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TAUTOS FONDAS
TAUTOS FONDO 

VALDYBOS PIRM. JUOZO GIEDRAIČIO 
PRANEŠIMAS.

1984 m. gegužės mėn. 5 d., Lietuvių Kul 
tūros Židinyje, Brooklyn, New York, įvy
ko Tautos Fondo metinis suvažiavimas, ku 
rio metu TF pirm. J. Giedraitis padarė iš
samų pranešimą apie Tautos Fondo vei
klą. Jis kalbėjo, kad „Tautos Fondo vei
kla išsiplėtė, narių skaičius padidėjo 200- 
tais ir dabar jų yra 1300. Atstovybių ir 
įgaliotinių tinklas vis gerėja ir TF kasa 
padidėjo taip, kad 1983 m. pabaigoje bu
vo jau virš trečdalio milijono.

Tie geri rezultatai pasiekti tik įdėjus 
daug darbo ir pastangų. TF Valdyba 'įvai
riais būdais, ir ieškodama vis naujų -me
todų, stengiasi pasiekti galimai daugiau 
lietuvių išsiblaškiusių po laisvąjį pasaulį 
ir įjungti juos į Tautos Fondo rėmėjų ei
les. Testamentiniai reikalai nėra 'blogoje 
padėtyje, nors iki šiol esame gavę 130,000 
dol. Esame Ypatingai dėkingi advokatei 
Dr. šveikauskienei, kuri Tautos Fondui 
ne tik veltui patarnauja, bet ir pati pa
aukoja.

Prie Tautos Fondo veikia LIETUVOS 
LAISVĖS IŽDAS, kurio turtas neliečia
mas, ir bus naudojamas Lietuvos reika
lams, jai tik atgavus laisvę ir nepriklau
somybę. Į LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ 
eina visi testamentiniai palikimai, jei tęs 
tatorius nėra kitaip nurodęs. Daug kas 
aukoja LIET. LAISVĖS IŽDUI įamžin
dami save ar mirusius, pagerbdami arti
mųjų atmintį mirties ar įvairių jubiliejų 
progomis. Šiandieną LIETUVOS LAIS
VĖS IŽDAS turi apie 210,000 dol., o jis 
įsteigtas tik 197-9 m.

Daug dirba TF atstovybės ir įgalioti
niai. Stipriausia atstovybė Kanadoje, ku
riai pirmininkauja A. Firavičius. Kanada 
jau suaukojo -apie trečdalį milijono. Ne
blogai dirba TF atstovybė D. Britanijoje, 
kur pirmininkauja J. Vilčinskas. Gera TF 
parama ateina iš Australijos, kur veikia 
2 atstovybės: Sydney — pirm. Prelatas P. 
Butkus, ir 'Melburne — pirm. inž. J. K. 
Lynikas. Australijoje dar veikia TF rė
mėjų būrelis, kuriam pirmininkauja F. 
Ročius. Daug vilties dedama į Čikagos at
stovybę, kuriai pirmininkauja inž. J. Jur
kūnas. Floridai atstovybės pirmininku 
yra Ch. Vilnas. TF įgaliotinių yra Miami 
— J. Gruzdas; Juno Beach — A. Jucėnas; 
Daytona — J. Daugėlienė; Sunny Hill — 
V. Mamaitis; Chipley — S. Kačinskienė; 
kaip atskiras vienetas veikia ir St. Peters 
burge. Atstovybių ir įgaliotinių tinklą plė
sime, nes jie atlieka didelį aukų rinkimų 
darbą ir kitus mūsų pavestus uždavinius. 
Baigdamas dėkoju visiems už malonų ben 
dradanbiavlmą, o Tautos Fondo Atstovy
bėms, Įgaliotiniams ir savo Valdybos na
riams už didelį įdėtą pasišventimą ir dar
bą“.

(Pranešimo sutrumpinimą padarė I. Ba
naitienė — TF sekretorė)

TRECIASIS VIZITAS
Lenkijos primas kardinolas Glemp užsi 

minė apie galimybę, kad Popiežius Jonas 
Paulius II-sis netolimoje ateityje trečią 
kartą aplankys Lenkiją. Kardinolas kal
bėjo gegužės 13 d. pamaldų metu Kroku
vos katedroje, Lenkijos Globėjo šv. Sta-nis 
lovo liturginės šventės proga. Savo žody
je jis taip pat palietė Bažnyčios ir Valsty 
bės santykių Lenkijoje būklę ir politinių 
belaisvių problemą. Antrasis Popiežiaus 
apsilankymas -Lenkijoje, kalbėjo kardino 
las, buvo įspūdingesnis už pirmąjį,o dabar 
mes laukiame Šventojo Tėvo trečiojo vizi 
to, įsitikinę, kad jis atneš dar gausesnių 
vaisių už antrąjį.

J PRANUI RUSIECKUI mirus, 
Jo šeimai ir artimiesiems 

reiškiu gilią užuojautą

K. Makūnas

P. RUSIECKUI mirus,
Jo žmonai Stasei ir 

dukteriai Elzbietai 
gilią užuojautą reiškiame 
Bernardas, Pat, Lesley ir 

Christine Ališauskai

Mielam ilgamečiu! mūsų kolegai 
PRANUI RUSIECKUI 

mirus.
Jo žmoną Stasę, dukrą Elizabetą ir 

seseris, gyvenančias Lenkijoje, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime.

K. ir J. Tamošiūnai

Jungtinių Amerikos Valstijų naujųjų 
laikų istorijoje yra prisimenami tik du 
atvejai, kuomet lietuvių imigrantų balsas 
buvo vyriausybės tikrai išgirstas.

Pirmu atveju, 1970 metų lapkričio 23 
dieną, Simui Kudirkai peršokus iš rusų 
„Sovietskaja Litva“ žvejybos laivo į JAV 
pakrančių sargybos „Vigilant“ laivą ir pa
prašius politinio prieglobsčio, jis buvo 
prievarta grąžintas. Įvykis nebūtų iškilęs 
viešumon, jei JAV kuteryje nėbūtų buvę 
civilių, ypač žvejų draugijos atstovo lat
vio Roberto M. Briezes, kuris apie inciden 
tą pranešė lietuviams. Savaitę po to seku
sios masinės demonstracijos ir protestai 
daugelyje miestų iškėlė Amerikos princi
pų laužymą ir privertė prezidento Niksono 
vyriausybę paleisti pensijon du karinin
kus ir imtis atitinkamų žygių. Vyriausybė 
išleido pagriežtintas taisykles prieglobsčio 
prašančių apklausinėjimui. Šių taisyklių 
pasėkoje JAV pareigūnai 'bent du kartus 
sulaikė Sovietų lėktuvus nuo išskridimo 
su galimu pabėgėlio teisių prašančiu žmo
gum (tačiau abu grįžo į TSRS).

Antras pasisekęs imigrantų -žygis įvyko 
besiruošiant 19'84 metų olimpiadai Losan- 
gele. Jo pobūdis buvo visai kitoks. Vietoje 
reakcijos dėl pabėgėlių teisių nesuteikimo, 
Losangelo grupė reikalavo, kad Sovietų 
olimpiados komandos sportininkai nebūtų 
įleisti į JAV, o jei jie bus įleisti, grupė 
(pasiskelbė viliosianti sportininkus pa
bėgti.

1984 metų vasario mėnesio ABC tele
vizijos tinklo Ted Koppel „Nightline“ pro
gramoje vyko diskusijos dėl TSRS koman 
dos dalyvavimo Losangele įvyksiančioje 
olimpiadoje. Tarp besiginčyjančiųjų bu
vo 'Peter V. Ueberroth, Losangelo olimpi
nio 'komiteto organizacijos pirmininkas, 
kolumnistas William Buckley, Tony Ma
žeika, ir kt. Tony Mažeika atstovavo besi
organizuojančią koaliciją, kuri reikalavo, 
kad TSRS olimpinei komandai nebūtų 
leista įvažiuoti į Jungtines Amerikos Vals 
tijas, kaip pabaudą už Korėjos keleivinio 
lėktuvo nušovimą 1983 metais.

„Ban the Soviets“ koalicija teigia, kad 
ją sudaro 155-165 organizacijos su milijo-

Amsterdamo naujagimis — .Suktinis"
Šis kazimierinis pavasaris Olandijos lie 

tuviams buvo turtingas darbais ir įvy
kiais. Po gražaus „Dainos“ pasirodymo 
Hilversume, balandžio 29 d. Amsterdamo 
nacionalinių kultūros kolektyvų centre su 
netikėtu pavadinimu „Mozės namai“ dai- 
niečiai draugiškajame kūrybiniame „jau
nimėlyje“ kartu su brangia viešnia iš Pa
ryžiaus Jolanta Vaičaityte darė lyg savo 
naujo repertuaro — ypatingai raudų — 
perklausą, žavėjosi stipriu ir spalvingu Jo 
la-ntos balsu ir susipažino su Vaičaitytės 
autorine kūryba — muzika nūdienių Lie 
tuvos poetų tekstams. Dainininkė kompo 
zitorė pati sau akompanavo gitara, šio sa 
vybės koncerto dalyvė buvo ir nauja mū
sų viešnia — aukšto muzikalumo estų 
smuikininkė Karmen Laanemagl.

Tikra malonių staigmenų diena — po 
lietuviškų dainų ir raudų neįprastais -Olan 
dijoje ritmais Mozės namuose ėmė suktis 
keturios grakščios šokėjų poros, skelbda
mos naujo kolektyvo — „Suktinio“ šokių 
grupės gimimą!

Teatliko „šustą“, „Suktinį“ ir „'Klum
pakojį.“ Bet tokia svarbi pirmiena — olan 
dės atkuria lietuvišką liaudies choreogra
fiją pagal B. Spies-Gailiūtės iš Belgijos 
joms atsiųstus aprašymus. Aišku — joms 
dar toli iki to kūrybinio brandumo, kokio 
vis laibiau pasiekia „Daina“. Bet „Sukti
nis“ turi gerų perspektyvų: suktinietės ga 
blos, susidomėjusios savo pionierišku 
Olandijoje darbu, joms įkvepia daug en
tuziazmo vadovė Linda Hukstra, nemažai 
dirbusi su kitomis -nacionalinėmis choreo
grafijos grupėmis.

Tad „Daina“ su „Suktiniu“ darosi jau 
lietuviško liaudies meno židiniu. Apie tai 
paprašėme pasidalinti mintimis mieląją 
Jolantą.

— Labai patenkinta šiuo nebe pirmuoju 
susitikimu su Olandijos -lietuviškojo me
no mylėtojais. „Daina“, jautraus muziko 
Pauliaus de Boer vadovaujama, jau turi 
savo stilių ir braižą, verta plačios lietu
viškos visuomenės dėmesio ir paramos 
— to laibai reikia šiems pasiryžėliams, ku
rie su savo kukliais ištekliais nesigaili lai 
ko ir energijos mūsų dainoms, o dabar ir 
mūsų šokiams propaguoti. Amsterdamo 
jaunuolių karštos simpatijos Nemuno 
krašto meno lobiams mane be galo jau
dina, — pareiškė mums J. Vaičaitytė.

O apie pirmutinį akstiną „Dainai“ Olan 
dijoje atsirasti kalbėta gegužės 3 d. visai 
kitokio pobūdžio pobūvyje. Seniausio Ni- 
derlandų — Leideno universiteto jauni
mas pakvietė Amsterdamo Bukovsikio Ko 
-miteto bendradarbį Janą de Būrą ir Ams
terdame gyvenantį I. Kaplaną papasako
ti apie Samizdatą Sovietijoje. De Bur 
trumpai apibūdino disidentinės spaudos

„BAN THE SOVIETS“
nais pritariančių. Tikrumoje joje dirban
čių skaičius turbūt siekia apie 30-40 žmo 
nių. Yra žinomos devyniolika prie koalici 
jos prisidėjusios organizacijos ar jų sky
riai (amerikiečių-American Conservative 
Union, Concervative Caucus, Young Ame
ricans for Freedom; afganistaniečių-Afgha 
nistan Freedom Federation, Federation 
for Afghan Freedom Action; čekų- Cheko 
Slovak Freedom Federation; korėjiečių- 
El'derly Korean American Association of 
Orange County; kubiečlų-Junta Patriotica 
Cuba-na, Cuban Alpha -66; lenkų-Polish 
American Congress; rusų-Panorama Rus
sian League Magazine, Coalition against 
Soviet Aggression; slavų-Pomost Socio-Po 
litical Congress; vengrų-Hungarian Free
dom Fighters Federation; pabaltlečių-Bal 
tic American Freedom League, Estonians 
of Los Angeles, Lithuanian Community of 
Santa Monica, Lithuanian Information 
Center, Lithuanian World Youth Associa
tion). Pramatytas biudžetas buvo skelbia 
mas 50.000 — 63.000 dolerių sumoje.

Dar prieš šios koalicijos pradžią Kali
fornijos valstijos senatorius John T. Doo 
little (konservatyvus respublikonas) buvo 
pradėjęs akciją rezoliucijos pravedimui, 
kuri prašė JAV prezidentą Reaganą už
drausti TSRS olimpinei komandai įvažiuo 
ti į JAV. Ši rezoliucija buvo Kalifornijos 
senato priimta be „Ban the Soviets“ koa
licijos talkos, bet Losangelo burmistrui 
įsikišus, ji buvo atšaukta.

„Ban the Soviets“ koalicijai pavyko iš
vystyti stiprią propagandą televizijoje 
(pvz., vasario mėn. ir gegužės 15 ABC 
„Nightline“ programose) ir amerikiečių 
spaudoje, ypač „Los Angeles Times“, 
„Washington Post“, kariuomenės „Star 
and Stripes“, „Time“ žurnale. Tai buvo 
gana stambūs atsiekimai.

Tikros šių pasekmių priežastys gali 'bū 
ti tik spėjamos. Abejotina, kad vien pa
grindinių vadovų, David W. Balsiger, 
Tony Mažeika, Gene Vosseler, ryšiai ir ap 
sukrumas nuomonių įtai-gavimo srityse 
būtų pakankamai patraukti televizijos ir 
spaudos darbuotojų dėmesį. Yra žinoma, 
tačiau, kad žinių skelbėjai, visuomet afoe- 

veiklą Sovietų Sąjungoje ir perdavė žodį 
I. Kaplanui — painformuoti apie padėtį 
Lietuvoje.

