pas K. Bivainį — čių klubo patalpose, 27 Chamwood St.
411119, F. Domaševičienę — 55686, J. šu- Derby.
kaitį — 70, Birkin Avė.
Meninėje programos dalyje pasirodys
Viskas vyksta religiniai-tautinėj dva jau gerai žinomas „Tėviškėlės“ būrelis,
sioj. Laukiame visi šv. Sakramentų ir vi suaugusiųjų dainos mėgėjų grupė ir kiti.
sur.
Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių
DBLK Bendrijos C. Valdyba
vietovių tautiečius ir svečius maloniai
kviečiame atsilankyti: pagerbsime mamy
ir bendradarbiai
tes ir pasilinksminsime.

kvietimu visi laidotuvių dalyviai dalyva
vo svetainės užkandžiuose.
Balys Kliorys gimė 1907 metais gruo
džio mėn. 1 dieną Prieračkoje, Panevėžio
apsk. Baigęs Panevėžio gimnaziją, pa
šauktas į kariuomenės tarnybą įstojo į
aspirantų kursus ir juos užbaigęs išėjo į
atsargą jaunesniojo leitenanto laipsniu.
Buvo įstojęs į Kauno universiteto Medi
cinos fakultetą, bet dėl lėšų stokos jo ne
baigė.
Pradėjo dirbti viešojoje policijoje, buvo
Nuovados viršininku Rokiškyje, Panevė
žyje ir kitur, kartu dirbdamas su vieti
niais šaulių būriais, kurį laiką gimnazijo
je dėstė kūno kultūrą.
Atvykęs Į D. Britaniją dirbo žemės
ūkio bendrabučio vertėju.
Uždarius bendrabutį perėjo dirbti Roch
forde šiltadaržių bendrovės raštinėj. Pa
skutinius keliolika metų dirbo A.G. GUI
VER Estate raštinėje. Prieš keliolika mė
nesių Lietuvoje Panevėžio mieste mirė jo
žmona, liko dvi jau su šeimomis dukterys,
kurios gyvena Panevėžio mieste.

Lietuviškoj bendruomenės veikloj pasi
žymėjo savo materialine parama. Bu
vo didžiulis lietuviškos Londono parapijos
rėmėjas, todėl ir savo testamente paliko
nemažą dalį savo santaupų Londono lie
tuviškai parapijai ir jos lietuviškai bažnyčiai. Mėgo gerą ir teisingų lietuvišką spau
dą.

MIRĖ E. MYKULSKIS
Balandžio mėn. 4 d. Trure mirė Edvar
das Mytkulskis, 60 m. amžiaus. Kilęs nuo
Pumpėnų, tarnavo Plechavičiaus rinktinėj.
Buvo anglų belaisvis Belgijoje. Į Angliją
atvyko 1947 m. ir visą laiką dirbo prie sta
tybos.
Paliko žlmoną, sūnų ir dukrą. Jo sūnus
Dovydas yra baigęs universitetą, turi dak
tarato laipsnį ir dabar dėsto matematiką
Londono universitete ir gyvena Londone.
Dukrelė vedus ir mokytojauja.
Laidotuvėse buvome keturi lietuviai ir
būrelis anglų.
Adolfas Sakalauskas .

