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LIETUVOS ATSTOVO 
PAGERBIMAS

Gegužės 11 d. Lietuvos Pasiuntinybės 
Londone Atstovui Vincui Balickui suėjo 
80 metų. Ta proga, gegužės 12 d. Lietuvių 
Namuose DBLS Centro valdyba surengė 
pagerbimo vaišes, į kurias atsilankė apie 
penkiasdešimt kviestųjų svečių ir Euro
pos lietuvių vyskupas J.E. A. Deksnys, ku 
ris šiuo metu atvykęs aplankyti D. Brita
nijos lietuvius.

Vincas Balickas gimė Virbalyje, Vilka
viškio apskr., gegužės 11 d. 1904 m. Bai
gęs Vilkaviškio Žiburio gimnaziją, jis iš
vyko į Vieną (Austrijoje) studijuoti aukš 
tųjų komercijos mokslų, kuriuos baigė 
1929 m.

Grįžęs iš Vienos, jis 'įstojo Lietuvos Ban 
ko tarnybon Kaune ir ten dirbo Migi 1931 
m. Drauge su prof. Rimka, prof. Moravs- 
kiu ir doc. Budriu jis tyrė įvairias emisi
jos bankui rūpimas konjunktūrines pro
blemas, kartu leisdami Lietuvos Banko 
biuletenį lietuvių ir anglų kalbomis.

Po poros metų naudingo darbo Lietu
vos Banke, 1931 m. jis buvo pakviestas į 
Užsienių Reikalų ministeriją suorganizuo 
ti ekonominę ir komercinę „Eltos“ tarny
bą ir drauge būti ELTOS direktoriaus pa
dėjėju bei pavaduotoju. Ta proga sukak
tuvininkui teko pertvarkyti ir visą EL
TOS atskaitomybės sistemą, nes ET .TA 
savo pobūdžiu buvo ne tiktai valstybinė, 
bet drauge ir komercinė įstaiga.

1934-1936 m. sukaktuvininkas ėjo EL 
TOS direktoriaus pareigas. Vėliau buvo 
perkeltas į U.R.M. ekonominį departamen 
tą patarėjo rangu ir čia dirbo ligi buvo 
paskirtas Pasiuntinybės Patarėju į Lon 
doną. Tai įvyko 1938 m. balandžio mėn.

Besidarbuojant Londone, kilo Antrasis 
pasaulio karas su visomis žinomomis pa
sėkomis. Nors Lietuva rusų buvo okupuo
ta, bet Patarėjas V. Balickas drauge su 
Ministeriu Balučiu pasiliko savo postuose, 
1967 m. Min. Balučiui mirus, Patarėjas 
Vincas Balickas buvo pripažintas kaipo 
Charge d'Affaires ir tokiu titulu jis figū
ruoja britų diplomatiniuose sąrašuose ligi 
šiai dienai. Iš viso, sukaktuvininkas Lie
tuvos diplomatinėje tarnyboje darbuoja
si jau 53 metai.

Pagerbimą pradėjo ir pravedė DBLS 
antrasis vicepirmininkas E. šova, pakvies 
damas vysk. A. Deksnį palaiminti vaišių 
stalą. Valandėlę pasivaišinus ir pasidali
nus bendrais įspūdžiais, dr. S. Kuzmins
kas tarė ilgesnį žodį, prisimindamas seną 
pažintį su pp. Bailokais ir iškeldamas mū 
sų Pasiuntinybės Londone pareigūnų sun 
kų darbą karui pasibaigus ir dabartiniu 
metu.

Po jo kalbėjo DBLS pirm. J. Alkis, ku
ris pabrėžė Sąjungos bendradarbiavimą 
Su Pasiuntinybe, pasveikino Atstovą V. 
Balicką ir Ponią Stefaniją Balickienę, ku 
rios gimtadienis buvo gegužės 5 d., ir įtei 
kė menišką DBLS sveikinimo raštą ir gra 
žią sukakčiai prisiminti dovaną — pasta
tomąjį kvarco laikrodį.

Svečias D. Britanijoje vysk. A. Deksnys 
pritarė linksmai šios sukakties paminėji
mo nuotaikai ir palygino beveik vienodą 
Atstovo V. Balicko diplomatinės tarny
bos ir savo kunigystės metų skaičių.

Toliau sekė trumpesni sveikinimai. 
Sveikino: LNB-vės pirm. V. Dangis ak
cininkų vardu; K. Bivainis — Tarybos var 
du; D. Britanijos Bendrijos dovaną, po
nios Popikienės meno kūrinį — Vytį, įtei 
kė ir sveikino P. Popika; D. Britanijos jau 
nimo sveikinimą .perdavė N. Vainoriūtė; 
A. Bučys sveikino ir perdavė Bradifordo 
lietuvių pasveikinimo raštą; Derby lietu
vių vardu — sk. pirm. J. Zokas; Birming- 
hamo — pirm. P. Bukauskas, VLIKo s>vei 
kinimą .perdavė Jonas Bobelis, jnr.; Pi IR 
pirm. Kamanto linkėjimus — J. Alkis.

Raštu sveikino: Diplomatijos šefas p. 
Bačkis, Socialdemokratų užsienio delega- 
tūros vardu K. Tamošiūnas ir J. Vilčins
kas, DBLS Centrinio Sk. vardu A. Prans- 
kūnas ir DBLS Škotijos Sk. ir Socialinio 
klubo nariai.

Sukaktuvininkas V. Balickas padėkojo 
visiems sveikintojams ir plačiai papasa
kojo apie savo diplomatinės tarnybos pra 
džią, jos eigą ir sunkumus sovietams oku 
pavus kraštą.

Žinoma, buvo prapjautas didžiulis su
kaktuvinis tortas, pakelta šampano tau
rė ir sugiedota Ilgiausių metų...

Pagerbimo vaišės užbaigtos Tautos him 
nu.

Pabaigoj E. šova padėkojo visiems at
silankiusiems, vaišių stalo šeimininkui K. 
Makūnui ir darbščiosioms ponioms, kurios 
taip kruopščiai aptarnavo svečius.

MIRĖ J. DIMŠA
Gegužės 13 d. staiga mirė buvęs ilga

metis DBLS Coventrio skyriaus pirminin
kas J. Dimša. Jau keletą metu jis negala
vo ir dėl silpnos sveikatos šiais metais pa 
sitraukė iš pareigų.

Manifestacija Muenchene LIETUVOJE
Gegužės 4 d. Vokietijoje prasidėjo rin

kimų kampanija į Europos parlamentą 
š.m. birželio 17 d. Daugelyje Vokietijos 
vietovių įvykusiuose renginiuose kalbėjo 
Vokietijos vyriausybės nariai, žymūs poli 
tikai ir Europos parlamento nariai, ragin 
darni gyventojus gausiai dalyvauti rinki
muose.

Muenchene priešrinkiminės kampanijos 
proga įvykusios „Europos Dienos“ rengė
ja buvo „Pan-Europa“ (Jungtinės Euro
pos) organizacija, kurios pirmininkas yra 
Dr. Otto von Habsburgas. Į šį renginį pa 
kviesta Vasario 16 gimnazijos tautinių šo 
kių grupė. Be Muenchene gyvenančių lie 
tuvių (tarp jų A. Grinienė ir „Laisvės“ ra 
dijo lietuvių redaktorių) renginyje daly
vavo iš Berno atvažiavęs Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos narys Dr. A. Gerutis, 
iš Huettenfeldo gimnazijos mokytojas 
Grodbergas su žmona ir kt.

Muenchene miesto centre prie rotušės 
rūmų surengtose manifestacijose dalyva
vo ir lietuvių tautinių šokių grupė, pa
demonstruodama kelis šokius. Dailiais 
tautiniais rūbais apsirengę jaunuolės bei 
jaunuoliai susilaukė iš gausios publikos 
didelio pritarimo. Lietuviai šoko pakai
tomis su ukrainiečių grupe.

Pamaldas Liebfrauen katedroje laikė 
arkivyskupas Wetter. Pati didžioji mani
festacija įvyko popiet olimpinėje halėje, 
dalyvaujant tūkstančiams žmonių, 2,000 
orkestrantų ir apie tūkstantį choristų.

Manifestacija prasidėjo įspūdinga Euro 
pos tautų eisena į stadioną. Įvairiaspal
viais puošniais tautiniais drabužiais apsi
rengusios gausių Europos tautų grupės ne 
šė savo tautines vėliavas. Iš baltų dalyva
vo tiktai lietuviai, bet Europos parlamen-

KADA PAVYS JAV?
Anglų dienraštis The Times balandžio 

mėnesį išspausdino Maskvos koresponden 
to Richard Owen straipsnį, kuriame sako 
ma, kad prezidentas Černenka įsitikinęs, 
jog kapitalistinė sistema galų gale vistiek 
pasiduos socialistinei, bet nebenurodė 
tikslios datos pasaulio komunizmo perga
lei, nei kada pagaliau bus pasiektas tas 
pažadėtas perteklius Sovietų /Sąjungoje. 
Kalbėdamas partijos ideologų konferenci 
joje Černenka pabrėžė/kad „būtų neprotin 
ga dirbtinai nusakyti datas komunizmo 
pergalei ir pripažino, kad tai „klaidingai 
buvo daroma nekuriuose Sovietų Komu
nistų partijos etapuose“, darydamas užuo 
miną aišku savaime apie Chruščiovo laikų 
partijos programą, priimtą 1961 metais, 
kur buvo sakoma, kad mūsų karta jau gy 
vens komunizme!

R. Owen toliau sako, kad „Chruščiovo 
programa galioja ir šiandien, kurioje ne 
tik teigiama, jog „šviesioji ateitis“ priklau 
so komunizmui, bet taip pat teigiama, kad 
Sovietų Sąjunga pavys ir pralenks „stip
riausią ir turtingiausią kapitalistinę vals
tybę — JAV 1960 metų pabaigoje, o jau 
1’970 metais gyvenimo lygis Sovietų Sąjun 
goję pasieks tokį lygį, kad visi ruskeliai 
gyvens .puikiose sąlygose“, — žodžiu, be 
vargo ir rūpesčių. Tenka tik pridurti, kad 
turint blaivą protą (kas tuose Stolyčnayje 
vodka" prisotintuose kraštuose yra ytin 
retas atvejis) toks sapaliojimas būtų stūl 
binantis, bet kad vis to blaivo proto trūks 
ta! Brežnevas 1964 m. nuvertęs savo kole
gą, kuris buvo perdėm entuziastingas ir 
lakios vaizduotės „privalėjo atidėti tą pa
žadėtą šviesiąją ateitį nekuriam neapi
brėžtam laikui, bet partijos programos ne 
peržiūrėjo. „Teoretiškai imant“ — toliau 
sako straipsnio autorius, — „materialinė 
ir techninė komunizmo bazė turėjo būti 
sukurta, o tai savo ruožtu, turėjo atnešti 
gausybę kaip iš Izabilijos rago, kultūrinių 
ir materialinių vertybų visiemas šalies gy 
ventojams. Bet... prieš ketvertą metų nie 
kas arba neturėjo sąžinės, o gal drąsos pri 
minti įžymiam vadui tų pažadų ir prog
nozių, kad Rusija bus vienintelė technolo 
gijoje pirmaujanti šalis pasaulyje. Didy
sis komunizmo pastatymas turėjo, savai
me aišku, įvykti sekančiame etape“. Taigi 
šiuolaikiniam Sovietų vadovui buvo skau
du, bet būtina pripažinti, kad „nors ka
pitalizmas yra pasmerktas žūti, bet... jis, 
deja, dar turi daug ir, reikia pripažinti, 
ne ryt ar poryt išseksiančių rezervų“.

Naujoji partijos programa turi būti pri
imta 1986 m. per sekantį partijos suvažia
vimą. Černenka ragino vesti partijos vi
duje diskusijas. „Pravda“ išspausdino pa
stabas, pabrėždama, kad „tolesnis išsivys
čiusio socializmo“ GERINIMAS (ir taip 
jau labai gero) — tai dabartinė Sovietų 
Sąjungos stadija, paaiškina straipsnio au
torius, — „turi vykti palaipsniui, ne šuo
liais, nes perėjimas prie komunizmo bus 
palaipsnis“. Akivaizdus prieštaravimas 
tarp 1961 metų partijos programos ir „rea
laus socializmo vystymosi kurso“ yra per 
daug akivaizdus ir absurdiškas, jį reikia 

te atstovaujamų tautų vėliavų tarpe ple
vėsavo taip pat estų Ir latvių vėliavos.

Tarp kalbėtojų buvo Bavarijos minis
tras pirmininkas J. Strauss, Pan-Europos 
organizacijos pirmininkas bei Europos 
parlamento narys Otto von Habsburg, Eu 
ropos parlamento britų vicepirmininkė 
Lady Diana Eiles, Europos parlamento 
prancūzų vicepirmininkas Pierre Pflimlin 
(buv. Prancūzijos ministras pirmininkas 
Ir Strasburgo burmistras), buv. Bavarijos 
ministras pirmininkas ir Europos parla
mento narys A. Goppel ir kiti žymūs as
menys. Visi kalbėtojai ragino' laisvosios 
Vakarų Europos gyventojus pasinaudoti 
Europos parlamento rinkimų teise.

Mums, lietuviams, ypač džiugu girdėti, 
kad beveik visi kalbėtojai savo kalbose 
paminėjo sovietų okupacijoje ir Maskvos 
satelitinėse valstybėse esančias tautas, ku 
rios irgi priklauso Europai ir anksčiau ar 
vėliau užims deramą vietą demokratinia
me Europos parlamente.

Kaip jau minėta, tarp kalbėtojų buvo 
Dr. Otto von Habsburgas ir brite Lady 
Diana Eiles, šie Europos parlamentarai 
žinomi kaip baltų tautų uolūs užtarėjai. 
Lady Diana priklausė prie tų britų par
lamentarų, kurie pasiūlė Europos parla
mentui priimti rezoliuciją apie baltų tau 
tas, o buvęs Austrijos-Vengrijos impera
torius Otto von Habsburg išrinktas refe
rentu rezoliucijai priimti.