Buvęs Vilniaus žurnalistas pirmiausia 
priminė, k-ad kaip -tik Leidene dar 1907 m. 
busimasis Karališkosios Mokslų Akademl 
jos narys, baltoslavistas R. van den Meu- 
len, didžiojo lituanisto Leskino mokinys, 
apgynė savo disertaciją apie jausmų Ir 
aistrų palyginimus su gamtos reiškiniais 
lietuviškose dainose ir raudose. Kai jau
nas olandų mokslininkas dar ruošė savo 
promocinį darbą, carinėje Rusijoje buvo 
uždrausta spausdinti lietuviškai lotynų 
raidėmis, ir anuo metu atsirado lietuviš
kas Samizdatas — „Aušra“, „Varpas“ ir 
kiti slaptosios spaudos organai, kuriuos 
spausdino Rytprūsiuose ir per ištisą knyg
nešių tinklą gabeno ir platino Lietuvoje. 
Pademonstravęs leldeniškei auditorijai tą 
studiją apie dainas ir raudas antikvarinį 
originalą, I. Kaplanas nurodė, kad R. van 
den Meuleno knyga sukėlė mintį organi
zuoti „Dainos“ ansamblį, o kad ano laiko 
„Aušros“ ir „Varpo“ kova prieš rusifika
ciją, sovietų perimtą iš carizmo, yra da
bartinio lietuviškojo Samizdato, jau turin 
čio lietuviškąjį Savilaidos vardą, ištver
mingai tęsiama.

Užbaigai I. Kaplanas paskaitė išverstus 
į olandų kalbą savo eilėraščius apie Lie
tuvos kančių kelią.

Leideno profesorius Steinmeoas trum
poje apžvalgoje analizavo diktatūrinės vai 
džios santykius su literatūra.

Gegužės 4 d. Roterdame pirmą kartą 
taip gausiai susirinko Olandijos lietuviai. 
Susirinkimas vyko kviestinių pobūvių ka
vinėje. Bendruomenės narius svetingai pri 
ėmė tautiniais rūbais pasipuošusios pir
mininkė M. de Spanje-Augustaitytė ir M. 
van Ditmar-Mykolaitytė.

Aptarti bendruomenės darbai ir pla
nai. Pasidžiaugta, kad pirmininkės veiklu 
mo dėka lietuviai vis gyviau glaudžiasi į 
savo Bendruomenę.

Ypatingai šiltai įvertintas A. šelenba- 
chienės darbas — nepaisant asmeniškojo 
profesinio apkrovimo ši prieškarinė kau
nietė perėmė „Dainos“ repeticijų globą— 
tarsenos koregavimą. Dabar jai naujas 
krūvis — versti lietuviškų šokių aprašy
mus. Susirinkime pasidžiaugta „Suktinio“ 
daug žadančiu debiutu, „Dainos“ pasise
kimais — paminėtas dainietės Betti Hiund 
labai spalvingas raudų interpretavimas.

Ir iš visos širdies kalbėtojai susirinkime 
dėkojo nenullstamająi „Dainos“ globėjai 
ir rėmėjai Jolantai Vaičaitytei.

Iškilmingai, įspūdingai sugiedotas Tau 
tos himnas. Su optimistiniu ryžtu Ben
druomenė žengia į tolimesnį savo veiklos 
etapą. J. Budreika 

jingi tautinių mažumų politiškoms pastan 
goms, gerai žinojo, kad už amerikoniškos 
konservatyvios „Ban the Soviets“ iškabos 
slepiasi imigrantai ir tautinės mažumos. 
Yra taip pat tikra, kad pastangos ne ame 
rikoniškais, bet tautinių mažumų šūkiais 
žinių tarnybų dėmesio būtų visai nesulau 
kę. Iš tikro, kai buvo paskelbta, kad šios 
koalicijos branduolį sudaro imigrantai, 
daugelis amerikiečių pradėjo rodyti nepa
sitikėjimą;, o gal ir nejaukumą, kad poli
tinė iniciatyva yra „svetimšalių“ rankose.

Koalicijos akcija rėmėsi dviem sau 
prieštaraujančiais reikalavimais: uždraus 
ti TSRS komandai atvykti į JAV Ir akty
viai skatinti TSRS komandos dalyvių pa
bėgimą.

Pirmas reikalavimas buvo sensacingas, 
bet jis negalėjo būti rimtai priimtas, nes 
Losangelo miestas ir JAV olimpinis ko
mitetas jau seniai įtaigavo Tarptautinį 
olimpinį komitetą olimpiadą vykdyti Los
angele. šie sprendimai yra daromi beveik 
aštuonis metus iš anksto vadovaujantis 
tarptautinėmis taisyklėmis, kurios nelei
džia rengėjams uždrausti olimpiadoje da
lyvauti kitų valstybių komandoms. Los
angelo olimpiada buvo patvirtinta trijų 
JAV prezidentų — Fordo, Carterio, ir 
Reagano. Taigi, Sovietų komandos neįsllei 
dimo reikalavimas nebuvo ir negalėjo bū
ti rimtas.

Antras reikalavimas tapo nerealus pa
čiai koalicijai pasiskelbus, kad darys vis
ką, kad kuo daugiau TSRS komandos na
rių prašytų politinio prieglobsčio teisių. 
Pradėjus tokią reklamą vystyti, koalicija 
nustojo bet kokios galimybės prieiti prie 
sportininkų, nes JAV vyriausybė ir olim
piados rengėjai pasiskubino TSRS garan
tuoti sportininkų saugumą ir izoliaciją 
nuo tokių įtakų ir demonstracijų. Kai vos 
prieš kelis mėnesius JAV vyriausybė už
draudė Aerofloto lėktuvui atvežti TSRS 
užsienio reikalų ministerį Gromyką į Jung 
tinių Tautų Organizacijos posėdžius, da
bar JAV net leido sovietams atplukdyti 
turistinį laivą jų sportininkų apgyvendi
nimui žaidynių metu.

Nežiūrint prieštaravimų sau patiems, 
„Ban the Soviets“ akcija davė TSRS pro
pagandinį impulsą atsisakyti nuo daly
vavimo olimpiadoje ir pastatė prezidento 
Reagano vyriausybę gana nesmagiem pa
dėtim Kolumnistas S.S. Rosenfeldas vyku 
šiai nurodė, kad vyriausybės propagandos 
pastangos š.m. kovo mėn. 17 Baltic Ame
rican Freedom League susirinkime, daly
vaujant JAV užsienio reikalų minlstecio 
padėjėjui žmogaus teisių reikalams, El
liott Abrams, įklampino pačią vyriausyoę. 
Tuo metu buvo žinoma, kad Baltic Ame
rican Freedom League yra viena iš vari
klių sovietų sportininkams į Losangelą 
neįsileisti. E. Abrams tačiau šią grupę 
skatino, kalbėdamas: „Aš naudojuos šia 
proga pabrėžti savo ir Reagano vyriausy
bės pritarimą...ir sveikinu jūsų darbą Pa
baltijo žmonių naudai...“

„Ban the Soviets“ koalicijos skelbimai, 
kad ji aktyviai skatins ir verbuos pabėgė
lius iš TSRS olimpinės komandos buvo pri 
imami be komentarų. Jie skelbė, kad iš 
800 sportininkų galima tikėtis apie 200 
pabėgėlių. Nei televizijos, nei spaudos ko
mentatoriai niekad nepaklausė, ar tokia 
akcija yra istoriniai paremta (t.y., kiek 
Sovietų sportininkų praeityje pabėgo iš 
olimpinių varžybų? Atsakymas — nė vie
nas). Niekas nepasiteiravo, ar impulsyvūs 
raginimai pabėgti yra atsakomingl vilio
jamų žmonių atžvilgiu.

„Ban the Soviets“ išvystyta akcija buvo 
TSRS priimta taip pat neįprastai. Sovietų 
Sąjunga visuomet pabrėžia antikomunis
tinių sąjūdžių neskaitlingumą ir jų ma
žą įtaką. Šiuo atveju Sovietai savo at
sisakymą dalyvauti Losangelo olimpiado
je motyvavo ne kaip atsakymą į JAV boi
kotą 1980 varžyboms Maskvoje, bet kaip 
tik dėl antisovietinių grupių įtakos ir jų 
sudaromos nepalankios atmosferos spor
tininkų saugumo trūkumais. Atsime
nant, kad Sovietai retai pripažįsta antiso- 
vietiško elemento buvimą žmonių tarpe, 
jų motyvacija ir noras pabrėžti „Ban the 
Soviets“ koalicijos svorį buvo labai neti
kėtas.

Kodėl Sovietams prireikė reklamuoti to 
kią konservatyvią ir antisovietišką laiky
seną apsišaukuslą mažumų koaliciją? Ko 
dėl ši koalicija, pradėdama savo įtaką vys 
tyti iš karto pasišovė TSRS komandai ne 
leisti įvažiuoti į JAV? Kodėl Amerikos te 
levizija ir spauda, kuri labai retai pripa
žįsta Tautinių mažumų pastangas, šios ko
alicijos šūkiams paskyrė tiek daug dėme
sio ir vietos? Tai yra klausimai, kuriems 
atsakymų nėra Ir turbūt nebus.

Sovietų atsisakymą sekė skubios ame
rikiečių ir valdžios pastangos patenkinti 
visus Sovietų saugumo reikalavimus, at
stovų siuntimas į specialų Tarptautinio 
olimpinio komiteto posėdį Šveicarijoje, 
netgi prezidento kandidato Jessie Jack- 
sono vizitas į Sovietų ambasadą ir jo siū
lymasis važiuoti į Maskvą padėtį gelbėti.
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Pramoginių šokių atlikėjų konkursas
Gegužės 5-6 d. Vilniaus sporto rūmuose 

vyko Tradicinis aukščiausios klasės pra
moginių šokių atlikėjų konkursas „Vil- 
nius-84“.

Dalyvavo ir užsienio šalių šokėjai. Šo
kius demonstravo J. ir C. Norvaišos ir 
pramoginių (šokių kolektyvai. Konkurso 
režisierė — L. Tautkuvienė.
Meno parodos

Gegužės 8 d. Kauno paveikslų galerijo
je atidaryta dailininko P. Poručio ir ge
gužės 10 d. dail. V. Krasausko kūrybos pa 
rodos.

Vilniaus fotografijos salone atidaryta 
Rytų Vokietijos IX fotografijos paroda.
Gėlių auginimas

Vaisių ir daržovių ūkio ministerijos sis
temoje gėles augina 14 ūkių 15,8 ha šilt
namių plote. 1983 m. skintų gėlių išaugin 
ta 11 milijonų vienetų. Tačiau spaudoje 
nusiskundžiama gėlių trūkumu.
Dujotiekio trasa ir ryšio stulpai

Praėjo penkeri metai, kai pro Vydman- 
tų tarybinio ūkio laukus buvo nutiesta du 
jotiekio trasa. Ji nužymėta ryšių stulpais. 
Stulpai pasvirę, kai kurie su visomis vie
lomis ilsisi ant žemės.
Bokso turnyras

Kauno sporto halėje pasibaigė tarptauti 
nis bokso turnyras, kuriame odinės pirš
tinės meistrai kovojo dėl „Sovetskaja Lit
va“ laikraščio prizų.
Estafetė Vilniaus gatvėmis

„Vakarinių naujienų“ estafetėje Vil
niaus gatvėmis dalyvavo 1500 sportininkų 
iš 122 komandų. Laimėjo Vilniaus pedago
ginio instituto studentai.
Įsteigtas Pavilnių gamtos parkas

Lietuvos TSR ministrų taryba nutarė 
įsteigti Vilniaus mieste valstybinį Pavil
nių gamtos parką, kurio plotas sudarys 
175'0 hektarų.
Įteikti diplomai

Lietuvos Žemės ūkio akademija šiais me 
tais išleido 118 agronomų, 47 miškų ūkio 
inžinierius, 70 ekonomistų organizatorių.

Templetono premija
Anglijos karalienės vyras princas Pily

pas gegužės 15 d. Londone anglikonui ku
nigui Michael Bourdeux iškilmingai įtei
kė šiemetinę Templetono premiją už reli
gijos ugdymą pasaulyje. Premijos laurea
tas kun. Bourdeaux 1969-ais metais įkūrė 
netoli nuo Londono — Kestono vietovėje 
— dabar jau plačiai žinomą Kestono kole 
giją, kurioje yra renkama dokumentinė 
medžiaga apie krikščionių persekiojimą 
komunistų valdomuose Centro ir Rytų 
Europos kraštuose ir kuri įvairiais bū
dais paremia tų kraštų tikinčiuosius, kata 
likus ir kitų religinių bendruomenių na
rius. Kunigo Bourdeaux įkurtoji Kolegi
ja yra daug pasitarnavusi ir Lietuvos ka
talikų Bažnyčios dabartinės sunkios bū
klės iškėlimui Vakaruose. Kolegijos spaus 
dinamuose biuleteniuose Ir atskiruose lei 
diniuose visada yra pateikiama informa
cijų apie katalikų persekiojimą Lietuvo
je, taip pat apie Lietuvos tikinčiųjų ve
damą kovą už religinės laisvės apsaugo
jimą.

