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Padėka ir 
atsisveikinimas

MIELI ANGLIJOS, ŠKOTIJOS IR 
VALUOS LIETUVIAI,

Prieš apleisdamas Didžiąją Britani
ją ir grįždamas į kontinentinę Europą, 
noriu dar kartą padėkoti gerbiamiems 
broliams kunigams ir jums, mieli lie
tuviai ir lietuvės, už jūsų parodytą di
dį nuoširdumą man lankantis jūsų gy
venamam krašte. Gausus jūsų dalyva
vimas pamaldose ir giedojimas lietu
viškų giesmių mane džiugino. Malonu 
buvo taip pat susitikti su jumis pobū
viuose bei dalyvauti jaukiose vaišėse.

Šis apsilankymas, kaip jau žinote iš
spaudos ir Vatikano radijo pranešimo, 
buvo mano paskutinis oficialus lanky 
mosis kaip Vakarų Europos lietuvių 
vyskupo, skirto katalikų sielovadai. 
Praeitą savaitę Apaštalų Sostas jau 
paskyrė mano įpėdinį r— tėvą Paulių 
Baltakį, OFM. Aš džiaugiuos, kad šis 
paskyrimas suteiktas man tebesant dar 
Syvąj'l tarpe. Lietuviai išeiviai gavo 
jauną ir stiprios sveikatos vyskupų. Ti
kiuos, kad ir naująjį savo ganytoją, 
kai jis lankys jus, priimsite jį su tokiu 
pat nuoširdumu ir meile.

Dar kartą ačiū Jums už visa gera, 
ką esu patyręs būdamas Jūsų tarpe. 
Nuoširdžiai linkiu Jums gausios Die
vo palaimos.

Su meile Kristuje,

ir

VYSKUPAS LIETUVIAMS
PRANCIŠKONAS KUN. PAULIUS 

BALTAKIS YRA PASKIRTAS 
UŽSIENYJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ 

KATALIKŲ VYSKUPU
Dėl pasiektos amžiaus ribos, pagal apaš 

fališkąją konstituciją .„Christus Domi
nus“, atsistatydinus Vakarų Europos lietu 
vių vyskupui Antanui Deksniui, popiežius 
Jonas Paulius II lietuvių pranciškonų pro 
vincijos vadovą Tėvą Rauliu Baltakį pa
skyrė tituliniu Egaros vyskupu, įgalioda 
mas jį (rūpintis visų užsienyje gyvenan
čių lietuvių sielovada.

Naujasis užsienio lietuvių vyskupas Pau 
liūs Baltakis yra (gimęs 1925 metais Troš 
kūnų parapijoje, Panevėžio apskrityje. 
Mokėsi Anykščiuose. Karo metu vokiečių 
paimtas į aviacijos tarnybą, jaunas anoks 
leivis Baltakis atsidūrė (Suomijoje, Nor
vegijoje ir pagaliau karo pabaigoje Bel
gijoje. 1946 metais čia įstojo į įPranciško 
nų vienuoliją. Baigęs filosofijos ir teologą 
jos studijas 1952 metais buvo įšventintas 
kunigu.

Emigravęs į Kanadą, jaunas pranciško
nas kunigas Paulius Baltakis vikaravo To 
ronto Prisikėlimo parapijoje. Daug dirbo 
su lietuvių jaunimu. Wasagoj (netoli To
ronto įrengė vasarvietę, kur kasmet reng 
davo jaunimo stovyklas, (šešerius Įmetus 
vadovavo Brooklyn© Lietuvių katalikų 
Centrui Jungtinėse Amerikos .Valstijose. 
Nuo 1954 iki 1970 metų buvo vienuolijos 
patarėjas. 1979 metais Tėvas Paulius Bal 
takis buvo išrinktas Lietuvių pranciškonų 
provincijos JAV ir Kanadoje vadovu.

Naujajam užsienio lietuvių .vyskupui 
Pauliui Baltakiui linkime gausios Dievo 
palaimos, atliekant nepaprastai svarbią ir 
atsakingą dvasinio vadovavimo misiją iš
eivijos lietuvių tarpe.