Muencheno „Europos Dienos“ manifes
tacijoje tiek Lady Diana, tiek Otto von 
Habsburg savo kalbose įsakmiai paminė
jo lietuvių bei kitų baltų tautų likimą. 
Taigi lietuvių vardas nuskambėjo ne tik 
Muencheno olimpinio stadiono tūkstanti
nei miniai, bet per radiją ir televiziją jį 

šalinti, tai supranta net patys bukiausi 
Kremliaus valdovai. Bet trumpai tariant, 
kaip sako R. Owen, „sekantis suvažiavi
mas tvirtins senos programos naują redak 
ciją, ir jokiu būdu ne iš esmės naują pro
gramą, nes kaip pastebėjo Sovietų lyderis 
Černenka, komunizmo statybos strategi
niai tikslai dar neesą įvykdyti“, taigi dar 
ne laikas ką nors keisti iš esmės ir pagrin 
dų.

Andropovas buvo numatęs suvažiavimą 
atkelti į sekančius metus, kad galėtų pa
tvirtinti visas jo įvestas reformas darbo 
drausmės ir kitokios rūšies vidaus politi
koje. Bet, kaip sako stebėtojai, „Černenka 
neskuba daryti jokių drastiškų pakeiti
mų, „kratymų“, atsijojimų nei partijos 
aparate, nei šiaip jau vidaus reikaluose.“ 
Černenkai jau 73 metai, taip kad jis turi 
dar mažiau šansų negu kadaise turėjo 
Nikituška Chruščiovas sulaukti Skaisčios 
komunizmo aušros, kuri buvo taip roži
niai nupiešta 1961 metais Partijos progra
moje, kai visi gyvens kaip rojuje, gaus 
neišpasakytai aukštas algas, o parduotu
vės bus tiesiog užverstos pirmarūšėmis 
prekėmis su kokybės ženklu, kad Vaka
rams tik tektų arba nurausti iš gėdos, ar
ba pažaliuoti iš pavydo. O kas liečia patį 
Černenką, jis ir šiandien gyvena kaip ro
juje — „dača“ Kryme ir už Maskvos, — 
visko, ko širdis geidžia, gauna jis ir jo tar 
nai.

A. ŽUKAUSKAS ČIKAGOJE

Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas Čikagoje surengė pirmąjį susitiki 
mą su į laisvę pabėgusiu lietuviu jūreiviu 
Ariu Žukausku, kuris kovo mėnesį atvyko 
į JAV ir čia numato pastoviai įsikurti. Su 
sltikime dalyvavo žurnalistai ir radijo 
atstovai, taip pat įvairių lietuvių, ypač 
jaunimo, organizacijų veikėjai. Devynioli 
kametis jūreivis Ailsas Žukauskas lais
vę pasirinkę vienoje Ispanijos saloje, pa
bėgdamas iš sovietų žvejybos laivo „Se
da“. Ispanijoje juo rūpinosi Raudonasis 
Kryžius, vėliau Bendrojo Amerikos Lietu 
vių Šalpos Fondo rūpesčiu jis buvo per
keltas į JAV. A. Žukauskas plačiau papa 
šakojo apie savo gyvenimą Lietuvoje. Jis 
buvo aktyvus komjaunuolis, išauklėtas 
komunistinėje dvasioje, bet, pažymėjo Žu 
kauskas, jį nuolat slėgė rusinimas ir su
varžytas gyvenimas. Pradėjau galvoti, 
kaip pasprukti iš priespaudos į laisvą kraš 
tą, į laisvą gyvenimą. Progą tam suteikė 
kelionė žvejybos laivu į Ispaniją. Pabėgi
mas buvo nuotykingas, nes sovietai ne- 
piaprastai griežtai kontroliuoja į užsienio 
kraštus keliaujančius savo jūreivius. Bet 
A. Žukauskas laimingai' pasiekė laisvę. 
Čikagoje, pažymėjo jis, radau laisvą Lie
tuvą, radau tautiniai susipratusį ir gražiai 
lietuviškai kalbantį jaunimą. 

girdėjo milijonai žmonių. Taip pat vokie
čių spauda išsamiai rašė apie minėtą ma
nifestaciją, paminėjusią lietuvių tautą 
(tarp jų tėkš žymus dienraštis kaip 
„Frankfurtes Allgemeine Zeitung“).

Tenka dar paminėti, kad mūsų tautie
tis Dr. A. Gerutis turėjo progą pasikalbė
ti su Dr. Otto von Habsburgu dėl lietuvių 
ir kitų baltų tautų reikalų tolesnio judini 
mo. Pakalbto metu iškilo naujų sumany
mų.

Dr. Gerutis gavo iš Bavarijos ministro 
pirmininko Dr. J. Strausso pakvietimą da
lyvauti priėmime, surengtame po olimpi
nio stadiono manifestacijos.

Būdamas Muenchene, Dr. A. Gerutis 
turėjo pasitarimų su Ukrainos egzilinlu 
respublikos prezidentu M. Livickiu, „Bal
tų Draugijos“ primininku Dr. O. Aule ir 
Latvijos diplomatiniu atstovu mag. iur. 
A. Šildė.

VLIKo akcija Terleckui padėti
VLIKO pradėta akcija padėti sąžinės 

kaliniui Antanui Terleckui jau neša vai
sių. Terleckui skirtas 1983 m. gruodžio 
mėn. pasirodęs ypatingas ELTOS biulete
nio numeris buvo dažnai cituojamas Con 
gressional Record leidinyje, kuriame bu
vo perspausdintas ir to numerio vedama
sis.

Kongreso atstovė Nancy L. Johnson 
(R/Conn.) kovo 11 d. pasiuntė laišką Kon
stantinui Černenkai, kuriame ji reiškia sa 
vo susirūpinimą Terlecko „sparčiai blogė
jančia sveikata... izoliuotoje ir atšiaurioje 
aplinkoje“. JI primena Černenkai, kad SS 
RS pareiškė norinti pagerinti santykius 
su jAV-ėmis: „Terlecko paleidimas būtų 
teigiamas žingsnis“ ta linkme. Atstovė 
Johnson priduria, kad Terlecko „vieninte 
lis nusikaltimas buvęs tautinių jausmų iš
reiškimas“.

Vasario 28 d. Nancy L. Johnson pasiun 
tė laišką ir Terleckui šiuo adresu: 686410 
Magadanskaya Obl., Omsukchansky rajon, 
pos. Industrialny, ui. Sportivnaya 5-kv. 17 
USSR. Ji rašo suprantanti Terlecko pa
dėties rimtumą ir painformuoja jį, jog 
drauge su keliais kitais Kongreso nariais 
ji kreipėsi laišku į sovietinę ambasadą ir 
daro ką tik gali atkreipti dėmesį į jo pa
dėtį.

Senatorius Charles H. Percy kovo 2 d. 
pranešė ELTAI, jog jis kreipėsi į ambasa 
dorių Dobryniną, kad Terleckas būtų pa 
leistas. Panašiai į VLIKO iniciatyvą rea
gavo senatoriai Bill Bradley (D/N.J.), 
Christopher J. Dodd (D/Conn.), ir kt. 
Congressional Recard leidinyje kovo 2 d. 
išspausdintame pareiškime, senatorius 
Proxmire pagyrė Europos Parlamentą už 
jo rezoliuciją apie „lietuvių persekioji
mą“ ir paragino JAV-es ratifikuoti Geno
cido konvenciją; tuo būdu būsiąs išreikš
tas solidarumas su Lietuvos laisvo apsi
sprendimo reikalu Ir Terlecko bei į jį pa
našių asmenų didvyriškumas nenueisiąs 
veltui. Kongresmanas Dante B. Fascell iš
samiai aprašė Terlecką vasario 21 d. Con 
gressional Record skiltyse.

Senatorius Ernest F. Hollings (D/S. Ca
rolina) kovo 6 d. painformavo ELTĄ apie 
JAV-ių Valstybės Departamento atsaky
mą į jo kreipimąsi Terlecko reikalu. Asst. 
Secretary W. Tapley Bennet Jr. rašo, jog 
Valst. Departamentas yra „susirūpinęs“ 
Terlecko padėtimi ir ją atidžiai seka. 
JAV-ių nuomonė tuo klausimu buvusi pa 
reišta sovietams įvairiomis progomis. Ta
čiau,, anot jo, „sovietai atmeta mūsų teisę 
pareikšti savo nuomonę apie politinių ka
linių kalinimą, nes jie juos laiko krimi
naliniais nusikaltėliais“. Tai labai apribo 
ja JAV-ių galimybes paveikti sovietų el
gesį su kaliniais ir „mes negalime būti 
optimistais ir tikėtis, kad mes galėsime 
tiesioginiai pagerinti Terlecko padėtį“.

(ELTA)

SPAUDOS KONFERENCIJON

KVIEČIAMI VISI

Visi, jauni ir seni, kviečiami atsilankyti 
į Spaudos konferenciją, kuri įvyks gegu
žės 19 d., 19 vai., Latvių klube, 72 Oueens- 
borough Terrace, London, W.2.

Konferenciją rengia Europos Latvių 
Jaunimo Sąjunga, remiama D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos. Organizuoja I. Liegis 
(Lat. J .S.), pirmininkaus V. Puodžiūnas 
(Lynes redaktorius). Kalbės 1r į klausi
mus atsakinės britų partijų kandidatai į 
Europos parlamentą. Pagrindinė tem»: 
Pabaltijo valstybių klausimo kėlimas nau 
jajame Europos parlamente.

Nauja sporto šaka — velokartingas
Vilniaus inžinerinio statybos instituto 

dėstytojas Vytautas Dovydėnas ir profesi
nės technikos mokyklos meistras Vincas 
Ruzgys sukūrė velokartingą. Velokartingą 
varo sportininko raumenų jėga, tai savo
tiškas velomobilis su žemu svorio centru. 
Velokartingas tampa ir nauja sporto šaka. 
Velokartingų varžybos paprastai rengia
mos kartodrome, tačiau gali būti ir rnoky 
klos kieme.
Žiemos jojimo čempionatas

Sov. Sąjungos žiemos jojimo čempio
nate gerai pasirodė Lietuvos raiteliai. 
Pirmąją vietą iškovojo jaunasis raitelis 
Laimondas Skėrys. Antrąją vietą užėmė 
buvęs čempionas Zigmas šarka.

Naujasis čempionas L. Skėrys savo 
sportinį kelią pradėjo Žagarėje pas tre
nerį A. Samošką. Dabar jis mokosi Lie
tuvos veterinarijos akademijoje trečiame 
kurse, Laimundui — 21 metai. Įdomu, 
kad šiame čempionate jis jojo ant Žagarė
je išauginto žirgo „Gotaro“.

Dabar pajėgiausieji Lietuvos raite
liai ruošiasi tarptautiniams turnyrams ir 
olimpiadai.
Lietuvos boksininkai

Keli šimtai įvairių kartų Lietuvos 
boksininkų, trenerių buvo susirinkę į Kau
ną. Jų tarpe buvo: A. Šocikas, R. Tamu
lis, J. Čepulis, A. Zobarskas, S. Klimai- 
tis, V. Binglis, S. Uosis, A. Zura, R. Mi
siūnas... Jie apžvelgė bokso sportinį kelią 
per 60 metų.

Tuo pačiu metu įvyko bokso turny
ras, kuriame Lietuvos, Latvijos ir Lenin
grado rinktinės kovojo dėl pereinamosios 
S. Dariaus taurės. Lietuviai nugalėjo le
ningradiečius 7:5 ir latvius 8:4. Pasižy
mėjo boksininkai: E. Cikanavičius, O. Čiup 
rinas, A. Stanaitis ir V. Karpauskas.
Želdinimo darbai

Varėnos rajone vyksta miškų sodini
mo darbai. Balandžio mėn. darbai prasi
dėjo Dainavos, Zervynų, Senovės ir ki
tose girininkijose. Numatyta pasodinti 
850 hektarų miškų, želdinimo darbuose da
lyvauja apie 800 žmonių.
Senovinės lietuvių kanklės

Po trijų šimtų metų pertraukos uos
tamiestyje vėl suskambėjo senovinės lie
tuvių kanklės. Šį pamario muzikantų sty
ginį instrumentą, savo išvaizda primenan
tį arfą, iš ąžuolo išdrožė Lietuvos valsty
bės konservatorijos Klaipėdos fakulteto 
liaudies instrumentų laboratorijos vedėj
as Antanas Butkus. Atkurti autentiškas 
kankles jam padėjo liaudies muzikos ka
tedros absolventė Milda špučytė, šia te
ma parašiusi diplominį darbą.
Sparti statyba...

Valstiečių laikraštyje“ J. Vitkus ra-
— šo:

— 1982 m.
Svarbiausiam objektui parinkta pati 

garbingiausia vieta. Centrinėje Jurbarko 
gatvėje, tarp gėlių klombų ir gazonų.

Prasidėjo organizacijos darbas: pro
jektavimas, projektų derinimas.

— 1983 m.
Aikštėje pasirodė medkirčiai. Iš ko

to vertė storus medžius, kirto dekoratyvi
nius krūmus. Ne savavališkai — su ofi
cialiais leidimais.

Paskui atbildėjo ekskavatorius. Iš
kasė duobes, paskui užkasė...

— Vėl 1983 m.
Viskas nuo pradžios, tik ne anoje aik

štėje, o gretimame skvere, už universali
nės parduotuvės. Vėl projektų derinimas, 
kirtimas, rausimas...
— 1984 m.

Statyba, kuri turėjo būti užbaigta per
nai, jau įpusėta. Vienintelė kliūtis — 
įrengimų stoka.