Pats kun. Bourdeaux yra parašęs anglų 
kalba dabar jau plačiai paplitusią knygą 
apie Lietuvą „Land of Crosses", — Kry
žių Kraštas, joje apžvelgdamas Lietuvos 
katalikų Bažnyčios tragišką Istoriją nuo 
Antrojo pasaulinio karo pradžios iki šių 
dienų. Dalyvaudamas tarptautiniuose su
važiavimuose arba skaitydamas paskaitas 
įvairiuose kraštuose, kun. Bourdeaux 
taip pat visada pamini Lietuvos tikinčių
jų dabartines sunkias problemas. Priim
damas garsiąją Templetono premiją, kun. 
Bourdeaux pažymėjo, kad religijos išli
kimas ir dargi pastebimas jos atgimimas, 
nežiūrint žiaurių persekiojimų Sovietų 
Sąjungoje ir jos valdomuose kraštuose,yrą 
vienas didžiųjų stebuklų krikščionybės is 
torijoje. Templetono premija už religijos 
ugdymą pasaulyje yra skiriama jau dvy
liktą kartą. Premijos laureatų tarpe yra 
žmonių meilės apaštale motina Teresė iš 
Kalkutos ir iš Sovietų Sąjungos ištremtas 
žymusis rusas rašytojas Aleksandras So- 
ženitcynas. (KL)

Šie žingsniai rodė paniką ir nereikalin
gus, neapgalvotus nusižeminimus.

Įdomu, kad po Ilgo svyravimo net pa
prastai santūrus Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas prisijungė prie „Ban 
the Soviets" akcijos, pakartodamas 1980 
metų raginimą izoliuoti Sovietų Sąjungą 
nuo dalyvavimo tarptautiniuose įvykiuo
se. Bet tai yra jau kita tema.

L. Kasiulis
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LIETUVOS GL0BEL4S ŠV. KAZIMIERAS
11. SUNYKSTA ŽEMEI, 

UŽGIMSTA DANGUI
Paskutinius 1483 m. vasaros, rudens bei 

žiemos mėnesius Kazimieras greičiausiai 
praleido Vilniuje ir Trakuose. Jau sirgo 
plaučių džiova, iki pat mūsų laikų baisia 
ir beveik nepagydoma liga. Tiktai pasta
raisiais dešimtmečiais, atradus antibioti
kus, džiova tapo nebe tokia baisi. Plau
čius ardančios bacilos ir dažnai pakylan
ti temperatūra silpnino jaunuolio organi
nių. Bet tokioje ligoje dažnai padidėja ly
tinis juslingumas. Jo nuolatinis tvardy- 
mas, anų laikų gydytojų klaidingu įsitiki
nimu, tik skatinęs ligos agresyvumą. No
rinčiam pasveikti, būdavo patariama pa
siduoti potraukio reikalavimams, juos 
būtinai patenkinti, štai kaip apie tai ra
šo vysik. Zakarijas Ferreris, pirmasis šven 
tojo biografas: „Kai jis pačiame jaunys
tės žydėjime susirgo tokia kroniška liga, 
prieš kurią, gydytojų tvirtinimu, negelbs 
ti jokie kiti vaistai kaip jaunos moters 
meilė, tai jo tėvai ir artimiausieji ėmė jį 
atkakliai ir primygtinai įtikinėti, prašyti, 
reikalauti, kad dėl gyvybės išsaugojimo 
leistų šalia savęs atsigulti ir save apkabin 
ti gražiai ir dailiai jaunuolei, kurią jie 
jam buvo jau iš daugelio parinkę. Bet jis, 
kaip visuomet, labai išmintingai atsakė: 
bevelijąs čia prarasti žemišką ir trum
palaikę gyvybę negu netekti amžinojo ir 
niekad nesikeičiančio gyvenimo danguje. 
Ir visiems ten esantiems jis prikaišiojo, 
kaip jie nesigėdiję jam siūlyti tokį drau
džiamą dalyką. Kai jo namiškiai vis ne
atlyžo ir visaip ragino rūpintis savo žy
dinčia jaunyste, sveikata ir gyvybe, ir jų 
maldavimai pasidarė tiesiog 'įkyrūs, Ka
zimieras atsakė: nežinąs jokios kitos gyvy 
bės, jokios kitos sveikatos, kaip Viešpatį 
Kristų; kad su Juo visuomet galėtų būti, 
trokštąs sunykti ir nujaučiąs, kad šis 
troškimas netrukus išsipildys“ (Actą 
Sanctorum, Marti! I, 350 B-C).

Taip liudija Zakarijas Ferreris. Toks 
detalus dalyko aprašymas negalėjo būti 
išgalvotas. Nors šiandien aišku, kad to
kios anų laikų gydytojų pažiūros buvo 
klaidingos, bet tuomet, matyt, tuo tikėta. 
Todėl šv. Kazimiero laisvas, pagal sąži
nę apsisprendimas buvo didvyriškas ak
tas. Jis savo geležine valia, Dievo malo
nei ją stiprinant, karališkai valdė save, sa 
vo kūną, savo maištaujančius jausmus. 
Tai herojiškai stiprios asmenybės pavyz
dys! Jis uždegą kiekvieną jaunuolį, jau
nuolį, jaunuolę, vyrą ir moterį, kurie be 
nuolaidų kovoja už skaistumą ir nesitaiks 
to su kokiais nors sąžinės kompromisais. 
Šv. Kazimieras savo didvyriška laikysena 
aiškiai įrodė, jog šventumas yra galimas 
ir pasiekiamas.

Šventojo tėvas, karalius Kazimieras, tų 
1483 metų pabaigoje turėjo vykti į Liubli 
ną, kur buvo sušauktas seimas. Atrodo, 
kad visa karaliaus šeima apie gruodžio mė 
nėšio vidurį drauge pajudėjo iš Vilniaus 
ir Kalėdoms atvyko į Gardiną. Kai kas 
mano, kad karalienė Elzbieta su vaikais 
norėjusi važiuoti toliau į pietus, į Kroku
vą. Bet žiemos šalčiai ir silpna Kazimiero 
sveikata ją nuo to sulaikę. Kad Kazimie
ras mirė Gardine, liudija jau minėtas Za 
karijas Ferreris, kuris rašė, kai Vilniuje 
dar buvo gyvų žmonių, žinojusių apie ka 

BALYS GAJAUSKAS

DARBININKO 
GYVENIMAS

ŽV1LGNIS Į TSRS DARBININKŲ PADĖTĮ

Lengva valdyti tautą, kuri nekovoja dėl geres
nio gyvenimo. Savo pasyvumu ji sudaro sąlygas vai 
dančiajai grupelei piktnaudžiauti valdžia, išnaudoti 
tautą. Kuo tauta pasyvesnė, tuo lengviau į valdžios 
aparatą prasiskverbia karjeristai, biurokratai, leng
vo pasipelnymo mėgėjai bei diktatoriai. Tokia tauta 
kenčia pažeminimą ir tik aimanuoja dėl savo sun
kios būklės. Ji džiaugiasi tik trupiniais, kuriuos ret
karčiais jai nuberia valdovai. Ji susitaiko su savo 
vergiška padėtimi. Baimė sukausto jos valią kovo
ti dėl savo gerovės ir reikalauti kas jos uždirbta ir 
kas jai priklauso. Valdančioji grupelė stengiasi iš
laikyti tokią būklę. Virš tautos galvos nuolat kabo, 
lyg Damoklo kardas, žiaurių bausmių grėsmė. To
kia ir Tarybų Sąjungos „realaus socializmo“ nuo
latinė tikrovė.

TSRS tautos suvaržytos ir sukaustytos baime, 
nes bolševikai jas valdo fiziniu bei dvasiniu teroru. 
Tai ligota visuomenės santvarka. Ji išsigimė, šioje 
visuomenėje paplitęs melas, veidmainiavimas, o dėl 
žemo pragyvenimo lygio — sukčiavimas, vagystės ir 
kitos ydos. Svarbiausi visuomenės siekimai — kaip 
ką gauti, kur ką nusipirkti, kaip ką iš įmonės pa
vogti. Aukštesni idealai jos nejaudina. Ji nesvarsto 
kokia santvarka geresnė, kokių pakeitimų reikia, 
kad pakiltų jos gerovė. Tai svarstyti draudžiama, 
todėl pavojinga. Leidžiama tik girti bolševikų san
tvarką. Demokratinis kelias spręsti gyvenimo pro
blemas uždraustas. Todėl visuomenė apie jį men
kai tenusimano.

Dabartiniame istoriniame tarpsnyje vienos tau 
tos pasiekė aukštą ekonominės raidos lygį, kitos — |

ralaičio mirtį ir dalyvavusių jo laidotu
vėse. Todėl mažiau tikėtina yra žinia, 
kurią randame 80 metų vėliau kan. Jur
gio Svencickio rašytoje šventojo biografi
joje, pagal kurią Kazimieras miręs Vilnių 
je. Klaidingą Svencickio žinią pakartojo 
ne vienas vėlesnių laikų autorius, tarp jų 
ir istorikas Albertas Kojalavičius.

Kai ligonio sveikata dar labiau pablo
gėjo, parskubėjo iš Liublino 
ir tėvas. Sykiu su juo, matyt, atvyko ir 
seime dalyvavęs Krokuvos vyskupas Jo
nas Rzeszovskis. Be to, Pskovo metraščio 
žiniomis, kovo mėnesio pirmosiomis die
nomis su reikalais atvyko iš Pskovo per 
Vilnių į Gardiną to miesto atstovų dele
gacija. Susirūpinęs karalius juos labai pa 
garbiai priėmęs^ išklausęs ir apdovanojęs. 
„Prie mūsų pasiuntinių tada mirė kara
liaus sūnus“ — pažymi metraštininkas.

Smulkių žinių apie Kazimiero mirties 
aplinkybes neišliko. Lenkų rašytoja Anta
nina Domanska bando taip pavaizduoti šv. 
Kazimiero mirtį: Kovo 4 dienos ankstų ry 
tą į bažnyčią „atneštas neštuvais, jis su 
didžiausiu pasigėrėjimu įsmeigė akis į 
altoriaus paveikslą, į Angelų Karalienės 
veidą, kartodamas „Omni die die Mariae“. 
Per evangeliją paprašė padėti atsistoti ir 
klausėsi Kristaus žodžių nuleista galva. 
Per pakylėjimą parpuolė ant abiejų kelių; 
gydytojų ir dvariškių keliamas, su liūdnu 
priekaištu pažvelgė į juos ir tarė: „Kodėl 
esate tokie 'įkyrūs ir mane varginate, kai 
mano Viešpats nužengia iš dangaus?" Be
klūpančiam nusviro žemyn galva, ir gilia 
me nusižeminime jis pradėjo alpti, bet, 
dvariškių įkeltas 'į nešiojamą kėdę — iek- 
tiką, atsigavo. Išgirdęs kutnigo žodžius: 
„Štai Dievo Avinėlis“, jis pagyvėjo ir vi
sas nušvitęs kartojo: „Viešpatie, nesu ver 
tas, kad ateitum..., bet tik tark žodį...“ 
Celebrantas davė jam paskutinį kartą švč. 
Sakramentą — Viatiką, tardamas: „Mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas tesergs 
ti tavo sielą amžinajam gyvenimui“. Po 
„Ite, missa ėst“, kaip paprastai, karališ
kasis choras užgiedojo šv. Kazimiero my
limiausią giesmę „Omni die“, bet, ne
baigus posmelio, kapelionas, pakeldamas 
ranką, nutraukė džiaugsmingą giesmės 
melodiją ir su ašaromis pradėjo: „Re
quiem aeternam... — Amžinąjį atilsį duok 
jam, Viešpatie!“ (žr. Katalikų kalendorius 
žinynas 1984, Kaunas-Vilnius 1984, 103- 
104).

Taip 1484 metų kovo ketvirtosios anks
tyvą rytmetį, pirmąjį gavėnios ketvirtadie 
nį, šiam daug žadančiam jaunuoliui, kara 
liškajam princui, bet drauge ir ištikimam 
Dievo tarnui, pasibaigė žemiškoji kelionė. 
Jis mirė, bet neišnyko. Tą dieną ir valan
dą jis naujai gimė, gimė dangui. Buvęs 
pavyzdžiu visiems, kuriems skirta akty
viai įsijungti į šios žemės gyvenimą, kan 
triai nešti jo vargus ir sunkumus, jis tapo 
skatintojų ir globėju visų tų, kurie su
simąsto prie amžinybės paslapties ir žmo 
gaus sielos nemirtingumo, prie gilių tiesų, 
kurios žmogui padeda nustatyti teisingą 
skalę vertybių — tų jo savybių ir gėry
bių, kurios, būdamos net puikiausios ir 
brangiausios, ilgainiui tampa nepastovios 
ir laikinos, — vienu žodžiu, jis ypač ska
tina ir globoja tuos, kurie rimtai ieško ir 
siekia savo pagrindinio gyvenimo tikslo. 

žemesnį, bet ir jos spartina savo raidos tempus. Bol
ševikų imperijos tautos užima ypatingą vietą pasau
lio tautų tarpe.

Rusijos imperijos saulėlydyje didžiausia jos gy
ventojų dalį sudarė valstiečiai. Jie buvo labiausiai 
užguiti tuomet, tokie jie liko ir šiandien, bolševikų 
imperijoje. Valstiečiai nulėmė žemą vidutinį pra
gyvenimo lygį tautų sąmoningumą. Visi rusų im
perijos gyventojai skurdo, bet valstiečiai labiausiai, 
nes čia ilgai užsitęsė baudžiava. (Rusija paskutinė 
Europoje panaikino baudžiavą). Carinė santvarka 
nuo seno skiepijo gyventojams nuolankumą. Tobu
lesnės visuomenės idėjų bijojo, todėl neleido joms 
plisti. Be to, atsilikusiems valstiečiams jos buvo ne
suprantamos. Dėl atsilikusios visuomenės santvar
kos Rusijos imperijos tautų sąmoningumas, išsky
rus lenkus ir lietuvius, buvo žemas. Todėl jos neko
vojo dėl savo gerovės ar demokratinių laisvių. Tik 
negausi inteligentijos dalis, susipažinusi su Vakarų 
Europos visuomenine mintimi, sielojosi dėl savo 
tautų atsilikimo. Taip pat negausios praeito šimt
mečio pabaigos organizacijos netapo visuomeninės 
veiklos katalizatoriais.

