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SVEIKINAME

Liberalu Internacionalas

Gegužės 11 d. Lietuvos Atstovui D. Britanijoje Vincui Balickui suėjo 80 m.
Brandžios sukakties proga, sveikiname Gerb. V. Balicką, linkėdami sveika
tos ir ištvermės garbingai atstovauti Lietuvai ir dirbti Jos Nepriklausomy
bei atstatyti.
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Lietuvos Atstovas
D. Britanijoje
Vincas Balickas
su Ponia
prie
Pasiuntinybės
Londone.
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Tarptautinių politinių grupuočių pa
grindinis veiklos rūpestis yra valstybinių
ir tautinių vienetų pasirinktoje ideologi
joje bendradarbiavimas užtikrinti žmoni
jos laisvę, teisę į gerbūvį ir apsaugą.
Lietuvius liberalus išeivijoje į tarptau
tinę areną išvedė dabartinis DBLS-gos gar
bės narys dr. Stasys Kuzminskas, per Li
beralų Egzilų Komitetą, į Liberalų Inter
nacionalo tarptautinę politinę veiklą. Jį
skatino, kaip ir daugelį, lietuviškas al
truizmas. LRST-bos nario Giliaro Urbono
žodžiais — „mes turime būti visur ten,
kur lietuvių ir Lietuvos reikalai gali būti
daugiau ar mažiau iškeliami“.
1955 m. prof. S. Žymantas, tuometinis
Liberalų Egzilų Komiteto sekretorius,
sausio 7-8 d.d., Liberalų Internacionalo
Vykd. Komiteto politinės komisijos, o vė
liau — Vykd. Komiteto plenumo posėdyje,
informuodamas apie sovietų okupuotuose
kraštuose esamą padėtį, susirinkusius už
tikrino, kad Rytų ir Vakarų santykiai tol
nepagerės, kol pavergtųjų kraštų nepri
klausomybės nebus atstatytos.
Sąžinės, žodžio, spaudos, jungimosi į
draugijas, turto neliečiamybę ir asmens
laisvės liberalinių idėjų banga į Lietuvą
ir į Rytinę Europą atkeliavo su Napoleono
kampanija 19 amžiuje. Vilnius pasidarė
vienu iš svarbiausių liberalizmo centru
Rytinėje Europoje.
Demokratinė Tautos Laisvės Santara,
kurią Maskvoje sukūrė J. Baltrušaitis, P.
Leonas, R. Skipitis ir kt. siekė nepriklau
somos Lietuvos pagrįstos liberalizmu ir
tolerancija. Būdami negausūs skaičiumi.

OLIMPIADA BE KOMUNISTINIO PASAULIO?
Jau ilgesnį laiką vilniškis „Sportas“
paskutiniame puslapyje spausdina oficia
lius TASSo pranešimus, S.S-gos sportiniu
kų pasisakymus įvyksiančios Los Angeles
olimpiados klausimais, ypač iškeldamas
„antttarybiškumo propagandą“, štai ba
landžio mėn. 7 d. buv. pasaulio meistrė L.
Turiščeva rašo: „Mes žinome, kad mūsų
šalių santykiai (Sov. S-gos ir JAV) žy
miu mastu lemia politinę padėtį pasauly
je. Ir šiandien, laužant olimpiamo princi
pus, įtraukiant į antitarybinę kampaniją
daugelį žymių sportininkų, JAV adminis
tracija su Reaganu priekyje mėgina pa
versti olimpiados areną savotišku poli
tiniu poligonu. Pats gi Reaganas net ir
sportą stengiasi panaudoti ikirinkiminėje kampanijoje, šiandieną šios akcijos nu
'kreiptos prieš tarybinius sportininkus,
pažeidžiama olimpinė chartija“.
Balandžio mėn 14 d. tas pats vilniškis
„Sportas“ spausdina TASSo pranešimą,
kuriame sakoma, kad „TSRS nacionalinio
olimpinio komiteto pareiškime pažymi
ma, jog JAV išvystyta plati kampanija
prieš TSRS dalyvavimą olimpiadoje. An
titarybiškumo pagrindu vienijasi įvairios
reakcinės grupuotės. TSRS ir kitų socia
listinių šalių sportininkams ir oficialiems
asmenims atvirai grasinama fiziniu susi
dorojimu, provokacinėmis akcijomis, žino
ma, kad oficialusis Vašingtonas nesidrovi
nepaprastai šiurkščiai susidoroti su jam
nepatinkančiu judėjimu už taiką. Dabar
gi, pasirodo, jis nieko negali padaryti,

VLIKo veikla
Š.m. kovo 8 d. VLIKO pirm. dr. K. Bo
belis ir JAV LB pirm. dr. A. Butkus tu
rėjo konstruktyvius pasitarimus įvairiais
VLIKĄ — JAV LB liečiančiais klausi
mais: 1. Buvo aptartos galimybės suregu
liuoti Reorg. LB ir JAV LB santykius. Dr.
Butkus išreiškė didelį norą šią jautrią pa
dėtį galimai greičiau išlyginti. 2. Dr. But
kaus prašymu, VLIKO pirmininkas sutiko
ir pasižadėjo nuoširdžiai remti š.m. lie
pos 1 d. Klevelande įvyksiančią VH-ją
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių šo
kių Šventę.
3. Buvo aptartas veiksnių: VLIKO, JAV
Lietuvių Bendruomenės, Kanados Lietu
vių Bendruomenės, ALTOs ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės
konferencijos
reikalingumas. Pasikalbėjimas vyko nuo
širdžioje atmosferoje.

Broliui
BRONIUI REMĖZAI

nors kalbama apie atvirus teroristus, ku
rie grasina fiziškai susidoroti su tarybi
niais atletais“.
Deja, nei L. Turiščeva, nei TASSas vie
šai nepraneša Sov. S-gos gyventojams,
kad JAV Los Angeles mieste 'įsteigtas 14kos Sov. S-gos pavergtųjų tautų komite
tas, kuris Dėdės Šamo gyventojus infor
muoja ne tik apie atvykstančius profesio
nalus Kremliaus sportininkus, bet taip
pat ir apie Sov. S-gos pavergtas tautas.
Tam tikslui sudarytas labai platus, nuo
Ramiojo ir Atlanto vandenynų pakran
čių, informacinis štabas, įjungiant į jo ei
les žymius amerikiečius žurnalistus bei
įtakingus visuomeninio gyvenimo atsto
vus. Jau surinkta virš 50 tūkstančių dole
rių išlaidoms, numatant dalinti lapelius,
didelėse skelbimų lentose ’įrašant 'šiuos
sakinius: „JAV — laisvas kraštas. Skam
binkite parašytų telefono numeriu, jeigu
norite čia pasilikti“.
Šiame komitete labai svarbią rolę vai
dina pabaltiečiai (apie juos .plačiai rašė
JAV karių dienraštis „Stars and Stripes")
užimdami vadovaujančias pozicijas. Gai
la, kad atsiskyrė afganistaniečiai, išvysty
darni taip pat plačią veiklą. Jie surinko
apie 10 tūkstančių dolerių ir jų pagrin
dinis didelėse skelbimų lentose šūkis bus:
„Fašistiniai-imperialistiniai sovietai lauk
iš Afganistano!“
Tad pilnai suprantama, kad šis paverg
tųjų tautų komitetas yra kaulas gerklėje
ne tik Sov. S-gos olimpinio komiteto pirm.
Gramovui, bet ir visai Kremliaus vadovy
bei, kadangi atrodo, kad pirmą kartą JAV
žemėje yra išvystyta tokia plati antiko
munistinė veikla, įrodant pasauliui sovie
tų kėslus.
Vakarų .pasaulis yra laisvės kraštas, čia
veikia įvairūs prokomunistiniai sąjū
džiai, čia rengiamos Maskvos „palaimini
mu“ įvairios taikos demonstracijos, me
tant Vokietijos komunistų partijai mili
jonines dolerių sumas. Tad, kodėl Maskva
taip sukruto dėl to Los Angeles komiteto
ir jo plačios antikomunistinės veiklos?
Nepasitikiu komiteto mestam „likite
laisvės krašte“ šūkiui, čia komitetas pa
darė klaidą, nepažindamas Sov. S-gos vai
stybės tarnautojo — profesionalo sporti
ninko gyvenimo. Savo laimėjimais tarp
tautinėje arenoje jis tarnauja Kremliaus
tikslams, įrodydamas „komunistinės ideo
logijos pranašumą“. Tad ir sportininko
darbas yra geriau atlyginamas už gydy
tojo, architekto ar kt. aukštojo mokslo
profesionalo. Jam yra prieinamos specia
lios apsipirkimo krautuvės, jis turi puikų
ir didelį butą, dvi automašinas, vasarvie
tę ir t.t. Tad Maskvos sportininkas pasi-

Lietuvoje mirus,
gilią užuojautą reiškia
Jo žmonai ir šeimai.

M. RAMONUI,
DBLS Prestono skyriaus sekretoriui,
jo seseriai Šiauliuose mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia

Povilas

Macurai ir Prestono lietuviai

likti Vakaruose tikrai nenorės, kadangi
gyvendamas Sov. S-goje jis prilygsta Va
karų pasaulio milijonieriui. Siūlyčiau ko
mitetui geriau įrengti didelę lentą, įra
šant joje Sov. S-gos eilėse dalyvaujan
čias pavergtas tautas ir kiekvieną dieną
pridedant laimėtus taškus — medalius.
Tuo būdu bus įrodyta Vakarų pasauliui,
kad „Lithuanians, Latvians, Estonians,
Ukrainians, Armenians Ir kt. pavergtos
tautos laimi medalius Kremliui, o ne jų
visuomet skelbiamas „Russian" vardas.
Ir, be abejo, dalinamuose lapeliuose turė
tų būti įrašyta, kad, uždedant Sov. S-gos
sportininkams „Russian“ vardą, pasitar
naujama tik neocaristinės valdžios rusi
nimo tikslams.
K. Baronas
Pastaba
Gegužės 8 d. Sovietų Sąjunga paskelbė,
kad nedalyvaus Olimpiadoje.
Manoma, kad atitraukti visą komunisti
nį bloką ir kai kuriuos Afrikos kraštus iš
Pasaulinės Olimpiados, sovietai planuoja
surengti savo olimpiadą Bulgarijoj.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
AUSTRALIJOJE
Švento Kazimiero jubiliejaus pagrindi
nis minėjimas Australijoje buvo surengtas
Adelaidėje, kur yra vienintelė šiame kraš
te švento Kazimiero šventovė. Joje kaip
tik ir įvyko iškilmingos pamaldos, o greti
mame Lietuvių Katalikų Centre — iškil
mingas minėjimas su religiniu koncertu.
Pamaldom vadovavo pats Adelaidės arki,
vyskupas Gleeson, kuris kalbėdamas Mi
šių metu jautriais žodžiais prisminė dan
grškąjį Lietuvos Globėją, kvietė ypač jau
nimą sekti jo šventumo pavyzdžiu, o vi
sus lietuvius ragino iš tikėjimo semtis jė
gų, ištvermės dabartiniuose sunkiuose ban
dymuose. Pamaldų metu arkivyskupas
taip pat perskaitė ir palaimino jubilieji
nių Šv. Kazimiero metų paskelbimo Aus
tralijoje iškilmingą aktą, kurį pasirašė
metų rengimo garbės prezidiumas. Jame
rašoma: Didžiojo Lietuvos Sūnaus, kara
laičio šv. Kazimiero 500 metų mirties su
kaktyje, susirinkę Adelaidėje, kurioje yra
vienintelė Australijoje šventam Kazimie
rui dedikuota lietuvių šventovė, raginda
mi tautiečius į šį dangaus ir Bažnyčios
skirtą Lietuvos Globėją remtis tremties
kelyje, jame ieškant tautinės ir religinės
tvirtybės, prašydami lietuvišką jaunimą
jame surasti sau pavyzdį ir savo dvasines
bei tautines šaknis, Skelbiame Jubilieji
nius 1984-uosius šv. Kazimiero metus Aus
tralijos žemyne atidarytais ir tai tvirtina
me savo parašais. Pamaldose, akademijo
je ir religiniame koncerte gausiai dalyva
vo lietuviai ne tik iš Adelaidės, bet taip
pat specialiai atvykę iš daugelio kitų, net
tolimų Australijos vietovių.
DOVANA PREZ REAGANUI
Architektas Edmundas Arbas, gyv. San
ta Monica, Calif., per L. Kojelį įteikė pre
zidentui Reagnui savo spalvotos grafikos
darbą, vaizduojantį prezidento „State of
the Union“ pranešimą. Prezidentas pa
dėkojo asmenišku laišku.