VLIKO POSĖDIS
VLIK O Valdybos posėdis įvyko š.m. ba 

landžio 28 d. Pirmininkui dr. K. Bobeliui 
negalėjus atvykti, posėdį pravedė pirm, 
pavaduotojas dr. D. Krivickas. Dalyvavo 
Valdybos vice-plrmininkai dr. K. Jurgėla, 
p. V. Jokūbaitis, teisinė patarėja ir iždi
ninkė dr. E. Anmanienė, narys L. Grinius 
ir VLIK O/ELTOS įstaigos vedėja M. Sa- 
matienė.

Išsamiai apsvarstyti šie klausimai: 1) 
Akcija Yaltos Konferencijos sutarčių rei
kalu; 2) Lietuvos aneksijos neteisėtumo 
pabrėžimas kai kuriose Europos valstybė
se; 3) Priėmimas rezoliucijų apie Pabalti 
jo valstybių nepriklausomybę įvairiose 
šalyse; 4) Pasaulinės Baltų Santalkos 
1985-ais metais ruošiamas visuomenės teis 
mas ir jaunimo sąskrydis Kopenhagoje; 
5) Žmogaus Teisių Konferencija Otavoje 
1985 m.; 6) Lietuvių dalyvavimas P.E.N.

Atvyksta Toronto „Gintaras“ LIETUVOJE
Liepos 20 d. Kanados lietuvių To

ronto „Gintaro“ ansamblis atvyksta į 
D. Britaniją. Tos dienos rytą atskren
da į Manchesterio aerodromą, iš kurio 
vyks į Eston miestelį, kuriame išbus 
visą savaitę. Iš ten vyks pasirodymams 
Tarptautiniam Cleveland Festivalyje, 
kuris bus Cleveland Inter-Tie, Midd
lesbrough.

Liepos 21 ir 22 ansamblis turės 
laisvas dienas, kurių metu numatytos 
išvykos į Yorką ir Durhamą.

Liepos 23 d., po pietų, dainuos sol. 
R. Paulionis.

Liepos 24 d., po pietų — mergaičių 
šokėjų grupė.

Liepos 25 d., iš ryto—berniukų šoke 
jų grupė, o dainininkės — po pietų.

Liepos 26 d., po pietų — bendras 
šokėjų pasirodymas.

Liepos 27 d., iš ryto ir po pietų — 
viso ansamblio pasirodymas.

Liepos 28 d., šeštadienį, „Gintaras“ 
pakviestas pas Škotijos lietuvius, o 
sekmadienį vakare atvyks į Londoną, 
kur išbus iki ketvirtadienio. Svečius 
priims Londono jaunimas. Dėl susidė 
jusiu aplinkybių nenumatoma surengti 
Koncerto Londone.

Toronto Lietuvių Jaunimo Ansam
blis Gintaras savo veiklą pradėjo To
ronto Šatrijos ir Rambyno skaučių- 
skautų tuntų ribose, 1955 m. rudenį 
su devyniomis šokėjų poromis. Pirmo
ji grupės mokytoja buvo p. A. Ličkū- 
naitė-Milienė. Po jos ilgoką laiką gru 
pei vadovavo p. V. Turūta. Nuo 1966 
m. grupės vadovavimą perėmė J. Kara 
siejas ir R. Narusytė-Karasiejienė.

Per šį laikotarpį grupė išaugo į sti
prų meninį ansamblį. Su koncertais 
yra apkeliavęs beveik visas didesnes 
lietuviškas kolonijas Amerikoje —nuo 
New Yorko iki Los Angeles, o Kana
doje nuo Montrealio iki Vankuverio. 
Du kartus yra koncertavęs Europoje, 
pasirodęs Kanados ir V. Vokietijos te 
levizijoje. Grupė yra šokusi visose Tau 
tinių Šokių šventėse Čikagoje nuo 
1957 m. šoko New Yorko ir Montrea 
lio Pasaulinėse Parodose.