Pirmasis pasaulinis karas ypač skaudžiai pa
lietė Rusiją. Ūkiškai atsilikusi, karo nualinta, skurs 
tanti Rusija tapo gera dirva įvairiems pasaulio pėrė 
Jūriams. Grupė sąmokslininkų, pasinaudojusi vi
daus politiniu chaosu, liaudies masių tamsumu, da
lies kariuomenės dezorientacija, užgrobė valdžią 
iš tik ką susikūrusios demokratinės vyriausybės. 
Bolševikų sėkmę nulėmė jų sumaniai išnaudojami 
žemiausi žmonių instinktai, nesąmoningiausiai tau
tos daliai bolševikai siūlė plėšti turtingesniuosius, 
dalytis jų turtą. Skelbė, būk tai viskas priklauso liau 
džiai. Patys tamsiausi gaivalai palaikė tuos šūkius 
ir prisidėjo prie bolševikų. Pilietiniame kare žuvo 
ar emigravo aktyvesnė, prieš bolševikus nusiteikusi, 
rusų tautos dalis. Carinės santvarkos šalininkus ir 
potencialius savo priešininkus bolševikai suiminėjo 
ir uždarinėjo į ką tik įkurtus konclagerius. Pasibai
gus pilietiniam karui, rusai bei kitos bolševikų im

Jis padeda jiems išsikapstyti iš nihilizmo 
bedugnių ir abejonių sūkurių, jis jiems 
parodo, kur yra tikrasis asmenybės tobu
lumas, kur ir kaip žmogus yra išaukština
mas, kur ir kaip jis pasiekia negirdėtą, ne 
regėtą laimę, kurią „Dievas paruoš? 
tiems, kurie jį myli“ (pig. 1 Kor 2, 7-9).

Užtat verta įsidėmėti vieną kitą šven
tojo kasdien kartotą Marijos himno pos
melį:

Tenesaisto, tenešvaisto 
Žemės geiduliai manęs, 
Jie aptemdo ir sulamdo 
Tuos, kurie jiems pasives.

Te man sielos neužvaldo 
Išdidumas niekados, — 
Broliams meilę jis atšaldo, 
Jiems padaro daug skriaudos.

Tenevaldo, teneskaldo
Niekad pyktis man rimties;
Jis daugybės mūs blogybių 
Nuolat būna priežastis.

Leisk, visiems kad būčiau mielas, 
Pasišventęs, nuolankus, — 
Gerumu patraukčiau sielas 
Minti Viešpaties takus.
(Plg. Katalikų kalendorius-žinynas 1984, 

Kaunas-Vilnius 1984, 106-107)
Paulius Rabikauskas

Atsiųsta paminėti
„Lietuvių Dienos“ žurnalo balandžio 

mėnesio numeryje randama:
Antanas Firavičius. A Firavičiaus kal

ba Montrealyje, Kanadoje. Pranys Aiže
nas — Pokalbis su judriausiu Tautos Fon 
do darbuotoju. Iš Vytės Nemunėlio „Ma
žųjų Dienos“. Juozas Tininis — .^Nuomi
ninkė“. Dr. Jonas Balys — Pasaulio me
džio ieškojimas. J. GI. — Nauja ornamen 
tinė puošmena šv. Kazimiero šventovėje. 
Prel. Vytautas Balčiūnas — Kun. A. Rub- 
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Kazimierą. Jurgis Gliaudą — Epochinė 
antologija.

Anglų kalbos skyriuje randama:
R. Novak —- Lietuvos istorija Petro Rim 

šos akimis. Sulaužytų sutarčių rekordas. 
Europos parlamento rezoliucija. Nijolės 
Sadūnaitės prisiminimai pasiekė vakarus. 
Popiežius palygino palaimintus- kankinius 
su Sovietų aukomis. Australietis turistas 
išmestas iš Latvijos.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Viršelyje — A. Firavičiaus nuo
trauka.

„L.D.“ prenumerata — 20 dol. metams, 
Kanadoje — 25 dol. Prenumeratas siųsti: 
„L.D.“ redakcijai, 4364 Sunset BĮ v. Los 
Angeles, Ca. 90029.

NOVELĖS KONKURSAS
„Dirva“ paskelbė XXII novelės konkur 

są. Laimėjusiam autoriui bus įteikta me 
cenato Simo Kašelionio 600 dolerių pre
mija. Paskutinė rankraščiui įteikti data 
birželio 15 d. Novelė turi būti ne trumpes 
nė kaip 15 psl. mašinėle rašytų, su dvigu 
bu tarpu.

KRISTIJONAS DONELAITIS
(1714 —1780)

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svie 
tą ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama 
juokės.“ Kas nežino šių didžiojo būrų 
poeto-giesminlnko, lietuvių grožinės litera 
tūros pradininko, Tolminkiemio kunigo, 
poemos „Metai“ autoriaus, pirmųjų eilu
čių.

Šiais, 1984-sials, sukanka 270 metų nuo 
Kristijono Donelaičio gimimo, tad verta 
kiek prisiminti jo aprašytus to laikotarpio 
Mažosios Lietuvos, kaip tuometinės vokie 
čių valdžios pavadintos Prūsų Lietuvos 
(Preussisch-Litauen), lietuvininkų gyveni 
mą, jų būdą, papročius, vargus bet džiaugs 
mus, o ir juos supančią gamtą. Niekas 
taip vaizdžiai ir tiksliai neaprašė tų laikų 
Lietuvos gamtos, jos žmonių — vargdie
nių rūpesčių, linksmybių, jų santykių su 
kolonizatoriais — vokiečiais. Tuometi
niai lietuvininkai — baudžiauninkai la
bai vargo ant savo mažų, dažniausiai ne
derlingų, sklypelių ( našiausią žemę buvo 
pasisavinę ateiviai — vokiečiai), šišioniš- 
kiai — bėdžiai negalėjo ištrūkti iš bau
džiavos, apsigyventi, pavyzdžiui, dides- 
niose gyvenvietėse, kur pragyvenimas bu 
vo kur kas geresnis, nes dar nuo vokiečių 
Riterių Ordino laikų jiems buvo draudžia 
ma persikelti į miestus. Žinoma, tuo lai
ku jau buvo ir laisvų valstiečių (tokie bu 
vo Kristijono tėvai), bet jų buvo mažuma.

Kristijonas Donelaitis, gimęs Lazdynė
liuose, baigęs teologijos mokslus, buvo 
paskirtas evangelikų kunigu Tolminkie
my, vidury tuomet dar daugiausia lietu
vių apgyventos Rytprūsių dalies. Matė 
jis kaip ne tik jo, bet ir gretimų parapi
jų žmonės yra engiami, skursta, bet ir 
kaip moka džiaugtis, linksmintis. Mylėjo 
jis savo lietuvininkus ir gimtąjį kraštą, jo 
grožį. Netoliese jo bažnyčios tekėjo srau
nūs, medžiais apaugusiais skardžiais, Sveti 
tynės bei Romintos upeliai, kiek tolėliau 
savo vandenis i Prėglių varė Ungurių (vo 
kiškai Angerapp) upė. Jo parapijos ribo
se buvo garsi Romintos giria, su šimtame
čiais ąžuolais, aukštomis pušimis. Į pie
tus ir rytus nuo Tolminkiemio tęsiasi pie
tinės Suvalkijos aukštumų atšlaitės su 
iškilusiais kalnagūbriais ir jų Ožkakalnio, 
Piliakalnio, Lazdynkalnio ir kitomis vir
šūnėmis. Artimiausi miesteliai buvo šven 
tiškė, Varniai, Išlaužė, o ir aplinkiniai kai 
mai — visi lietuviškų pavadinimų. Tų vie 
tovių gyventojai: Kiauniai, Dėdžiai, Verks 
niai, Sakeliai, Užupėnai, Jurgiškiai, Ku
biliai bei kiti ir yra jo poemos veikėjai.

Kristijonas Donelaitis ne tik pamoksla
vo, kūrė savo poemą, bet buvo ir įvairia
pusiškas mokslininkas-mechanikas: lęs- 
čių šlifuotojas, termometrų, barometrų ga 
mintojas, net pianinų dirbėjas. Tai buvo 
jo pomėgis, o genialios kūrybinės min
ties šedevras — poema „Metai“ — nepa
kartojama Ir išliks amžiams. Donelaitis 
hegzametrais (anksčiau už Klopštoką) at
vaizdavo mažlietuvių 'gyvenimą, jų pa
pročius, buitį, ir vokiečių amtmonų, ir 
tuo pačiu valdžios daromą jiems skriau
dą, prlespauddą. Reikia žinoti, kad jau 
tais laikais, nors ir ne tokiu mastu, pra
sidėjo lietuvininkų vokietinimas ir jų kul
tūros bei papročių niekinimas, naikinimas. 
Donelaitis ne tik priskirdavo poezijos vei
kėjams—lietuvininkams taurias savybes, 
bet ir žmogiškas silpnybes. Jo lietuvių kai 

perijoje likusios tautos neteko aktyvesnių ir drąses
nių savo žmonių. Todėl bolševikai lengvai palaužė 
ir taip silpną bei pasyvų pasipriešinimą jų eksperi
mentams. Kolektyvizacija nusinešė milijonus vals
tiečių į kapus, o gyvuosius pasmerkė skurdui, pa
vertė bolševikų imperijos baudžiauninkais. Ypač 
sunki buvo ištremtųjų būklė. Priklijavę etiketę „buo 
žė“ bolševikai trėmė valstiečius iš tėvynės į tolimas, 
retai apgyventas savo imperijos sritis — tolimuo
sius Rytus, Sibirą, Vidurinę Aziją. Ten daugelis, ne- 
pakėlę atšiaurių gyvenimo sąlygų, išmirė. Praretėjo 
Ukraina, Rusija ir kiti kraštai. Gyventojus apėmė 
siaubas, kai jie pamatė, jog yra bejėgiai, o jų gyvy
bės bolševikai visai nevertina. Sukaustyti baimės jie 
ne tik nesipriešino, bet nedrįso skųstis savo sunkia 
dalia.

Skurdo ne tik valstiečiai. Mažai kuo geresnė 
buvo ir darbininkų bei smulkių tarnautojų būklė. 
Žemos, valstybės nustatytos algos buvo nepakeičia
mos. Miestuose stigo maisto produktų, nes kolek
tyvizacija nusmukdė žemės ūkį. Nuolatiniai „liau
dies priešų“ valymai, kai žmonės dingdavo naktimis 
negrįžtamai, gąsdino visus. Tad apie gyvenimo ge
rinimą žmonės nedrįsdavo ir prasitarti. Bolševikai 
ne tik lengvai užčiaupdavo burnas nepatenkintiems, 
bet ir prarūdydavo juos, apšaukę „liaudies prie
šais“. Tik bolševikų elitas naudojosi visomis gėry
bėmis. Tačiau ir jį baugino nuolatiniai „valymai“. 
Stalinas buvo įtarus. Jis ieškodavo ir „rasdavo“ sa
vo priešų ir elito eilėse. Todėl net valdančioji vir
šūnė nebuvo tikra dėl savo ateities.

Bolševikai baugino žmones šnipinėjimu, šalį 
apėmė šnipinėjimo psichozė. Negalėjo pasitikėti 
draugas draugu, bendradarbis — bendradarbiu, 
net brolis broliu. Stalinas sumaniai skaldė visuo
menę, baugino ją ir laikė pažabojęs nuolatine bai
me. Todėl žmonės negalėjo susivienyti kovai dėl 
savo gerovės.

(Bus daugiau)

ba pasižymi skambumu, senobiniu grožiu, 
vaizdingumu. Donelaitis pirmas įrodė ko
kia ji puiki, savita, turtinga ir tobula, jog 
galima teigti, jei jos nebūtų, reikėtų pa
našią į ją sukurti. Gaila, kad sumoderni
nant jos gramatiką, sintaksę jinai darosi 
skurdesnė, pavyzdžiui, nustota vartoti dvi 
skaitą ir kitos formos. Donelaitis, rašyda
mas gimtąja kalba, o ne vokiečių, kuria 
mokėsi, poemą skyrė lietuvininkams — 
būrams, nors dauguma jų buvo beraščiai 
ir nemokėjo skaityti.

Pirmas, atspausdinęs poemos „Metai“ 
fragmentus 1800 m. savo „Lietuvių kalbos 
mokslo pradmenyse“, buvo Pilkalnio mo
kytojas Kristijonas Gotlibas Milkus (1732 
— 1806). Spėjama, kad jis eilutes iš Do
nelaičio poemos yra paėmęs iš rankraščių, 
kurie tuomet buvo pas poeto bičiulį ir Ii 
teratūrinio palikimo saugotoją J.G. Jor
daną (1753—1822). Visos poemos leidė
jas ir vertėjas, tačiau buvo kitas Mažo
sios Lietuvos poetas Liudvikas Gediminas 
Rėza (1776 — 1840). Vėlesni vokiečių 
mokslininkai — kalbininkai: K.R. Jacobi, 
G.H.F. Nesselmanas, A. Schleicheris, net 
lietuvis, Karaliaučiaus universiteto profe
sorius, Fridrichas Kuršaitis (1806 — 1884) 
ir kiti, leido ir vertė „Metus“ vėlgi tik kai 
botyrininkams, nes buo įsitikinę ir susital 
kę su mintim, kad lietuvių tauta su laiku 
išnyks. Tad, poemą ir, apskritai, lietuvių 
kalbos ypatumus, vienkartinius perlus, pa 
gal jų nuomonę, reikėjo kaupti ateities 
kalbų mokslui, ydant neatsitiktų, kaip 
anksčiau su kai kuriomis kitomis, jau iš
nykusių tautų, mirusiomis kalbomis. Ne
tikėjo jie lietuvių tautos gyvybingumu. 
Tik Mažosios Lietuvos patriarchas Marty
nas Jankus (11858—1946) pirmasis 1891 
m. išleido savo lėšomis Tilžėje, dideliu tuo 
met tiražu (2000 egz.) jau lotyniškomis 
raidėmis, o ne gotiškomis, kaip iki tol, 
„Metų“ „Pavasario linksmybių“ skyrių 
atskiria knygute. Knygnešių pagalba šis 
leidinėlis buvo platinamas po visą Didžią 
ją Lietuvą.