aktyviai dalyvavo Lietuvos valstybės kū
rime, bet rinkiminėje kampanijoje, o vė
liau Steigiamajame Seime nedalyvavo.
Svarbiausieji liberalinės minties puose
lėtojai Lietuvoje buvo V. Kudirka, P. Vi
šinskis, K. Grinius, M. Sleževičius ir kiti.
Susilieję į vieną Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungą Steigiamajame Seime at
stovavo 29 asmenų bloką. 1904 m. susto
jus „Varpui“, liberalizmo tradicijas tęsė
„Lietuvos Ūkininkas“ (1905) ir „Lietuvos
Žinios“ (1909).
1922 m. žinomas knygų platintojas Vil
niuje Adomas Zaveckis teigė, kad 1792
m. Berlyne išleista Benjamino Franklino
autobiografija buvo viena labiausiai skai
tomų knygų Lietuvoje.
1983 m. spalio 6-7 d.d. vykusiame Libe
ralų Internacionalo Kongrese Stockholme
priimtų rezoliucijų šeštoji lietė asmens ir
tautų laisvės apsisprendimo teisę, ši rezo
liucija vienbalsiai pasmerkė Lietuvos, Lat
vijos, .Estijos Ir kitų kraštų sovietų oku
paciją ir sovietų režimo daromus nusikal
tirnus prieš asmens laisvę, garantuotą Pa
skutiniuoju Helsinkio Aktu.
1983 m. lapkričio 11-1'3 d.d. vykusiame
VLIK'o Seime, Lietuvių Rezistencinės San
tarvės Tarybos pirmininkas Bronius Bieliukas pranešė kad, be Krikščionių Demo
kratų ir Socialdemokratų Internacionalų,
veikia Liberalų Internacionalas, kurio
centras Londone. Ilgametis LRS pir
mininkas dr. Stasys Kuzminskas atstova
vo lietuvius liberalus Liberalų Egzilų Ko
mitete ir Liberalų Internacionale. Jam,
iki savo mirties, talkino prof. S. Žymantas.
Dabar LRS yra atnaujinusi lietuvių
atstovavimą Liberalų Egzilų Komitete ir
Liberalų Internacionale. Šiam reikalui yra
paskirtas rezistentas ir liberalas VI. Dargis, gyvenantis Didžioje Britanijoje. Jam
padeda LRS ir lietuvių liberalų grupės gar
bės narys dr. S. Kuzminskas ir kiti.
LRS atnaujindama lietuvių liberalų da
lyvavimą Liberalų Egzilų Komitete ir
Liberalų Internacionale praplečia savo
rezistencinę veiklą į tarptautinius ryšius.
Ten dalyvaudama LRS geriau ir plačiau
prisideda prie Lietuvos interesų gynimo
tarptautinėje ir Europos Parlamento plot
mėje. Be abejo, bus artimai bendradar
biaujama su VLIK'o valdyba Ir kitais po
litiniais mūsų veiksniais.
Šis pareiškimas Seimo atstovų buvo pri
imtas.
1984 m. 118-me Liberalų Internacionalo
Vykd. Komiteto priimtos rezoliucijos lie
tė Rytų ir Vakarų santykius, pasmerkė
branduolinių ginklų padidėjimą bei jų
grasą taikai. Todėl visi liberalai yra ska
tinami dėti pastangas sumažinti susi'dariu
šią įtampą tarp Rytų ir Vakarų. (Čia ver
ta prisiminti prof. S. Žymanto mintis,
pareikštas prieš 29 metus).
119-sis Liberalų Internacionalo Vykd.
Komiteto posėdis vyko Londone balandžio
14-15 d.d. Posėdyje dalyvavo 44 asmenys
iš 20 kraštų ir du Liberalų Egzilų Komi
teto nariai: N. Petrovič ir VI. Dargis. Dvie
jų dienų posėdžiui pirmininkavo Italijos
Senatorius Giovanni Malagodi. Posėdyje
atstovavo Britų Liberalų Partiją — pir
mininkas ir Parlamento narys David
Steel; Europos Parlamento Liberalų gru
pę — prezidentas dr. Martin Bangemann;
Izraelio Liberalų partiją — Kneseto narys
ir Turizmo ministeris Abraham Sharir;
Islandijos liberalus — Ministeris Pir
mininkas
Steingrimur
Hermannsson;
Prancūzijos — Senatorius J. Pelletier; Ka
nados — Senatorė dr. Loma Marsden; Li
beralų Internacionalą — vice-pirmininkas
Urs Schoettli, direktorė Margaret Burnett
Ir kiti.
Liberalų Egzilų Komiteto vardu N. Pe
trovič susirinkimui paaiškino pasikeiti
mus sovietinėje hierarchijoje ir tų pasi
keitimų pasekmes sovietų okupuotuose
kraštuose. 1984 m. Liberalų Internaciona
lo kongresas vyks Izraelyje, Tel Avivo
mieste rugsėjo 13-14 d.d.
VI. Dargis

NAFTA BALTUOS JŪROJE
Oil & Gas Journal (1984.3.12) praneša,
kad Sov. Sąjunga pradėjo gręžti naftos
šulinius Baltijos jūroje. Pirmieji gręži
niai daromi keletas mylių nuo Taran iš
kyšulio, Kaliningrado srityje. Projektuoja
mias šulinių gylis — 3.000 m., bet sovie
tų geologai tikisi rasti naftos 1.200-1.300
m. gylyje.

SLAPTA VADOVĖLIŲ LEIDYKLA
'Lenkijoje yra ’įsisteigusi mokyklinių va
dovėlių pogrindinė leidykla. Vakarų Vo
kietijos dienraštis „Die Welt“ informuoja,
kad ši leidykla jau yra atspausdinusi tryli
ka mokslo vadovėllų-sąsiuvinių neakivaiz
diniam kursam istorijos, filosofijos ir eko
■nomikos klausimais. Pogrindžio mokslo
vadovėlius leidžia „tautinio švietimo ko-

UETUVOJE
Mirė prof. Steponas Jankauskas
Balandžio 3 d. Vilniuje mirė zoologijos
profesorius Steponas Jankauskas.
Gimęs 1898 m. balandžio 18 d. Klišių
dv„ Mažeikių apsk., Steponas Jankauskas
mokėsi Liepojos, Kauno ir Charkovo gim
nazijose. 1923 m įstojo į LU gamtos-mate
mattkos fakultetą, kur studijavo miškinin
kystę ir dirbo laborantu. Buvo pasiųstas
studijoms gilinti į Brno universitetą, kur
1938 m. gavo daktaro laipsnį. Grįžęs į Kau
ną, buvo VDU dėstytoju. Po karo buvo
Vilniaus universiteto zoologijos katedros
vedėju, o pablogėjus sveikatai, 1977 m.
perėjo į profesorius konsultantus.

Mirė aktorė P. Pinkauskaitė
Balandžio 9 d. Vilniuje mirė dramos ak
tore Potencija Pinkauskaitė.
Gimusi 1897 m. rugpjūčio 22 d. Joniš
kyje, P. Pinkauskaitė mokėsi Rygoje ir
nuo 1919 m. A Sutkaus vaidybos moky
kloje Kaune. Vėliau dirbo Kauno, Šiaulių
ir Klaipėdos dramos teatruose, o po karo
— Vilniuje.
Mirė chormeisteris J. Dautartas
Balandžio 11 d. Vilniuje mirė ilgametis
teatro darbuotojas Jonas Dautartas.
Gimęs 1905 m. sausio 8 d Kaune, Jo
nas Dautartas mokėsi Kauno gimnazijoje.
Nuo 1924 m. dainavo baritonu Valstybinės
operos chore ir solistu mažose rolėse. Vė
liau dirbo režisieriaus padėjėju ir choro
dirigentu. Po karo dirbo Vilniaus operos
ir baleto teatre vyriausiu chormeisteriu ir
dainų šventėse chorų dirigentu. Teatre iš
dirbo 45 metus.
Klausimai ir atsakymai
„Valstiečių laikraštis“ atsako į klausi
mus šitaip.
Klausimas: „Kaip padaryti, kad skundų
knygoje nėbūtų pirkėjų įrašų, nepalankių
prekystalio darbuotojams?“
Atsakymas: „Siūlome pasisemti patyri
mo iš Jonavos rajkooperatyvo „Kosmoso“
parduotuvės personalo. Čia lig šiol tebe
naudoja garantuotą, nors Ir senstelėjusį
metodą. Pareiškia — skundų knyga pas
vedėją. O vedėjos nėra — išvykusi.“
Klausimas: „Kaip prislėpti pažįsta
miems reikalingų prekių?“
Atsakymas: „Naivus klausimas. Kauno
rajono Ilgakiemio kolūkio parduotuvės
vedėjas A. Ramanauskas tokias prekes pa
prasčiausiai paslepia sandėly...“
Atsivedė trynukus
Pakruojo rajono Žvirlblonių tarybinio
ūkio bandos karvė „Svėrė“ atvedė trynu
kus — dvi telyčaites Ir buliuką. Veršeliai
svėrė po 18 kilogramų.
Ketvirčio planas įvykdytas
Lietuvos centrinė statistikos valdyba
paskelbė, kad respublikos pramonė pirma
laiko įvykdė šių metų pirmojo ketvirčio
produkcijos realizavimo, gamybos augimo
tempų ir darbo našumo didinimo planą.

Kauno choras
Kauno valstybinis mišrus choras pasta
raisiais metais savo repertuarą papildė
lietuvių kompozitorių kūriniais. Tai kom
pozitorių J. Gruodžio, J. Dambrausko, B.
Dvariono, J. Juzeliūno, J. Karoso, K. Kavecko, K. Brundzaitės ir kitų autorių cho
riniai kūriniai. Dabar Kauno choro kon
certinėje veikloje nauja tai, kad jis ėmė
rengti specialius lietuvių muzikos koncer
tus.

Statomas pieno kombinatas
Alytuje statomas pieno kombinatas. At
einančių metų pabaigoje numatoma baig
ti darbus pirmajiame paleidimo komplek
se, pradėta sviesto ir pilnaverčio pieno pa
kaitalo gamyba.
Naujas laivas
Okeaninį žvejybos laivyną papildė na u
jas traleris „Onuškis“, pastatytas Rytų
Vokietijos laivų statykloje.
Tai universalus, mechanizuotas ir au
tomatizuotas laivas. Per parą juo galima
sužvejoti ir užšaldyti iki 30 tonų jūros
gėrybių. Laivas prirašytas Klaipėdos uos
te.
„Neliksi vienišas“
Tai nauja knyga apie mažametės Rase
lės Prascevičiūtės nelaimę: nukirstų kojų
prisiuvimą ir priauginimą. Ją parašė žur
nalistai Aloyzas Urbonas ir Kęstutis Trečiakauskas.
Apie Raselės operaciją rašė laikraščiai,
buvo Informuojama televizijoje ir susuk
tas filmas.
misija“. Sakoma, kad ją sudaro žymūs len
kai mokslininkai, bet jų pavardės saugu
mo sumetimais nėra skelbiamos. Pagal tu
rimas žinias vadovėlių autorių tarpe yra
ir žymusis čekas žmogaus teisių gynėjas,
Chartijos-77 sąjūdžio narys Vadav Ha
vel.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
9. VIETININKAS LENKIJOJE
1478 metų rudenį karalaičiui Kazimie
rui suėjo 20 metų. Atrodytų tai nedaug,
dar jaunas amžius. Mūsų laikais toks bū
tų vos baigęs ar tik bebaigiąs gimnaziją.
Anuomet, žmonėms trumpiau gyvenant ir
gal, prireikus, sparčiau bręstant, dvidešimtonetis jaunuolis jau galėjo būti sava
rankiškas vyras, šv. Kazimiero dėdė Vla
dislovas žuvo, būdamas 20 metų, o jau
kelerius metus buvo valdęs dvi karalys
tes: Lenkijos ir Vengrijos, šventojo tėvas,
sulaukęs 20 metų, buvo vainikuotas Lenki
jos karalium, prieš tai net septynerius me
tus buvęs Lietuvos valdovu Vilniuje. Jau
nikaičiui Kazimierui tačiau nebuvo ko
skubėti. Jo tėvas 1478 metais užbaigė 51muosius amžiaus metus, ir jam dar nesti
go nei ryžto, nei energijos valdyti di
džiausias teritorijas.