Su laiku grupė į save atkreipė ir kita 
taučių dėmesį, yra dažnai kviečiama 
pasirodyti jų parengimuose, o taip pat 
susilaukė įvertinimo ir iš Canadian

NAUJI KREMLIAUS PATVARKYMAI
.Birželio 14 d. britų dienraštis „The 

Daily Telegraph“ paskelbė žinias apie 
naująjį Sovietų įstatymą, kuriuo dar la
biau suvažomi rusų santykiai su atvyku
siais į Sov. Sąjungą kitataučiais.

Gegužės 30 d. paskelbtas įstatymas, ku
riuo sovietų piliečiams draudžiama teik
ti vizituojantiems kraštą kitataučiams bu 
tą, transportą ar kitokius patarnavimus. 
Tai reiškia, kad pilietis, kuris, susidrau
gavęs su atvykusiu į Sąjungą svečiu, pa
rūpins jam nakvynę ar net pavėžys savo 
automobiliu, bus baudžiamas, nebent tai 
daryti jis turės oficialų valdžios leidimą.

(Nusižengusiems (pabauda nėra didele, 
apie 50 rublių ar tik griežtas įspėjimas, 
bet tai rodo, jog siekiama galutinai už
drausti visus neoficialius Sovietų piliečių 
kontaktus su atvykusiais užsieniečiais.

Vasario mėnesį buvo paskelbtas kitas 
įstatymas, kuriuo iki 3 metų kalėjimo bau 
džiami tie, kurie suteiks užsieniečiams ko 
kių nors ekonomikos, technologijos ar ki
tokių informacijų, kurios Sovietų piliečiui 
patikėtos kaip jo darbavietės „profesinės 
paslaptys“. Tai reiškia, kad iš viso yra ri
zikinga kalbėti apie savo darbą. Vakarų 
korespondentai Maskvoje mato, jog tuo 
daugiausia siekiama trukdyti jiems.

Kitas naujas 'įstatymas, juo baudžiama 
net iki 10 meti; kalėjimo, taikomas tiems, 
kurie užsiims priešsovietine propaganda, 
pasinaudodami finansine ar materialine 
parama iš užsienio. Vakarų diplomatai

Klubo suvažiavime Tokyo, Japonijoje; 7) 
Artėjančios olimpinės žaidynės Los An
geles mieste; 8) Santykiai su Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomene; 9) ELTOS biuletenis 
vokiečių k.; 10) Buvusių anti-nacinės re
zistencijos politinių kaKnių s-ga; 11) VLI 
KO Tarybos Vydūno Jaunimo Fondui au
ka; 12) Radio Liberty. (ELTA)

Folk Art Council. 1976 m. grupė buvo 
išrinkta atstovauti Toronto Karavaną 
Pasaulinėje Olimpiadoje Montrealyje, 
o 1980 m. Canadian Folk Art Council 
pakvietė Gintarą atstovauti Kanadą 
Tarptautiniame šokių Festivalyje Re- 
miremont Prancūzijoje, čia iš 14 tau 
tinių ansamblių Gintaras laimėjo an
trą vietą už šokimą, o už draugiškumą 
pasidalino pirmą vietą su bulgarų an
sambliu.

1982 m. Gintarui buvo vieni iš dar 
tingiausių. Vien tik per šiuos metus 
Gintaras davė 77 koncertus-pasirody- 
mus. Už programos atlikimą Toronto 
Karavano metu, iš 44 tautybių laimėta 
antra vieta. Taip pat CHIN-Molsons 
tautinių šokių varžybose, kuriose daly 
vavo daugiau kaip 50 įvairių tautų šo
kių grupių, Gintaras vėl laimėjo antrą 
vietą. Ir vėl teko atstovauti Ontario 
Provincijai Pirmame šiaurės Amerikos 
Tautinių šokių Festivalyje Kingstone, 
Ont., kuriame dalyvavo 13 šokėjų gru 
pių iš įvairių pasaulio kraštų.