Tokios tokelės, belieka pridurti, jog 
tai labai sudėtinga šiuolaikinė statyba ir 
vadinasi ji... tualetas.
Tyla — negera byla

„Valstiečių laikraštis“ rašo:
— Kolūkio pirmininkas ėmė draugauti su 
stikleliu. Kartais ir darbo metu. Žinojo 
ir matė partinė organizacija, bet tylėjo.
— Kaip čia ūkio galvą svarstysi. Ir dar 
už tokį dalyką! Pasklis kalbos, žmogus ne
teks autoriteto, — samprotavo partinės or
ganizacijos sekretorius. — Pasakysi — 
užsigaus.

Taip ir brido į balą pirmininkas, kol 
ligoninėn atsigulė.

— Per vėlai, — pasakė daktaras. — 
Naujų kepenų neįdėsim.

Prie kapo partinės organizacijos sek
retorius graudeno: — O galėjo gyventi, 
daug gero padaryti...

1
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G. LIUTIKUI MIRUS
Balandžio 27 d., sunegalavus širdžiai, 

Sidnėjuje mirė Česlovas Liutikas, agro
nomas, mokytojas, visuomenės veikėjas ir 
kovotojas dėl demokratinės santvarkos 
Lietuvoje.

Gimęs 1903 m. rugsėjo 18 d. Bugeniuo
se, Tirkšlių vis., Mažeikių aps., Česlovas 
Liutikas 1924 m. baigė Telšių gimnaziją 
ir studijavo botaniką Lietuvos universi
tete, kartu dirbdamas nuo 1925 iki 1928 
m. gimnastikos mokytoju Kauno II gim
nazijoje. Už suorganizavimą studentų me 
morandumo prieš tuometinę vadistinę san 
tvarką, 1928 m. jis buvo ištremtas į Var
nių koncentracijos stovyklą. Po 6 mėne
sių grįžęs, nuo '1928 iki 1932 m. studijavo 
Dotnuvos žemės ūkio akademijoje, kur 
įgijo agronomo diplomą.

Apsigyvenęs Šiauliuose, C. Liutikas pra 
dėjo dirbtu Šiaulių kraštotyros draugijoje 
ir organizavo Aušros muziejų. Tuo pat 
laiku dirbo visoje eilėje kitų organizaci
jų, kurios veikė Šiauliuose: Kultūros-švie 
timo draugijoje, Kalinių globos draugijo
je, Gyvuliams globoti draugijoje, koopera 
tyvuose, tvarkė „Žiburėlio" bendrabutį, 
kur buvo prisiglaudę neturtingi mokslei
viai. Visam tam darbui jam užteko ener
gijos ir laiko.

1937 metais C. Liutikas persikėlė ūkinin 
kauti į Bublius, kur sukūrė su Zubovaite 
laimingą šeimą. Ten jis gyveno ir dirbo 
iki 1944 metų, kartu mokytojaudamas že
mės ūkio mokykloje, tvarkydamas pie
ninių reikalus. Buvo išrinktas 1936-1938 
m. Šiaulių m. tarybos nariu, o 1938-1944 
m. — Padubysio valsčiaus ir Šiaulių ap
skrities tarybos nariu ir „Pienocentro“ re 
vizijos komisijos pirmininku.

Vokiečių okupacijos metu, kai 1944 m. 
pavasarį Gestapas išaiškino VLIKo su
dėtį ir daugelį veikėjų suėmė, C. Liutikui 
teko pasirūpinti surasti pastogę VLIKo 
pirmininkui prof. S. Kairiui. Jam buvo 
parūpintas pasas Juozo Kaminsko vardu, 
su kuriuo jis pasiekė Vakarus.

Pats Č. Liutikas su šeima 1944 m. taip 
pat turėjo palikti tėvynę ir pasitraukti į 
Vakarus. Apsistojęs Austrijoje, kurį lai
ką gyveno Riede, kur 1945-1947 m. buvo 
lietuvių atstovu vietinės DP stovyklos ko 
mitete. 1949-1951 m. jis buvo IRO stovy 
klos direktoriaus pavaduotoju. Tuo pat 
laiku buvo LRK vyr. įgaliotinio Austri
jai pavaduotoju, vadovavo sporto klubui, 
pirmininkavo Lietuvių švietimo draugijai 
ir Austrijos LB krašto valdybai.

1951 metų gale Č. Liutikas su šeima 
emigravo į N. Zelandiją, kur 1952-1956 m. 
buvo Auklando apylinkės LB pirmininku, 
sekmadieninės mokyklos mokytoju ir nuo 
1954 m. N. Zelandijos LB krašto valdybos 
pirmininku. Drauge su latvių ir estų drau 
gijų pirmininkais siuntė vyriausybei me
morandumus Baltijos kraštų klausimu.

Nuo ankstyvesnių laikų č. Liutikas pa
mėgo tautinį meną, knygas, numizmatiką, 
filateliją. Turėjo surinkęs gerą Lietuvos 
pašto ženklų ir pinigų rinkinį. Dar gyven 
damas N. Zelandijoje suruošė Lietuvos 
numizmatikos parodą ir skaitė vietos vi
suomenei paskaitą, kuri buvo labai gerai 

įvertinta. Už tai jis gavo iš Numismatic 
Society taurę ir medalį.

Maždaug piieš dešimts metų jis persi
kėlė gyventi į Sidnėjų, Australijoje, kur 
jau anksčiau įsikūrė jo sūnus ir duktė. 
Čia vėl įsijungė į lietuvių bendruomenės 
gyvenimą, dirbo sekmadienio mokykloje, 
pradėjo tvarkyti Lietuvių klubo bilbliote 
ką ir skaityklą. Prieš kelis metus Lietuvių 
klubo būstinėje įrengė muziejų, kuris, 
pagal spaudos atsiliepimus, gali būti pa
vyzdžiu kiekvienai lietuvių išeivijos ko
lonijai.

Č. Liutikas, tarp daugelio kitų darbų, 
surasdavo laiko bendradarbiauti su „Ni
dos“ knygų klubu Londone, platindamas 
klubo leidinius ir priimdamas E. L. pre
numeratas.

Nepriklausomybės laikais Č. Liutikas 
bendradarbiavo keliuose laikraščiuose bei 
žurnaluose, kaip Kultūra, Žemės ūkis, Lie 
tuvos ūkininkas, žemaitis, Lietuvos žinios 
ir kt. Austrijoje ir N. Zelandijoje redaga
vo liet, biuletenius, rašė straipsnius kituo 
se kraštuose leidžiamiems laikraščiams, 
tarp kurių — Londono „Minčiai“.

Visiems, kas j!į pažinojo, Česlovas Liu
tikas buvo mielas ir malonus draugas, tvir 
tas demokratas, taurus lietuvis ir tyras 
idealistas. Deja, per paskutinius keliolika 
metų jis negalėjo pasigirti sveikata, turė
jo pergyventi kelias operacijas. Prieš sep
tynerius metus mirė jo mylima žmona, su 
kuria laimingai gyveno 43 metus ir už
augino dukterį Natą ir sūnų Jurgį.

Porą savaičių prieš mirtį, velionis man 
rašė: „Paskutiniu metu aš laikausi ne
kaip. Turėjau jau trėcią širdies ataką, po 
antros teko ilgesnį laiką išbūti namuose... 
Dabar šiek tiek judu, retkarčiais dar nu
važiuoju į biblioteką, kurią vis dar pri
žiūriu. Su akim tūriu bėdos, atrodo, kad 
teks ir antrą operuoti. Nieko nepadarysi 
— amžius daro savo“.

Per ilgą savo gyvenimą velionis savo 
darbais buvo pavyzdžiu kitiems. Jis my
lėjo savo tėvynę, lietuvių tautą ir žmo
nes. Turėjo daug draugų, kurie dabar liū
di jo netekę. J. Vilčinskas

NAUJI LEIDINIAI
Diemedžio šakelė. Klemensas Jūra. Bra 

zilija, 1984 m. 140 psl. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus. Gaunama pas platintojus ir 
„Drauge“.

„Aušra“, kovas-gruodis, 1980 m. Aka
deminės skautijos leidykla, 1983. Redaga
vo Jonas Damauskas. 256 psl. Kaina 6 
dol. Tai pogrindyje leidžiamo „Aušros“ 
žurnalo rinkinys, apimąs 21-25 numerius, 
išleistus Lietuvoje 1980 m.

Pirmieji svetur. Alė Rūta. Premijuotas 
romanas, 1984. 378 psl. Kaina 12 dol. Gau 
narna pas platintojus ir „Drauge“.

Raštai. II. Tikriniai vardai. Antanas 
Salys. Išleido LKMA. Roma, 1983. 698 p.

Žmogus realiame gyvenime. Vysk. Vin
centas Brizgys. 319 psl. 1984. Spausdino 
„Draugo“ spaustuvė.

Su IwtuviaU 
Įįasuulyįe

SOL. ANTANAS ŠABANIAUSKAS

Lietuviškos estrados pradininku laiko
mas sol. Antanas Šabaniauskas. Jis pernai 
atšventė 80 metų sukaktį. Gimęs 1903 m. 
gruodžio 20 d. Jurbarke. Ten buvo sureng 
tos jam pagerbtu vės.

A. šabaniauskas keletą metų dainavi
mą studijavo Italijoje. Grįžęs Lietuvon 
1927 m., dainavo Kauno operos chore. Es
tradoje plačiau pradėjo reikštis 1930 m. 
A. šabaniauskas Kaune, Kopenhagoje ir 
Londone įdainavo apie 30 plokštelių.

NEUROLOGAS-CHIRURGAS
B. BATAITIS

Neurologas-chirurgas Benius Bataitis, 
prieš trejus metus Vokietijoje pasitrau
kęs iš sovietinio laivo, V. Vokietijoje įgijo 
gydytojo teises ir dirba chirurgu vienoje 
didžiulėje klinikoje Bremene.

Dr. Bataitis atvyko pasisvečiuoti į JAV 
ir susitiko savo bičiulį ir kaimyną Lietu
voje Simą Kudirką.

GARBINGA SUKAKTIS

1984 metų vasario mėn. 7. inž. Kazys 
Pabedinskas atšventė savo 80 metų am
žiaus sukaktį. Tiesus, energingas, trykš
tąs sveikata ir energija Kazimieras at
rodo bent pora desėtkų metų jaunesniu.Te 
niso aikštėj ne vieną jaunuolį dar gerai pa 
vaiko iš kampo į kampą. Turėdamas dau 
giau laisvo laiko, p. Pabedinskas aktyviai 
reiškiasi ateitininkuose, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos Čikagos Židinyje, Lie 
tuvių Krikščionių Demokratų Sąjungoje. 
Kazio Pabedinsko draugai ir bendramin
čiai Čikagoje surengė šios gražios sukak
ties paminėjimą. Mielam bendraminčiui 
linkime saulėto, našaus gyvenimo rudens!

(LKDS)

KUN. A. SAVICKAS — LEKTORIUS

Romoje teologijos mokslus baigęs, šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos auklėtinis 
kun. Alfonsas Savickas, dabar dirbantis 
Australijos lietuvių sielovadoje, yra pir
masis lietuvis kunigas pakviestas lekto
rium į Australijos kunigų seminariją. Jis 
čia dėstys moralinę teologiją. Kunigas Sa
vickas turi progos seminarijos auklėti
niam papasakoti ir apie Lietuvą, jos per
sekiojamą Bažnyčią, apie Lietuvos tikin
čiųjų vedamą kovą už religinę laisvę. Yra 
svarbu, pažymėjo kunigas Savickas vie
nam lietuvių laikraščiui, kad busimoji 
Australijos kunigų karta gerai žinotų kas 
vyksta Lietuvoje. Tuo būdu ateityje fš 
jaunųjų Australijos kunigų galėsime susi
laukti solidarumo ir paramos Lietuvos 
Bažnyčiai.

DAIL. VLADAS ŽILIUS

Niujorkietis dail. Vladas Žilius su še
šiais savo serijos „Juodieji koralai“ pa
veikslais dalyvavo kovo mėn. parodoje 
Niujorke.

M. BAJORINUI - 70 m.
Kilnus Žemaitijos sūnus ir pasižymėjęs 

D. Britanijos lietuvių veikėjas Mečislovas 
Bajorinas šiomis dienomis atšventė savo 
amžiaus 70 metų sukaktį

Jubiliatas gimė 1914 m. gegužės 15 d. 
Padrūtupių km., Gaurės vlsM Tauragės 
apsk., baigė Tauragės komercinę mokyklą 
ir Kopenhagos aukštąją prekybos moky
klą.

Danija, kur M. Bajorinas studijavo, 
kaip ir Lietuva, buvo žemės ūkio kraštas, 
turėjęs panašias problemas. Todėl jaunas 
vyras, išėjęs ten prekybos mokslus, buvo 
Lietuvai labai naudingas. Jis tuoj pat, dar 
1938 metais, paskirtas „Maisto“ bendro
vės atstovu Londone. Tuo laiku, Lietuvos 
santykiams su nacių Vokietija pablogėjus, 
mėsos produktų eksportas turėjo būti nu
kreiptas į kitus kraštus, pirmoje eilėje į 
Angliją. Mūsų jaunas specialistas turėjo 
čia panaudoti visus savo gabumus, kad su 
radus šiame krašte mūsų gaminiams pla
tesnę rinką. Deja, netrukus kilęs karas tą 
darbą sukomplikavo ir, pagaliau, visai 
sustabdė.

Karui pasibaigus M. Bajorinui teko kito 
pobūdžio veikla.