ALDONĄ DANUTĘ PUKŠTYTĘ

ir
MARTIN JAMES WRIGHT

vestuvių proga sveikina

Valdyba ir (nariai

SESES IR BROLIAI,
Kas treji metai įvyksta Lietuvių Skau
tų Sąjungos korespondencinis Suvažiavi
mas, kuriame pasikeičiama pranešimais,
pasisakymais, pasiūlymais, nutarimais or
ganizacijos klausimais ir išrenkama ar
perrenkama vadovybė, sekantiems tre
jiems metams,
Tai yra įrodymas, kad organizacija nėra
valdoma vienos kurios grupės ar asmenų.
Vadovybės pasikeitimai vyksta ne atsi
tiktinai, bet Lietuvių Skautų Sąjungos sta
tuto ir nuostatų tvarka, LSS Suvažiavimui
demokratiniu korespondenciniu būdu iš
rinkus ar perrinkus LSS Vyriausios Va
dovybės organus.
Kovo '31 d. sulaukus LSS Tarybos Pirmijos Pirmininko „Kvieslio į 1984 m. LSS
Vadovybes rinkimus“, sudarytas rinkimų
Prezidiumas: v.s. Liudas Ramanauskas —
Pirmininkas: 7143 S. Troy Street, Chicago,
IL. 60629, USA. Iš rajonų skautininkų ir
galinčių Suvažiavime dalyvauti sąjungos
narių prašoma pristatyti sąrašus.
LSS Vadovybės rinkimų dalyviais gali
būti įžodį davę Sąjungos nariai: ne jaunes
ni kaip 18 metų amžiaus registravimosi
metu ir išbuvę LSS nariais bent 2 metus.
Kandidatais į renkamuosius LSS vado
vybės narius gali būti siūlomi: a) šių va
dovybės rinkimų dalyviai (LSS nariai);
b) bent 21 metų amžiaus Ir c) turį bent
Paskautininkp-ės laipsnį.
Iš Europos rajono i LSS Suvažiavimą
yra užregistruoti visi skautininkai-ės bei
aktyvūs vadovai-ės: 9 sesės Ir 12 brolių.
„LSS Kvieslys“ kviečia visus brolius-seses dalyvauti LSS Vadovybes rinkimuose.
Rašo: sąlygos yra paprastos—reikia tik re
gistruotis, (kandidatuoti ir balsuoti. Neliki
me abejingi LSS reikalams. Sustiprinę
ryšius praeitą vasarą Jubiliejinėje Stovy
kloję, atnaujinkime skautiškus įsipareigo
jimus Lietuvių Skautų Sąjungai, aktyviai
dalyvaudami 1985-1987 m. kadencijos LSS
vadovybės rinkimuose.
Šiame Suvažiavime bus Ir Europos Ra
jono Vado rinkimai. Mielas seses ir bro
lius kviečiu į LSS Europos Rajono Vado
postą, sekančių trejų metų kadencijai,
siūlyti kandidatus. Kandidatui sutikus ir
iš jo gavus raštišką sutikimą, prisiųsti
siūlymą iki liepos 1 d. sekančiu adresu:
7, The Crescent, Mayfield. Nr. Ashbourne,
Derbyshire, DE6 2JE. Prašoma neslvėluoti, nes tai trukdo darbą.
Budėkime,

KUN. V. ŠARKOS LAIŠKAS
ČERNENKAI

v.s. J. Maslauskas
LSB Europos Rajono Vadeiva
J

Kovo 14 d. kun. Vaclovas šarka pasiun
tė Konstantinui Černenkai laišką.
Pasveikinęs ir palinkėjęs geros sveika
tos, kun. V. Šarka išdėstė ir priminė Čer
nenkai jam žinomus faktus, kad Lietuvoje
nėra žodžio ir spaudos laisvės, nėra są
žinės ir tikėjimo laisvės, neleidžiama kuni
gams mokyti vaikus ir jaunimą tikėjimo
tiesų, kunigai suimami, tikintieji .neturi
savo laikraščių, katalikai neturi savo radi
jo ir televizijos programų, daugelis bažny
čių uždarytos, veikiančios bažnyčios ap
krautos dideliais mokesčiais ir kt.
Pabaigoje kun. V Šarka prašo, kad su
grąžintų dvi bažnyčias kulto reikalams:
Šv. Kazimiero bažnyčią Vilniuje ii- Švč.
Mergelės Marijos — Taikos Karalienės —
bažnyčią Klaipėdoje. Šiuo metu
Šv. Kazimiero bažnyčioje yra ateistinis
muziejus, o Švč. Mergelės Marijos bažny
čioje — filharmonijos salė.
Laiškias baigiamas: „Aš pasitikiu Ju
mis, kaip pakrikštytu geros valios žmogų
mi ir humanistu, kad Jūs savo viešpatavi
mo metais visada respektuosite kiekvie
no žmogaus pagrindines teises, neįeisite
ateistams ir kitiems skriausti tikinčiųjų
lietuvių Tėvynėje Lietuvoje“.
Laiško kopiją kun. V Šarka pasiuntė
ir „Gimtojo Krašto“ redakcijai, prašyda
mas paskelbti artimiausiame numeryje.

MIRUSIEJI
Konstancija Benekereičiūtė, glm. 1900.
X.8 Kybartuose, mirė 1984. III.5 d. Biele
feld- Bethel. Palaidota kovo 12 d. Sennestadt Walfriedhof.
Dr. Juozas Sakalauskas, gim. 1896.XII.
14 Vilkeliškuose, Sintautų vlsč., Šakių
apsk., mirė 1984.HI.14 Miunchene. Palaido
tas kovo 19 d. Karlsfeldo kapinėse.
.illlllllllllltlllllllllltllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