Prie Gintaro šokių grupių yra su
darytas 8 asmenų orkestras ir daininin 
kų grupė, kuri savo dainomis palydi šo 
kėjus, o taip pat pasirodo su koncer
tais atskirai. Šių metų rudenį bus iš
leista jų plokštelė. Dainininkų grupei

spėja, kad šio įstatymo svarbiausias tiks 
las yra nutraukti Sovietų piliečių ryšius 
su įvairiam šalpos agentūrom Vakaruose.

Šie nauji įstatymai, mano diplomatai, 
privers Sovietų piliečius gerai pagalvoti 
prieš bandant pradėti nors ir mažiausią 
draugystę su atvykusiais kitataučiais.

JAV ambasadorius Maskvoje A. Hart
man susirūpinęs tais naujais įstatymais, 
kurie labai apsunkina vykdyti amerikie
čių turistų Sovietų oficialiai patvirtintas 
programas ir susitikti siu vietiniais eili
niais gyventojais.

PAGERBIMO KONCERTAS
Muzikinis koncertas bei pagerbimas 

Andriejui Sacharovui buvo surengtas Sa
charovo 63 metų gimtadienio dieną, 1984 
gegužės 21, Carnegie Hall New Yorke. 
Koncertą surengė to paties vardu įsteigtas 
institutas, talkinant visai eilei žmogaus 
teisių organizacijoms, įskaitant ir Lietu
vių Katalikų Religinę šalpą.

Prie koncertinės programos buvo išda
linta tūkstantinei miniai skelbimų kny
gutė, kurioje buvo atspausdintas Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos skelbimas. Vie 
no puslapio skelbime buvo perduoti Lie
tuvos pogrindžio spaudoj pasirodę sveiki
nimai Sacharovui. Pvz. TTG Katalikų Ko 
mitetas rašė: „Mums, lietuviams, Nobelio 
premijos laureatas akademikas Sacharo
vas yra labai gerai žinomas... Akademiko 
Sacharovo moralinė pagalba nekaltai ken 
čiantiems būdavo ir tebėra neįkainuoja
ma...“

Toliau skelbime rašoma, kad daugumas 
šių sveikinimų autoriai bei pasirašiusieji 
jau patys sėdi lagery ar yra valdžios smar 
kiai persekiojami.

'Koncertą bei jo metu įvykusį pagerbi
mą aprašė visi didieji New Yorko laikraš
čiai.

vadovauja G. Paulionienė. šiais metais 
Gintaro ansamblis vėl yra pakviestas 
Canadian Folk Art Council atstovau 
ti Kanadą Tarptautiniame šokių Festi 
valyje Anglijoje, netoli Škotijos sienos, 
grupė į Angliją išvyksta liepos mėn. 
18 d. ir išbus iki rugpjūčio mėn. 6 d.

Šiuo metu ansambliui priklauso dau 
giau kaip 150 asmenų, kurie yra su
skirstyti į keturias šokėjų grupes nuo 
vaikų iki veteranų, orkestrą ir daininin 
kų grupę, šokėjams vadovauja Rita ir 
Juozas Karasiejai, Dalia Nausėdienė 
ir Ramona Yčienė, dainininkų grupei 
vadovauja Giedrė Paulionienė, jai pa
deda Žibutė Šilininkaitė. Prie ansam 
blio veikia tėvų komitetas, kuris talki
na ansamblio veikloje, ypatingai daug 
padeda lėšų telkime. Tėvų komitetui 
šiuo laiku vadovauja p. R. Žilinskienė.