D. Britanijos lietuvių prieškarinės išei
vijos kongresas, įvykęs 1946 m. liepos mė 
nesi, išrinko Tarybą, kuri turėjo naujus 
uždavinius. Tos Tarybos sekretorium iš
rinktas M. Bajorinas. Po metų buvo įsteig 
ta D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, kurios 
pirmame suvažiavime, 1947 m. lapkričio 
22-23 d.d., M. Bajorinas išrinktas Centro 
valdybos vicepirmininku. Nuo 1949 iki 
1958 m. jis buvo DBLS pirmininku. Šalia 
to darbo, nuo 1947.VII.25 M. Bajorinas re 
dagavo „Užsienio ir vidaus žinių biulete
nį“, kurį skaitė į Angliją atvykusieji lie

Atsiųsta paminėti
„Lietuvių Dienos“ kovo mėnesio nu

meryje rašoma:
Popiežius Jonas Paulius II apie šv. Ka

zimierą ir Lietuvą. Šv. Kazimiero kultas 
ir relikvijos. Mirė prof. J. Eretas. Juozo 
Ereto rankraštis. Sąlygos išlikti ištiki
mais tautai — dr. J. Eretas. Dvigulba Vy
tauto Gedgaudo spaudos darbo sukaktis— 
Aleksas Laikūnas. Maskva ištrėmė „pavo
jingą“ turistą. Pasikalbėjimas su naujuo
ju Lietuvos diplomatijos šefu. Karolio 
Milkovaičio „Saulėtekių upės“ — J. Gilau 
da. Palaiminti šaltiniai — L. Andriekus.

Anglų kalbos dalyje: 1863-1864 metų 
sukilimas — H.L. Gaidys. Lietuvos him
nas. Lietuvos istorija Petro Rimšos aki
mis — Robert Novak. Lietuva filatelijo
je — Antanas Bernotas. Nesąmonės poli
tikoje — V. Bražėnas. Nacių medžioklė, 
vadovaujama KGB. Paleistas, bet ne lais
vas. Melu persunkta „Taikos“ agitacija 
Lietuvoje. Diena, kada „valytojų valyto
jas, buvo išvalytas“ George Egri.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Viršelis — y. Gedgaudo „Dirvos“ 
redaktoriaus nuotrauka.

„L.D“ žurnalo prenumerata — 20 dol. 
metams, Kanadoje — 25 dol. Prenumera
tas siųsti: „L.D.“ redakcijai, 4364 Sunset 
Blv. Los Angeles, Ca. 90029.

tuvių DP. Vėliau tas biuletenis virto „Bri 
tanijos lietuviu“, kurį taip pat jam trum 
pai teko redaguoti, kol buvo surastas pa
stovus redaktorius.

DBLS suvažiavime 1948 m. M. Bajori
nas pasiūlė Sąjungai nusipirkti namus. 
Tiems namams valdyti 1949 m. jis pasiūlė 
įsteigti Lithuanian House Ltd., kuri 1950. 
VII.8 buvo oficialiai 'įregistruota. Po pen- 
kerių metų, M. Bajorinui pirmininkau
jant, persikelta į dabartinius namus, įreog 
ta spaustuvė ir nupirkta Lietuvių Sody
ba. Be to, tuo pat laiku buvo išplėsta po
litinė veikla, užmegztas nuolatinis ryšys 
su Lietuvių Bendruomenėmis kituose Eu
ropos kraštuose. Prieš trejetą metų jis vėl 
įsijungė į E.L. redakcijos kolegiją.

Ilgus metus mūsų jubiliatas buvo D. ■ 
Britanijos L.B. krašto valdybos pirminin
ku, kol, prieš kelis metus, jam teko susi
rūpinti šio krašto lietuvių sutartine vei
kla. Jis pradėjo vadovauti Londono „Vie 
nyfoės“ klubui. Šalia tų visų darbų, bran
daus amžiaus sulaukęs jubiliatas dar dir 
ba anglų katalikų parapijoje, kurios na
riai vykdo sėkmingą akciją Lietuvos la
bui.

Sukakties proga, kartu su visais gerb. 
jubiliato draugais, linkime mielam Mečiui 
geros sveikatos, ilgiausių metų ir sėkmin 
go darbo. Red. kolegos

JAUNŲ DAILININKŲ PARODA
Kovo mėn. Ateitininkų namuose Lemon 

te, III., JAV, buvo surengta penkių jaunų 
dailininkų paroda. Savo kūrinius ekspo
navo dailininkai: Daina Žemliauskaitė- 
Juozevičienė, Daiva Karužaitė-Gogola, Jo 
nė Karužaitė,Rūta Končiūtė ir KristinaKo 
tovaitė.

POEZIJOS DIENOS ČIKAGOJE
Vienuoliktoji tradicinė kasmetinė poe

zijos šventė Čikagoje bus gegužės 25-26 
dienomis, Jaunimo centro kavinėje.

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 — 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
19

1831 metais užsidegė antrasis sukilimas. Sukilėlius 
žiauriai ugnimi ir kardu numalšino. Pats Vilnius irgi nu
kentėjo. Universitetas buvo uždarytas. Iš paliktų skyrių: 
medicinos perdirbtas į medicinos chirurgijos akademiją, 
kuri vėliau irgi buvo uždaryta; teologijos skyrius virto 
Dvasine Akademija ir tapo perkeltas į Petrapilį. Tai buvo 
didžiausias kraštui smūgis, židinys, kur teikės visa, kas 
buvo šaly geresnio, šviesesnio, kur tiek daug kraštui nau
dingų vyrų išaugo, — tapo išdraskytas, šitaip užbaigė my
lima ir gerbiama kultūros ir mokslo ištaiga Lietuvos ir 
Vilniaus tikroji širdis — universitetas — savo garbingas 
dienas. Dalis universiteto rūmų (1857) teko muziejui. Iš 
pradžių didžiuoju pasišventimu susirinkti iškastieji smul
kūs daiktai, pinigai, medaliai, paišiniai, žemėlapiai portre
tai, autografai ir 3000 tomų biblioteka buvo sukrauta E. Tiš 
kevičiaus namuose Antakalnyje netoli šv. Petro bažny
čios, vėliau perkelti į Trakų gatvę, iš ten jau į patį muziejų. 
Tų brangenybių savininkas E. Tiškevičius rūpinos, kad 
jais būtų galima naudotis mokslo reikalams ir šiaip visuo
menei ir kreipės į valdžą, prašydamas įsteigti Senovės Mu
ziejų 1855 metais Rusijos caras Aleksandras II patvirtino 
šio muziejaus įstatus. Vėliau Muravjovo Koriko paskirtoji 
komisija, anot Kirkoro, taip „sutvarkė“ muziejų, kad visus 
kiek nors istorijos žvilgsniu brangesnius daiktus išgabeno 
į Petrapilį ir į Maskvą.

Be to, buv. universiteto rūmuose vėliau įtaisytas archy 
vas surinktų iš įvairių senosios Lietuvos kampų liečiančių 
krašto istoriją ir lig šiol dar neištirtų dokumentų. Archy
vas užima šeišas didelias sales, ir jame priskaitoma į 6 mili 
jonus įvairiausių aktų ir dokumentų.

Nepavykus karščiausioms pastangoms išsivaduoti iš 

rusų globos, Vilnius pradeda Rusijos imperijos provincijos 
miesto skurdų gyvenimą. Tiesa, čia buvo aukštieji visai 
Lietuvai rusų valdžios atstovai, čia buvo visos svarbesnės 
krašto įstaigos, įvairios žemės valdymo, tvarkymo valdy
bos, valstyoės ir didžiųjų bankų skyriai, teismai, daug vi
duriniųjų mokyklų ir keletas pramonės ir prekybos įstaigų, 
bet Vilnius, nors medžiaginiu žvilgsniu ir pusėtinai laikės, 
kultūros ir visuomenės srityje vilko tamsiausias skurdžias 
dienas. Vilniaus fabrikuose apdirbdavo daugiausia vietinę 
žaliąją medžiagą (degtukų, degtinės, odų fabrikai) ir ga
mindavo reikalingiausius kraštui daiktus: ūkio mašinas, 
tabaką, papirosus ir kitus žemės ūkiui reikalingus daiktus. 
Pramonės ir prekybos operacijos Vilniuje neišsiplėtė, nes 
tam daug kenkė miesto politinė padėtis. Kaip ir visa Lie
tuva, taip ir Vilnius buvo po minėtų jau sukilimų nuož
miausiai numalšintas, terorizuotas.

Rusų carų valdžia žinomo istorijoje „Koriko“ vardu 
Muravjovo, Klingenbergio ir jiems panašių pagalba dėjo 
visas pastangas kraštą surusinti, užgniaužti nors mažiau
sią tautinio susipratimo diegą. Vilniuje atsiranda svetimų 
kraštui paminklų, įstaigų. Senas mokslo ir kultūros orga
nizacijas išgrovus, steigiamos naujos, kurių vienas tikslas: 
kuo greičiau nutautinti šalis.

Muravjovas su savo padėjėjais pasiekė savo — galų 
gale Vilnius buvo visai panašus į nykų provincijos miestą 
ir jau nieku nebepriminė garbingos Lietuvos sostinės.

Tokia padėtis tęsės lig 1904 metų, kada buvo iškovota 
sava spauda ir šiek tiek laisvės kultūros ir visuomeninės 
darbo srityse.

Pačiu karčiuoju svetimųjų žiauraus viešpatavimo me
tu lietuvių gaivalas Vilniuje nebuvo visai žlugęs.

Ne kur kitur, tik pačiame Vilniuje sumanomas ir išlei
džiamas pirmas lietuvių dienraštis „Vilniaus žinios“, čia 
įsikuria pirmosios visuomeninės organizacijos, iš čia sus
kamba pirmasis nepriklausomybės troškimo balsas.

Rusų persekiojimai didžiausio apogėjo pasiekė 1863 
metais, kada buvo rugsėjo 23 d. aktu užginta lietuvių kny
gos spausdinti ir platinti, šis parėdymas kartu su jam pa
našiais, kaip užgynimas katalikams, kurių dauguma buvo 
lietuviai, žemes pirktis, turėjo aiškaus tikslo: kuo greičiau 
nutautinti kraštas. Nuosakūs rusifikatoriai vietoje lietu
vių knygų teikė savo gamybos knygas, kurios buvo spaus

dintos slavų raidėmis, istorijoje vadinamomis „graždanko
mis“. KateKizmai, maldaknygės ir visos kitos bažnytinio 
turinio Knygos dargi dovanai buvo dalinama valstiečiams.

Visa sistema varžomųjų įstatymų, valdžios meilini- 
mas, apgaudinėjimas, troški svetimų jungo atmosfera ir 
mažiausias inteligentų jėgų trukumas — vis dėl to nega
lėjo Kietai savo senų papročių įsikibusio valstiečio pajudin
ti. Bajorai, ponai, turtingieji gan greit daugumoje istaute- 
jo, kiti surusėjo.

Tik vaistiecio gryčioje, po šiaudiniu stogu išliko lietu
vių Kuitura, savi ilgų laikotarpių pašventinti papročiai, 
lietuvių kaina ir savitas lietuvių būdas. Be knygų, be 
spausumto žodžio tačiau neapsieita.

čia atsiranda is tų pačių valstiečių tarpo vieni, kurie 
knygas užsieny, daugiausia Prūsuose — Mažoje Lietuvoje 
ir dalinai tolimoje Amerikoje, gamina, kiti tas knygas 
didžiausiu vargu, — slėpdamies nuo rusų žandarų —■ plati
na. Žiauriai rusų valdžia baudė už tokius prasižengimus. 
Daug sviesos ir kultūros pionierių skaudžiai nukentėjo: 
buvo kalėjimuose po keliolika metų kankinami ir į tolimo 
Sibiro taigas ištremiami. Taip tamsi, akla buitis, kaip vi
soje Lietuvoje, taip ir sostinėje Vilniuje,tęsėsi lig pirmosios 
rusų revoliucijos, kuri, tarp daugelio kitų palengvinimų, 
davė kraštui ir mūsų spaudai laisvę. Buvo tai brangus ir 
didelis Lietuvos liaudies, kuri aktingai į revoliucinį judėji
mą atsiliepė, laimėjimas. Baigėsi kurčios dienos. Prasidė
jo stiprus ir skubotas, kaip tautinis taip ir lygiai ir bendras 
susipratimas. Išsivaduoti caro, išsivaduoti svetimos pries
paudos buvo visų atbudusių lietuvių svajonė. Vilniuje kaip 
tik visos tos bangos aukščiausio laipsnio pasiekia, čia pir
mas lietuvių dienraštis išeina, pirmieji visuomeninio dar
bo žingsniai pradedami: kuriamos draugijos, šaukiami 
įvairūs suvažiavimai, pasitarimai ir čia pasirodo pirmieji 
lietuvių meno žygiai: spektakliai, paveikslų parodos ir 1.1.

Įsisiūbavus revoliuciniam judėjimui prasidėjo bend
ras streikas: sustojo geležinkeliai, paštas, visos dirbtuvės 
ir fabrikai.

Vilniuje susikuria Lietuvių Komitetas. Vietose ma
sėms šiek tiek susiorganizavus, Lietuvių Komitetas kviečia 
visos Lietuvos Seimą.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN Lenkijos liet, jaunimo problemos
16.