Kaipgi Kristijonas Donelaitis, jo geni
jus, buvo vertinamas bei įamžinamas vė
lesnių kartų? Dabar, o jau ir anksčiau, 
žinovų jo veikalas yra greta statomas su 
garsiausiais Homerio ir A. Mickevičiaus 
(„Ponas Tadas“) kūriniais. Jau pereitam 
šimtmety vokiečių kalbininkas F. Tecne- 
ris, vėliau Mažosios Lietuvos visuomenės 
veikėjas Smalakys siūlė pastatyti jam pa
minklą jo gimtinėj Lazdynėliuose, bet jų 
pasiūlymai liko neįgyvendinti. Tik po dau 
gelio metų, 1913 m. vasarą, iper lietuvinin 
kų šventę Rambyno kalne, kilo sumany
mas Donelaičiui, 200 metų nuo jo gimimo 
proga, kitais (1914) metais šioj švento
vėj pastatyti paminklą. Tačiau komisija 
iš Steputaičio, Dr. Gaigalaičio, A. Kuršai
čio nespėjo įgyvendinti šio sumanymo — 
prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Minint 
poeto mirties 150-sias metines, 1930 m. bir 
želio mėnesį per „Aukuro“ draugijos šven 
tę Rambyno kalne, dalyvaujant tilžiš
kiams Dr. V Vydūnui, E. Jagomastui, klai 
pėdiškiams J. Sti'kloriui, A. Brakui ir ki
tiems buvo pasodinta liepa Donelaičio at
minimui. Deja, liepa neilgai žaliavo — 
naciai išrovė.

Dabar stovi jo paminklas Klaipėdoj. 
Buv. Vytauto 'Didžiojo V. gimnazija ten 
pat pavadinta Donelaičio V. vidurine mo-
kykla, yra jo vardu pavadinta gatvė (gi, 
Petro Cvirkos vardu gatvių — šimtas). 
Tai, berods, viskas. O Tolminkiemio, kur 
poetas dirbo, rašė savo poemą, nė vardo 
neliko — rusai perkrikštijo i „Čistije 
Prūde“. Klaipėdiškis

MIRĖ KUN. J. GUDAS
Gegužės 15 d. Raseiniuose įvyko vieti

nio altarista kun. Jono Gudo laidotuvės.
Kun. Jonas Gudas gimęs 1897 metais. 

Taigi buvo sulaukęs 87-nerių metų am
žiaus. Kunigu įšventintas 1925 metais. 
Prieš aštuonerius metus velionis atšven
tė savo kunigystės 50 metų jubiliejų. 
Mūsų žiniomis, tai jau aštuntas šiemet Lie 
tuvoje ir trečias Kauno arkivyskupijoje 
miręs kunigas. Kauno arkivyskupijoje 
jau apie 30 parapijų neturi savo kunigų, 
yra aptarnaujamos iš kitur. Iš trylikos 
naujų kunigų, kurie, kaip numatoma, šie
met baigs vienintelę Lietuvos Kunigų Se
minariją, tik vienas yra skiriamas Kau
no arkivyskupijai. Taip Lietuvos tikin
tieji kasmet vis skaudžiau pajunta kuni
gų stoiką. Tuo tarpu Kauno Kunigų Se
minarija dėl valdžios nustatymo gali pri
imti tiktai ribotą skaičių kandidatų. Dau 
gelio norinčių kunigais tapti jaunuolių 
prašymai yra atmetami.

MIRĖ ŽURNALISTAS J. PRONSKUS
'Gegužės 21 d. Kanadoje staiga mirė 

žurnalistas Juozas Pronslkus, neseniai at
šventęs 90 metų sukaktį. K.R.

LAIKAS GRĄŽINTI ŠV. KAZIMIERO 
PALAIKUS J JO BAŽNYČIĄ

— „AMERIKOS BALSAS“
„šiais jubiliejiniais metais daugelis lie

tuvių jaučia, kad jau laikas grąžinti Šv. 
Kazimiero palaikus į jo bažnyčią, ir jo 
bažnyčią sugrąžinti Šv. Kazimierui“, pa
brėžė anglų ir kitomis kalbomis transliuo 
tas „Amerikos Balso“ vedamasis, išreiš
kęs JAV vyriausybės nuomonę. Lietuvių 
tautos komunistiniai valdovai, anot veda 
mojo, perėmė Šv. Kazimiero katedrą ir ją 
pavertė ateizmo muziejumi. (ELTA) : .
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LAIVO DIENYNO NUOTRUPOS PO OLIMPIADOS BOIKOTO
Prieš keletą metų, prie Škotijos krantų 

nuskendo žvejybinis laivas „Nida“. Jo pri 
rašymo uostas buvo Klaipėda. Jūros ban
gos išplovė j krantą du laivo dienynus. 
Pirmasis laivo žurnalas, apimantis laiko
tarpį nuo 1974 m. lapkričio mėn. 24 d. iki 
1976 m. kovo 28 d. buvo sūraus jūros van
dens labai apgadintas ir vietomis neįskai 
tarnas, bet antrasis laivo dienoraštis nuo 
1978 m. gruodžio 8 d. iki 1981 m. gegužės 
19 d. buvo neblogai išsilaikęs ir iš jo mes 

pateikiame savo skaitytojams kai kurias 
įdomesnes ištraukas. Išrašus iš laivo žur
nalo spausdiname chronologine tvanka ir 
ne tendencingai, kaip kad apie mus buvo 
rašoma ir teigiama Lietuvoje leidžiamo ir 
užsienio lietuviams skirtame „Gimtojo 
krašto“ puslapiuose, esą, mes parenkame 
ir perspausdiname tik tas žinutes, kurios 
iškelia esančius trūkumus, bet visiškai ne
užsimename apie tarybinių žmonių darbo 
pergales. I žemiau pateikiamų autentiškų 
įrašų laivo žurnale skaitytojas pats galės 
susidaryti pilnesnį vaizdą apie esantį dar 
bo klimatą sovietų laivyne. Įrašai versti 
iš rusų kalbos.

ĮSAKYMAS NR. 7/80 m.
1980 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos žuvies 
Pramonės Ministerijos laivas „Nida“ 0561.

Žvejybos laivyno jūreiviai, kaip ir visi 
mūsų šalies dirbantieji, stengiasi padary
ti 1980 metus darbo pirmūno metais. Jie 
plačiai išvystė socialistinį lenktyniavimą, 
kad pirma laiko galėtų išpildyti šį dar
bo planą, tuo pažymėdami paskutinius 10- 
tojo penkmečio metus.

Mes jūreiviai-žvejiai irgi nestovime nuo 
šalyje, bet išėję 'į jūrą, išvystysime socia
listinį lenktyniavimą su šūkiu: „Dirbti be 
atsiliekančių“.

Laivo komiteto posėdis, kartu su darbo 
viršininkais priėmė laivo kolektyvo pa
siūlymą pripažinti darbo pirmūnals-nuga- 
lėtojais:

1. Žuvies apdirbimo brigadą, vadovau
jamą darbo meistro — B.L. Petrulevi- 
čiaus.

2. Žvejų brigadą, vadovaujamą darbo 
meistro K.S. Avetiko.

3. Tarnybos mechaniką-pakrovėją E.P. 
Michejevą ir D.J. Gudaitį.

Ypatingai reikia atžymėti ilgametį ir ne 
priekaištingą žuvies apdirbimo meistro 
B.L. Petrulevičiaus darbą, kuriam šian
dien, darbo vietoje, suėjo 55 metai.

Įsakau: už gerą darbą ir pavyzdingą dar 
bo drausmę esant jūroje, ir sąryšy su 55 
m. gimimo diena ž.ajm. Petrulevičiui B.L. 
pareikšti padėką.

Įsakymą paskelbti visai laivo įgulai. Įsa 
kymo nuorašą nusiųsti į tralerių laivyno 
bazės kadrą skyrių.

Kapitono padėjėjo gamybos skyriuje ra 
portas.

Parašas neišskaitomas.
Pasirašė: kapitonas Sobolev.
Sprendžiant iš laivo dienoraštyje jūrei

vių sąrašo, 1976-81 metų laikotarpyje ja
me dirbo nemažas būrys lietuvių. Patei
kiame kelias pavardes:

Mantvydas A.J. Nr. 3233, Čijauskas F.

J., Dokšas R.A. '3410, Jusis S.V. 1771, Jo
nušas V.B. 7989, Turauskas J.A. 1274, Pet- 
reikis Z.J. 9733, Stubrauškas I.J. 0734, 
Stonkus S.J. 0279, Saunėnas J.K. 0565, 
Sabas A.K. 7134, Irbaševičius — trečiasis 
kapitono padėjėjas ir kiti.

Be lietuvių laive dirbo rusai, ukrainie
čiai, lenkai, vokiečiai ir net jūreiviai iš 
Afrikos ir Vakarų Indijos.

O štai ir kitas įsakymas, kuris pilnas 
nuvalkiotų, pompastiškų socializmo lozun 
gų, kurie, kaip pats Brežnevas kartą išsi
reiškė „neduoda peno nei širdžiai, nei pro 
t ui“.

ĮSAKYMAS NR. 79
Centrinis Rytų Atlantas. 1981 m. 

gegužės 1 d.
Gegužės pirmąją visa sovietų liaudis, 

kartu su visa pažangiąja žmonija, švenčia 
visų darbo žmonių Tarptautinio Solidaru
mo Dieną. Pirmoji Gegužės yra šviesi pa
vasario, darbo ir taikos šventė, ši diena 
yra darbo klasės, žemdirbių, darbo inteli
gentijos ir jų siekimo už taiką, socializmą 
kovos jėgų paroda.

Įkvėpti TSRS Komunistų partijos 24-ojo 
suvažiavimo nutarimų, mūsų žvejybos lai 
vyno bazės. Raudonosios Darbo Vėliavos 
kolektyvas viršijo šių metų pirmojo ketvir 
čio darbo užduotis. Mūsų darbo kolekty
vas, sėkmingai išpildęs reiso uždavinį, su 
pakilimu sutinka Gegužės 1-ąją. Laivo 
įgula išpildė reiso užduotį, viršydama nu
matytas normas 110 proc., o žuvies miltų 
gamybos planą net 130 proc.

Gegužės 1-sios dienos šventės garbei už 
sąžiningą darbą ir asmeniškas pastangas, 
įnešant savo indėlį į bendrą darbą, įsa
kau:

Pareikšti padėką sekantiems Klaipėdos 
Refrižiratorių laivyno bazės įgulos na
riams:

1. Motoristui V.V. Jakovlevui — 0730;
2. šaltkalviui N.P. Abramčenkovui — 

2494;
3. Akustikui G.J. Bezuminui — 2947;
4. .Apdirbimo meistrui B.A. Petrulevi

čiui.
Pareikšti padėką sekantiems įgulos na

riams (seka 45 pavardės, kapitono ir 1-jo 
kapitono padėjėjo).

Sveikinu visą laivo sąstatą su Tarptau
tine Dirbančiųjų Solidarumo švente. Lin
kiu visiems pasisekimo darbe, stiprios 
sveikatos, laimės asmeniniame gyvenime. 
Pareiškiu įsitikinimą, kad likusią reiso 
dalį garbingai užbaigsime be darbo draus
mės pažeidimų.

Prašau paskelbti šį įsakymą visam laivo 
sąstatui. Įsakymo kopiją nusiųsti į Klaipė
dos RLB kadrų skyrių.

Laivo tarnybos viršininko raportas.
Pasirašė kapitonas P.V. Sobolev.
Perskaičius šiuos kapitono Sobolevo įsa

kymus, gali susidaryti įspūdis, kad laive 
darbas vyksta sklandžiai, ir įgulos nariai 
su didžiu pakilimu ir entuziazmu skina 
darbo pergales sovietų žmonių gerovei. De 
ja, pasklaidžius tolimesnius laivo žurnalo 
puslapius, vaizdas neatrodo toks jau švie-

sus—apsileidimas pareigose, . girtavimas, 
muštynės.

Štai pavyzdžiai:
1. 1979 m. kovo 12-15 d.d. kapitono pade 

jėjas V.A. Tokarev neišėjo darban. Griež
tas įspėjimas ir piniginė bauda.

2. 1979 m. rugpjūčio 6 d. motoristas J.J. 
Kveten be jokio pasiaiškinimo neišėjo bu
dėti. Atleistas iš laivo.

3. 1979 m. spalio 21 d. elektrikas Ševe- 
lov nestojo budėti. Atleistas iš darbo.

4. 1980 m. rugpjūčio 25 d. virėja A.A. 
Bamotytė buvo girta pareigose — virtuvė 
je. Atsisakė pasiaiškinti. Įspėjimas.

5. 1980 m. rugsėjo 12 d. šaltkalvis Judži 
tas neišėjo darban į mašinų skyrių. Ras
tas lovoje su virėja Bamotytė ir grubiai at 
sisakė pasiaiškinti.

6. 1980 m. rugsėjo 19 d. virėja T.G. Pod- 
vysockaja ir jūreivis N.N. Smernov stip
riai sumušė kūriką Dorochnovą jo kajutė
je už įžeidžiančiaų kalbų apie Podvysoc- 
kają ir Smernovą skleidimą laive. Iš abie
jų atimti pasai ir pašalinti iš laivo.

7. 1981 m. balandžio 21 d. radijo opera
torius J.Ž. Abramson išsiuntė nekoduotą 
radiogramą. Įspėjimas.

ĮSAKYMAS NR. D/80
Centrinis Rytų Atlantas

1980 m. rugpjūčio 28 d. vyresnioji virėja 
A.A. Bamotytė vėl dirbo virtuvėje, būda
ma neblaivi. Valgis buvo blogai pagamin
tas, žuvis pridegusi. Virtuvė nešvari. Toks 
virėjos Bamotytės apsileidimas pareigose 
pastebėtas ne vieną kartą. Nežiūrint pa
reikštų vyresniojo kapitono padėjėjo pasta 
bų, draugė Bamotytė ir toliau vartoja alko 
holinius gėrimus darbo metu. Valgį gami
na blogai.