Lietuvoje tuo metu, kaip jau matėme,
buvo jaučiamas nepasitenkinimas savo
didžiuoju kunigaikščiu: jis sėdįs daugiau
sia Krokuvoje, retai tepasirodąs Vilniuje,
per mažai rūpinąsis didžiąja kunigaikšty s
te. Nerimą ypač kėlė stiprėjanti Maskvos
kunigaikščio galia, besiremianti vis didė
jaučia valstybės konsolidacija. Maskvos
didžiuoju kunigaikščiu tuomet buvo Jonas
arba Ivanas III, Rusijos istorijoje gavęs
„Didžiojo“ vardą. Jis siekė prisijungti vi
sas Maskvai lig tol nepavaldžias rusų, gu
dų ir ukrainiečių žemes. Kadangi Lietu
vos didžioji kunigaikštystė karaliaus Ka
zimiero valdymo metais buvo labiausiai
išsiplėtus į rytus, galima suprasti, kad
Lietuvos atsakingieji didikai jautė savo
kraštui kylantį pavojų. 1478 m. pradžioje
į Maskvos centralizuotos valstybės sudė
tį buvo galutinai įjungtas Didysis Naugardas, vienas iš turtingiausių rusų mies
tų, nuo Gedimino laikų buvęs politinėje
Lietuvos įtakoje, nors šiaip savarankiškai
tvarkęs savo reikalus. Jau buvo reikalau
jama, kad Lietuva atiduotų Maskvai „Po
locką, Vitebską, Smolenską ir visas kitas
rusų žemes“ (Codex epis t. saec. XV, III,
nr. 263). Todėl karalius Kazimieras nebe
galėjo ilgiau likti nuošalus, būti toli nuo
Lietuvos reikalų. 1479 metais jis atvyko
į Vilnių ir nutarė čia pasilikti ilgesnį laįką. Su juo buvo ir karalaičiai. Prieš Mask
vą jis bandė sudaryti gintis pajėgią sąjun
gą, i ją įtraukdamas Livoniją, Švediją,
Volgos totorius ir net paties Maskvos ku
nigaikščio Jono III nuskriaustus brolius.
Tačiau ir Jonas III nesnaudė. Jis ėmė
kurstyti stačiatikius Lietuvos kunigaikš
čius. 1481 m. pavasarį Vilniuje buvo su
sektas sąmokslas prieš karalių Kazimierą
ir jo sūnus: visus norėta išžudyti kuni
gaikščio Fiodoro Bielskio, Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Algirdo provaikaičio,
vestuvių metu, kai karalius su sūnumis
kurią nors dieną išvyks į girią medžioti.
Be abejo, tuomet būtų žuvęs ir karalaitis
Kazimieras. Tačiau įvyko kitaip: sąmoks
lininkai buvo laiku susekti. Kunigaikščiai
Mykolas Olelkaitis ir Jonas Alšėniškis bu
vo nubausti mirties bausme, o vestuves
kėlęs Bielskis spėjo pasprukti ‘į Maskvą,
pas Joną III, kuris jau planavo, sąmokslo
padedamas, tapti ir Lietuvos valdovu.
Gal tokio realaus pavojaus gyventi

drauge tėvui ir sūnui, būsimam įpėdiniui,
paveiktas, bet taip pat ir lenkų prašomas,
karalius nutarė jaunąjį Kazimierą pasiųs
ti į Lenkiją kaip savo vietininką. Taip ka
ralaitis Kazimieras nuo 1481 metų, gy
vendamas daugiausia Radome, rūpinosi
Lenkijos administracijos, teismo, kariuo
menės, kanceliarijos reikalais. Jo patarėjų
tarpe buvo ir ankstesnis mokytojas ita
las Kalimachas. Karalaitis save titulavo
„secundogenitus Regis Poloniae“ — „Len
kijos karaliaus antragimis“. Svarbiuose
reikaluose jis atsiklausdavo Vilniuje gy
venantį tėvą.
Pagal ano meto šaltiniais paremtus ty
rinėjimus, Kazimieras parodęs žymių vai
stybininko gabumų. Radęs tėvo paliktų
didelių skolų, bandė jas mažinti, nubrauk
damas nereikalingas Išlaidas, šalindamas
eikvotojus, grobusius ir aplamai taupyda
mas, kur galėjo, lėšas. Taip jis išpirko
dalį įskolintų karališkųjų dvarų, buvo
sąžiningas laiku atlyginti kariams alginin
karais.
Dvaro aplinkoje jis kėlė moralę, pašalin
damas netikusius dvariškius. Su valdi
niais buvo teisingas ir paslaugus. Breslavo (šiandien Vroclavo) miesto gyvento
jams jis kartą rašė (1482 m. vasario M
d.,): „Man būtų maloniausia ne tiktai dėl
to, kad tai yra teisinga, ką didžiai vertinu
ir noriu to laikytis, bet ir todėl, kad jūs
būtumėte patenkinti, ko ypač trokštu".
Stengėsi užtikrinti krašte saugumą ir rlm
tį; vagiams ir plėšikams nedavė ramybės
ir juos pagautus griežtai baudė.
Šv. Kazimiero biografai taip pat pažy
mi, jog jis stengėsi pagerinti Lenkijos san
tykius su Šv. Sostu. Jo tėvas bendradar

biaudamas su Čekijos husitais ir kovoda
mas su popiežiaus palaikomu Vengrijos
karalium Motiejumi, buvo užsitraukęs Ro
mos kurijos nemalonę. Sūnus Kazimieras
rūpinosi tuos santykius pagerinti. Pasi
mokęs iš nesėkmingo jaunystės žygio, Ven
grijos sosto klausimo nebelaikė tokiu ne
atidėliojamu reikalu (nors nuo jo ir ne
atsisakė) ir blaiviau žvelgė į turkų pa
vojų krikščionybei. Dažnai prisimindavo
kovoje su turkais žuvusį dėdę Vladislovą.
Kaip tik Kazimiero įprašytas Kalimachas
tuomet parašė knygą: „Historia de rege
Vladislao seu clade Varnensi“ — „Kara
liaus Vladislovo arba Varnos nesėkmės is
torij a“.
Vienu žodžiu, antragimis karalaitis, nu
matytasis tėvo įpėdinis, sėkmingai ir su
maniai ėjo vietininko pareigas Lenkijoje.
Bebaigiančiam 23 metus Kazimierui pra
dėta ieškoti tinkamos žmonos. Karalienė
Elzbieta jau buvo nužiūrėjusi ne ką kitą
kaip paties imperatoriaus Friedricho III
dukterį. Apie tuo reikalu vedamas dery
bas 1481 m. rudenį patyrė Romoje besilan
kąs Brandenburgo kunigaikščio pasiun
tinys. Tačiau Kazimieras nenorėjo apie
tai nė girdėti, nes Dievui pažadėjęs skais
tybę, o gal nujautė ir nebetolimą mirtį...
Amžininkų rašyta Prūsų kronika gra
žiai atsiliepia apie Kazimiero dvejų metų
vietininkavimą Lenkijoje, giria jo išmin
tingumą, taurumą, teisingumą, — dėl to
žmonės jį ypač mėgę ir jam atsilyginę sa
vo ištikimybe, šis liudijimas yra juo sva
resnis, kadangi ateina iš Prūsijos, kuri
šiaip gana kritiškai vertino Kazimiero tė
vo, Lenkijos karaliaus, valdymo sistemą.

.^Skaičiau jos parašytus atsiminimus
apie patirtus išgyvenimus, rašo straipsnio
autorius, rankoje laikiau jos ploną kalėji
me dėvėtą drabužį, kuris buvo slaptai
išvežtas iš Lietuvos, žiūrėjau 'į juos gra
žius veido bruožus lageryje padarytoje
nuotraukoje... Laikydamas šiuos daly
kus savo rankose, jaučiau lyg liesčiau
karštas anglis. Jie dvelkė kažkokia paslap
tinga jėga, kurią vadiname šventumu."
Straipsnyje jautriai paminimi ir Vladas
Lapienis, kunigas Alfonsas Svarinskas ir
velionis kun. Virgilijus Jaugelis. Jų visų
yra atspausdintos nuotraukos.
Pažymėtina, kad straipsnio autorius,

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 — 1 9 23
(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)

18

Katalikų dvasininkų, ypač vyskupų, buvo išimtinai
gera -padėtis visais atžvilgiais. Jie valdė įvairiu metu pa
dovanotus jiems dvarus, turėjo savo srity neaprėžtos val
džios ir, svarbiausia, didelės įtakos visam valstybės poli
tiniam -gyvenimui. Todėl daug Lietuvos didžiūnų matome
vyskupais, pralotais. Smulkesnieji -bajorai užimdavo ku
nigų vietas, irgi turėdami savo žinioje dvarus, ežerus, pie
vas, miškų plotus namus miestuose ir kitokius turtus.
Kunigaikščių ir karalių dovanos aktai, kur buvo pa
vedama kuriam nors vienuolynui, ar vyskupui miesto da
lis, tuo pat metu suteikdami teisės nepriklausomai valdy
tis — sudarė Vilniuje tarytum keletą atskirų nepriklau
somai savo įstatais valdomų miestų, ši padėtis dar labiau
apsunkino miesto plėtonę. Atskirų jurisdikų — nepriklau
somų miesto sričių buvo vyskupo, kur valdė vyskupas,
Magdeburginė, kur valdė vaitas, ir Pilies, kur turėjo val
džią Vilniaus vaivada.
Vėliau to paties, kaip karmelitų, pranciškonų, siekia
stačiatikių ir unitų metropolitai ir vienuolynai. Vilniaus
Komisijos aktuose ir taip pat Kraševskio rašte minima
keletas dešimčių atskirų jurisdikų, kurios nuolatos tarp
savęs kovojo ir vedė dėl valdomųjų namų ir žemių teismo
■ginčius. Teismai negalėjo tinkamu būdu veikti, kadangi
svetimos jurisdikos asmenį buvo labai sunku, o kartaisir vi
sai negalima, patraukti atsakomybėn. Todėl septyniolik
to šimtmečio aktuose pasitaiko daugybė užfiksuotų die
nos metu muštynių, ginkluotų puolimų, grobimų, užmu
šimų ir t. t.
Prie vidujinės suirutės prisidėjo dar karas su Mask

Lietuviai studentai Lenkijoje
Šiais mokslo metais Lenkijos universi
tetuose pradėjo studijuoti aštuoni nauji
liet, studentai. Varšuvoje studijuoja ketu
ri Punsko vidurinės mokyklos absolven
tai: Irena Valinčiūtė, Nijolė Kolytė, Vla
das Jurkūnas ir Darius Čėpla. Be to, čia
studijuoja varšuvietis Rimvydas Ratajus.
Lodzėje studijuoja Kristina Giigulytė,
Balstogėje — Danutė Sinkevičiūtė ir Kro
kuvoje — Onutė Valinčiūtė.
Varšuvoje sukūrė lietuviškus šeimos ži
dinius: Nastutė Aleksaitė su Vytautu Sidariu, Alicija Jonuškaitė su Adomu Sitarskiu ir Violeta Pykytė su Valdu Rama
nausku.
1983 m. gruodžio mėn. lietuviai studen
tai Lenkijoje išleido savo vienkartinį žur
nalą SUSITIKIMAI Nr. 2. Tai Lenkijos
studentų susivienijimo Aukščiausios tary
bos tautinių mažumų studentų, lietuvių
grupės oficialus leidinys. Žurnalo įžango
je, kuri parašyta lenkų kalba, paaiškina
ma, jog panašūs leidiniai buvo išleisti ir
gudų bei ukrainiečių kalbomis, Lenkijos
valdžiai pareiškus tautinių mažumų vei
klos klausimu palankią nuomonę.
Lietuvių studentų grupė, norėdama pri
statyti Lenkijos visuomenei lietuvių kul
tūrą, tradicijas ir papročius, šiuo leidiniu
siekia supažindinti lenkus su Lenkijoje
esančių lietuvių mokyklų darbu ir Lietu
vių kultūros namų Punske bei Lietuvių
visuomeniniai-kultūrinės draugijos veik
la.
Taip yra pasakyta žurnalo pirmame pus
lapyje, o toliau seka straipsniai ir infor
macijos vien tik lietuvių kalba. Pirmas ir
labai įdomus straipsnis apie Lenkijos lie
tuvių jaunimo problemas „Jaunųjų aki
mis žiūrint“, toliau Juozo Vainos straips-

Paulius Rabikauskas

Straipsnis apie kankinius
Kanados katalikų savaitraštis „Catholic
Register“ redaktoriaus Larry Henderson
parašytame straipsnyje pristato skaityto
jams kai kuriuos lietuvius buvusius ir da
bartinius sąžinės belaisvius, kurie pagrįs
tai gali būti laikomi dabartinių laikų kan
kiniais už tikėjimą. Straipsnis yra at
spausdintas antrašte —- „Beieškant šven
tumo: Tylos Bažnyčioje“. Aprašomi tikė
jimo liudytojai yra — Nijolė Sadūnaitė,
Vladas Lapienis, kun. Alionsas Svarins
kas ir velionis kunigas Virgilijus Jaugelis.
Straipsnis pradedamas citata iš Nijolės
Saciūnaitės atsiminimų, kurie pasiekė Va
karus.

1984 m. gegužės ,11 d. Nr. 19 (1706)

Kanados katalikų laikraščio „Catholic Re
gister“ redaktorius Larry Henderson iš
Toronto specialiai atvyko į New Yonką
piasiinfonmuoti apie dabartinę Lietuvos
padėtį ir apie lietuvius sąžinės belaisvius.
New Yorke jis susitiko su Lietuvių In
formacijos Centro vedėju kunigu Kazimie
ru Pugevičium, kuris žurnalistui parūpino
pageidaujamos dokumentinės medžiagos.
Į Lietuvių Informacijos Centrą New Yor
ke dabar vis dažniau kreipiasi įvairūs
žurnalistai, prašydami informacinės me
džiagos apie Lietuvą ir jos Bažnyčią.
(LKJC)

SIDNĖJAUS „SŪKURYS“
Australijos Sidnėjaus tautinių šokių
grupė „Sūkurys“ susilaukia vis daugiau
įvertinimo. Metinis koncertas įvyko gegu
žės 5 d. Sidnėjaus Lietuvių Namuose.

AUSTRALUOS JAUNIMO SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos
suvažiavimas įvyko sausio 28-29 dienomis
Canberros Lietuvių Namuose. Atstovai at
vyko iš Sidnėjaus, Adelaidės, Canberros ir
Melbourne*.