1983 birželio 8 Aukščiausias teismas Vii 
niuje, atsakydamas į brolio kasacinį sfcun 
dą, pakeitė 198’3 gegužės 24 teismo nuo
sprendį į 18 mėn. lygtinai, priverstinai 
įdarbinant. Liepos 6 jį įdarbino Giedrai
čių tarybiniame ūkyje, augalų apsaugos 
skyriuje, brigadininku. Tas etatas buvo 
senai laisvas, nes niekas nenorėjo dirbti 
su sveikatai kenksmingais chemikalais — 
herbicidais. Liepos 24 aš su broliu pasi
kalbėjau telefonu, jis man apie visa tai 
papasakojo. Tuoj po to, liepos 26, jį sku 
biu Vidaus reikalų ministerijos įsakymu 
— telegrama, pervedė dirbti į Jonavos 
miestą, prie statybų. Statybų viršininkas 
stebėjosi, kad jį, neturintį jokių prasikal
timų, iš Giedraičių, kur jis, kaip specia
listas — agronomas, buvo labai reikalin
gas, pervedė dirbti prie labai sunkaus fi
zinio darbo—kasti ir maišyti betoną Ir 
pan., kai čia darbininkų netrūksta. Dar 
nepraėjo nė 3 mėn. kai broliui darė trūkio 
operaciją, jis serga chroniška pneumoni
ja, angina, bronchitu yra labai silpnos 
sveikatos. Gydytojai jau prieš kelis metus, 
dėl jo silpnos sveikatos, uždraudė dirbti 
agronomu laukuose. Todėl jis ir perėjo 
dirbti į tyrimo institutą. Dabar jis dirba 
su kriminalistais prie statybų, gyvena ben 
drabutyje, kur po darbo turi tuoj sugrįž
ti. Į Vilnių pas žmoną Ir 7 m. dukrelę Ma
riją, išleidžia tik išeiginėm dienom. Kiek
vieną kartą turi atsižymėti milicijoje. 
1983 rugsėjo 15, brolį paguldė į Jonavos 
rajoninę ligoninę, tuberkuliozinį skyrių, 
nes rado plaučiuose dėmes, vakarais tem
peratūra iki 38, visai užkimo Ir dar prisi
dėjo aštrus bronchitas. Sekančią dieną 
jam iš KGB atėjo iškvietimas, kad rugsė
jo 19 d. jis atvyktų į Vilnių pas čekistą 
Vidą BAUMILĄ tardymui. Išsigandus 
TBC skyriaus, brolį gydanti gyd. MATI- 
LIONIENĖ davė žodinį leidimą broliui 
važiuoti į tardymą nors kelionė iš Jona
vos į Vilnių ir atgal, tęsiasi apie 6 vai. 
Rugsėjo 19 čekistas BAUMILAS brolį tar 
dė 3 vai. Jis parodė broliui jo ranka per
rašytus mano, Vlado LAPIENIO, 'Petro 
BAULAIČIO iš lagerio rašytus laiškus, 
kuriuos brolis laikė savo rūsy, kaip archy 
ve, kad nežūtų, bet rūsys buvo išplėštas 
ir laiškų nuorašai pagrobti. Čekistas kal
tino brolį, kad jis tuos nuorašus yra per
davęs kun. Sigitui TAMKEVIČIUI, esą, 
juos radę pas kunigą per kratą... Brolis 
pasakė, kad jis nežino kas išplėšė jo rū
šį ir paėmė laiškų nuorašus, taip pat ne
žino kur juos padėjo. Kun. Sigitui TAM- 
KEVIČIUI jis niekada nieko nėra davęs, 
o jei čekistas tvirtina, kad tai rado pas 
kun. S TAMKEVIČIŲ, teparodo tos kra
tos protokolą. Kratos protokolo neparodė, 
tik ėmė šaukti ir grasinti, kad broliui iš
kels naują bylą... Klausinėjo apie mane. 
Brolis atsakė, kad aš dirbanti Ir gyivenan 
ti savo bute, kartu su jo žmona. Po pro
tokolu, nežiūrint grasinimų, brolis nepasi 
rašė. „Jūs taip mano parašą padirbinėjote 
po savo parašytais pareiškimais ir vėliau 
už tai mane teisėte.“ čekistas V. BAUMI
LAS liepė broliui ateiti tardymui į KGB 
sekančią dieną, nes baigėsi darbo laikas. 
Rugsėjo 20 V. BAUMILAS vėl brolį tardė 
2 vai. 50 min. Jis kartojo gąsdinimą, kad 
jam iškels bylą už žinių perdavimą į 
„LKB Kroniką“. Čia pat melavo, esą, kun. 
Sigitas TAMKEVIČIUS prisipažino, jog

KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

FELLINIO „LAIVAS PLAUKIA“

Italas Federico Fellini yra vienas ge
riausių pasaulio filmų kūrėjų. F. Fellini 
gimė 1920 m. sausio mėn. 20 d. Rimini, 
Italijoje. Jo tėvas buvo keliaujantis pre
kybininkas, vertėsi kavos, saldumynų, 
konservų pardavimu. Tikėjo — jo sūnus 
taps advokatu. Bet mokykloj Federico do 
mėjosi brėžiniais, paišymais. Kūdikystėje, 
vos septynerių metukų, pabėgo iš namų, 
susirado darbą cirke. Tenai jam kilo min 
tis siekti plačiau, tapti filmų direktoriu
mi. Įstojo į religinę mokyklą. Visiškai ne
sisekė matematikoje, blogai mokėsi, o 
1937 metais daug laiko praleido valkatau
damas, trankydamasis gatvėmis.

1938 m. nuvyko į Florenciją, tariamai 
studijavo universitete, o tuo laiku dirbo 
spaustuvėje kaip korektorius ir piešė ka
rikatūras, kūrė trumpus rašinėlius žuma 
lams.

Jo talento niekas negalėjo sulaikyti ir 
šiandien Federico Fellini vardas didžiai 
pagarbus ne vien tik filmų pasaulyje. Jis 
laikomas filmo genijum, turi puikią vaiz
duotę, neprilygstamumą keisčiausioms 
naujovėms, kurių net imituoti neįmano
ma. F. Fellini yra sinonimas šiuolaiki
niams filmams, žvelgiant į juos platesnės 
vaizduotės mastu.

„Laivas plaukia“ (angliškai „And the 
Ship Sails on“) yra jo 18-tas filmas. Para
šė drauge su Tonino Guerra, tai buvo se 
nokai, ir tik neseniai pagamino filmą, nes 
jam kilo mintis rankraštį įrašyti magne
tofono juostose.

Fellini sako, kad jam trunka daug lai
ko išgauti teisingą vaizdą, o minčiai at
ėjus, nori greitai užbaigti, kad ji neding
tų. šį filmą nutraukė negaišdamas. Užbai
gęs negali sakyti, kad tai kažin kas savo
tiška. Jis prisimena kalbėjęs su artistais, 
reikalavo juos būti originaliais, jiems sa
kė norįs pagaminti stilistinį filmą. Gal per

NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI
brolis jam perdavęs tuos laiškų nuorašus. 
Brolis paprašė akistatos. Čekistas išsi
gando, po to vėl ėmė šaukti, nukreipda
mas kalbą kita tema. Jis ėmė broliui gra
sinti, kad jie nedovanosią už „valstybinės 
paslapties“ išdavimą, už brolio parašytą 
pareiškimą Lietuvos KGB pirmininkui, 
kuriame jis demaskavo čekistų verbavimą 
dirbti jų informatoriumi. Brolis čekistui 
pakartojo, kaip savo pareiškime, kad jis 
yra pasiruošęs visikam, bet liks ištikimas 
savo krikščioniškai sąžinei. Po to čekistas 
paėmė mano bylą ir ėmė broliui įrodinėti, 
kokia aš esu baisi nusikaltėlė. Sakė, kad 
aš perduodanti į užsienį žinias, ir kad 
mane jie ryt areštuos. Žadėjo nuteisti ma
ne ilgiems metams kalėti... Juos labai- 
pykino, kad tas brolio pareiškimas KGB 
pirmininkui tuoj pateko į užsienį. Tardė 
kam įbrolis tą pareiškimą yra atidavęs. Po 
protokolu brolis vėl nepasirašė, protestuo 
damas, kad KGB jo parašus falsifikuoja. 
Be to, pareiškė, kad daugiau dėl kun. Si
gito TAMKEVIČIAUS tardyti ir į teismą, 
kaip liudininko kviesti nereikia, nes jis 
niekada neduos čekistams reikiamų pa
rodymų. V. BAUMILAS grasino brolį iš
laikyti iki 22 vai., kol pasirašys. Neišsi- 
gandus — išleido, dar pagrasinęs, kad už 
visiką atkeršysią...

1983 liepos 22, 15 vai. juoda KGB „Vol
ga“ čekistai iš darbo išsivežė brolio žmo
ną Marytę SADŪNIENĘ. Ji dirba Vilniaus 
poliklinikoje okuliste. Ją nuvežė į KGB 
būstinę ir ėmė įsiž.clcuti, kad ji atiduotų 
pogrindinę literatūrą, kurią, anot čekistų, 
ji yra prieš 2 savaites gavusi... Marytė 
atsakė, kad ji nieko negavo, o jei čekistai 
taip jau viską žino, tai reikėjo patiems tą 
literatūrą ir pasiimti. Čekistai savo pavar 
džių nepasisakė: „Praėjo tie laikai, kai 
mes savo pavardes sakydavome...“ Jie 
prievartavo Marytę duoti parodymus, kad 
aš nebūnu namuose — valkatauju. Mary
tė pasakė, kad aš gyvenu ir nakvoju savo 
bute, tik dažnai sugrįžtu vėlai, kai ji jau 
ilsisi, ir išeinu anksti, jai dar neatsikėlus. 
Taip dažnai ir būdavo. Marytė po protoko 
lu pasirašė, nes jai grasino neišleisią, kol 
nepasirašys, o reikėjo pasiimti poliklini
koje paliktą dukrelę. Dabar ’labai pergy
vena, kad čekistai nesufalsifikuotų jos 
parodymų. Išleisdami ją, grasino kaip ir 
jos vyrui, iškelti panašią bylą, nepalikti 
jos ramybėje. Iki 1983 spalio mėn. jos ne- 
betardė.

1983 birželio 13, aš iš Maskvos pašto, 
registruotais laiškais išsiunčiau Andropo
vui Ir SSSR prokurorui daugybę Lietuvos 
tikinčiųjų pasirašytų protesto pareiškimų, 
dėl kun. Alfonso SVARINSKO neteisingo 
nuteisimo ir kun. Sigito TAMKEVIČIAUS 
nusikalstamo suėmimo ir įkalinimo KGB 
rūsiuose, šmeižikiškai jį apkaltinus anti- 
sovietine veikla. Po šiais pareiškimais pa 
sirašė dešimtys tūkstančių Lietuvos tikin 
čiųjų. Visus šiuos pareiškimus išsiunčiau 
savo vardu ir savo atgaliniu adresu. KGB 
negalėdami atkeršyti man asmeniškai, 
ėmė terorizuoti brolio žmoną.. Tebūnie 
Viešpats visiems gailestingas!

Šie prisiminimai rašyti pakartotinai, la
bai paskubomis, dovanokite už klaidas ir 
raštą. Stilių galima taisyti ir panaudoti 
ten, kur bus reikalinga.

Dažnai kartoju savo sutvirtinimo metu 
gautos Globėjos — šv. Kūd. Jėzaus Tere- 

ilgai rinko veidus, gal tokių ir nėra gyve
nime, gal jie dingo laiko bėgmėje, bet jie 
jam paliko įspūdį. Ar pavyko? Gal dėl 
to, kad artistai iš skirtingų tautų, skir
tingos kilmės, be vargo išreiškia savo pri 
gimties savybes. Gal tai sudaro filmo pa
grindą, jei pamirštume italų artistus, o 
jų daug. Ten buvo anglų, prancūzų, vo
kiečių ir kitų. Visi jie norėjo ką nors iš
reikšti ar pavaizduoti, gal tikėjosi, kad 
filmavimo aparatas už juos prakalbės, tik 
kelionės trumpumas sutrukdė jiems išsilie 
ti.

Filmavimas truko 14 savaičių, dalyva
vo 120 aktorių, šimtai pagalbininkų, nau
doti aštuoni teatrai ir 40 scenų, sunaudo
ta 192.000 pėdų filmo. Ekrane filmas tęsia
si dvi valandas.

Dabar filmas baigtas. Jį pamatęs mano 
draugas pasakė, kad tai baisiai nevykęs 
lipdinys. Galbūt, jis pridėjo, tau bus ma
lonus, nes esi autorius. Truputį šyptelė
jau, nes taip blogai nemanau, pagaliau 
juk tai mano filmas, kaip gi aš galėčiau 
jį niekinti. Ir be manęs atsiras daug nie 
kintojų — tai jų džiaugsmui. Man atrodo, 
tai visai neblogas filmas ir norėčiau pa- 
daryyti dar vieną, netgi panašų.

Taip kalbėjo Federico Fellini.
Filmą „Laivas plaukia“ žiūrėjau tikrai 

stebėdamasis. Vietomis taip meistriškai, 
meniškai sukurta, kad nejučiomis krai
piau galvą, nerasdamas žodžių. Itališkai 
filmas pavadintas „E La Nave Va“. Pra
džia juoda-balta, be jokių garsų. Po tru
putį atsiranda spalvos, garsai. Filmo tu
rinio pasakojimas nepadės — jį reikia 
pamatyti, suprasti, ar bandyti suprasti.

Filmavo Giuseppe Rotunno. 
Gianfranco Plenizio. Režisierius 
Cristaldi. Direktorius Federico
Vaidina: Freddie Jones, Barbara Jeggord, 
Victor Poletti, Peter Cellier, Elisa Mai- 
nardi, Norma West, Paolo Paolini, Fioren 
zo Serra ir daug kitų. 

Muzika 
Franco 
Fellinf.

sėlės žodžius: „Nenoriu kitko, tik ko Tu, 
o Meile, nori ir kaip Tu,
Ir kas Tau duodant yra mano, lai man 
grąžinant būna Tavo — Tu man davei tą, 
imk vėl sau, kad aš vartočiau, kaip tinka 
Tau. O vesk kaip nori ir žinai, nes Meilė 
Tu esi tikrai!“

Sutvirtinimo Sakramentą, 1945 birželio 
10 Telšiuose man suteikė Lietuvos kanki
nys vysk. Vincentas BORISEVIČIUS. Ly
giai po 30 metų mane teisė. Tikiu, kad 
kankinio vyskupo Vincento užtarimas ly
dėjo ir lydi mane. Kokie mes laimingi, kai 
šventieji ir kankiniai nuolat už mus mel
džiasi! Tada ir patys silpniausi lengvai 
pakelia visus Išbandymus.

Dėkoju visiems, kurie mane rėmė ir re
mia savo šv. malda! Melskimės už visus, 
o ypač už tuos, kurie neturi meilės, ne
pažįsta Gerojo Dievo, nes jie yra visų 
nelaimingiausi mūsų įbroliai, sesės.