Dėl šitokio apsileidimo savo pareigose 
dr. Bamotytės elgesys buvo svarstomas lai 
vo komiteto posėdyje. Bet virėja nepadarė 
reikiamų išvadų ir toliau laužo darbo 
drausmę.

Nagrinėjant paskutinį įvykį, virėja Ba
motytė atsisakė pasiaiškinti dėl savo tokio 
elgesio.

Remiantis aukščiau pasakytu, įsakau: 
dėl alkoholinių gėrimų vartojimo darbo 
metu ir apsileidimo savo pareigose virėjai 
A.A. Bamotytei pareikšti griežtą įspėjimą.

Įspėju visą laivo įgulą, kad už panašų 
darbo drausmės laužymą turėsiu pavarto
ti griežtesnes baudos priemones, įskaitant 
pašalinimą iš laivo.

Įsakymą paskelbti visai laivo įgulai. Įsa 
kymo nuorašą pasiųsti į Refrižiratorių Lai 
vyno Bazės kadrų skyrių.

Vyresniojo kapitono padėjėjo E.D. Fro- 
lovo raportas.

Kapitonas P.V. Sobolev.
Kaip matome iš paskelbtų nuobaudų, ne 

visiems „komunizmo statytojams“ sėkmin 
gal sekasi eiti nelengvu, Lenino nubrėžtu 
keliu ir, nežiūrint į jų apsiginklavimą 
„priešakine“ marksistine ideologija, nela
basis vis tiek sugeba „pakišti koją“.

Kai kas gali pasakyti kad „errare 
humanum“ — klysti žmoniška.

Taip, šis posakis tinka demokratinei 
suomenei, kur žmogus toleruojamas su
somis jo gerosiomis ir silpnosiomis pusė
mis, iš kur išplaukia gyvenimo vitališku
mas, jo dinamika, bet ne pretenzingai so
cialistinei visuomenei, kuri turi užsibrėžu 
si sukurti naują, utopinį žmogaus tipą, ku 
riame derintųsi fizinis ir dvasinis tobulu
mas. Koks tai būtų žmogus? Žmogus — 
robotas, aklai vykdantis iš aukščiau duo
tus įsakymus. Tai yra kiekvieno totalita
rinio režimo tikslas. Bet, kaip rodo prak
tika, tokios komunizmo ideologų pastangos 
yra pasmerktos nesėkmei, nes jos priešta
rauja gyvenimo logikai ir žmonių laisvės 
troškimui.

Kodėl Sov. Sąjunga ir jos satelitai pa
sitraukė iš 1984 m. olimpinių žaidynių? 
Į šį klausimą atsakymą mums duoda ofi
cialus Sov. Sąjungos Tautinio olimpinio 
komiteto pareiškimas, paskelbtas vilniš
kiame „Sporte“ gegužės 12 d. Jame (su
trumpintai) sakoma, kad „Amerikos val
džiai tiesiogiai nuolaidžiaujant, smarkiai 
suaktyvėjo įvairaus (pobūdžio ekstremisti
nės organizacijos ir grupės, atvirai užsi- 
brėžiančios tikslą sudaryti TSRS delega
cijos buvimui nepakenčiamas sąlygas. Ruo 
šiamos priešiškos demonstracijos, atvirai 
grasinama fiziškai susidoroti su Tarybų 
S-gos sportininkais ir oficialiais asmeni
mis. Antitarybinių, antisocialistinių or
ganizacijų vadeivas priima JAV adminis
tracijos atstovai, jų veiklą plačiai rekla
muoja masinės (mano pabraukta — K.B.) 
informacijos priemonės, šiomis sąlygomis 
TSRS nacionalinis olimpinis komitetas pri 
verstas pareikšti, kad Tarybų Sąjungos 
sportininkai negalės dalyvauti XXIII- 
čiose olimpiados žaidynėse. Pasielgti ki
taip;, reikštų pįritarti antiolimipiniams 
Amerikos valdžios ir žaidynių organiza
torių veiksmams“.

Be abejo, prie didžiausių „ekstremisti
nių grupių“ S. S-gos olimpinis komitetas 
(nors neminėjo tautybės) priskaito Baltų 
lygos komitetą bei „Ban the Soviets coali
tion“. Apie pastarąjį jau antrą kartą la
bai plačiai š.m. gegužės 10 d. rašė JAV 
dienraštis „Stars and Stripes“, išspaus
dindamas taip pat „Ban the Soviets“ da
lies valdybos nuotrauką, kurioje matomas 
ir mūsiškis A. Mažeika.
JAV karių dienraštis pažymi, kad komi

tetas yra nusivylęs S. S-gos nedalyvavimu, 
kadangi jis negalės padėti pabėgėliams 
sportininkams, tačiau kartu imdamas liū 
to dalį nuopelnų Maskvos atsisakyme da
lyvauti olimpiadoje.

David Balsingas, „Ban the Soviets“ pir
mininkas, spaudos atstovams išreiškė

džiaugsmą visuomenei turima įtaka poli
tinėje plotmėje, tačiau kartu nusivylė, 
kad šis komitetas negalės padėti bent 200 
iš anksto numatytiems pabėgėliams. Taip 
pat šis komitetas turėjo suorganizavęs 15- 
20 tūkstančių žmonių ir 500 tūkstančių 
įvairių biuletenių. Lietuvis Antanas Ma
žeika pasakė, kad sovietai pasitraukė, bi
jodami laisvės šūkio. Jie, pasiūlytame pa
bėgėliams laisvės gyvenime, matė didelį 
pavojų savai sistemai. „Olimpinė dvasia, 
praktikuojama sovietų, turi būti aptver
ta vieline tvora, pažeidžiant Amerikos 
konstitucines teises“ — baigė A. Mažeika.

David Balsingas pareiškė, kad „Ban the 
Soviets“ įtaka JAV yra labai didelė. Ji 
siekia apie 40-50 milijonų žmonių.

Be plataus aprašymo, JAV karių dien
raštis išspausdino „Ban the Soviets“ na
rių nuotrauką (A. Mažeika viduryje) bei 
priklijuotą prie stalo didelį trijų supan
čiotų sportininkų plakatą, simboliškai 
vaizduojantį Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Keistokai atrodo „Latvia“ viduryje, pa
statyta aukščiau Lietuvos ir Estijos. Pa 
prastai tarptautinėse žaidynėse, olimpia
dose, tik pirmos vietos laimėtojas stato
mas į vidurį. Bet čia negali būti net ir kai 
bos apie „primus inter pares“. Visos trys 
Pabaltijo tautos yra pavergtos tos pačios 
Maskvos.

Ar atsiliepė sovietų boikotas į bilietų 
išpardavimą? Taip ir ne, kadangi kurie 
tikėjosi stiprios vakarų-rytų kovos, gali 
nupirktus bilietus grąžinti, tuo tarpu ry
tų bloko priešininkai pasinaudos greičiau 
šiai atpigintais bilietais ir tuo paču užpil
dys pasitraukusiųjų vietas.

Sunku spręsti kiek yra teisybės, tačiau 
„Ban the Soviets“ numatė uždėti areštą 
atskridusiems į olimpiadą sovietiniams 
lėktuvams, tuo kompensuojant Korėjos lėk 
tuve nužudytų amerikiečių šeimų narius.

K. Baronas

Sjkaityt&įu tat&fiai
VYSKUPO APSILANKYMAS 

NOTTINGIIAME
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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 IG-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.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):

Po keleto metų mus vėl aplankė vysk. 
A. Deksnys.

Tai mums nekasdieninis įvykis ir visi 
tam stipriai ruošėsi. Sutikome gražioje 
Nottinghamo katedroje, o prisirinko daug, 
ir senesnių ir jaunesnių, pasiklausyti mū 
sų garbaus svečio. Prasidėjo iškilmingos 
pamaldos, bet, deja, viskas buvo vedama 
anglų kalboje, net pamokslo neišgirdome 
lietuviškai. Daug buvo senesnių žmonių, 
kurie, žodžiams aidint bažnyčios skliau
tuose, gal nesuprato nė vieno žodžio. Ne
žinau kieno patartas mūsų gerbiamas vys 
kūpąs Mišias laikė angliškai, kuriam at
sakinėjo tik .keli airiai kongregacijoje. Ar 
tai angliškų Mišių atėjo pasiklausyti žmo
nės? Ar mes, tiek metų laukę savo vysku
po, negalėjome nei pamokslo išgirsti lietu 
viškai? Kas tą viską suorganizavo tikrai 
turėtų jausti gėdą. O gal tą viską padarė 
katedros administracija, nes katedroje 
matėsi (keli airiai ir, atrodo, viskas bu
vo daroma atsižvelgiant į jų norus, o ne 
į lietuvių. Ar negrįšime į tuos laikus, kai 
buvo gėda kalbėti mužikų kalba?

Vyskupo pagerbimui suruoštame priėmi 
me ingi viskas vyko anglų kalba, nors be
veik išimtinai visa publika buvo lietuviai. 
O kalbėti kalbėjo visi: ir klebonas, ir var 
goninkas, ir maršalka, bet mūsų DBLS 
Centro Valdybos pirmininkui ir Notting
hamo sk. pirmininkui žodis nebuvo duo
tas pasveikinti vyskupą, ir abu buvo nu
kišti į kampą, nes, atrodo, dėl (kitų svečių, 
neliko vietos prie garbės stalo, žiūrint iš

šono atrodė, kad vyskupas atvažiavo ai
rių o ne lietuvių aplankyti. Gaila, kad 
taip nesupratingai mūsų Anglijos lietuvių 
atstovai buvo taip pažeminti, tuo pat pa
žeminant ir mūsų Sąjungą ir mus visus. 
Daug žmonių, ypač senesnių buvo labai 
nusivylę. Gal būtų buvę geriau priimti 
mūsų brangų svečią paprastoj lietuviškoj 
daržinėj, o ne išpuoštoj salėj, svetimoj 
mums dvasioj.

Gal tai bus mūsų sielovados rengėjams 
pamoka ateičiai.

Ypač turėtų pasimokyti kaip pravesti 
meninę dalį, nes kai prasideda kalbos be 
galo, nelieka laiko programai, kuriai pra
leista daug laiko ruošiantis ir kuri tur
būt gerbiamam svečiui būtų buvusi įdo
mesne, negu šv. Kazimiero gyvenimo is
torija dviem kalbom.

II. Gasperas

DAUGIAU LAIŠKŲ

KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

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.

Joe Gayton. Angliškai pavadinta „Un
common Valor“.

pa-
ne-
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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

NUOSTABUSIS DRĄSUOLIS
JAV nelaimingai užbaigus karo veiks

mus Vietname, tenai liko tūkstančiai din
gusių amerikiečių, apie kuriuos nieko ne
nori sakyti komunistiniai vietnamiečių 
valdovai. Įvairios dingusiųjų artimųjų 
stangos į savo (JAV-jų) vyriausybę 
duoda jokių pasekmių.

Vienas amerikiečių aukšto laipsnio 
riškis mano, kad jo sūnus yra tokiame
laisvių lageryje, o iš tenai jo sūnus ir kiti 
amerikiečiai šaukiasi pagalbos. Pagaliau 
jis nutarė, išstudijavęs paskutines nuo
traukas, padarytas amerikiečių skraidan
čių įtaisų, kuriose įžiūrėjo tris kart pa
kartotus skaičius 1—1—-1, kad tai jo sū
naus signalas, nes jis tarnavo pirmoj di
vizijoj, pirmam pulke, pirmoje kuopoje. 
Kiti tuo netiki, sako, tai pripuolamai iš
dėstytos šakos ant namelių.

Suradęs būrelį narsuolių, gerai pasi
ruošęs nuvyksta ten ir dramatiškuose su
sišaudymuose pagrobia tris vietnamiečių 
malūnsparnius, su jais puola sargybi- 

I nius, dalį amerikiečių išgelbsti, jų tarpe 
ir savo sūnų.

Apgalvotai parašytas rankraštis. Gera 
Ted Kotcheffo režisūra. Pagamintoj as 
John Milius ir Buzz Feitshans. Išleido Pa
ramount filmų įmonė. Įtikinantis pagrin
dinis dalyvis Gene Hackman, vaidinantis 
tą aukštą amerikiečių kariškį. Kiti akto
riai: Robert Stack, Fred Ward, Reb 
Brown bei eilė kitų taikintojų. Filme 
daug keiksmažodžių. Mėgstantiems kariš
kas kautynes, tai gali patikti. Autorius

NELAIMINGI JAUNUOLIAI
57-nių minučių ilgumo dokumentinis 

amerikiečių filmas, pavadintas „Children 
of Darkness“. Parodomi kai kurie JAV-se 
gimusieji nenormalūs vaikai, jaunuoliai, 
kurių yra apie septyni milijonai. Tai ne
paprastai didelis skaičius, daugiau kaip 
visam Pabaltijy gyventojų.

Šie jaunuoliai negali normaliai elgtis, 
dažnai baisiai atrodo, šūkauja, visaip iš
krypę. Daugelį jų tėvai išsižadėjo — iš
laiko valstybė. Gydymo įstaigose, kaip 
pranešama, įvyksta daug netikėtų mirimų. 
Tada tėvai kaltina gydytojus, įšvirkšku- 
sius jiems vaistus.

Filmas nemalonus, net bjaurus žiūrėti. 
Parengtas be filminio išmaningumo, be 
jokio meniško priėjimo. Tegalėtų būti do 
kumentiniu. Stebėtina, kad toks filmas ga 
Ii laimėti „Oskarą“. Reiškia, amerikiečiai 
neturi gerų dokumentinių filmų.

Reikėtų daugiau spausdinti skaitytojų 
laiškų: kas savaitę bent po kelis. Jie tu
ri būti trumpi ir aiškūs. O temų yra labai 
daug: šeima, gamta, namai, sodai ir dar
žai, mūsų gimnazija, rūkymas, alkoholis, 
politika, veikla, religija, persekiojimai ir 
1.1.

Baigėsi „mojaus“ mėnuo ir rašymai 
apie rožančių. Dabar noriu ir aš papasa
koti apie prieš 6 metus įvykusį tikrą at
sitikimą.