LIETUVIŠKAS RAIDYNAS
KOMPIUTERY

Šių metų pradžioje užsienio lietuvių vi
suomenė patyrė džiugią ir svarbią žinią:
į naujausią dabar jau plačiai paplitusią
technologijos priemonę — kompiuterį yra
sudėtas, įskaitytas lietuviškas raidynas.
Pirmąjį lietuvišką tekstą — laišką iš anks
to sudėtais lietuviško raidyno ženklais at
spausdino žurnalo Lituanus Fundacijos
kompiuteris. Lietuviško raidyno sudėjimu
į kompiuterį pasirūpino, be Lituanus Fun
dacijos, Lituanistikos Pedagoginis Insti
tutas, Katalikų Bažnyčios Kronikai leisti
sąjunga, lietuvių bendruomenės švietimo
taryba, muzikologijos archyvas, tėvų jė
zuitų centras Čikagoje. Lietuviško raidy
no pasirodymas kompiuteryje atveria nau
ją erą lietuvių kultūriniam, visuomeni
niam ir moksliniam darbui, taip pat pla
tesnes galimybes puoselėti lietuvių tauti
nius interesus šiandieninės moderniosios
technologijos priemonėmis. „Turont“ kom
piuteryje dabar galima bus lietuviškus
tekstus į kompiuterį įskaityti, iš kompiute
rrų juos atspausointi, kompiuteryje mani
puliuoti, lietuviškų institucijų raštines
greičiau, pigiau ir lengviau automatizuo
ti. Be to, informacijos technologijos srity
je lietuvių kalba pastatoma šalia kitų
svarbiųjų pasaulio kalbų, kurių raidynai
yra sudėti lį kompiuterius. Pažymėtina,
kad užsienio lietuvių buvo padarytą tai,
kas dar nėra atsiekta pačioje Lietuvoje.

vos didžiuoju kunigaikščiu Aleksiejum, Mikalojaus sū
num, ir greta to d-dysis maras. Nuolatinė skaudžioji Vil
niaus rysstė — gaisras — baigė miestą naikinti. Daugumo
je vietų buvo viskas su žeme sulyginta. Gaisras tiek įsisiūoavo, kaa vos 18 dienoje pasiseKė jis užgesinti. Ypač že
moji pilis daug nukentėjo: čia sudegė Didžiojo Kunigaikš
čio rūmai, pilies trobos, didžiausios arklidės, tribunolo da
lis ir kiti trobesiai. Visos šios priežastys ir dar nesil.aują
įsigalėjusių bajorų vaidai, ganėtinai suardė mieste ir visame krašte tvarką, ir Vilnius nuo to laiko pradeda nykų
provincijos miesto gyvenimą.
1710 metais Vilnių ištikęs badas nunešė į kapus apie
35.000 gyventojų ir 118 jėzuitų. Baisaus bado verčiami, gy
ventojai valgę šunis, peles ir kitus nevartojamus valgiui
gyvius. Tais pat metais teisme buvo nagrinėta kaimiečių
byla. Juos kaltino suėdime savo pačių ir vaikų, šio bai
saus bado vaizdas yra nuteptas ant šv. Petro (Antakalny
je) bažnyčios sienos.
Tačiau mažiausios galimybės gavęs atsipeikėti, Vil
nius mokslo ir kultūros srity visados gan aukštai stovėda
vo. Dar Stanislovui Augustui viešpataujant „edukacijos
komisija“, kuri užėmė lig šiol vedusių švietimo reikalus
jėzuitų vietą, akademiją perdirbo į Vyriausią Lietuvos
Mokyklą
Mokyklą vedė garsusis mokslininkas Pačobutas. Mo
kykla, kaip žinome, turėjo keturis skyrius: teologijos, fi
zikos, teisių ir medicinos.
Vilniaus astronomijos observatoriją vedė plačiai ži
nomi astronomai: iš pradžių žebrovskis, o paskui Nakčianavičius.
Aštuonioliktame šimtmety Vilniuje buvo 32 bažnyčios,
prie kurių dažniausiai buvo ir vienuolynai, 2 dvasinės se
minarijos, 8 ligoninės, 4 spaustuvės, keletas vaistinių, te
atras, 10 didžiųjų rūmų (palocių) ir apie 90 tūkstančių gy
ventojų.
XVIII šimtm. gale įvyko pirmas Lietuvos Lenkijos
valstybių padalinimas. Didžiąją Lietuvos dalį, kartu, žino
ma, ir Vilnių 1788 metais užėmė rusų kariuomenė.
Lietuviai neišlaikė gėdingo nekultūringų rusų jungo
ir, šešetui metų praslinkus, Tadui Kasčiuškai vadovau

nis apie lietuviškus vietovardžius. Daug
vaizdų iš Dariaus-Girėno skrydžio 50 me
tų sukakties minėjimo prie didvyrių pa
minklo praeitų metų liepos mėnesį.
Straipsnis apie senovinius liet, baldus, ke
li straipsniai, kuriais išreiškiamas susirū
pinimas dėl lietuvybės ir lietuvių kalbos
išsaugojimo svetimoje -aplinkoje. Eilėraš
čiai ir, paskutiniame puslapyje, daina
„Graži tėvynė mano“, gaidos ir žodžiai.
Žurnalą redagavo: Rūta Burdinaitė, Da
rius čėpla, Aldona Gaidinskaitė, Nijolė
Kolytė, Jurgis Kuliešius, Bronius Mickevi
čius ir Antanas Venslauskas. Administra
torius: Violeta Ramanauskienė, adresas
(kaip Ir Lietuvių draugijos būstinės): ui.
Wiejska 16-16, 00-490 Warszawa, Poland.
Atskiro numerio kaina: 20 zlotų.

Su lietuviais
lįusuulyįe
DAILĖS PREMIJA — A. DARGIUI
Dail. Alfonsas Dargus, gyvenantis Ročesteryje, laimėjo JAV -LB Kultūros tary
bos 1983 metų dailės premiją — 1,000 do
lerių. Premijos mecenatas — JAV lietu
vių fondas.
Dail. A. Dargis gimęs 1909 m. 1936 m.
baigė Kauno meno mokyklos teatro de
koracijų studiją. 1936-40 m. tobulinosi
Vienos meno akademijoje. 1940-51 m. dir
bo Vokietijos teatruose.

DAIL. A. TAMOŠAIČIO PARODA
Kovo 19 d. — balandžio 13 d. Ontario
Kingstono bibliotekos galerijoje buvo
dail. Antano Tamošaičio paroda. Išstatė
25 tapybos darbus ir 66 grafikos „ex liū
tis“.
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA
Čikagos lietuvių opera šiam sezonui yra
pasirinkusi Gounod „Faustą“ su Valpurgijos nakties baletu. Spektakliai įvyko
gegužės 5 ir 6 dienomis. -Operos valdy
bos pirmininkas yra Vytautas Badžius.

MIRĖ KUN. V. ŠATAS
Brazilijoj, Rio mieste, sausio mėn. pa
baigoje mirė kun. Vladas Šatas, OFM, su
laukęs 71 m. amžiaus. Kunigystės šventi
nimus gavo 1940 m. Grodavo vargonais,
diriguodavo chorui, dažnai talkindamas
lietuviams, ypač Rio mieste, kur praleido
paskutiniuosius 20 metų.
MIRĖ O. PRUNSKIENĖ
Vasario 22 d. Čikagoje, sulaukusi 96
metų amžiaus, mirė kun. dr. J. Prunskio
motina Ona Gineitytė-Prunskienė, daug
kančių patyrusi Sibiro tremtyje.
Į JAV velionė atvyko 1960 m., kai jos
sūnui kun. dr. J. Prunskiui pavyko priei
ti prie viešėjusio N. Chruščiovo ir papra
šyti, kad išleistų motiną pas JAV gyve
nančius jos vaikus.
V. RAKAUSKAITĖ TORONTE
Violeta Rakauškaitė-štromienė, estra
dinė dainininkė, kovo 25 d. atliko meninę
programą Prisikėlimo parapijos Toronte
iškilmingoje vakarienėje. Prieš tai -buvo
jos kitas koncertas toje pačioje salėje.

jant, sukilo. Sukilėliams iš pradžių sekėsi; jiems pavyko
paimti buvusios Vilniuje rusų kariuomenės dalys į nelais
vę, kurias jie uždarė į šv. Kazimiero bažnyčią. Išdaviką
etmoną Kosakovskį sukilėliai pakorė Rotušės aikštėj.
Nors atkakliai sukilėliai kovėsi, drąsiai puolė prieši
ninkus ir gausiai savųjų lavonais nusėjo Lietuvos laukus,
bet jie neišlaikė, turėjo galingesniam skaičiumi priešinin
kui pasiduoti. Nuo to laiko ilgai tęsės tos kovos, protar
piais aptildamos, o protarpiais sujudindamos visą šalį. Vėl
įsigalėjus rusams buvo sudaryta Vilniaus gubernija, ir
Vilnius, Lietuvos valstybės sostinė, pavadintas gubernijos
miestu.
Rusijos caras Aleksandras, aplankęs Vilnių, išleido
įsakymą, kuriuo einant Lietuvos Vyriausioji Mokykla buvo
pavadinta Vilniaus Universitetu. Vilniaus universitetas —
vienatinis krašto židinys, kur ir svetimą jungą velkant gan
stipriai išbujojo, ypač krašto pažinimo ir Lietuvos istori
jos mokslas. Profesorių tarpe įvairiu metu buvo toli už
Lietuvos sienų žinomi mokslo vyrai: Pačobutas, Narvaišas,
Sniadeckiai, Lelevelis, Danilavičius ir kiti. Universitetas
turėjo vėliau šiuos skyrius: fizikos, matematikos, dvasinių
ir politinių mokslų, medicinos ir meno bei literatūros sky
rius.
Įkūrus Vilniaus universitetą, ypač Lietuvoje praeities
tyrinėjimas gavo svarbų mokslo centrą. Visa eilė moksli
ninkų darbavosi, skiepydami jaunuomenei krašto tyrimo
ir jo praeities pažinimo mokslą. Vilniaus universitete iš
sivystė ir subrendo visa eilė darbuotojų, kurie tuo ar kitu
būdu pasėjo pirmuosius lietuvių tautinio atgimimo diegus.
Pakanka prisiminti A. Mickevičiaus, J.Kraševskio, M. Balinskio, L. Jucevičiaus, Simano Daukanto, Motiejaus Valan
čiaus, Simano Stanevičiaus ir kitų universiteto auklėtinių
vardus, kad supratus, ką yra Lietuvai davusi ši mokslo
šventovė.
Praūžus pro Vilnių Napoleono karų bangai, kuomet
Vilnius žymiai nukentėjo, ypač nuo begrįžtančios iš Rusijos
pakrikusios Napoleono armijos, krašte vėl sustiprėja išsi
vadavimo iš rusų nagų idėjos.
(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI
15.
1980 liepos 7 baigėsi mano nutrėimimas
Ir aš ,per Rygą išskridau i namus. Rygos
aerodrome, išlipant iš lėktuvo, mane pasi
tiko Vilniaus KGB balta „Volga" Ir be
jokių dokumentų ar orderio, įsodino ir
parvežė į Vilnių. Pasirodo, kad manęs pa
sitikti į Rygą buvo atvažiavęs kun. Alton
sas SVARINSKAS ir dar keli kunigai bei
tikmtieji. Jie norėjo mane nuvežti į Že
maičių Kalvariją — švč. Motinėlės Mari
jos atlaidus. Rygos čekistai juos visus iš
vaikė iš aerodromo.čektstai mane pagrobė
kad jokio sutikimo nebūtų. Nežiūrint KGB
grasinimų ir gąsdinimų, vėliau, man su
ruošė labai iškilmingų sutikimų daugely
je Lietuvos parapijų, kuriuose dalyvavo
daug vaikų, jaunimo, suaugusių. Aš jiems
papasakodavau savo Odisėją: apie suėmi
mą, tardymą, kalėjimus, konclagerį ir Si
birą, visada pabrėždama, kad per tuos 6
metus daug kartų pati patyrizu, kad be
Gerojo Dievo valios ir plaukas nenukren
ta. Todėl visi turime labai Juo pasitikėti
ir nebijoti jokių persekiojimų, bet dirbti
kiek jėgos leidžia žmonių labui ir Dievo
garbei. Baimė yra išdavystės pradžia. Bi
joti turime vieno, kad per mažai dirbame
ir rūpinamės Kristaus ir Bažnyčios rei
kalais, per mažai yra aukos mūsų gy
venime. Negailėkime savęs, atsiremkime į
Kristų ir būsime nenugalimi.
KGB konfiskuodavo beveik visus mano
laiškus, per prokuratūrą grasino mane su
kriminalistėmis kartu pasodinti 'į kalė
jimą... Savo pažadus pradėjo realizuoti
buvusiam KGB viršininkui — Andropo
vui tapus sovietų valdovu. Čekistai sau
davė visišką laisvę ir ėmė siautėti kaip
niekad anksčiau.
Pirmiausia, keršydami man, nutarė,
kaip jau anksčiau žadėjo, susidoroti su
mano broliu: sufabrikavo iš piršto išlauž
tą bylą, uždarė į psichiatrinę, bet pamatę,
kad aš jiems daug kur kliudau — ypač
jie bijo viešumos, pasaulio protestų, kas
brolį ir išgelbėjo, nutarė izoliuoti mane