Dėkokime visi ir džiaukimės, kad Lie
tuva šiais jubiliejiniais atpirkimo metais 
gavo 2 naujus kankinius: kun. Alfonsą 
SVARINSKĄ ir kun. Sigitą TAMKEVI- 
ČIŲ. Šie dvasios milžinai, galingi Kris
taus mokslo šviesos švyturiai ilgus metus 
negailėdami savo jėgų, švietė ir šildė 
tūkstančiams lietuvių, o dabar švies Ir 
šildys milijonams, visame pasaulyje.

Kentėjimai dėl Kristaus yra ypatingo 
išrinkimo ženklas.

Norisi užbaigti, padėkos himnu:
— Tave, Dieve, garbinam, Tave, 

Viešpatie, išpažįstam.
Tave, Amžinąjį Tėvą, pagarbina visa 

žemė.
Tau visi angelai, Tau dangūs ir visos 

galybės.
Tau cherubinai Ir Serafinai 

nepaliaujamu balsu gieda:
šventas, šventas, šventas, Viešpats

Galybių Dievas!
Maskva,
1983.10.7

Rožančiaus Dievo Motinos d.

PRISIMINTI LIETUVOS TIKINTIEJI
Lietuvos Globėjo švento Kazimiero ju

biliejaus proga, Baltimorės amerikiečių 
arkivyskupijos Teisingumo ir Taikos Ko 
misija specialiu pareiškimu kreipėsi į vi
sus arkivyskupijos tikinčiuosius, kvlesda 
ma juos maldoje ypatingai prisiminti už 
tikėjimą persekiojamus Lietuvos katali
kus. Komisija savo pareiškime suglaustai 
nušviečia sunkią dabartinę religinę pa
dėtį Lietuvoje: primena, jog tikėjimo lais
vė Lietuvoje yra smarkiai varžoma, vie
nuolijos panaikintos, uždrausta religinė 
spauda, uždraustas religinis auklėjimas, re 
Ilginės laisvės gynėjai yra persekiojami, 
o kartais net nuteisiami sunkiomis kalė
jimo bausmėmis, kaip pastaruoju laiku 
kunigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas 
Tamkevičius.

KRIKŠČIONYBĖ KROATIJOJE
Kroatijos vyskupai paskelbė ganytojinlį 

laišką ryšium su trylikos šimtmečių su
kaktimi nuo krikščionybės įvedimo Kroa
tijoje. ši sukaktis bus iškilmingai minima 
šių metų rugsėjo mėnesį kroatų tautinėje 
Marijos šventovėje — Marija Bistrica, 
drauge atžymint ir jos įsikūrimo trylikos 
šimtmečių jubiliejų. Šventovėje įvyks 
kroatų tautinis Eucharistinis Kongresas. 
Kroatijos vyskupai kviečia tikinčiusius de 
ramal atžymėti svarbią krikščionybės įve 
dimo jų tėvynėje sukaktį, prisimenant, 
kad jų protėviai ilgų amžių bėgyje išsaugo 
jo tikėjimą didžiausio pasiaukojimo kai
na.

Skaitytaju iaiSkai
DĖL ROŽINIO

Perskaičius visus laiškus apie Rožinį, 
susidariau nuomonę, kad geriausia rinktis 
į bažnyčias ar koplyčias kolektyviniu bū
du, nes „kur bus du ar trys, — aš būsiu 
su jais“.

Mes, Šiluvos Marijos moterų draugijos 
narės, nutarėme kiekvieno mėnesio pirmą 
šeštadienį, nes ta diena skiriama švč. Pa
nelei, rinktis bendrai maldai už mūsų 
vargstančios Tėvynės laisvę Wolverhamp 
tone 5 vai. pjp.

Užsienyje, kur laikas skirtingas, svar
bu, kad ta diena būtų kiekvieno mėnesio 
pirmas šeštadienis.

Gal apie mūsų maldas sužinos ir tau
tiečiai Lietuvoje ir įsijungs.

Mieli tautiečiai, kviečiame į bendrą Ro 
žančių birželio 2 d., o vėliau kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį, tikėdami rožan 
čiaus galia. N. Narbutienė

VYRO PASISAKYMAS
Iki šiol aš tylėjau ir laukiau, kol dau

giau kas pasisakys dėl rožinio maldos. Bet 
kai perskaičiau p. Pučinskienės rašinį, 
kur siūloma įtraukti ir vyrus, negaliu ne
pasisakyti.

Prisipažįstu, kad rožinį kalbu kasdien. 
Kalbėjau jį ir karo metu. Dėka jo stebu
klingai net du kartu išlikau gyvas, net ir 
nesužeistas. Kažkas man pasakė, kad bu
vau laimingas, nes meldžiausi. O ta mal
da buvo rožančius. Ir dabar jį kalbu įvai 
riom intencijom Ir, žinoma, už Rusijos at
sivertimą. Realiai galvojant, be Rusijos 
atsivertimo, Lietuva turi maža galimybių 
atgauti laisvę.

Čia perspausdiname iš Lenkijos lietu-
vių studentų laikraščio „SUSITIKIMAI“ 
straipsnį „Jaunųjų akimis žiūrint“. Red.

Sunku suprasti žmogui žmogų. Kiekvie
nas juk gyvena savaip. Tačiau nuo senų 
senovės yra priimta, kad gyvenimo moko
mės iš labiau už mus patyrusių žmonių. 
Mūsų seneliai ir tėvai pasakytų, kad tik 
žmogus senas yra patyręs. Todėl mes ir 
gerbiam žilaplaukius, nes jis, ir tik jie, 
galėjo nurodyt gyvenimo kelią jaunes
nėms kartoms. Bet laikas daug ką pakei
tė. Griovė ir toliau griauna nusistovėju
sias nuo senų senovės tradicijas, keitė ir 
toliau keičia žmonių galvoseną. Juo di
desniais žingsniais gyvenimas žengia lį 
priekį, tuo greičiau keičiamės mes patys, 
o tuo pačiu greičiau nuteistame nuo „se
novės“. Ypač dabar, kada gyvenimo tem
pas yra toks didelis, senesnieji vis ma
žiau supranta mus, o mes — juos.

Dabar jaunimas auklėjamas kitaip. Ne 
vien tėvai ar seneliai moko mus žengti pir 
muosius gyvenimo žingsnius. To mus mo 
ko mokytojai mokyklose, prieinamos yra 
mums knygos, televizija, kinas, teatras 
ir kitos kultūrinės priemonės.

Sustokime kiek ties mūsų pačių, pun
skiečių, auklėjimo problema.

Pirmieji ir, galima sakyti, vieninteliai 
mūsų auklėtojai ligi pat mokyklinio slenks 
čio yra tėvai bei kiti vyresnieji šeimos na 
riai. Tačiau reikėtų čia pastebėti, kad tė 
vai, būdami ūkininkai, negali skirti daug 
laiko savo vaikams, todėl pradinės moky
klos turėjo dėti daugiau pastangų mūsų 
auklėjimui. Daugeliui vaikų mūsų moky
kla buvo tik kaip būtinumas. Dažniausia 
mūsų tėvai, perdavę auklėjimą į mokyto
jų rankas, nedaug rūpinosi mūsų, pradinės 
mokyklos mokinių, reikalais. Nežiūrint to 
tėvų ir mokytojų pažiūros ne visada su
tapdavo. Dažnai būdavo taip, kad tėvai 
buvo priešingi mokytojų reikalavimams 
ir mes, vaikai, turėdavom patys rinktis 
kelią tolimesniam gyvenimui. Aišku, ne
galima kaltinti tėvų tuo, kad kartais blo
gai mums patardavo, nes juk patys ne
buvo pilnai sąmoningi, patys gerai ne
žinojo, kur yra tiesa.

Plačiau į gyvenimą mums duris atvėrė 
Punsko vidurinė mokykla. Jau pats gim
nazisto vardas kėlė mūsuose pasididžiavi
mą. Ir tai dėl kelių priežasčių! Ne kiek
vienas mūsų galėjo tapti gimnazistu. Kar 
tais nei gabumai, nei geri norai nepadėjo, 
jeigu tėvai nuspręsdavo neleisti savo vai
ko į „mokslus“, nes reikėjo kaikam lik
ti ūkininkauti. Tie gi, 'kurie mokėsi, turė
jo galimybės bendrauti su išsilavinusiais 
žmonėmis, o be to, baigę vidurinę, galė
jo siekti aukštesnio mokslo. Reikia pa
brėžti, kad Punsko vid. m-klos mokyto
jai labai rimtai žiūrėjo į savo pareigas. Ne 
tik mokykloje, bet ir už jos ribų daug 
pastangų dėjo jie savo auklėtinių lavini
mui, gerai žinojo, kad ūkininkų vaikams 
žymiai sunkiau mokytis. Todėl ta 
nuoširdi pagalba, kurią gavome iš moky 
tojų, mums labai praversdavo. Ne vienam 
mūsų kaip tik todėl kildavo aistra moky
tis.

Didelę reikšmę turėjo steigiami tų pa
čių mokytojų rūpesčiu saviveiklininkų 
būreliai (šokių ir dainų grupės), organi
zuojamos paskaitos su studentais buvu
siais Punsko vid. m-klos mokiniais. Mums 
tas padėdavo pamažu įsitraukti į kultū
rinį gyvenimą, pagaliau pradėjo dominti 
mus 'įvairios problemos mokslo srityje, 
pradėjome daugiau skaityti. Jeigu ko 
nesuprasdavome, tada pagalbą vėl teik
davo mokytojai. Ne kartą prašydavome 
savo auklėtoją ateiti po pamokų ir pa
kalbėti kuriuo nors mums įdomiu klausi
mu. Mokytojas visada mielai sutikdavo ir

Ponios Narbutienės tvirtinimu, jog ru
sai, išsigandę rožančiaus maldos, pasitrau 
kė iš Austrijos, netikiu. Patikimesnė jų 
pasitraukimo priežastis yra ta, kad jie 
santarvininkų spaudžiami negalėjo ilgiau 
pasilikti ir neatrado tinkamų asmenų su
daryti komunistinei vyriausybei, o, be to, 
Austrija nebuvo jiems tokia svarbi.

Aš taip pat nepripažįstu jokių rožan
čiaus maldos grupuočių. Geriausia kalbė
ti laisvai pavieniui ar savo šeimoj ir na
muose, nėra reikalo specialiai tuo reika
lu rinktis bažnyčioie ir prašyti dvasiškių 
tarpininkavimo.

Dar noriu pabrėžti, kad tikėjime ir poli 
tikoje reikia vadovautis protu ir gera va
lia, bet ne jausmais ir fanatizmu.

Rožinis

IR AŠ POETAS
Pasiskaitęs Nidos Knygų Klubo kalen

doriuje mūsų moderniųjų poetų vieną eilė 
raštį, nutariau ir aš parašyti. Ir išėjo ši
taip:

Dinozaurai! Dinozaurai!
Pietų pertrauka.
Kauline uodega
Užkabinai Marsui už barzdos...

Barzdota deimantine žole
Išėjo pasivaikščioti
Ant smako nugaros
Ir nuskendo... arbatoje!

Fabriko kamine
Kvepia odekolonu Ir baravykais.
Aibabai! Aibabai!
Viskas bus gerai.

Poetas Severs 

galbūt, džiaugdavosi, kad pagaliau mes 
patys ko nors ieškome, galvojame, o jis 
gali mums padėti. Susidarydavo nuošir
dūs ir glaudūs ryšiai tarp mokinio ir mo
kytojo.

Tačiau nemaža buvo ir sunkumų. Dar 
mokiniais būdami supratome, kad mūsų 
mokykloje daug ko trūksta. Atsimenu, 
buvo pas mus mokykloje įsikūręs jaunųjų 
fizikų būrelis. Vien teorija prisisotinti ne
galėjome. Norėjosi kai kuriuos reiškinius 
patikrinti praktikoje, pamatyti, kad is 
tiesų taip yra, kaip vadovėlyje parašyta. 
Todėl puldavom fizikos mokytoją, kad bū 
tinai duotų mums atitinkamus prietaisus 
reikalingam bandymui atlikti. Deja, mo
kytojas jų nedavė ir negalėjo duoti, nes 
jų nebuvo. Nepatikdavo tada mums fizi
kos mokytojas, sakydavom — kam tada 
būrelis, jeigu jokio bandymo negalima 
atlikti. Belieka vien niūrius uždavinius 
spręsti. Panašiai buvo ir su chemija ar 
biologija — čia irgi stigdavo mokymo 
priemonių. Aišku, sunkiau būdavo tada 
apsiprasti mums su visomis naujovėmis, 
išėjus į aukštąsias mokyklas. Lygiai taip 
pat sunkiau buvo jungti teoriją su prak
tika. Nusistovėjo tarp mūsų, mokinių, nuo 
monė, kad tai, ką galima praktikoje paro
dyt, yra tikra tiesa, o tai, ką vien iš vado
vėlio išmokdavom, yra gryna teorija. Ją 
būtina žinoti, bet nebūtina su ja sutikti.

Tačiau vis tik daugeliui mūsų užtekda
vo žinių sėkmingai įstoti į auštąsias mo
kyklas. Užtekdavo ryžto ir atkaklumo 
baigti studijas.

Kiek blogiau su msų bendru išprusimu. 
Studijų metu atsidūrę miestuose jaučiame, 
kad ne visuomet mokame tinkamai elgtis, 
trūksta mums vadinamų gerų manierų ir 
čia jau niekas nepatars, tenka mokytis 
pačiam.