Popiežius Šveicarijoj
SUSITIKIMAS SU LIETUVIAIS

Birželio mėn. 12-17 dienomis Popiežius 
lankė Šveicariją, paskirdamas savo šiai 
seniai lauktai ir numatytai sielovadinei 
kelionei mažame krašte veik visą savaitę 
laiko. Pagal savo mėgiamą paprotį ir bū 
dingą nuodugnumą, nežiūrint didelės dar 
bo naštos, šv. Tėvas atkreipė dėmesį į šio 
krašto savylbes ir jo įvairios kilmės ir 
kalbų gyventojus, sueidamas 'į kontaktą 
ir ieškodamas ryšių ne tik religinėje plot
mėje ir liturginėse ribose, bet įvairiose 
žmogaus gyvenimo apraiškose. Tokiu bū 
du, plačioj paletėj apimant valstybinio, 
dvasinio, kultūrinio gyvenimo bei spau
dos įtakos puses, apeliuojant į kūrybines 
jaunimo jėgas ir iškeliant karitatyvinę 
krikščioniško gyvenimo sampratą, šitos, 
dvidešimt antrosios, popiežiaus Jono Pau 
liaus II kelionės motto buvo parinktas: 
„Atsivėrimas Kristaus dvasiai“. Apart 
keturių oficialių krašto kalbų Šveicarijos 
valstybėje su jos virš 6 milijonų gyvento
jų, gyvena čia 900.000 svetimšalių. Atsi
žvelgiant į tai, Šveicarijos vyskupų kon- 
ferencijos poskyris svetimšalių katalikų 
reikalams, — kaipo pirmojo krašto iš visų 
šv. Tėvo lankytųjų, — dėjo dideles pastan 
gas, stengdamasis suteikti, kad ir mažiau 
šiai Šveicarijoje gyvenančiai Bendruome
nei (tai mes, čionykščiai lietuviai, kurių 
skaičius nesiekia toli gražu nė šimto) ir 
oficialiai šiam poskyriui nepriklausančiai 
lygiagrečią galimybę dalyvauti svetimša
lių susitikimui su Popiežiumi numatytoje 
specialioje programoje. Demokratišku bū 
du, su Bendruomenių įgaliotiniais apta
rus, buvo sudaryta birželio 16-tai dienai 
net viso pusdienio programa Luzernoje, 
TribsChen. Jos įžangoje su gražiu atgar
siu pasirodė taipogi mūsų p. J. Staslulie- 
nės tautinių šokių grupė (šveicarai!) su 
5 šokiais, šv. Tėvui buvo pristatyti ir mū
sų atstovai iš religinio ir tautinio gyveni 
mo, lietuvių kalba nuskambėjo maldos 
žodžiai, o religinės šventės pabaigoje šv. 
Tėvas priėmė iš dviejų lietuvaičių pasi
puošusių taut, rūbais simbolinesmūsų Ben 
dbuomenės dovanas: Rūpintojėlį ir Lietu
vos pogrindžio spaudos leidinius iš švei
cariškų leidyklų „Glauibe in der 2. Well“ 
(„Tikėjimas antrąjame pasaulyje“) Ir 
„Kuratorium geistige Freiheit“ („Dvasi
nės laisvės kuratorija1) vokiečių kalba. 
Popiežius tarė sveikinimo žodį kelių daly

Mirė prof. Z. Januškevičius
I Gegužės 26 d., eidamas 73-sius metus, 
staiga mirė Kauno medicinos instituto rėk 
torius, medicinos mokslų daktaras, pro
fesorius Zigmas Januškevičius.

1935 m. baigęs Kauno universiteto me
dicinos fakultetą, dirbo gydytoju Kuršė
nuose, vėliau — ordinatoriumi Kauno kli 
nlkoje.
„Draugystės* traukinys

Gegužės 28 d. į Lietuvą atvyko draugys 
tės traukinys iš Rytų Vokietijos Erfurto 
apygardos. Traukinyje buvo 420 apygar- 

i dos darbininkų ir tarnautojų, žemės ūkio 
ir kultūros darbuotojų — gamybos pir
mūnų, socialistinio lenktyniavimo nuga
lėtojų.

i Lietuvos KP CK antrasis sekretorius N. 
Dytbenka priėmė atvykusį draugystės trau 
kiniu „Laisvųjų vokiečių profsąjungų su
sivienijimo“ Erfurto apygardos tarybos 
pirmininką ir traukinio vadovus.
„Poezijos pavasario“ laureatai

Apkeliavę Lietuvos miestus ir kaimus, 
„Poezijos pavasario“ dalyviai — poetai ir 
jų svečiai — sugrįžo į Vilnių. Gegužės 27 
d. Paveikslų galerijoje įvyko baigiamasis 
šventės koncertas.