LIETUVOS SENOVĖS PAMINKLAI
IR... SOVIETINIS MELAS

Marijus Blynas
Sovietinis „Gimtasis Kraštas“ 1984 m.
kovo 15 d. numeryje bando suniekinti vi
są lietuviškos išeivijos kultūrinę veiklą.
Pagal sovietinį rašeivą čia viskas daroma
„akmens amžiaus lygiu“. Kažkoks tai
Vladas Viešintas, matyti sovietinės val
džios įsakymu siekia nužeminti tuos, ku
rie išeivijoje nori atitaisyti sovietinės pro
pagandos ir agitacijos skelbiamas neteisy
bes. Jis pajuokia lietuvių literatūros is
torijos rašytoją, nors nepasako jo pavar
dės... Pagal Vladą Viešintą — toji litera
tūros istorija „nėra moksliška“... Kodėl?
To jis nepasako. Tikriausiai dėl to, kad
joje nėra „išleidimų“ nei falsifikatų, kuo
sovietinės „istorijos“ taip pasižymi...
Toliau to straipsnio rašėjas kritikuoja
išeivių teatrinius pasireiškimus. Pagal jį
— Išeivijos dramų rašytojai yra „grafo
manai“... nors ingi nepasako, nei neįrodo
kodėl?
Pabaigoje duodamas sovietinis „LIE
TUVOS SENOVĖS PAMINKLŲ“ knygos
,4vertinimas“... Jis rašo: .....štai Marijus
Blynas... su patriotinių mecenatų pagalba
išleido knygą „Lietuvos senovės pamink
lai“. Tai galima sakyti, dar vienas iš tų
vienintelių .patriotiškai reprezentacinių
leidinių, nes šia tema nieko ten, užjūryje
nebuvo daryta. Vadinasi, knyga siekia lyg
ir patiekti apibendrintą vaizdą, pristatant
vieną iš reikšmingiausių lietuviškos kul
tūros sričių—senovės paminklus. Ir žino
ma, kai kas, paviršutiniškai žvilgterėjęs iį
leidinio paskirtį ir neturintis kultūros su
pratimo, paskubėjo leidiniu pasidžiaug
ti...
Vladas Viešintas, jokios tikros savo
kritikos nepasakęs, net jokios „klaidos“
(istorinės, aišku!) nenurodęs rašo: (cita
ta!)
„Bet užtat knyga pateikta ištisai „ pat
riotinėje“ t.y. melagingoje dvasioje. M.
Blynas nerašo, kaip visiškai nebūta seno
vės paminklų apsaugos ponų valdymo
metais Lietuvoje, nepateikia žinių apie
paminklų — kad ir tokių kaip Trakų pi
lies, Vilniaus, Kauno senamiesčių restau
ravimą ir pritaikymą Tarybų valdžios me
tais, tačiau sugalvoja skyrelį — apie... „so
vietų sunaikintus paminklus“.
Toks knyginis šlamštas daro gėdą Ir
liudija kokie įžūlūs melagiai yra tie „re
prezentautai“ užjūryje, bandantys brau
tis i šiuolaikinę lietuvių kultūrą iš akmens
amžiaus... su jo primityvizmu ir sampra
ta“.
Taigi, — čia mes turime labai įdomią,
grynai sovietinę „logiką“. Visų pirma, jei
knyga „patriotinė“ — tai ji „melaginga“...
Išvadoje: Patriotizmas yra „melas“, o „so
vietizmas“ — neva „teisybė“. Tiktai „Gim
tojo Krašto“ rašėjas niekur konkrečiai ne
nurodė kur ten knygoje „meluojama“...
Tą dar panagrinėsime!
— Kita sovietinė išvada, jei knygos LIE
TUVOS SENOVĖS PAMINKLAI autorius

— pasodinti į kalėjimą. KGB laibiausiai
pykina, kai jų nusikalstami darbai, kaip
įvykę faktai, perduodami į užsienį. Tada
vargšeliai šaukia, kad juos šmeižia ir ne
kaltus žmones sodina į kalėjimus, psičhia
trines. Pagal liaudies išmintį: „Patys mu
ša ir patys rėkia...“ O buvo taip, kai tik
brolį uždarė į psichiatrinę, sekančią dieną,
1982 lapkričio 19, išsiunčiau iš Vilniaus
skubią telegramą, su 'įteikimo pranešimu,
savo dėdei (a.a. Motinos broliui, gyvenan
čiam Čikagoj). Telegramoje rašiau: „Alių
uždarė psichiatrinėn. Nile“. Mano brolį
krikštijo dviem vardais: Jonas — Aloy
zas. Dėdė jį laiškuose vadina Alium, o
mane — Nile. Tos telegramos turbūt ne
gavo, neatėjo man jos įteikimo praneši
mas, nors už telegramos Išsiuntimą su
mokėjau 21 rub. 64 kp., beveik visą savo
mėnesinį uždarbį. (Kai grįžau iš Sibiro
norėjau įsidarbinti parduotuvės valytoja,
bet kadrų skyriuje pasakė, kad tas dar
bas man per geras ir, jei vedėja mane
pilims, ją išvys iš darbo. Po to įsidarbi
nau prie Paberžės bažnyčios, pagalbine
darbininke: skalbti, tvarkyti bažnytinius
rūbus, šventorių, gėlynus. Už tai kaip visi
bažnyčios tarnai moku valstybei — finan
sarns mokesčius.)
Mano dėdei išsiųstą telegramą pasiėmė
Vilniaus KGB ir kaip atsakymas 'į ją buvo
1982 lapkričio 22 provokacija. Tą dieną
nuėjau psichiatrinę aplankyti brolį. Ma
ne užpuolė to Skyriaus vedėja — KGB
agentė, gyd. R RAŽINSKIENĖ (žydė) ir
išvijo: „Nešdinkis iš čia! Neturi teisės čia
lankytis!“ Man tik išėjus, jai telefonu pa
skambinus, atvažiavo incognito čekistas,
kuris 1982 spalio mėn. pas mus darė kra
tą (jai vadovavo) ir keli milicininkai. Jie
tikėjosi mane sučiupti dar nespėjusią Išei
ti. Apgailestavo, kad nespėjo. Čekistui va
dovaujant sustatė aktą, esą, aš įžeidusi
gyd. R. RAŽINSK1ENĘ, kad ir kaip ji te
rorizavo savo darbuotojus, po melagingu
aktu pasirašė tik du lenkai — med. sesuo
Jadvyga STAŠINSKAJA ir nebllus sani-

parašė skyrelį apie sovietų sunaikintus pa
minkius tai dėl to — pagal jį — toji kny
ga yra „šlamštas“ ir „daro gėdą“... Kam?
Ar tam kas apie tai rašė, ar tiems, kurie
tuos Lietuvos paminklus sunaikino? Pagal
„G.K.“ rašėją išeitų, kad ten „meluoja
ma... (knygoje!)
Gal „draugas“ Viešintas paaiškintų
kur tas melas knygoje yra? Gal parašy
me apie Tris Kryžius Vilniuje, kurie so
vietų įsakymu buvo Išspogdinti?... Jei tas
netiesa, tai pasakykite kaip jie dingo nuo
Vilniaus akiračio? Jų nėra! Tas pats su
visais kitais Liet. Senovės Paminklų kny
goje išvardintais paminklais: LAISVĖS
paminklu, Laisvės Kovų ir Nežinomojo Ka
reivio kapu Kauno Karo Muziejaus so
delyje, Žuvusiems Kariams — Kauno ka
pinėse, Vytauto Didžiojo paminklu Pane
munėje...
Jų jau nėra — jie visi sovietų įsakymu
sunaikinti... Jei tai yra „melas“ tai pra
šau įrodyti atspausdinus „Gimtajame
Krašte“ jų dabartinius vaizdus! — Deja,
jų jau nebėra... Bet pagal lietuvišką liau
dies posakį „Teisybė akis bado“. Todėl
lir nirštama, nes buvo iškeltas viešumon
sovietinis barbarizmas.
Todėl ir visa knyga matuojant „sovie
tiniu“ mastu pasidaro „nekošer“ ir yra
niekinama...
Visame tame „G.K.“ straipsnyje rašo
ma bendrybėmis, nenurodant nei vieno
konkretaus fakto. Tačiam sovietams to
nei nereikia, jei jie parašė, kad tai „šlamš
tas“, nes rašo apie sovietų vandalizmą, tai
— aišku Lietuvoje niekas su jais nesigin
čys... O pakalikai... kartos...
Norėčiau tikrai pridėti, kad tas sunai
kintų istorinių paminklų sąrašas knygoje
yra labai trumpas. Jų yra daugiau: Vil
niaus Verkių kalvarijų koplytėlės buvo nu
griautos. Alkakalnio (Panų kalno) koply
tėlės sunaikintos, Kryžių Kalno kryžiai
nukapoti... ir t.t.
Taigi, dar 'kartą — sprogdinti, griauti,
naikinti... pagal sovietus nėra „akmens
amžiaus“ pasireiškimas, tik rašyti apie
tą... yra! Sovietai šitokią „kultūrą“ vykdo
jau seniai. Savo laiku jie net Maskvos
mieste susprogdino didžiulį pravoslavų so
borą — Katedrą... O gal tai irgi „patrio
tinis“ melas? Paklauskite „drauge“ tų,
kurie žino. Jie jums pasakys, kad taip bu
vo!
Vladas Viešintas, kaip matėme, tvirtina,
kad knygoje nieko nerašoma apie pamin
klų stovį Nepriklausomoje Lietuvoje. Irgi
sovietinis melas.
Aš pacituosiu, kas Lietuvos Senovės Pa
minkluose parašyta. Ten duota tikra,
pilna sen. paminklų apžvalga ir teisinga!
Ten nieko nėra baltinta nei juodinta! Kny
gos 7 psl. rašoma: „Nepriklausomoje Lie
tuvoje irgi nieko nebuvo padaryta, beveik
nieko. ...Aišku trūko lėšų, bet svarbiau
šia nebuvo istorinių paminklų vertės su
pratimo. Net niekas... rimčiau nepaty
rinėjo, nepakasinėjo. Viskas visur stovėjo
ir nyko...“ Tiktai sovietinės okupacijos
slegiami ir spaudžiami lietuviai pradėjo

taras Česlov ČERNEVSKIJ. Visi kiti dar
buotojai ir ten buvę asmenys pasirašyti
atsisakė, dėl to daugelis nukentėjo. La
biausiai nukentėjo tie, kurie su manimi
spėjo pasikalbėti. Tuoj pat, tą pačią die
ną, iš psichekspertyzes skyriaus į 1-mą
ssyrių, kuiis yra KGB žinioje, perveae
AėVjbJLIOVĄ Dovydą, atvykusi brolio
švietimu iš Anglijos. Brolis dirba KGB,
norėjo jį užverbuoti, nepavyko ir uždare
į psicn'ligoninę. 1-me Skyriuje taip „gydo",
kad po 2 mėn. žmogus nebežino nė savo
vardo, nė pavardes. SKVLL1OVO lankyti
niekam neleidžia ir nieko jam iš maisto
produktų neleidžiama gauti. Kiti, šalia
buvę, jų tarpe dvidešimtmetis vokiečių
tautybės jaunuolis iš Maišiogalos, uždary
ti dėl religinių įsitikinimų. RAklNSKlENĖS įsakymu, po to kas dieną gaudavo di
deles dozes aminazino injekcijas ir vi
są laiką miegojo. Po kiek laiko, vokietu
ką išvežė ir uždarė į Černiachovskio pslcnligoninę. Taip RAZiNBKInNĖ, su KGB
pagalina, susidorojo su nepaklusniaisiais,
neatleidžia Dievas! Rytojaus dieną ma
nęs suimti atvažiavo 3 milicininkai, su
milicijos mašina ir dokumentais, bet man
tą kartą, Dievui padedant, pavyko pa
sprukti. Po to daug kartų, įvairiais sume
timais manęs ieškojo KGB ir milicija.
Tų „draugų“ vengiu tik todėl, kad noriu,
kiek Viešpats laimins, dar šiek tiek pa
tarnauti žmonėms, kovojantiems už tiesą
ir savo teises. Su džiaugsmu eau visada
pasiruošusi uz tai eiti į kalėjimą ir jei
Viešpats suteiktų tokią malonę — ir mir
ti.
(Bus daugiau)

tą suprasti ir senovės paminklų atstatymu
išreikšti pagarba Lietuvai, jos praeičiai...
Kaip matėme, Viešintas tvirtina, kad
knygoje „Lietuvos Senovės Paminklai“
nieko nerašoma apie Vilniaus, Trakų, Kau
no sen. paminklus. Tai dar vienas įžūlus
sovietinis melas, kurio lietuviai Lietuvoje
negali patikrinti. Knygoje apie Vilniaus,
Kauno, Trakų, Biržų ir visas kitas Lietu
vos pilis yra rašoma ir nemažai! Visur
duoti atitinkami vaizdai, kurie kiek įmano
ma stengtasi patalpinti aprašomame teks
te.