Plačiai duris atvėrė savo visuomenei 
Punsko Lietuvių Kultūros namai. Tai iš 
tikrųjų vienintelė mums visiems pilnai 
prieinama kultūrinė įstaiga, kur galime 
išbandyti savo galimybes. Įvairūs rengi
niai kaimo jaunimui ibei moksleiviams 
tai tęsinys seniau prasidėjusios veiklos 
(nuo 1946 m.), pagrįstos tačiau dar senes 
ne, prieškarine tradicija, šiuo metu, atseit 
mūsų laikais, didelę reikšmę turi čia es
tradinis ansamblis, būtent šokių grupė, 
vokalinė — instrumentalinė grupė ir kai
mo jaunimo choras. Besimokančiam jau
nimui (Ir kitiems) ypač įspūdingi 'būna 
Lietuvių Kultūros namų ribose ruošiami 
įvairiomis progomis lietuvių poezijos va
karai — koncertai (Vėlinės, Joninės, M. 
K. Čiurlionio, S. Nėries kūrybai paminėti 
ir kt.). Tai visiškai kažkas naujo, kas ke
lia jaunimui nuotaiką ugdo gerą skonį. 
Išėję po tokios pramogos visi jaučiamės 
tarytum geresni. Į tokį vakarą reikėjo ei
ti iš anksto dvasiškai pasiruošusiam. O 
kaip gera būdavo po to! Gaila, kad tai bu 
vo tik momentai mūsų gyvenime, bet ačiū 
ir už juos. Ne kartą mes, studentai, ap- 
gailestaujam, kad tik retkarčiais mums 
tenka to gero patirti, beje, Punske gyve
nančiam jaunimui tikrai galima tuo at
veju pavydėti.

Bendrai paėmus, mūsų sąlygomis televi
zija kaimo jaunimui turėtų atlikti didesnį 
vaidmenį. Tai „tikras langas į pasaulį“. 
Bet, išskyrus filmus, jaunimas, .beveik 
niekuo daugiau nesidomi. Atrodo, lyg li
kusi programos dalis būtų skirta jauni
mui tik su tam tikru paruošimu, kurio 
mūsų sąlygomis negalima įsigyti.

Spauda ir literatūra yra visiems priei
nama. Jos skaitymas labai praverstų ir 
kaimo jaunimui. Bet, deja, šiuo atveju 
jaunimas yra abejingas. Atrodo, kad nė
ra kam išugdyti noro skaityti spaudą. Čia 
norėtųsi kreiptis į visas mūsų apylinkėje 
veikiančias viešąsias bibliotekas, kad jos 
vis tik pajustų pareigą kelti skaitomumą 
kaimo jaunimo tarpe. Išskyrus LVKD, 
Punsko apylinkėje, atrodo, nebuvo orga
nizuojami jokie konkursai ar kiti rengi
niai, skatinantys žmones skaityti. Gaila.

Pagaliau nemaža čia ir įvairių rimtų 
kliūčių — kai dėl jaunimo išprusimo bei 
jo kultūrinio lygio, būtinai prisiminkime 
įstaigas, kurios atneša jaunimui tikrai 
labai didelę žalą. Tai visiems gerai žino
ma Punsko karčema „ant kampo“ ir res
toranas „Rūta“. Anot kaimo bobelių tai 
„tikri pragaro vartai“, pro kuriuos jau.ne 
vienas jaunuolis į „pragarą“ pakliuvo.

Prieš šias labai jau jaunimui įtakingas 
įstaigas priešiškai yra nusistačiusi ir Puns 
ko bažnyčia. Tačiau ir klebono pamoks
lams apie alkoholį, mūsų priešą, beveik 
kiekvienas jaunuolis yra abejingas.

Galbūt todėl, kad girtuoklystė yra taip 
labai paplitusi mūsų aplinkoje, kad tapo 
didžiausias ir pavojingiausias mūsų jau
nimo priešas. Juk tai alkoholis žudo mū
sų jaunus vyrus, tai alkoholis ardo šei
mas, tai jis yra kaltas dėl žemos jauni
mo kultūros, tai jis prisidėjo prie to, kad 
dabartinis jaunimas nemoka linksmintis. 
Labai didelė dalis jaunuolių neina į va
karuškas, neišgėrę bent vieno stiklelio. 
Ir kaip gi kitaip save padrąsinti, jei ne 
stikliuku? Kaip gi kitaip prieiti prie mer
gaitės, išvesti ją šokt, juk degtinės kva
pas tikriausiai bus geriausiu įrodymu, jog 
veda šokt ne piemuo, o tikras, suaugęs vy 
ras. Taip mano didelė dalis jaunuolių. 
Arba vėl, kokiu gi kitu būdu suras drau
gą, jei ne gerdamas puslitrį? Juk jei tu 
pastatei vieną, būtinai tau pastatys an
trą, ir žiūrėk, jūs jau vienas kitam atla
pojai širdį, „išsamiai“ pasipasakojat apie 
savo nedalią, net paslaptis atskleidžiat. 
žodžiu, jūs tampate „neišskiriami drau
gai“ (bent tuo tarpu). (Bus daugiau)
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VISI SODYBON!
PASIMATYSIT, PASIKALBĖSIT 

IR PADAINUOSIT,
JEIGU GEGUŽĖS 27 SODYBON 

ATVAŽIUOSIT! 
KVIEČIAME VISUS 

Į PAVASARIO TRADICINĮ 
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 

SUSITIKIMĄ.

KAS—KADA—KUR
Šv. Kazimiero sukakties pamaldos — ge 

gūžės 20 d., 14 vai., Nottinghamo katedro
je.

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

Išvyka į 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.

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 eksponuoti ir 
lietuviški patiekalai.

Lietuvių muzikos ir dainų koncertas — 
gegužės '30 d., Ukrainiečių salėje, 30 Ben- 
tincik Rd. Pradžia 19.30 vai. Rengia Not
tinghamo miesto valdyba.

Bilietai užsisakant iš anksto — 1 sv., 
prie durų — 1 sv. 50 p.

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 
Muenchen 50, Rubinstr. 1.

AUKOS SPAUDAI
B. Totoraitis — 11 svarų.
J.R. MacTavish — 6 sv.
A. Palavinskas — 30 DM.
O. Vilimienė — 3 sv.
Po 1 sv.: K. Minutas, J. Čepas, I. Mei

lus, S. Markevičius, P. Vencaitis, V. Kra
sauskas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vičas — 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

ČIKAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS

Čikagos Anglijos lietuvių klubo Moti
nos Dienos minėjimas įvyko balandžio 29 
dieną. Minėjimą pradėjo klubo pirm. VIa 
das Paliulionis, pasveikindamas motinas 
klubo vardu. Tarp kitko jis atkreipė dė
mesį, kad kai kurie mūsų tautiečiai nesi
laikydami lietuviškų gavėnios papročių, 
Verbų sekmadienį rengia vaikams pramo
gą — margučių ridinėjimą. Motinos Die
nai pritaikintą kalbą pasakė Anatolijus 
Lakas. Jis savo kalboje sugrįžo į karo bei 
okupacijų metu motinų kentėtas dienas. 
J. Jokubka priminė, kokią atsakomybę ne 
ša lietuvės motinos, auklėdamos vaikus 
svetimuose kraštuose. Mich. ir St. Vilu
čių vaikai skaitė A. Lako parašytus skam 
bius—patriotinius eilėraščius.

Ta pačia proga įvyko klubo narių pus
metinis susirinkimas. Nežiūrint, kad na
rių skaičius natūraliai mažėja, klubas ne
sirengia likviduotis. Ateinančiais metais 
planuojama ekskursija į Londoną bei ki
tus Europos miestus. J. Jokubka

MAŠINŲ IR AUTOBUSŲ 
PASISTATYMO MOKESTIS 

SODYBOJE
Lietuviai, atvažiuojantieji į Sodybą pa

vieniui ar organizuotai, yra atleidžiami 
nuo automobilių ir autobusų pasistatymo 
mokesčio, įskaitant ir Sekminių sąskrydį.

LNB Valdyba
TINKLINIO PIRMENYBĖS

Per Tradicinį Pavasario Sąskrydį Sody 
boję, gegužės 27 dieną, 3 vai. p4p. įvyks 
tinklinio žaidynės. Londoną atstovaus ži
nomi Britanijos lietuviai sporto vetera
nai.

Jie kviečia, kaip galima daugiau, įvai
rių tinklinio komandų dalyvauti šiame 
turnyre. Tikimasi, kad Jaunimo Sąjunga 
turės stiprią komandą. Dėl smulkesnių in 
formacijų kreiptis: Z. Juras, 01-460 2592 
nuo ketvirtadienio, gegužės 24 d.

Londonas
KARDINOLO VIZITAS LONDONO 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Seniai lauktasis J.E. kardinolo G.B. 

Hurne pirmasis apsilankymas Londono 
Lietuvių bažnyčioje įvyko praėjusį sek
madienį.

Bažnyčią pripildė daugiau kaip porą 
šimtų žmonių. Choras, sustiprintas sol. V. 
Gaspeilene ir kitais Nottinghamo gies
mininkais, skambėjo įspūdingai. Mišias 
aukojo, asistuojamas vysk. A. Deksnio ir 
kelių kunigų, ir pamokslą pasakė pats 
kardinolas. Aktorė Ž. Šlekytė skaitė šv. 
Rašto ištrauką ir Sutvirtinimo sakramen
tą priėmė dvi mergaitės ir berniukas.

Europos Lietuvių vysk. A. Deksnys pa 
sidžiaugė tokiu gausiu tautiečių apsilan
kymu. Visiems paliko gilų įspūdį nuošir- 
dusis kardinolas, kuris tuoj pat po Mišių 
turėjo išskristi į Romą.

Platesnį aprašymą spausdinsime sekau 
čiame laikraščio numeryje.

PIRMOJO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Gegužės 5 d. Londono lietuvių bažny

čios svetainėje įvyko DBLS Londono Pir
mojo skyriaus metinis narių susirinki
mas. Susirinkimui pirmininkavo P. Maša 
laitis, sekretoriavo S. Nenortas. Trumpai 
buvo apžvelgta praėjusių metų skyriaus 
veikla ir smulkiai išdiskutuota numatyti 
skyriaus parengimai 1984 m. pirmiausiai, 
nutarta suruošti Dariaus ir Girėno tra
giškos mirties paminėjimą ir bendrą Lon 
dano lietuviams Tautos Šventės minėjimą.

Išrinkta nauja skyriaus valdyba: Z. Ju
ras — pirmininkas, J. Baublys — vice- 
pirm., S. Nenortas — sekr., N. Žvirblis — 
kasin. Į revizijos komisiją — V. Velička ir 
V. Puidokienė.

Bradfordas
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.

Stoke-on-Trenl
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, Brad well. Minė
jimo pradžia 7 vai. Programą atliks Der
bio Skyriaus meno ansamblis „Tėviškėlė“. 
Bus loterija, o šakių 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

Woiverhamptonas
MIRĖ STASYS KAUNECKIS

Balandžio mėn. 15 d., po trumpos sun
kios ligos, mirė 62 metų amžiaus Stasys 
Kauneckis.

Dalyvaujant nemažam būreliui lietu
vių ir kitataučių buvo palydėtas į Bush- 
burio kapines ir ten palaidotas gegužės 
8 d.

Jis buvo kilęs iš Gelgaudiškio, šakių 
apskr., mažažemių ūkininkų šeimos, karo 
metais tarnavo generolo Plechavičiaus 
rinktinėje, vėliau buvo išvežtas į Vokieti
ją, kur ir sulaukė karo pabaigos.

1947 metais atvyko į Angliją ir įsidarbi 
no Courtaulds fabrike, vėliau perėjo dirb
ti į Steward & Lloyds.

Buvo DBLS narys ir visuomet dalyvavo 
išvykose ir parengimuose. Tebūna, Tau 
Stasy, lengva svetima žemelė.

A.P.

PIRMASIS ROŽINIS
Pranešu, kad pirmasis Rožinis bus bir

želio 2 d., vedamas vienuolės prie išstaty 
to Švč. Sakramento, 38 Park Rd., East 
Wolverhampton, priešais West Parką.

Prašome artimesnes kolonijas jungtis į 
šį svarbų maldos žygį.

N. Narbutienė

MOTINOS DIENA DERBY HUETTENFELDAS VEIKIA
Gegužės 5 d. Derbio lietuvių kolonija 

surengė įspūdingą Motinos Dienos minėji 
mą. Ukrainiečių klubo salė buvo pilnutėlė 
lietuvių, jų draugų ukrainiečių ir anglų iš 
Derbio ir apylinkių. Minėjimą atidarė DB 
LS skyriaus pirmininkas J. Zokas, paaiš
kindamas šio minėjimo reikšmę ir lietu
vių pasirinktą minėjimo būdą, kuriame 
prisimename ir pagerbiame keturias mo
tinas, būtent: mūsų gimdytoją motiną, mū 
sų motiną Tėvynę Lietuvą, Dievo motiną 
Mariją ir mūsų Motiną Bažnyčią. Šitoks 
minėjimas yra giliai įaugęs į lietuvių tau 
tos tradicijas ir jos yra pačios gražiausios. 
Ponas Zokas kalbėjo lietuvių ir anglų kai 
bomis ir baigdamas pakvietė Derbio jau 
nųjų grupelę „Tėviškėlę“, vadovaujamą 
mokytojos Irenos Venskienės, tęsti minė
jimą.