Tuo metu aplankiau vieną savo pažįsta 
mą, išsiskyrusią lietuvę. Ji padovanojo 
man du rožančius: vieną iš Liurdo, o ki
tą iš Romos.

„Kam man tie du rožančiai?“ paklau
siau nustebęs.

„Vieną kalbėk iš ryto, o kitą vakarais. 
Kalbėdamas prisimink ir mane. Aš grei
tu laiku atvažiuosiu pas tave. Tau juk 
reikia moters: turi namą, daržą su vais
medžiais, o, be to, esi dar jaunas vyras, 
vos 52-jų metų!“

Kai grįžau namo, nors ir neprižadėjau, 
kalbėjau rožančių. Ir štai po dešimt die
nų gavau iš jos laišką: „Atvažiuoju!“

Gražiai sutvarkiau namą, laukiau vieš
nios.

Atvažiavo.
„Užrašyk man pusę savo turto, tada te

kėsiu už tavęs ir tikrai būsime laimingi“, 
ir baigdama dar 
bėjai rožančių?“

„Prisiekiu“.
„Gerai! Dabar 

man perleidi...“
Greit parašiau

pridėjo: „Ar tikrai kal-

rašyk, kad pusę turto

ir padaviau. Skaityk!
„Jeigu tau tik mano turtas rūpi — 

žiuok pas mamą! O aš vienas mokėsiu 
žančių kalbėti“.

Nieko nepasakius, griebė už savo 
gamino ir dingo...

Ignas šmigelskis

va-

la-

ŠV. JONO BOSKO SUKAKTIS
bet tik praėjusiais metais galutinai užbaig 
ta. Šventojo Jono Bosko gimtinę kasmet 
aplanko apie trys šimtai tūkstančių mal 
dininkų iš Italijos ir kitų kraštų. Pažy
mėtina, kad Castelnuovo don Bosco vie
tovėje, po Antrojo pasaulinio karo veikė 
lietuvių saleziečių vadovaujama lietuviš
ka berniukų gimnazija, kuri vėliau užsi
darė lietuviam emigravus į užjūrio kraš-

Ryšium su kunigo Jono Bosko šventuo 
ju paskelbimo penkiasdešimties metų su
kaktimi, gegužės pirmą dieną, Jono Bos
ko gimtinėje — Castelnuovo don Bosco, 
netoli nuo Torino, buvo iškilmingai pa
šventinta Saleziečių vienuolijos įkūrėjui 
pašvęsta didinga bažnyčia, šventovė buvo Į tus. Lietuviai saleziečiai iš Castelnuovo 
pastatyta prieš daugiau negu 20 metų, I persikėlė į Frascati, netoli nuo Romos.
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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.

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.

Londonas
BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖJIMAS
Baltų Taryba Londone ruošia Birželio 

trėmimų minėjimą, kuris įvyks šeštadie
nį, birželio 16 dieną 4 vai. p.p. St. Mar
tins in the Fields bažnyčioje, Trafalgar 
Square.

Visi tautiečiai kviečiami pamaldose da
lyvauti.

IMIGRANTŲ KONCERTAS
Birželio 5 d. Queen Elizabeth HalTe Lon 

done, rengiamas Imigrantų orkestro kon
certas, kurio pelnas skiriamas disidentų 
šelpimo fondui. Koncerto pradžia 7 vai. 
45 min.

Bilietus platina Rytų Europos išeivių 
organizacija — E.L.G. pirm. Mr. R. Mar-
cetic, 7, Chesterford Gardens, London, 
NW3 7DD. Bilietų kainos nuo 2 iki 6 
svarų.

KRYŽIŲ ŽYGIS
Birželio 10 d., Sekminių sekmadienį, pa 

vergtosios tautos ruošia Kryžių žygį Ayles 
fonde, Kent. Išvažiuojama 'tą dieną nuo 
Lietuvių bažnyčios Londone 12 vai. Kelio
nė nemokamai, kurie greitai užsisakys 
klebonijoje arba telefonu: 739 8735.

PRANO RUSIECKIO LAIDOTUVĖS
Gegužės 22 d. mirusio Prano Rusieoko 

laidotuvės įvyks šį penktadienį, birželio 
1 d., 13.45 vai., Kensal Green krematoriu
me.

ATSIPRAŠYMAS
Atsiprašome už nemalonią spaudos 

klaidą, kuri 'įvyko pranešime apie a.a. 
Prano Rusiecko mirtį: vietoje rugsėjo 22 
d. turi būti gegužės 22 d.

RIMAS KALIBATAS LONDONE
Į Londoną tarnybos reikalais kelioms 

dienoms buvo atvykęs Rimas D. Kaliba- 
tas — Keris, kuris prieš 15 metų emigra
vo į Australiją.

Gyvendamas Anglijoj, pasižymėjo jau
nimo, skautų ir sporto veikloj.

Praėjusį sekmadieni, atvykęs į lietuvių 
sąskrydį, aplankė skautų stovyklos vietą, 
susitiko su pažįstamais ir jaunystės drau
gais.

Dabar jis dirba .Digital“ kompiuterių 
korporacijoj, kur užima Australijos ir 
Ramiojo vandenyno pietų rajono rinkos 
vyriausiojo direktoriaus pareigas.

VIEŠNIA Iš ČIKAGOS
Dr. Joana Danilevičienė gegužės mėn. 

viešėjo Londone, dalyvavo Lietuvos at
stovo V. Balicko pagerbime, susitiko su 
savo artimais bičiuliais ir pagelbėjo savo 
broliui kun. J. Sakevičiui vysk. A. Deks- 
nio apsilankymo metu.

Nottinghamas
NOTTINGHAMO LIETUVIAMS 

TRECIAS PRIZAS
Gegužės 26 d., Nottinghamo miesto 700 

metų sukakties proga, įvykusiame karna
vale, iš 80 išpuoštų vežimų, lietuviai gavo 
trečią prizą.

Platesnį aprašymą apie karnavalą, 29 
dienos gastronomijos parodą ir 30 dienos 
lietuvių muzikos ir dainos koncertą neuž
ilgo atspausdinsime mūsų laikraštyje.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

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.

W olverhamptonas
PIRMASIS ROŽINIS

Panešu, kad pirmasis Rožinis bus bir
želio 2 d., 5 vai. pjp., vedamas vienuolės 
prie Išstatyto Švč. Sakramento, 38 Park 
Rd., East Wolverhampton, priešais West 
Panką.

Prašome artimesnes kolonijas jungtis į 
šį svarbų maldos žygį.

N. Narbutienė

Sodyba
MIRĖ KAZIMIERAS JURKA

Gegužės 23 d. po sunkios ligos ligoninė
je mirė buvęs ilgametis Lietuvių Sodybos 
tarnautojas Kazimieras Jurka, gimęs 1916 
m.

Palaidotas gegužės 31 d. vietos kapinėse.

S toke-on-Tren t

Motinos diena
Gegužės 19-toji DBLS-gos Stoke-on- 

Trent skyriui buvo lyg ir egzaminai, lyg 
ir matuoklė, pagal kurią lyginama sky
riaus narių ir bendrai apylinkes lietuvių 
nuotaika ir spėliojama ateitis, kaip ilgai 
ir kiek mūsų susirinks šią šventę švęs 
ti? Artėjant minėjimo pradžiai, tik „iš
tikimųjų“ grupelė lūkuriavo, geresnius 
laikus prisimindami, lyg pasiteisinimo ieš
kodami, vienas kitam porino, kad visi ge
resnieji ir veiklesnieji jau amžinon kelio
nėn išvažiavo.

Iš už kampo pasirodė „Tėviškėlės“ auto 
busėlis ir atsargiai pro vartelius prie sa
lės privažiavo. Pačiu laiku, sakyčiau. Sun 
kūmas, it akmuo, nuo širdies nusirito. 
Salės prieškiemyje tuojau pasklido jaunų 
artistų džiaugsmingi balsų akordai, maišė 
si su žemesnių balsų sveikinimais — kaip 
kelionė? — ar nepaklydot? — klausimais.

Blondinukė ir lieknutė Gale Knibbs, ti 
kros lietuvaitės tipas, iššokusi iš autobu
siuko sveikino mus belaukiančius, ją se
kė Down Walker ir Renata Venskutė, jau 
nutė orkestrėlio vadovė, kuri, bent man 
atrodė, pėdą paaugusi, nuo paskutinio 
karto kai ją mačiau. O štai ir guvusis An
drius Venskus su Kristopu Junoku išlipę 
skubėjo salės apžiūrėti. Nuo jų neatsiliko 
vis dar augantis Aleksas Sadula. Pasirodė 
ir vyresnieji „Tėviškėlės“ meninio ansam 
blio nariai: J. Levinskas, DBLS-gos Tary
bos sekretorius ir Derby skyriaus valdy
bos narys; akordionistas p. Ramonis ir 
„Tėviškėlės“ jaunųjų ir vyresniųjų vado
vė Irena Venskienė. Jonas Venskus jau 
organizavo instrumentų ir butaforijos per 
gabenimą, štai, štai net savo akims neti
kėjau. Kokia garbė ir malonumas, kai iš 
autobusiuko pasirodė Skautų Sąjungos 
Europos rajono vadeiva v.s. J. Maslaus- 
kas. Juo pasekė ir kiti derbiečiai „Tėviš
kėlės“ palydovai ir įsijungė į sveikinimus 
ir pokalbį. Stoke-on-Trent skyriaus pir
mininkės veidelis pralinksmėjo. Jai sun
kiausia. šis renginys yra jos pirmasis ir 
pirmoji Motinos Diena be brangios mo
tinos Benediktos ir tėvelio Vytauto An- 
druskevičių, kuriuos neseniai išleidome į 
amžinąją kelionę. Graudu buvo ir Br. 
Puodžiūnienei, kurios mama užmerkė akis 
amžinai Lietuvoje. Bet jos narsios, ir 
skausmą savyje sutramdo — mums jo 
nerodo, bet mes žinome ir jas užjaučiame. 
Atvykusius pasitikti atėjo vaišių rengėjos 
N. Dargienė ir O. Vencaltienė. Tas sky
riaus moteris tai tikrai reikia pagirti, jų 
pastangomis paruoštos vaišės artistams ir 
gausi loterija. Žinoma, prie loterijos daug 
kas prisidėjo, ibet joms teko visus laimi

NESVARBU, KAD LIJO...
Praėjusią savaitę, po vienos gražios die 

nos, visi televizijos kanalai ir radijas sa
vaitgaliui pranašavo labai blogą orą. Se
niau, prisimenu, tos oro pranašystės re
tai išsipildydavo, bet jau dabar, šiais skrai 
danėiųjų satelitų laikais, turbūt visi tiki, 
kai oro pranešėjas nusako kelių dienų ar 
net savaičių busimąjį orą, ir dar parodo 
ekrane tą susispietusių debesų masę virš 
mūsų karalijos. Žinoma, mes, jau ketvir
tą dekaną baigdami šioje saloje, gerokai 
„apanglėję“, įpratome prie gaivinančio lie 
tučio ir šlapios žolės. Tačiau ibevelk vi
sada per musų tradicinius metinius suva
žiavimus Sodyboje kažkaip vis pasitaiky
davo gražus oras. Kartais vienas kitas la
šas ir nukrisdavo, bet saulutė vėl greit 
pataisydavo reikalą. Deja, šį kartą lietus 
nenustojo purškęs, o, be to, tai mūsų šven 
tiškai nuotaikai dar bandė pakišti koją ir 
šaltokas oras.

O visgi, ir žinodami, kas mūsų laukia, 
susirinkome taip gausiai! Sunku pasaky
ti, kiek. Pasižiūrėjus į lauke stovinčias ma 
šinas ir autobusus, kilo klausimas, kur tie 
visi žmonės suėjo ir pasislėpė? O jie išsi
skirstė dvejuose Sodybos baruose, salėje 
ir privačiuose kambariuose, kuriuose ingi 
vyko mažiukai „baliukai“. Didžiulė pala
pinė, pastatyta šalia gyvenamojo namo, 
taip pat priglaudė ne vieną. Visi Sodybos 
kambariai iš anksto buvo išnuomoti, taigi 
atvykusioms šeštadienį, teko ieškoti nak
vynės palapinėje, ar kur salės užkamptuo 
se, jeigu iš viso bandė tą naktį nors valan 
dėlę prieš sekmadienio rytą pamiegoti.

Lietuviškosios knygos puoselėtojas V. 
Dargis įrengė spaudos stendą., kuriame 
papigintom kainom siūlė knygas ir mūsų 
laikraščio prenumeratą.

Sekmadienį, 11 vai., mūsų svečias V. 
Europos lietuvių vyskupas A. Deksnys, 
asistuojamas Sodybos kapeliono kun. A. 
Gerybos, atnašavo šv. Mišias, kurių me
tų giedojo Londono ir Nottinghamo choris 
tai. Po Mišių, malonusis Vyskupas dar 
prieš pietus pasikalbėjo ir susipažino as
meniškai su paskirais tautiečiais, o po pie 
tų dar aplankė pensininkus jų kamba
riuose.

Apie dvidešimt kviestinių asmenų daly 
vavo specialiai Vyskupui paruoštuose pie
tuose, kurių oficialiąją dalį pravedė E. 
Šova, kalbėjo DBLS pirm. J. Alkis ir pa
baigoje žodį tarė pats Vyskupas, įdomiai 
papasakodamas apie atvykimą į Vakarus, 
V. Europos lietuvių vyskupo paskirtį ir 
pasidalijo kitais įspūdžiais.

15 vai. prasidėjo meninė programa, 'ku
riai vadovavo sol. V. Gasperienė ir Škoti
jos lietuvių chorvedys ir veikėjas P. Dzi- 
dolikas, kuris pravedė visų susirinkusių
jų bendrą dainavimą, pradėdamas „Du 
broliukai kunigai...“ Po to, jo mėgiama 
daina „Sėjau rūtą...“ prisimintas ir ilga- 

kius išprašyti, kad ir kiečiausią širdį su
minkštinti.