Knygoje nurodoma, kad Trakų pilis yia
atstatoma, kad atstatoma Biržų pilis, kad
atstatytos Raudondvario ir Raudonės pi
lys, kad bus atstatoma Vytėnų pilis.
Taipgi pasakyta atvira tiesa (tik ne
„sovietinė“), kad ir Vilniaus ir Kauno pi
lių atstatymas buvo sovietų įsakymu su
laikytas. Tos pilys tėra tiktai aptvarkytos
...Ar tai netiesa, „drauge“ Viešintai? Kau
no pilies net tas didysis bokštas nėra at
statytas... Jis taip ir stovi net be stogo...
Vilniuje Aukštutinės Gedimino — Vy
tauto pilies rūmų pastatas nėra atstaty
tas, nors tas būtų visai nekomplikuota ir
ten galėtų talpintis pilies istorijos muzie
jus! Antrasis bokštas-griuvėsiai apdengti
stogeliu... tuo parodant, kad nenumato
mas atstatydinti...
Taigi — kas dabar meluoja ir nerašo
teisybės! — Jūs, Vladai Viešintai, nes so
vietinis saugumas taip jums įsakė... Tik
riausiai ir knygą davė tiktai trumpam
laikui pažiūrėti. Kitaip nebūtumėte tokių
neteisybių rašę... Galėčiau jums pasiųsti
bet... sovietiniai rusai nepraleis... Jie jo
kių knygų į Lietuvą nepraleidžia... Hit
leris irgi knygas degino... Tačiau, pasau
lyje tai yra kaip taisyklė: apgaulė ir melas
niekad dar nebuvo amžinas!
Kai dėl knygos „Lietuvos Senovės Pa
minklai“, tai tie kritikai, kurie neturėjo
specialios tendencijos knygą suniekinti,
rašė teigiamai. Citatos:
„Pilių, bažnyčių ir kitokių senovės pa
minklų aprašymai yra parašyyti populia
riu stiliumi, gera kalba, įdomiai skaitomi.
Marijus Blynas padarė tai, ko išeivijoje
joks lietuvis istorikas, archeologas, archi
tektas ar menininkas dar nėra padaręs. O
tokio veikalo reikėjo, ypač svetimuose
kraštuose gimusioms lietuvių kilmės kar
toms...“ (VARPAS 1983 m. Nr. 18)
„Leidinys teiktinas pagalbine mokslo
priemone lituanistinėms mokykloms, su
malonumu perskaitys ir kiekvienas Lie
tuvos praeities gerbėjas. (Naujoji Viltis,
1983 m. Nr. 16)
„...Teikiančią lietuviui skaitytojui ge
rą vaizdą apie senovės ir vėlesnių laikų
Lietuvos kultūrą bei jos paminklus“. (Tėv.
Žiburiai, 1983 m. kovo 10 d.)
„...Tų iliustracijų labai daug ir beveik
visos jos yra labai geros
kokybės...“
(Laisv. Lietuva, 1983 m. kovo 10 d.)
Kiti .atsiliepimai:
„Knyga labai įdomi, ypač savo naujais
žvilgsniais 'bei duomenimis ir išvadomis
dėl aprašomų paminklų“, Dr. J. žmuidzinas, Lietuvos Generalinis Konsulas, To
ronto, Ont. Kanada.
„ veikalu, kuris supažindindamas su
Lietuvos istoriniais paminklais žadina lie
tuviškąjį pasididžiavimą ir pasigėrėjimą
Lietuvos praeities didingumu“. Dr. St.
Bačkis, Lietuvos atstovas Washingtone.
„...Lietuvos Senovės Paminklų“ veika
las ne tiktai padeda pažinti savo Tautos
praeitį, bet ją pamilti, kartu uždegdamas
širdį ir valią tausoti praeities paminklus
ir perduoti juos ateinančioms kartoms
kaip vieną didžiausių tautinių vertybių“.
A. Kasulaitis „Tėvynės Sargo“ redakto
rius.
(Laisvoji Lietuva)
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO
(B. RAILA — A. ŠTROMAS)
A. Štromui tik baigus rašyti, man jau bu
vo pranešta, kad „Europos Lietuvyje“ bus
atspausdinta puiki B. Railos knygos „Rai
bos Agavos“ recenzija. Laukiau... bet ža
damos puikios recenzijos nesulaukiau. Juk
literatūra ir jos kūrėjus liečiančti knyga
taip negali būti recenzuojama. Pagaliau ir
pats A. Štromas savo rašinį pavadina:
„Laisvos ir vakarietiškos Lietuvos vizija“
(Labai įdomus, intriguojantis ir aktualus
užvardinimas). Jo turinyje A. Štromas
kažkodėl vieną trečdalį viso rašinio skiria
J. Savickiui, ne jo kūriniams, o likusius
du trečdalius, išpešiodamas iš „Raibų Aga
vų“ paskiras pripuolamas, šen bei ten pa
bertas, politines B. Railos mintis, skiria B.
Railai. Tuo būdu A. Štromo „Raibų Aga
vų“ „recenzija“ pavirto rašiniu apie J.
Savickį (mažutėle dalim apie E. Turaus
ką) ir patį „kaltininką“ B. Railą (jo poli
tinį galvojimą).
Bet pagaliau, ar tai svarbu? Žinoma,
kad ne. Man belieka svarbus tik rašinio
pavadinimas „Laisvos ir vakarietiškos Lie
tuvos vizija“. Todėl ir skubėsiu prie jo
turinio.
J. Savickį ir E. Turauską paliksiu, nors
abu gerai pažinojau, nes nemoku rašyti
apie man pažįstamus, ar tai juos peikiant
ar tai juos pagiriant.
***
A. Štromas rašo: „Dabartiniu metu lietu
vybė giliau tvirtės ir klestės, lietuviui at
sisukus į platųjį pasaulį ir jį įsisavinus“
(mano pabr.). Tai yra gili mintis, kurią
kiekvienas lietuvis privalo įsisąmoninti ir
susirūpinti, kaip ją įgyvendinti.
Ši mintis lietuvių tarpe nėra nauja, tik
per dažnai pamirštama, matomai jos reikš
mės nevertinant. Prisimenu, kai 1923 me
tais baigus aukštuosius mokslus Berlyne
ir grįžus Lietuvon, man šis klausimas kaž
kaip pirmaeiliai rūpėjo. Buvau labai arti
mas liaudininkams, žinoma, jų tarpe ir
pradėjau šią mintį skleisti. Du atsiliepi
mai buvo labai charakteringi. Vieni susi
domėdavo ir tik susirūpinę paklausdavo:
kaip tą mintį reikėtų pradėti vykdyti? Ki
ti (deja, dauguma) atsakydavo savęs nura
minimui, dar ir šiandien girdimu, posa
kiu: na, kur čia mums lietuviams... Tiesa,
organizuotai šia linkme Nepriklausomoje
Lietuvoje nieko nebuvo daroma, bet žmo
nių skaičius, kuris A. Štromo keliamu
klausimu buvo sąmoningai susirūpinęs,
augo: štai vienas jų tarpe buvo ir J. Sa
vickis. Jeigu mano stebėjimai yra teisin
gi, daugiausia šioje srityje pasidarbavu
siu laikyčiau V. Sidzikauską. Jis, jau pasi
traukęs iš diplomatinės tarnybos, priva
čiai įsikūręs Kaune, įsteigė prekybos ben
drovę, kurios šūkis buvo: „Lietuva veidu
į jūrą“. Iš to vieno jau matosi, kiek Lie
tuvos ne tik „europietiškimas“, bet net,
sakyčiau, „pasaulietiškumas" V. Sidzikaus
kui rūpėjo.
Čia, išeivijoje, kažkaip man pačiam ne
tikėtai teko prašnekti šiuo klausimu 1977
m. Londone surengtoje Studijų Savaitėje.
Paskaita vėliau buvo atspausdinta „Euro
pos Lietuvyje“ antrašte „Tarp Vyčio ir
Smūtkelio“. Tarp kitko ten rašoma: Lie
tuvis vis dar serga menkavertyste ir ne
tiki, kad jis lygus bet kuriam nelietuviui,
ar net už jį pranašesnis. Iš to seka, kad
dažnas lietuvis jaučiasi laimingu, jeigu
jis gali gyventi nors ir siauroje, bet savo
sukurtoje aplinkoje, visai pamiršdamas,
kad jį supa žymiai platesnis pasaulis, ku
riame tik sumanus, drąsus ir pasiryžęs lai
mi“. Deja, tuo straipsniu susidomėjo tik
keli kunigai, aiškindami jį, žinoma, taip
kaip jų kunigiškas išmokslinimas to rei
kalauja.
Tad suprantama, kad aš labai džiau
giuos, jog A. Štromas (ir B. Raila) lie
tuvio sueuropinimo klausimą vėl kelia iš
naujo. Baigdamas šią svarbią temą, norė
čiau pridurti tik vieną pastabą — jeigu
lietuvis šiandien yra toks, koks jis yra, kai
ta tik istorija. Istorijos paskutiniųjų šimt
mečių būvyje lietuvio būdą formavo du
veiksniai: rusų imperijos priespauda ir
viduramžiškų pažiūrų Romos katalikų Baž
nyčia. Per paskutiniuosius 40 metų Bažny
čia pakeitė savo vaidmenį į daugiau tau
tinį, atlieka milžinišką tautinį darbą, bet,
deja, atsirado nusitautinanti išeivija, ku
ri gyvena vakarietiškai, bet sunkiai su
geba išlikti lietuviška. Tokiose istorinėse
aplinkybėse man, kaip jau senstačiam,
belieka pasakyti jaunam A. Štromui: ge
ros sėkmės! Tą patį ir B. Railai, iki dar
ištesės...
««■
„Laisvos ir vakarietiškos Lietuvos vizi
jos“ rašinio beveik gale, A. Štromas rašo:
„Pabaigai visgi norėčiau su Raila pasi
ginčyti...“ Va štai tai įdomu. Tuo ir ma
no „laiškas“ taps kiek įdomesnis ir paža
dins snūduriuojantį skaitytoją iš miego.
Pirmas ginčas. A. Štromas tvirtina, kad
prezidentas A. Smetona .gerai padarė,
nesidėdamas su vokiečiais prieš Lenki
ją, nors A. Hitleris žadėjo Lietuvai ne
priklausomybę, Vilnių ir Vilniaus kraštą.
Tuo prezidentas amžiams išsaugojo Lie
tuvos ir lietuvių tautos gerą vardą ir oru
mą pasaulyje.
B. Raila galvoja kitaip. Kariavę išvien
su Vokietija prieš rusus ir lenkus, mes,
lietuviai, būtumėm parodę Sovietams, kad
esame drąsi, pagarbos verta tauta. Suo
mija, Vengrija, girdi, yra pavyzdžiai, kad

ir tironai daugiau skaitosi su tais, kurie
rodo daugiau ryžtingumo
Manau, kad B. Raila klysta. Suomijos
ir Vengrijos istorija ir geografinė padė
tis yra visai skirtinga negu Lietuvos. Mes
gavome laisvę Sovietų revoliucijos pasė
koje. Politiniu vienetu Maskvai visi trys
Pabaltijo kraštai visuomet buvo su tuo
pačiu likimu, niekad viena Lietuva atski
rai. Paėmus Karaliaučių, darosi visai nesu
pranitama, kodėl Lietuvai, kariavusiai
prieš Sovietus, būtų duotos geresnės poli
tinės sąlygos, negu Latvijai ir Estijai, ne
kariavusioms. O vėliau, kokie būtų buvę
Lietuvos santykiai su Lenkija?!
«»•
Antras ginčas. B. Raila mano, kad pir
moji būtina sąlyga Lietuvai išlaisvinti yra
.pasaulinis karas, per kurį bus sutriuškin
ta bolševikinė imperija“.
Prisipažinsiu, prieš 20 ar daugiau metų
ir aš buvau šios pažiūros šalininkas. Bet
šiandien, kada esamais branduoliniais gin
klais galima sunaikinti visą pasaulį 10
kartų, paliekant pelenus, griuvėsius 'bei
medžių stuobrius, aš klausiu savęs — ko
kia galimybė belieka lietuvių mažai tau
tai likti gyvai? Atsakymas — geriausiu at
veju vienam iš milijono. Kas ryžtųsi rim
tai žaisti su tokia matematine lygtimi?!
Todėl belieka pažiūrėti į A. Štromo siū
lomas mintis šiuo klausimu. Trumpai su
glaudus, jos tokios: esamoji Sovietų Są
jungos santvarka ilgai neišsilaikys. Sovie
tų Sąjungos imperija grius; jai griūnant
atsiranda galimybės Lietuvai tapti nepri
klausoma. Esant nepriklausoma, Lietuva
pirmoje eilėje išvysto draugiškus santy
kius su Rusija, nes tik tokie santykiai 'bū
tų lygiai naudingi tiek Lietuvai, tiek Ru
sijai.
Aš labai norėčiau, kad viskas būtų taip
paprasta, kaip A. Štromas vaizduoja. De
ja, savo „laiškuose“ jau nuo seniai mėg
davau pakartoti mintį, kad pasaulis, lai
kui bėgant, kryps kairėn. Tos nuomonės aš
vis dar laikausi. Atseit, ne tiek Sovietų
Sąjunga keisis, kiek mes. Vakarai, kelsi
mės. Atseit, Sovietų Sąjungai išlikti to
kiai, kokia ji yra, galimybės nemažėja.
Tačiau valandėlei sutiksiu su A. Štro
mu — vieną saulėtą dieną Sovietų imperi
ja subyrės. Iš kur A. Štromas semiasi tą
užtikrinimą, kad nauja Rusija norės ma
žos Lietuvos nepriklausomos ir abipusiai
draugiškos? A. Štromas, manau, sutiks su
manim, kad darbininko Ivano ir mokslinin
ko Bukovskio tai ne visas svoris sprendi
mo svarstyklėse; be jų dar yra Solženicyn
su visa milžiniška rusų pravoslavų Bažny
čios organizacija, kuri nesislėpdama sie
kia „milžiniškos nedalomos Rusijos“. Kas
tada, jei ne Ivan, bet Solženicyin laimi?
Atstatysimos nepriklausomos Lietuvos
klausime Lenkijos vaidmuo jokiais atve
jais negali būti pamirštas. A. Štromas
Lenkijos visai nemini. Lenkija, tuo tarpu
bent atrodo, nesipriešins nepriklausomai
Lietuvai, bet tik glaudžioje sąjungoje su
ja. Lenkija neapkenčia Rusijos. Lenkija,
40 milijonų tautą, nepakęs, kad Lietuva,
maža valstybė ir jos kaimynė, draugautų
Ibet kuria prasme savarankiškai su Rusija.
Štai matote, kaip A. Štromo aiškus gal
vojimas komplikuojasi, priartinus jį prie
realybės. Viskas būtų žymiai paprasčiau,
jeigu kiekvienas lietuvis būtų lietuvybės
tvirtovė. Jeigu tokių tvirtovių būtų 10 mi
lijonų ir jeigu visos būtų europietiškos
vizijos sąrangoje.
Daug kas priklausys nuo mūsų pačių,
bet žymiai daugiau nuo mums laimingų
įvykių pasaulyje. Kur yra tas išminčius,
kuris galėtų tai numatyti?
Iki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