Scenoje, tarp programai pasiruošusių 
jaunuolių, p. Venskienė jausmingais žo
džiais pasveikino motinas ir, savo pačios 
paruoštu nuostabiai gražiu monologu, iš
reiškė meilę motinoms. Jaunimas sveiki
no motinas su pirmomis pavasario gėly
tėmis — žibutėmis. Jaunuolės A. Knlbbs 
ir D. Walker padeklamavo pakaitomis po 
posmelį H. Naglo eilėraštį „Motinos Die
nai“. Po to sekė įspūdingas žvakutės už
degimas neužmirštuolių vainike. Jauniau 
sias „Tėviškėlės“ narys Andrius Venskus 
atvedė iš salės senutę M. Laurinaitienę ir 
paprašė ją uždegti motinoms prisiminti 
žvakutę. Visi atsistoję tylos minute pa
gerbė mirusias motinas, o Juozas Levins- 
kas paskaitė L. Švalkaus eilėraštį „Miru
siai Motinai“. Po to buvo pakviesti tarti 
žodį organizacijų atstovai. DBLKB-jos 
pirmininkas P. Popika sveikino motinas 
bendrijos vardu ir kvietė visus dalyvauti 
jos ruošiamoje šv. Kazimiero minėjimo 
šventėje Nottinghamo katedroj, kur bus 
prisiminta ir motinos. Skautų Sigos var
du kalbėjo v.s. J. Maslauskas. Sveikinda
mas motinas jis pabrėžė, kaip lietuvių 
tauta moka išreikšti meilę savo motinoms 
ir kad nė viena kita tauta neturi tiek 
daug gražių maloninių žodžių savo moti
nai, kaip lietuvių tauta. Ten .girdėsi: ma
mytė, motutė, motinėle, motulė, močiutė, 
močiutėlė ir kitokius meilę ir pagarbą mo 
tinai reiškiančius žodžius. Savo žodį jis 
baigė L. švalkaus eilėraščiu „ Laiškas Mo 
tinai“. Po jo I. Venskiene labai jautriai 
paskaitė naujausią L. Švalkaus eilėraštį 
„O Mamytė!“ Toliau, „Tėviškėlės“ jaunie 
ji, akordionu vedant R. Venskutei, padai
navo: „Dainuok Motule“, „Tėviškėle tu 
graži“ ir „Ten mūsų tėvynė“, o Andrius 
Venskus pagrojo gražų muzikos dalykėlį 
„Mamytei.“ Po to anglas akordeonistas, 
lietuvių draugas Stan Smith pasirodė su 
keletu muzikos dalykėlių, o lietuvių dai
nos mėgėjų grupė, vedama F. Ramonio, 
padainavo: „Lygioj lankelėj“, „Rauda 
motinėlė“ ir „Lietuva“. Po jų Derbio jau 
nimo orkestrėlis „Tėviškėlė“, veda R. 
Venskutė, pagrojo lietuvių tautinių šokių 
pynę: „Suktinį“, Klumpakojį“, „Noriu mie 
go‘ ir „Kalvelį“, o priedui dar linksmą 
maršą ir polką. Gražiai skambėjo ir daina 
„Tu prisimink“. Aleksas Sadula vargonė
liais pagrojo „Lakštingalos giesmę“ ir 
„Paukščių šokį“, kuris pritariant I. Vens 
kienei specialia švilpyne, minėjimo daly
vių buvo entuziastiškai priimtas. Pabaigai 
Renata Venskutė padeklamavo eileraštį 
„Tau, Marija“ ir pakviesti visi dalyviai 
atsistoję sugiedojo „Marija, Marija“. I. 
Venskienė padėkojo programos dalyviams 
ir susirinkusiems už jautrų priėmimą. Sky 
riaus pirmininkas J. Zokas padėkojo vi
siems programos išpildytoj ams, visiems 
vienaip ar kitaip parėmusiems ir gausiai 
atsilankiusiems į minėjimą.

Minėjimą ruošė DBLS-gos Derbio slky 
rius, programą pravedė mokytoja Irena 
Venskienė ir Derbio jaunimo orkestrėlis 
„Tėviškėlė“, kurio sąstatas yra: R. Vens
kutė (vadovė), A. Venskus, G. Knibbs, D. 
Walker, A. Sadula ir K. Junokas.

Po minėjimo buvo gražiai pasilinksmin 
ta akordionu muzikai grojant, pabendrau 
ta, pasišnekėta ir pravesta loterija. J. 
Levinskas ragino remti lietuvių Lituanis 
tikos Katedrą. Visi reiškė nuomonę, kad 
„Tėviškėlės“ orkestrėlis stiprėja, visuo
menės yra mylimas ir turi gražią ateitį.

K. Vilkonis
Kelteringas

SERGA B. MARDOSAS
Jau ilgesnį laiką serga ketteringiškis B. 

Mardosas. Buvo nuvežtas ligoninėn. Dabar 
gydosi namuose, aplankomas J. Liobės.

Kas iš lietuvių pasaulyje nebežinotų 
„Huettenfeldo“ vardo, vietovės? Net ir 
Lietuvos kai kuriose laikraščių skiltyse 
minimas šis lietuvių gimnaziją priglaudęs 
vokiečių miestelis. Ta gimnazija tikrai iš
kėlė užkampio Huettenfeldą, įvertino jį 
ligi enciklopedinės svarbos. Tačiau ne
daug kas žino apie irgi labai gyvą to pa
čio vardo lietuvių apylinkę: negausią na
riais, o brandžią darbais. Huettenfeldo lie 
tuvių apylinkė nors ir būdama gimnazijos 
garbės šešėlyje, nors besipuošdama gimna 
zijos garbės plunksnomis, vis tiek yra 
savaiminga bei originali ir pavyzdinga 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės dukra. 
Kaip tokia ji susirinko Atvelykio sekma
dienį posėdžiauti: aptarti savo organiza
cinę sandarą, įvertinti nuveiktus darbus, 
atsinaujinti per naujai išrinktus organus.

Huettenfeldo apylinkės sątraše mirga 
per 60 pavardžių, iškilių garbingais titu
lais ir svariomis pareigomis lietuvių, vo
kiečių ir net amerikiečių visuomenėse. Iš 
visų Atvelykio sueigon kviestųjų narių 
pribuvo 50! — gaila, ne galvų, o pro
centų. Bet ir tuo galima džiaugtis, kai pa 
lygini kitų apylinkių neaktyvumo pro
centus — šešėlius. Gausiausiai atvyko tie 
lietuviai, kuriems apylinkė prilygsta Lie
tuvai. Tai vyresnės kartos susipratę tau
tiečiai, norintys prasmingai gyventi ir 
veikti Lietuvos vardu. Gerokai sustingęs 
jų prieauglis: vaikai (atsiprašau, jau gim 
nazistai, studentai, abiturientai ir kitaip 
intelektualiai prinokę jaunuoliai), kurie 
apie Lietuvą ir apylinkę tėra užuodę iš 
draugų, blankiai išgirdę iš tėvų, susipa
žinę per spaudą ar pamokas. O kaip tik 
šioji generacija ir turėtų Huettenfelde 
ant savo pečių paimti Lietuvą iš tėvų ir 
apylinkės patrijarchų ir nešti ją į 2000- 
tuosius metus, kad perduotų lietuvišką
sias vertybes trečiajai kartai. O tos tre-

Birminghanias
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 27 d., 7 vai. 30 min„ nuo Grand 
Hotel, miesto centre, įšvykstame į tradi
cinį metinį sąskrydį Lietuvių Sodyboje.

Kas dar neužsiregistavo, prašom regis
truotis pas V. Remeiką Tel. 328 2138.

Skyriaus Valdyba

Nottinghainas
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.

Gloucesleris
EKSKURSIJA SODYBON

Gegužės 27 d. DBLS Gloucesterio- Strou 
do skyrius rengia ekskursiją į Lietuvių 
Sodybą. Autobusas išvažiuos iš Glouceste 
rio 7.30 vai. ryto nuo Ukrainiečių klubo 
patalpų, o iš Stroudo miesto centro — 8 
vai. ryto.

Prašome nevėluoti.
Skyriaus valdyba 

PAMALDOS
Nottinghame — gegužės 19 d., 11 vai., 

Židinyje, DBLK Bendrijos suvažiavimo 
pamaldos.

Keighley — gegužės 20 d., 1 vai., St. 
Anne's bažn.

Manchester — gegužės 27 d., 12.30 vai.
Leigh — gegužės 27 d., 4.30 vai., St. 

Joseph's, Chapel St.
Manchester — birželio 2 d., 11 vai., St. 

Chad's bažn., Pamaldas laikys vysk. A. 
Deksnys.

Bradford — birželio 3 d., 12.30 vai., Pa 
maldas laikys vysk. A. Deksnys.

Nottinghame — gegužės 19 d., 11 vai., 
Židinyje vysk. dr. A. Deksnys vadovauja 
Ikonlcelebruotoms Bendrijos suvažiavimo 
šv. Mišioms už Tėvynę ir mirusius Ben
drijos narius. Gegužės 20 d., 14 vai. šv. 
Barnabo katedroje mūsų Vyskupo veda
mos iškilmingos pamaldos šv. Kazimiero 
pagarbai, prisimenant persekiojamą Lie
tuvą, ir bus teikiamas Sutvirtinimas. Po 
to katedros salėje priėmimas ir kazimleri- 
nis minėjimas, židinyje tą dieną pamaldų 
nebus.

Nottinghame — gegužės 27 d., 11 vai. 
Židinyje.

Nottinghame — birželio 3d., 11 vai. 
Židinyje.

čios kartos jaunimėlis sueigoje pasigėrė
tinai dalyvavo: atneštas mamyčių ranko
mis, atvežtas tėvelių vežimukais ar jau 
kai kuris ir savomis kojytėmis atstraksė
jęs. Gali džiaugtis visa apylinkė, kad jos 
jaunos lietuviškos šeimos savo mažylius 
įjungia į lietuviškus pobūvius, sueigas!
Ligšiolinės apylinkės valdyba (A. Lipšys,

L. Riterienė Ir M. Šmitienė) pristatė klau 
sytojams ir kritikams gana daug nuveiktų 
darbų: tai kelios dešimtys siuntinukų 
Punsko vargingesniems lietuviams (kiek 
reikėjo apylinkės lietuviams darbuotis su 
renkant daiktus, juos rūšiuoti, paruošti 
paštui!), keli su programa lietuvių suėji
mai gimnazijos parke švęsti parko, sodų, 
gamtos šventes, gana darbinga vasaros 
stovykla priaugančiam Iš visos Vokietijos 
atvykusiam jaunimui, kapų tvarkymas ir 
t.t. ir t.t. Anot pirmininko, nuveiktieji dar 
bai gal nėra laikraščiams riebių antraščių 
sensacijos, bet turimomis priemonėmis tie 
darbai yra svarbus huettenfeldiečių įna
šas įgyvendinti lietuviškumą, žmoniškumą 
ir krikščioniškumą.
Kontrolės komisijai (A. Veršeliui, senj,) 

nė per nago juodumą neradus ko prikibti 
prie kasininkės (L. Riterienės) sąžiningos 
kasos knygos, visą lig šiol veikusią valdy 
bą susirinkimas (vadovaujamas A. Smito, 
sekretoriaujamas J. Lukošiaus) įvertinau 
čiai padėkodamas atleido nuo pareigų.

Prie apylinkės organizacinių vairų buvo 
išrinktas naujos pajėgos Ant. Šiugždinis, 
jun. (Ilgametis įvairiose lietuviškose or
ganizacijose aktyvus, stambaus banko tar 
nautojas, buvęs Vasario 16 gimnazijos mo 
klnys), Edm. Kaciucevičius (V. 16 gimna
zijos mokytojas, sporto rungtynių organi- 
zotorius) ir Ant. Veršelis, senj. (buvęs 
svarbus gimnazijoj asmuo, be atsikalbinė 
jimų pasišventęs lietuviškiems reika
lams).

Naujajai valdybai sueiga palinkėjo ir 
toliau konkrečios iškilios veiklos, ypač pri 
traukti Huettenfelde gyvenančius, .bet 
kiek pasimetusius lietuvius prie visos apy 
linkės, nes „kur du stos, visados daugiau 
padarys“. Linkėjo ir prašė gimnaziją ir 
apylinkę darniai darbuotis bendruose rei 
kaluose, kad tarpusavyje pasigelbėdatnos 
žibėtų, tiek pačiam Huettenfeldui, tiek vi 
siems į jo kryžkelę atvykstantiems turis
tams — lietuviams, vokiečiams (dosniems 
gimnazijos rėmėjams).

Ligi šiol toji bendra veikla buvo be prie 
kaištų, dar daugiau —■ pavyzdinga, į pro
tokolus, į apylinkės archyvus įtrauktina, 
fotografijomis Ir pagyrimais girtina. Jau 
metų metai gimnazija dabina, švarina, ta
kus žvyru barsto, parke mokiniams suo
lus stato (ir labai nepyksta, kai tuos suo
lus mokiniai per greit „suvartoja“...), 
medelius ir gėles laisto, gatves švarina, 
duobes užlygina... — na kas čia suskai
čiuos tuos darbus darbelius, kuriuos ne
apmokamai, o nuoširdžiai atlieka apylin
kės nepavargstą talkininkai: Ign. Švedas, 
Bernardas Budreika Ir Eugenija Liucienė, 
be kurių ne tik ūkio sąskaitoms, bet ir 
gėlėms, sumanios galvos ir juodos žemės 
nebijančių rankų, gimnazijos takai, kry
žius, pievelių lysvės žaviai nežibėtų ir ne 
žydėtų!). Toks ir taip į apylinkę ir’gimna
ziją buvo įaugęs jos ilgametis patrijarcbas 
Salemonas Antanaitis: jo sodintų (prie 
paradinio įvažiavimo vartų) poros berže
lių (jau stambių medžių) jokie „rūgštūs 
lietūs“ nepakanda, kaip ir jo pavyzdinių 
darbų, nors jį jau prislėgė marmuras 
(1973 m.).

Sueiga, kokia būtų sueiga, jeigu lietu
viškai pradėta, nebūtų lietuviškai užbaig
ta: su vyno lašeliu, su ragaišiais, kavute 
ir valandą kitą trukusiom kalbom apie 
dabarties kaimynus ir ateities planus.

Dalyvavęs ir ragavęs

VOKIEČIŲ, LATVIŲ IR 
LIETUVIŲ KONCERTAS

Gegužės 18 d. Hamburge bus vokiečių, 
latvių ir lietuvių muzikos ir dainos kon
certas.

Programoje: 1. Kurt Hofmano paskaita 
apie Brahmso liaudies dainas; 2. F. Geb
hardt — pianinas; 3. D. Geringas — čelo; 
4. I. Dzenis — sopranas; 5. V. .Mozuraitytė 
— altas; 6. R. Lampsatytė-Kollars — 
akompanuoja.

Po programos bus vaišės ir Hamburgo 
lietuvių tautinių šokių grupė, vadovauja
ma E. Baliulienės, pašoks keletą šokių.

Koncerto organizatorė: Lietuvių-latvių 
vienybės pirm. L. Cucėnaitė-Pascheit.
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