Susirinkusius svečius pasveikino DBLS- 
gos Stolke-on-Trent pirmininkė Irena An- 
druškevičiūtė. Po jos sveikinimo, sklido, 
Irenos Venskienės vadovaujamos, „Tėviš
kėlės“ lietuviško žodžio, dainos ir muzikos 
pynė apie motiną ir motinai. Visi įdė
miai klausėmės ir džiaugėmės. Kalbėjo 
bei sveikino motinas ir atvažiavę svečiai. 
„Tėviškėlės“ programėlės nekartosiu, nes 
K. Villkonis tiksliai ją aprašė „Europos 
Lietuvio“ 20 numeryje. Tačiau prisipažin
siu, kad programos metu, ne kartą pasi
leisdavau savų emocijų taku, apie savąją 
motiną galvodamas. Buvau 17 arl8 metų, 
kai jos netekau pasirinkęs išeiviją. Vėliau 
ji skundėsi laiškuose, kad esanti vieniša 
ir kad mes trys sūnūs ją apleidome. Dė
dė pasakojo, kad ji bandė į Vakarus atva
žiuoti, bet ją liga pakirto ir vietoj jos — 
laidotuvinę nuotrauką tesulaukiau. Prisi
miniau ir tėvą, kuris nuo priešo kulkos 
Žemaitijoje žuvo. Kieno kaltė, kad taip 
atsitiko? Mano? Mano tėvų, brolių? Ar to 
prakeikto okupanto?...

Ir užmigai tu vakarui atėjus 
ir man daugiau jau laiško nerašai. 
Tavo dienų takuos dejuoja liūdnas 

vėjas 
ir plauna tavo kapą mano ašarom 
kiekvieno debesio lietaus lašai...
Girdžiu J. Levinskas deklamuoja L. 

Švalkaus eilėraštį „Mirusiai motinai“.
Motina! š|į žodį aš tariu su meile, pa

garba ir su pasididžiavimu — klausausi 
Irenos Venskienės žodžių ir vėl galvoju:

Motinos minėjime slypi gilesnė prasmė, 
todėl negali būti mastas kokiom asmeni
nėm ar net kolektyvinėm ambicijom. Mo
tina yra visos gyvybės pradžia ir tęstinu
mas. Kol skyrius gerbs motiną, tol jis ne 
tik palaikys lietuvišką tradiciją, bet įro
dys ir savo tautos gyvybę. Praradęs pa
garbą motinai, prarandi pagarbą tautos 
gyvybei ir tęstinumui.

Ypatinga padėka tenka A. Petroniui, 
valdybos nariui, kuris atvyko iš Vali jos 
su ponia ir būriu svečių. Nuoširdus ačiū 
„jauniesiems muzikantams“, Aleksui Sa- 
dulai ir Kristopui Junokul, kurių muzika 
šokiams buvo įvairi, ritminga ir atitiko 
šokančiųjų nuotaiką.

Baigiant norėčiau paprašyti tų motinų, 
kurių dukros jau pačios į mamas išaugo 
ir kurių stalčiuose tebėra lietuviški 'ber
niukui ar mergaitei tautiniai rūbai. Siųs
kite juos mano vardu į „Europos Lietu
vio“ redakciją, aš juos perduosiu „Tėviš
kėlės“ meno ansambliui. VI. Dalyvis 

metis Škotijos lietuvių ganytojas a.a. jot
vingis kun. J. Gutauskas. Padainavus dar 
kelias dainas, V. Gasperienė pristatė An
glijos lietuvių tautinių šokių grupę „Lie
tuva“. Jie smagiai, nors ir mažoj erdvėj, 
pašoko čigonėlį, Rugučius, Suktinį, Suk 
ratelį ir Subatėlę. Reikia tikėtis, kad ši 
grupė ateityje dar geriau susišoks, dar 
grakščiau išvystys šokio judesius. Gal rei 
ketų kreipti daugiau dėmesio į tautinius 
rūbus, sutelkti lėšų įsigyti naujiems ber
niukų kostiumams, kurių dabartinė žydrai 
mėlyna spalva taip negailestingai nustel
bia mergaičių rūbų grožį.

Gaila, jog mažieji Gloucesterio „Balti
jos“ šokėjai, matyt, dėl šalto oro negalėjo 
atvykti ir pasirodyti mūsų Vyskupui.

Žinoma, sportas nukentėjo. Skelbtosios 
tinklinio rungtynės dėl lietaus negalėjo 
įvykti. Senieji „Nemuno“, „Kovo“, „Vil
niaus“ ir „Tauro“ krepšinio komandų ve
teranai, o jų pribuvo nemaža, neturėjo 
progos išbandyti jėgas prieš jaunuosius.

Po programos tęsėsi tolimesnis pasižmo 
nėjimas, susitikimai su senais draugais, 
kalbos ir prisiminimai.

Į akis krito nemažas skaičius jaunimo. 
Buvo visokių: lietuvių ir anglų, gražiai 
susišukavusių ir indėniškai nusikirpusių 
plaukus.

18 vai. prasidėjo laimingųjų bilietų trau 
kimas. Loterija šį kartą pasižymėjo tur
tingumu: kalakutas, įvairūs gėrimai, gė
lės, o pirmojo prizo istorija dar ir iki šiol 
liko man neaiški — iš kur rengėjai gavo 
tą brangią mikrobanginę viryklę?

Galop tranki muzikantų kapela davė 
progos pasišokti jauniesiems, pradėju 
siems žilti vyresniems ir drąsesniems pen 
sininkams. Manau, kad naujai išdekoruo 
toj Sodybos salėj Vytis, mūsų kunigaikš
čių ir kunigaikštienės didingi paveikslai 
tvirtai išsilaikė ant sienų.

Iki pasimatymo kitais metais, jei ne 
Lietuvoj ar Karaliaučiuj, tai vėl mūsų 
Sodyboj, šviečiant saulutei! V.V.K.

VOKIETIJA
KONCERTAS HAMBURGE

Dr. med. L. Pašaitienės iniciatyva ir va 
dovavimu, gegužės 18 d. Katholische Ak-a- 
demie patalpose prof. Gebhardt suruošė 
koncertą paibaltiečiams.

Pasveikinimo žodį tarė dr. L.Z. Pašaitie 
nė. Ilgesnę paskaitą apie Brahmso vokie
čių liaudies dainas skaitė Kurt Hofmann
— Brahms kūrinių tyrinėtojas. Tai buvo 
studija Holberger prisiminimų apie 
Brahmsą.

Solistė Vilija Mozuraitytė, altas, pa
dainavo šias dainas: Dvi raudos — K. 
Brundzaitės, Vai didi girios medeliai, 
Plaukia antelė ir Tėvas su močiute savo
— visos V. Jakubėno. Be to, bisui ji dar 
padainavo: Aš apieškojau ir Aš paklau
siau, kur tu? Pianinu akompanavo prof. 
Dr Raminta Lampsatytė.

Solistė Irene Dzenis, latvė, sopranas, 
padainavo šias liaudies dainas latviškai: 
Pasėjau linelius, Griežlies giedojimas ir 
Gegutė kukuoja — visos V. Darzins. Pia
ninu taip pat ją palydėjo prof. dr. R. 
Lampsatytė.

Po trumpos pertraukos, įvyko iškiliau
sia koncerto dalis. Pats koncerto ruošėjas 
prof. Perry Gebhardt pianinu atliko Franz 
Schubert 2. Impromatus Opus 142 f-imoll, 
b-dur. Profesorius yra pasižymėjęs muzi
kų pasaulio aukštybėse, didelis virtuozas. 
Tai buvo jo didelė dovana paibaltiečiams, 
ir susilaukė nenustojamu plojimų, kas ii 
įtaigojo pagroti dar bisui iš Brahmso kū
rinių.

Prof. David Geringas, violančelistas, 
pianinu palydimas prof. F. Gebhardt, pa- 
groja Brahmso sonatą, violančelei ir pia
ninui, Opus 38 e — moll. Prof. Geringas, 
kaip violančelistas, Hamburge neturi sau 
lygių. Nenustojant plojimams, abu pro
fesoriai bisui pagrojo iš Brahmso kūri
nių.

Visi atlikėjai už meninę programą ne
ėmė jokių honorarų. Už tai jie buvo ap
dovanoti gausiomis gėlių puokštėmis. Di
doka salė buvo perpildyta.

Po koncerto dalyviai, kurie neišskubėjo 
namo, buvo pavaišinti vynu ir šaltais už
kandžiais.

.Elenos Baliulienės paruošti, šį kartą 
jau jaunų šokėjų būrelis, akordionu paly
dint Ričardui Baliuliui, pašoko 4 tautiš
kus šokius. I. Sragauskis

YORKSHIRE TOURS
49 THORNTON LODGE RD., HUDDERSFIELD HD1 3JQ 

Tel. (0484) 24269
SIŪLO

ATOSTOGAS VILKTIUJE
RUGSĖJO MĖN. 11-21 DIENOMIS UŽ 200 SVARŲ. 

Kelionė autobusu ir traukiniu.
Iki Budapešto autobusu, o iš ten 30 valandų kelionė traukiniu į 

Vilnių.
Penkios dienos Vilniuje.
Viešbutis su pilnu aprūpinimu, maistu ir gera programa.
Karo metu sugriauti namai dabar jau atstatyti. Senamiestyje 

yra įdomių Viduramžių pastatų.

PAMALDOS
Manchester — birželio 2d., 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 — birželio 3 d., 11 vai. 
židinyje.

MIRĖ ELENA REISONIENĖ
Balandžio 28 d. mirė Australijos Lietu

vių Bendruomenės Garbės narė Elena Rei 
sonienė. Palaidota Adelaidėje.

Elena Reisonienė buvo lietuviškos kny
gos išeivijoje knygnešė. Už tą darbą 1976 
m. jai būvi suteiktas ALB Garbės narės 
titulas.

DR. A. MAURAGIUI — 75 METAI
Gegužės 13 d. suėjo 75 metai Australi

jos išeivijos veikėjui dr. Aleksandrui Mau 
ragiui. Dabartiniu metu jis yra ALB Sid 
nejaus apylinkės valdybos pirmininkas, 
rašo Australijos ir užjūrio lietuvių spau
doje.

— Vienas aukštas Afganistano pareigu 
nas, kuris prieš 6 mėnesius pabėgo į Pa
kistaną, spaudos konferencijoje pareiškė:

„Afganistanas paverčiamas Sov. Sąjun 
gos satelitu. Gyvenimas sistematiškai so- 
vietizuojamias. Dėl sovietų lėktuvų bom
bardavimo, žmonės turi bėgti iš kaimų ir 
ieškoti prieglaudos svetur. Pakistane da
bar yra jau trys milijonai pabėgėlių, o 
Irane — pusantro. Per 4 okupacijos me
tus sovietai neteko apie 10 tūkstančių sa
vo karių ir dvigubai buvo tiek sužeistųjų“.

— Šią savaitę į Varšuvą atvyko Šiaurės 
Korėjos lyderis Kim ll-'Sung. Su 250 na
rių delegacija atvažiavo traukiniu iš 
Maskvos.

— Daugiau kaip 50,000 lenkų tikinčių
jų susirinko Piekary Slaskie mieste ir pri
tarė Katovicų vyskupo H. Bednorzo reika 
lavimui paleisti politinius kalinius ir leis 
ti veikti profesinėms sąjungoms.

Po karo stovio panaikinimo, vis dar 
kalinama apie 600 politinių kalinių.

— Gegužės 27 d. Europos Bendruomenės 
užsienio reikalų ministerial sutarė laiky
tis „kantrybės ir tvirtumo“ politikos So
vietų Sąjungos atžvilgiu. Tuo pačiu jie 
parėmė numatytąjį prancūzų prezidento 
Mitterrand© Maskvos vizitą birželio mė
nesį.

Daugiau kaip 4,000 JAV, Salvadoro 
ir Hondūro karių šią savaitę pradėjo ben 
drus karinius manevrus Hondūro teritori- 
torijoje, netoli nuo kairiųjų partizanų įsi
tvirtinimų.
— Britų vyriausybė priėmė Europos Ben 

druomenės nutarimą sumažinti pieno pro
dukciją devyniais procentais. 50 milijonų 
svarų paskirta kompensacijoms ūkinin
kams, kurie pereis į kitas ūkininkavimo 
šakas.

— Vakarai turi naujų įrodymų, kodėl 
Černenkai perėmus valdžią neįvyko poli
tinis atolydis ir Sov. Sąjunga nepadarė 
jokių žygių naujos detentės labui. Paaiš
kėjo, kad sovietų politinio biuro balandžio 
mėn. priimtasis strateginis nutarimas su
stiprinti šaltąjį karą buvo ne Černenkos 
paskatintas, bet Užsienio reikalų ministro 
Gromykos.

— Britų vyriausybė išleis milijonus sva 
rų naujojo karo aerodromo ir kalinės ba
zės statybai Ascensijos saloj, Pietų Atlan
te, nežiūrint geologų įspėjimo, kad sala 
yra vulkaninės kilmės ir ugnikalnis vis 
dar tebėra aktyvus. Ta sala turėjo dide
lę karinę reikšmę Falklando karo metu.

— Maskva įspėjo Helsinkyje vykstantį 
suomių komunistų partijos kongresą ne
pradėti jokio partijos ideologinio skilimo. 
33,000 narių suomių komunistų partiją 
daugumoje sudaro euro-komunistai, o tik 
maža dalis laikosi ištikimos maskvines li
nijos — jiems yra pavojus netekti svarbių 
jų postų partijos valdžioje.

—. Atrodo, kad Irano žuvusiųjų karių 
skaičius yra daug didesnis, negu Kho- 
meinio režimas skelbia. Praėjusių metų 
pabaigoje, viename Turkijos tekstilės fa
brike, Iranas užsakė 4 mil. metrų specia
lios baltos medžiagos, kuri naudojama 
musulmonų laidotuvėse. Pristatymui įpu
sėjus, Iranas paprašė tą medžiagos kiekį 
dar padidinti.

— Šiuo metu Prancūzijoj yra daugiau 
kaip 2 mil. bedarbių. Numatoma, kad Iki 
metų pabaigos tas skaičius padidės arti 3 
milijonų.
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