BAŽNYTINIS KONGRESAS
V. VOKIETIJOJ
„Rytų Europa ir Trečiasis pasaulis: pa
vyzdys rytojaus Bažnyčiai?“, — tai tema,
kuri yra parinkta šiemetiniam Pagalbos
Vargstančiai Bažnyčiai — Kirche in Not
— tarptautiniam kongresui. Jis 'įvyks Koe
nigsteine, Vakarų Vokietijoje, rugpjūčio
mėnesio pradžioje. Referatuose bus ap
žvelgta popiežių laikysena socializmo at
žvilgiu nuo Pijaus IX-ojo laikų ir Jono
Pauliaus H-ojo enciklikos „Laborem Exercens“, bus svarstoma vadinamoji išlais
vinimo teologija, darbo grupėse bus gili
namasi į Bažnyčios padėtį komunistų vai
domuose Rytų Europos kraštuose ir vadi
namame Trečiame pasaulyje, štai keletas
darbo grupių svarstybom parinku temų:
Ukrainos Bažnyčia pogrindyje, liaudies
Bažnyčia Lenkijoje ir jos problemos, Baž
nyčia ir visuomenė Centrinėje Amerikoje.
Viena Kongreso diena bus skirta specia
liai jaunimui. Pagalbos Vargstančiai Baž
nyčiai kongresuose visada yra gilinamasi
ir į Lietuvos Bažnyčios problemas.
SENIAUSIAS KUNIGAS
Kun. Vincentas Dumčius, seniausias lie
tuvis kunigas, kovo 28 d. atšventė kuni
gystės 75 m. jubiliejų, o vasario 28 d. —
98 m. amžiaus. Dabar jis gyvena Veive
riuose ir padeda pastoraciniuose darbuo
se.
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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.
SVEIKINAME
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Sveikiname Lietuvos Atstovą D. Brita
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto nijoje, Lietuvių Skautų Sąjungos Garbės
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo ženklu, PADĖKOS su rėmėjo kaspinu or
monę.
dinu, pagerbtąjį Vincą Balicką, ilgus me
tus išbuvusį diplomatinėje tarnyboje, ge
gužės 11 d. sulaukusį garbingos 80 metų
sukakties.
Linkime Aukščiausiojo teikiamų jėgų,
sveikatos ir ištvermės diplomatinėje tar
nyboje, siekiant Lietuvai laisvės.

Kronika
KAS—KADA—KUR
DBLK Bendrijos Suvažiavimas — gegių
žės 19 d., Židinyje, Nottinghame.
Sv. Kazimiero sukakties pamaldos — ge
gūžės 20 d., 14 vai., Nottinghamo katedro
je.
Kardinolas J. B. flume ir vysk. A. Deks
nys lankys Lietuvių bažnyčią Londone —
gegužės 13 d., 11 vai.
Vyskupas A. Deksnys Lietuvių Sodyboje
atnašaus šv. Mišias ir pasakys pamokslą
— gegužės 27 d.
Išvyką i Liet. Sodybą — gegužės 27 d.
Rengia Londono lietuvių parapija.
Kryžių žygis Aylesforde — birželio 10
d. Išvažiuojama autobusu 12 vai. nuo Lon
dono Lietuvių bažnyčios.
Išvyka į pajūrį — Brightoną — birželio
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
cialinis klubas.
Birželio trėmimų minėjimo .pamaldos
Londone — birželio 16 d., 4 vai. p.p., St.
Martin in the Fields, Trafalgar Square.
35-ji Skautų Stovykla — liepos 28 —
rugpjūčio 5 d.d., Lietuvių Sodyboje.
Kultūrinis .savaitgalis Huettenfelde —
gegužės 18-20 d.d., rengia Lietuvių Kul
tūros Draugija ir Vokietijos Liet. Jauni
mo Sąjunga. Vieta: Naujieji kat. parapi
jos namai Huettenfelde. Meninę progra
mą atliks gimnazijos mokiniai, bus dail.
Jūratės Lemkienės-Batūraitės darbų pa
roda.
Nottinghamo karnavalas — gegužės 26
d. Pradžia 13.30 vai. Lietuvių vežimą ren
gia Jaunimo Sąjunga ir „Gintaro“ choras.
Gastronomijos paroda Nottinghame —
gegužės 29., Midland Art & Community
Centre, 24-32 Carlton St., Hockley. Ati
daryta nuo 11-19 vai. Bus dksponuoti ir
lietuviški patiekalai.
Lietuvių muzikos ir dainų koncertas —
gegužės '30 d., Ukrainiečių salėje, 30 Bentinok Rd. Pradžia 19.30 vai. Rengia Not
tinghamo miesto valdyba.
Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 23 d., Romuvoje. Pradžia 15 vai.
Lietuvių vaikų, 8-14 m. amžiaus, vasa
ros stovykla — liepos 21 — rugpjūčio 5
Romuvoje, Huettenfelde. Mokestis: 200
DM už dvi savaites.
XXXI Liet. Studijų Savaitė — liepos 29
— rugpjūčio 5 d.d. Augsburge, St. Ulrich
Akademijos namuose, Kappelberg 1. Mo
kestis: 350 DM., registracijos mokestis —
65 DM. Registruotis: Frl. J. Barasas, 8000
Muenehen 50, Rubinstr. 1.
SUVAŽIAVIMAS, IŠKILMĖS ČIA PAT

DBLK Bendrijos suvažiavimas Židiny
je prasidės gegužės 19 d., 11 vai., o iškil
mės katedroje ir salėje geg. 20 d., 14 vai.
Susitaikinimo Sakramentu - išpažintimi
galima pasinaudoti Židinyje geg. 19 d.,
10-10.45 vai. ir geg. 20 d., 12-12.45 vai.
Suvažiavimui ir priėmimui katedros sa
Įėję užsirašoma anksčiau nurodytose vie
tose.

PRISTATYMAS „MAŽŲJŲ DIENŲ“
-Gegužės 12 d., Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos salėje bus pristatymas Vy
tės Nemunėlio vaikų poezijos rinkinio
„Mažųjų dienos“. Programą atliks šešta
dieninės mokyklos mokiniai, dainuodami
B. Brazdžionio parašytų žodžių dainas.

„MAŽŲJŲ DIENOS“ JAU LONDONE

Bėda, bėda
Tau, pelėda,
Kad vaikiukas
Pelėdžiukas.
ABC jis nepaskaito,
ABC jis neparašo,
Tik kas dieną vis tą vieną:
„Mama, mama, valgyt“ prašo...

Londonas

KARDINOLO IR VYSKUPO
APSILANKYMAS
Gegužės 13 d., sekmadienį, pirmą kartą
Lietuvių bažnyčią Londone aplankys J.
Em. kardinolas G.B. Hume, Westmins-terio
arkivyskupas, ir drauge J.E. vyskupas A.
L. Deksnys. Abu garbingieji svečiai 11 vai,
koncelebruos šv. Mišias ir suteiks Su
tvirtinimo sakramentą.
Norintieji tą dieną taip pat galės pasi
naudoti kun. A. Gerybo-s dvasiniu patar
navimu.
Kviečiami visi lietuvių ir jų šeimos ga-u
šiai dalyvauti pamaldose. Tokiu būdu pa
rodyti, kad dar yra lietuvių.
Kun. J. Sakevičius, MIC
JAUNIMAS RENGIA SPAUDOS
KONFERENCIJĄ
Europos Latvių Jaunimo Sąjunga, re
miama Didž. Britanijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos, gegužės 19 d., 19 vai., Lat
vių Klube, 72 Queensborough Terrace,
London, W.2, rengia Spaudos konferenci
ją, kurioje kalbės ateinančiųjų Europos
parlamento rinkimų kandidatai: J. Fryer
(liberalų partijos kandidatas), A. Tyrrell,
Q.C. (konservatorių) ir kiti.
Konferenciją organizuoja I. Liegis (Lat
vių J.S.), pirmininkaus V. ‘Puodžiūnas
(Lymes red.).
Partijų kandidatai turės atsakyti į
klausimus ir pareikšti savo nuomones
apie Pabaltijo valstybių klausimo kėlimą
naujajame Europos parlamente.
Tą patį savaitgalį įvyks DBLJS valdy
bos susirinkimas. Numatoma pravesti nau
jų narių verbavimo vajų. Tuo reikalu lau
kiame lietuvių visuomenės talkos ir pata
rimų.
V. Puodžiūnas

LONDONO PARAPIJOS IŠVYKA
LIET. SODYBON
Parapija rengia savo išvyką Lietuvių
Sodybon gegužės mėn. 27 d. (Bank Holi
day, sekmadienis).
Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios
8.30 vai. ryto, važiuojama pro Lietuvių
Namus 9 vai. ryto. Abiejose vietose išva
žiuojama punktualiai.
Užsirašyti klebonijoje pas Parapijos
tarybos narius ir St. Bosikį Lietuvių Na
muose. Kelionpinigiai sumokami užsira
šant.
Kadangi dabar reikės Lietuvių Sodyboje
mokėti 5 svarus už autobuso pastatymą,
tai vietoj 4 svarų, kaina yra 4 -sv. 10 penų.
ŠV. ONOS MOTERŲ D-JOS VALDYBA
1984 m. Londono šv. Onos Moterų Drau
gija išsirinko šitokią Valdybą: pirm. —
M. Parulienė, vicepirm. — M. Vikanienė,
sekr. — V. Puidokienė,, kasim — M. šemetienė, revizorė — H. Pukštienė.

Stoke-on-Trent
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Prisilaikant DBLS-gos Stoke-on-Trent
narių metiniame susirinkime padaryto nu
tarimo, Motinos Dienos Minėjimą ruošia
me gegužės 19 d., St. Barnabas bažnyčios
salėje, Cauldon Avenue, Bradwell. Minė
jimo pradžia 7 vai. Programą atliks Der
bio Skyriaus meno ansamblis „Tėviškėlė“.
Bus loterija, o šokių muzikai gros „Jau
nieji muzikantai“ ir plokštelių muzika.
Skyriaus nariai, jų svečiai ir lietuviai
iš plačios apylinkės yra maloniai prašomi
šiame minėjime dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

NAUJA VALDYBA
Š.m. gegužės 3 d., DBLS-gos Stoke-onTrent valdyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirmininkė — Irena Andruškevičiūtė, sekr. — VI. Dangis, ižd. — Br. Puo
džiūnas, nariai — Pr. Venvaitis ir A. Pe
tronis.
Sk. Valdyba

PAMALDOS

Nottinghame — gegužės 13 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Derbyje — gegužės 13 d., (vietoj 20 d.)
14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame — gegužės 19 d., 11 vai.,
Židinyje, DBLK Bendrijos suvažiavimo
pamaldos.
Eccles — gegužės 13 d., 12.15 vai.
Keighley — gegužės 20 d.. 1 vai.. St.
Anne's bažn.