KOMPOZITORIAUS B. JONUŠO
STIPENDIJA
Velionio kompoz. Broniaus Jonušo sti
pendiją lituanistikai studijuoti yra įstei
gusi jo našlė Emilija Jonušienė. Tai me
tinė stipendija — 1000 dol. Per 6 metus
ją gavo 7 lietuviškoje veikloje pasižymė
ję jaunuoliai (pernai 2 studentės), šie
metinė stipendija — septintoji. Kandida
tus gali siūlyti kiekviena lietuvių jaunimo
organizacija, įvairūs lietuviški sambūriai
bei vienetai iš bet kurio laisvojo pasaulio
krašto. Pasiūlymus su rekomendacijomis
siųsti iki birželio 15 d. Adresas: Mrs. E.
Jonušienė, 9927 Devonshire, Omaha, NE
68114, USA.
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MIRĖ M. BARTKUVIENĖ
Balandžio mėn. 12 d. Walsgrave ligoni
nėje mirė Marija Bartkuvienė-Ja'kubčiony
tė, gimusi 1906.IX.8 Amaliuose, Pažaislio
valsčiuje, Kauno apskrityje. Palaidota
per Šv Elžbietos bažnyčią Banburio mies
to kapinėse prie jos vyro Domininko, prieš
29 metus tragiškai žuvusio eismo nelai
mėje. Laidotuvių apeigas atliko kun. dr.
S. Matulis, MIC.
Anglijoje liko liūdėti trys velionės dūk
terys: Aldona Mineikienė, Birutė Švalkuvienė ir Brigita Barley su šeimomis, o
Lietuvoje trijų brolių šeimos Ir kiti gi
minės.
Ilsėkis ramybėje svetingos žemės prie
globstyje.
B.š.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA
Balandžio 7 d. boltoniškial buvo susi
rinkę aptarti savo einamųjų reikalų, bet
šį kartą savo tarpe turėjo ilgametį drau
gą D. Banaitį, kuris padarė įdomų ir deta
lų pranešimą apie 1984 m. DBLS suva
žiavimą.
Susirinkime taip pat dalyvavo Prestono
lietuviai su savo pirmininku S. Macūru.
Buvo labai malonu susitikti su senais
draugais ir pažįstamais.

PAMALDOS
Leeds — bal. 29 d., 12.30 vai., Holy Ro

sary bažn., Chapeltown Rd.
Nottinghame— bal. 29 d. 11.15 vai.
Leicesteryje — bal. 29 d., 14 vai., Švč.
Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — gegužės 6 d., 11.15 vai.
Židinyje.
Leamingtone Spa. — gegužės 6 d., 14
vai., šv. Petre, Dormer PI.
Coventryje — gegužės 6 d. 16 vai., šv.
Elzbietoje. Po pamaldų Romos kazimieri-nių iškilmių ir DBLS suvažiavimo pri
Skyriaus valdyba
statymas.
Nottinghame — gegužės 13 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Derbyje — gegužės 13 d., (vietoj 20 d.)
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“ 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame — gegužės 19 d., 11 vai.,
Draugija šaukia pirmutinį šių metų
susirinkimą, kuris įvyks balandžio 28 d. Židinyje, DBLK Bendrijos suvažiavimo
3 vai. p.p. lietuvių klube, 121 Middleton pamaldos.
Nottinghame — gegužės 20 d., 14 vai.,
d., Manchester M8 6JY.
Visi Draugijos nariai ir kiti lietuviai katedroje iškilmingos šv. Kazimiero su
filatelistai yra kviečiami šiame susirinku kakties pamaldos, kurias laikys vysk. dr.
A. Deksnys. Židinyje pamaldų nebus.
me dalyvauti.