„Europos Lietuvio“ redakcijoje jau
gauta Vytės Nemunėlio vaikų poezijos
rinktinė „MAŽŲJŲ DIENOS“. Tai
puiki, gražiai iliustruota, 207 psl. kny
ga mūsų jauniesiems.
Geriems lietuviukams knyga duoda
ma nemokamai.
Kreiptis į „Europos Lietuvio“ re
dakciją.
MIRĖ VACYS VARNAS
Egzempliorių skaičius yra ribotas,
1983 m. ąpalio 11 d. mirė Vacys Varnas,
todėl kviečiame tėvus skubiai pasinau gyvenęs Libury Hall, Daneend, Herts., Ne
doti šia reta proga įsigyti tą dovaną.
toli Londono. Jis nepaliko jokio testamen
to, tad jo turtą paveldės valdžios iždas.
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Europos Rajono Skautų Vadovybė,
Sesės ir Broliai
PADĖKA

DBLS Garbės narys ir Liet. Skautų Sgos Garbės ženklu, PADĖKOS su rėmėjo
kaspinu ordinu, pagerbtasis P.B. Varkala
ir vėl šių metų skautų vasaros stovykloje
lietuviškai kalbantiems ir pavyzdingiausiems stovyklautojams paskyrė 100 svarų
premiją.
Ger.b. p.p. Varkalams už nuoširdumą ir
mūsų nepamiršimą reiškiame skautišką
ačiū ir linkime sveikatos ir geriausios klo
ties.
Skautų Vadija
AUKOS STOVYKLAI

DBLS Gloucesterio-Stroudo skyriaus
pirm. M. Gelvinauskienė, prisiųsdama
skautų stovyklai 9 svarus, rašo: „Siun
čiu Jums 9 sv. ir linkiu geriausios sveika
tos, kantrybės ir ištvermės sunkiame, bet
reikšmingame jaunimo auklėjimo darbe,
kai ir aš ilgus metus dirbu su jaunuoju
atžalynu. Tikiuosi, kad pasimatysime
skautų stovykloje".
Aukotojai: J. šlepertas, M. Gelvinaus
kienė — po 2 sv., A. Rušneraitienė, A.
Bielskis, J. Vilimas, A. Meš'kelevičius, S.
Suliocukas — po 1 sv.
M. Gelvinauskienei — aukų rinkėjai,
visiems skautiškos idėjos rėmėjams ir au
kotojams reiškiame nuoširdų skautišką
ačiū.
Skautų Vadija

Noltinghamas

Kovo 31 Vasario 16 gimnazijos skaity
kloje archit. prof. Beck supažindino Kuratorijos ir Vokietijos LB Valdybos narius
su provizoriniais berniukų bendrabučio
statybos planais, šalia mergaičių bendra
bučio Romuvos parke numatomas pastaty
ti trijų aukštų (tokio pat aukštumo, kaip
ir mergaičių bendrabutis) 7.000 kub. m.
gyven. namas. Jame numatyti įrengti po
butą vedėjui ir pavaduotojui, 30 kamba
rių po dvi lovas ir 10 kambariiĮ po vieną),
laisvalaikio kambariai berniukams ir mer
gaitėms, skalbykla su skalbinių džiovini
mo kambariais, mokinių dirbtuvėlės su
įrankių kambariais ir įvairios ūkio patal
pos. Kas dviem kambariam arba kiekvie
nam kambariui atskirai numatytos prau
syklos su dušais arba voniomis. Naujo ben
drabučio su įrengimu sąmata 3,5 milijonų
DM Bonnos (federalinės) ir Wiesbadeno
(Hesseno) vyriausybių jau patvirtinta ir
statybą bus galima pradėti dar šiemet.
Projekto autorius prof. Beck prašė su
sirinkusius (dalyvavo 13 asmenų) pa
reikšti pageidavimus dėl naujo bendrabu
čio formos, statybos vietos ir dėl jo pri
derinimo prie jau esamų Romuvos pasta
tų. Pokalbis užtruko trejetą valandų. Pa
reikšta įvairių pageidavimų. Svarbiausias
— naujo bendrabučio panaudojimo lanks
tumas. Mat, santykis tarp berniukų ir mer
gaičių skaičiaus kasmet keičiasi. Siūlyta
taip planuoti gyven. kambarius, kad pa
didėjus mergaičių skaičiui, dalį jų būtų
galima apgyvendinti berniukų bendrabuty,
nepažeidžiant auklėjimo principų.
MIRUSIEJI
Kazys Gaidys, gim. 1898 m., Bigaillų
km., Subačiaus vlsč., mirė sausio 2 d. Sindelfingene. Palaidotas sausio 5 d. miesto
kapinėse.
Sofija Jauniškytė, gim. 1901 m. Petersbunge, mirė vasario 21 d. Stuttgarte. Pa
laidota vasario 24 d. Steinhaldenfeldo ka
pinėse.
PREMIJA KUN. A. RUBšIUI
198'3 m. religinio veikalo premija, ku
rios mecenatas yra kun. dr. Juozas Pruns
kis, paskirta kum. Antanui Ruibšiui.
Kun. A. Rubšys gimė 1923 m. Tauragės
apsk. Studijas pradėjo Telšių Kunigų se
minarijoje. 1945 m įstojo į Šv. Kazimiero
kolegiją Romoje. Kunigu buvo įšventintas
1984 m. Teologijos licenciatą įsigijo Šv.
Grigaliaus universitete 1949 m. ir Šv. Raš
to licenciatą Pop. šv. Rašto institute 1951
m. Per paskutiniuosius 5 metus parašė 5
veikalus. Dabar premiją gavo už veikalą:
„Raktas į Senąjį Testamentą“, II d.

GEGUŽĖS ĮVYKIAI NOTTINGHAME
Gegužės 26 d. Nottinghamo miesto val
dybos ruošiamame karnavale, dalyvaus
apie 80 išpuoštų vežimų, tarp kurių bus
ir lietuvių tautiniais motyvais papuoštas
vežimas, pavadintas „LITHUANIA —
LAND OF THE AMBER COAST“, kuriuo
rūpinasi Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir
„Gintaro“ choras. Karnavalas bus filmuo
jamas ir transliuojamas per radiją. Kar
navalas prasidės 13.30 vai. iš Forest Re
creation
Ground, Gregory Boulevard.
‘Gegužės 29 d. Nottinghame įvyksta
Gastronomijos paroda, pavadinta „Eat
your art out“, kurioje taip pat bus išstaty
ti ir lietuviški tautiniai valgiai. Paroda
bus atidaryta tris dienas, o trečios dienos
gale visą išstatytą maistą bus galima val
gyti. Todėl ir toks pavadinimas. Paroda:
Midland Art & Community Centre, 2432 Carlton Street, Hockley. Nottinghame.
Atidaryta nuo 11.00 — 19.00.
Gegužės 30d. miesto valdybos pastan
gomis yra ruošiamas. Lietuvių muzikos
ir Dainų Koncertas, kuris įvyks ukrainie
čių salės patalpose, 30 Bentinck Road, pra
džia 7.30 vai. Plačą programą, pritaikytą
anglų publikai, atliks sol. V. Gasperienė,
instrumfentalistai: M. Zinkutė ir A. Sadula; duetai: G. Kučinsikienė ir B. Bishop;
jaunimas su kanklių muzika ir „Gintaro“
choras. Bilietai: £1.50 prie durų, arba
Victoria Centre Box office £1.
N. Vainoriūtė

fliadfordas
J.E. VYSKUPO A. DEKSNIO VIZITAS
Birželio 3 dieną, 12.30 vai., sekmadienį,
Šv. Onos Bažnyčioje, Vyskupas A. Deks
nys atnašaus Šv. Mišias. Po pamaldų,
Vyties Klube, bus Vyskupo priėmimas ir
bendri pietūs 3 vai. p.p.
Norintieji dalyvauti pietuose, prašome
užsirašyti pas Bendrijos narį p. R. Kara
lių iki gegužės mėn. 27 dienos klube.
Maloniai kviečiame tautiečius dalyvau
ti pamaldose ir Vyties klube.
Vyties Klubo Valdyba ir L.K. Bendrija.

PADĖKA
Reiškiu viešą širdingą padėką Londono
Liet. Moterų „Dainavos“ Sambūrio valdy
bai už apmokėjimą „Europos Lietuvio“
prenumeratos, kurią dėl pasunkėjusių pra
gyvenimo sąlygų negalėdavau iš karto ap
simokėti. Esu senas ir vienišas, nuo pat
pradžių skaitau mūsų laikraštį ir be jo
nenorėčiau likti. Gyvenimą noriu užbaig
ti, palaikydamas ryšius su pasauliu ir sa
vo žmonėmis. Kol gyvensiu, neužmiršiu
šelpėjų!
Vienišas senas jaunuolis Jonas Liobė

MIRĖ KUN. A. LAPĖ
Velykų sekmadienį Šančiuose mirė vie
tos klebonas kunigas Alfonsas Lapė. Ve
lionis buvo sulaukęs 76 metų amžiaus, ku
nigu buvo įšventintas 1933-iais metais.
Tuilmomis žiniomis, tai jau šeštas šiais
metais Lietuvoje ir pirmas Kauno arki
vyskupijoje miręs kunigas.

— Sovietų valdžios ir Komunistų parti
jos aukšti pareigūnai spaudoje kritikavo
dabartinius šalies filmus, kuriuose nepa
kankamai iškeliama sovietinė ideologija,
skiriama maža dėmesio komunistiniam
auklėjimui. Esą, pagaminama daug silp
nų ir neįdomių filmų, neiškeliami sovieti
nių herojų charakteriai.
— Iš Pakistano ateina žinos apie vis
dar nesibaigiančią sovietų kariuomenės
akciją Afganistane — Panjshiro slėnyje,
kuris, atrodo, dabar yra visiškai apsuptas.
Vakarų diplomatai Islamabade spėlioja
apie laisvės kovotojų vado Masoodo li
kimą, iš kurio jau kuris laikas negauna
mi laiškai, kuriuos jis per pasiuntinius
siųsdavo į Jamias-i-Islami partijos būsti
nę Peshaware, Pakistane.
— Grūdų derlius ir šiais metais Sov. Są
jungoje dėl lietaus stokos, kaip rašo Va
karų spauda, bus vėl blogas. Tai jau šeš
ti iš eilės nesėkmių metai.
— Pekine šiais metais velykinėse pamal
dose dalyvavo daugiau kaip 10 tūkstančių
kinų krikščionių. Pamaldos vyko dvejose
dabar atidarytose Pekino bažnyčiose.
— Europos parlamentas Strasburge bal
sų dauguma priėmė rezoliuciją, kuria yra
pasisakoma už privatinių mokyklų palai
kymą Europos Bendruomenėj. Rezoliuci
joje pabrėžiama teisė pasirinkti savo vai
tans tokias mokyklas, kuriose teikiamas
auklėjimas atitinka jų įsitikinimus.
— Iškilmingomis pamaldomis Zagrebo
(Jugoslavijoje) katedroje buvo paminėta
buvusio vietos arkivyskupo kardinolo Stepinač minties 24m. sukaktis. Kroatas kard.
Stepinač buvo heroiškas tikėjimo liudy
tojas, bekompromisiniai kovojęs už religi
nę laisvę, Bažnyčios ir tikinčiųjų teises.
Jis buvo suimtas, įkalintas, vėliau ištrem
tas į vieną Kroatijos kaimą, kur mirė
tremtiniu 1960 m.
— Nežiūrint buvusių Andropovo admi
nistracijos pastangų pakelti Sovietų eko
nomijos augimą, praėjusiais metais jis
krito nuo 4.2 (1982 m.) iki 3.6 proc. 1984
m. plane tas procentas nustatytas 3.1. Ne
nuostabu, ikad ir Černenka tam reikalui
dabar skiria aukščiausią pirmenybę.
— Šveicarijos vyskupų konferencija
pranešė, kad Popiežiaus vizitas Šveicarijo
je bus birželio 12-17 dienomis. Jis ‘aplan
kys Ciurichą, Luganą, Friburgą, Ženevą,
Einsiedelno šventovę ir kitas vietas.
— Sovietų lyderis Černenka planuoja
naują ilgalaikę Komunistų partijos progra
mą, kuri pakeis dabar jau diskredituotus
Chruščiovo 1961 metais paskelbtus planus.
1961 m. programa, kuri teoretiškai dar
tebeveikia, pranašavo iki 1980 metų ežo
naminiai pralenkti Vakarus: nuo 1980 m.
turėjo prasidėti „tikrasis komunistinės vi
suomenės gyvenimo gerbūvio statymas“.
72 metų Černenka pareiškė, jog tik po
ilgesnio laiko, be abejo, komunistinis so
cializmas laimės prieš Vakarus, tačiau ne
reikia pamiršti, kad Vakarai vis dar tebe
turi daug neišsibaigiusių ekonomikos re
sursų...

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Nauji pakeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į Lietuvą
siųsti: nuo rugpjūčio siuntėjas jau negalės sumokėti mui
tą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių užsakymus
priimame iki 16-tos liepos 1984 m. Visi seniau skelbti mūsų
siuntiniai galioja.
Siuntinys No. 2 — 1984.
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės
medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos
skarelės; 1 didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara;
nepermatomo nailono medžiaga suknelei; 1 pora „Wrang
ler“ rumbuoto aksomo jeans; 1 pora denim jeans.
šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu £230.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.

Že/niau 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 megztinis
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, BRI 4HB, England
Tel. 01 460 2592