Wanchesleris

VOKIETIJA

Coventry

Derby

DBLS Londono I Skyriaus narę

Skautiškuoju keliu

— Kabulo radijas pranešė, kad rusų ir
afganų kariuomenė sutriuškino partizanų
pozicijas Panjshiro rajone. Puolime daly
vavo apie 20,000 kariuomenės ir sunkieji
bombonešiai. Prieš tai sovietai bandė net
šešis kartus išstumti iš ten stipriai įsitvir
tinusius laisvės kovotojus.
— Pakistano žiniomis, vis daugiau at
vyksta sužeistų afganų pabėgėlių, šiais
metais jau buvo gydoma 2,800 pabėgėlių,
717 turėjo sunkias operacijas.
— Afganistano laisvės kovotojai vėl per
davė Šveicarijos Raudonajam Kryžiui ne
seniai paimtą nelaisvėn rusų artilerijos
leitenantą Konstantiną Nikolajevą. Po
dviejų metų jis galės grįžti į namus.
— Sovietai nuteisė 10 metų ypatingo
režimo darbo stovyklos estų disidentą Enn
Tarto, 45 m.
— Britai išrado ir dabar bando naujus
chemikalus, kurie sumažina vaismedžių au
girną, bet padidina vaisių derlių.
— Sovietų disidentui dr. Andrejui Sa
charovui, 62 m., padaryta kojos operaci
ja. Nobelio premijos laureatas nuo 1980
metų gyvena ištrėmime Gorkio mieste.
— Britų policija įspėjo apie pasirodymą
netikrų 50 svarų banknotų, kurių jau ke
li’ šimtai konfiskuota pajūrio kurortuose.
— Jugoslavų veteranas disidentas, 73
metų Milovanas Džilas, balandžio 21 d.
su kitais 27 žmonėmis buvo suimtas vie
name privačiame susirinkime. Po 18 valandų j.į paleido, bet įspėjo nesireikšti politilkoje.
1954 metais Džilas buvo pašalintas iš
jugoslavų Politbiuro, 9 metus išbuvo kaĮėjime, kol 1966 m. Tito j'į paleido. Nese
niai Džilas išleido V. Vokietijoje savo
naują knygą. Anksčiau išleistos knygos,
„Naujoji klasė“ ir „Pasikalbėjimai su Sta
linu“ sukėlė didelį susidomėjimą Vakarų
pasaulyje.
— Buvęs JAV karinės žvalgybos val
dininkas suimtas už šnipinėjimą sovie
tams. Jis išdavęs kelis amerikiečių agen
tus ir už tai gavęs iš rusų 11,000 dolerių.
— Kinijos ūkininkė nusipirko pirmąjį
automobilį. Ji augina vištas ir pardavinė
ja kiaušinius.
— JAV automobilių paklausa kovo mėn.
pakilo 27 procentais, negu tuo pačiu laiku
praėjusiais metais.
— Jungtinės Tautos paskelbė, kad gy
ventojų prieauglis sumažėjo nuo 2.1 proc.
iki 1.7. Svarbiausia priežastis — gimdymo
kontrolės programa Kinijoje.

— V. Vokietijos saugumas neabejoja,
kad naujų imigrantų iš Rytų Vokietijos
taupė yra ir šnipų, šiais metais R Vokieti
ja išleido apie 10,000 emigrantų.
— Šiaurės Korėja pasiūlė Pietų Korė
jai siųsti į Olimpiadą jungtinę sportininkų
grupę.
— Karinė valdžia Gvinėjoje paskelbė,
kad ekonominėje srityje bus einama pri
vačios Iniciatyvos keliu, nes socializmas
atnešė valstybei bankrotą. Paleisti politi
niai kaliniai, išeiviai kviečiami grįžti na
mo, nes kruvina diktatūra baigėsi.
— Popiežius paskelbė apaštališką laiš
ką, skirtą viso pasaulio vienuoliams ir
vienuolėms. Vienuolių vyrų pasaulyje yra
apie 300 tūkstančių, o vienuolių moterų —
daugiau negu milijonas.
— Žymusis amerikiečių rašytojas kun.
A. Greeley paskyrė daugiau kaip milijo
ną dolerių Čikagos universitete steigia
mai katalikybės studijų katedrai. „Tapau
kunigu ne tam, kad kaupčiau pinigus“,
pareiškė spaudai kun. Greeley.
— Vatikano Sikstino koplyčioje bus at
naujinami Michelangelio kūriniai. Darbą
finansuos japonai, kurie, už išimtinę teisę
reproduktuoti tuos meno kūrinius, dabar
sumokės 3 mil. dolerių, o paskui per 12
metų dar 14,4 milijonų.
— Gegužės 3-7 dienomis, Popiežius lan
kysis Pietų Korėjoje. Lankymosi metu pa
skelbs šventaisiais 103 Korėjos kankinius,
nužudytus 1839-1869 m. laikotarpiu.
— N. Zelandijos vyriausybė pravedė
įstatymą, kuriuo darbininkai turi pilną
teisę nepriklausyti profsąjungoms ir tuo
reikalu kelti streikus yra uždrausta. Opo
zicijoj esanti Darbo partija ir Profsąjun
gos pareiškė protestus.
—• Popiežius Šv. Petro bazilikoje iškil
mingai paskelbė šimtą naujų Bažnyčios
palaimintųjų. Visi jie buvo kankiniai. 99
prancūzai iš Angeres vyskupijos mirė
prancūzų revoliucijos metu: 84 sušaudyti,
15 giljotina nukirstos galvos. Šimtasis —
italas kunigas misionierius, už tikėjimą
nužudytas vienoje Okeanijos saloje, bū
damas 29 m. amžiaus.
— Kinija pasiūlė atidaryti tris savo uos
tus Taivanio laivams ir bendradarbiauti
švyturių ir gelbėjimo tarnybose Taivanio
sąsiauryje. Tačiau Taivanio prezidentas,
generolo Čiang Kai-šeko sūnus, pareiškė,
kad jis nepradės jokių derybų su Pekinu,
kol ten tebebus komunistų valdžia.