„Poezijos pavasario“ laureatas A. Ber
notas ir Vilkaviškio rajono S. Nėries ko
lūkio prizininkas P. Keidošius paskaitė sa 
vo naujų eilėraščių. Tradicinis „Dovanos“ 
susivienijimo prizas už lietuvių poezijos 
vertimus buvo įteiktas poetui J. Kobrinui.
Svečiai iš Kubos

Gegužės mėn. pabaigoje Lietuvoje lan 
kėši „Laisvės salos“ partinių darbuotojų 
delegacija, kurios sudėtyje buvo Kubos 
kompartijos CK vartojimo ir aptarnavimo 
skyriaus vedėjas. Delegaciją lydėjo Sovie 
tų CK atsakingas darbuotojas S. Kuzmi- 
čiovas.

Svečius priėmė Lietuvos KP CK sekre 
torius A. Brazauskas. Delegacija taip pat 
susitiko su Lietuvos buitinio gyventojų 
aptarnavimo ministru K. Plechavičiumi.
Nauja indėlių rūšis

Lietuvoje įvedama nauja indėlių rūšis 
— jaunimo-premijinlai indėliai. Jie pri
imami trejų metų laikotarpiui iš asmenų 
nuo 18 iki '30 metų. Atidarant tokio indė
lio sąskaitą, Indėlininkas nustato mėnesi
nio įnašo dydį — 10, 20, 30 ar daugiau rb. 
Mokama 2 proc. metinių palūkanų. Po 3 
metų dar išmokama 1,5 proc. premija.
Choro dainų konkursas

Lietuvos kultūros ministerija ir Moksli 
nis metodinis kultūros centras buvo pa
skelbę užsakytinį choro dainų konkursą. 
Premijos paskirtos R. Racevičiui, J. Ma
čiukevičiui, B. Kutavičiui, V. Bložei, Z. 
Virkšui ir A. žigaitytei. Buvo pakviesta 
18 kompozitorių. Konkursas bus tęsiamas.
Festivalis /universitete

Vilniaus universitete pasibaigė tradici
nis festivalis „Kiemo teatro pavasaris 84“. 
Universiteto teatro salėje pasirodė sve
čiai iš Tartu universiteto, Leningrado K. 
Markso kultūros namų ir Latvijos univer 
siteto.
Moterų krepšinio čempionatas

Pasibaigė Lietuvos moterų krepšinio 
čempionatas. Nugalėtojomis tapo Kauno 
„Atleto“ sportininkės. Antrąją vietą už
ėmė Vilniaus „Kooperatininko“ krepši
ninkės, trečiąją — Kauno „Banga“.

vaujančių tautų (26) kalbomis ir lietuvis 
kai. Kaipo garbės svečias, dalyvavo kar 
tu su kitų tautų vyskupais mūsų Vakarą 
Europos vyskupas J.E. Dr. Deksnys. 
Apart gausiai susirinkusių tautiečių iš 
Šveicarijos, turėjome savo svečių tarpe 
ir šveicarų, tarp jų ir spaudos atstovų, Ir 
tautiečių net iš Romos ir iš JAV. Pagal 
oficialų apskaičiavimą, šioje .gražioje, 
įspūdingoje Keturių kantonų ežero aplin
koje, gražiam orui esant, buvo susirinkę 
apie 15.000 dalyvių.

Visa šios religinės šventės programa 
buvo trimis krašto kalbomis išspausdinta 
specialioje brošiūroje. Šveicarų valstybinė 
televizija transliavo tiesioginiai. Katalikiš 
kų laikraščių spauda savo specialiame 
priede „Christ und Kultur“, pranešdama 
jau iš anksto apie Popiežiaus apsilanky
mą Šveicarijoje, keliais atvejais minėjo 
ir lietuvių dalyvavimą.

Net ir kritiška šveicarų spauda, komen 
tuodama Popiežiaus vizitą Šveicarijoje, 
paminėjo, kad Popiežiaus Jono Pauliaus 
II asmenybė pagauna žmonių širdis. Šv. 
Tėvo troškimas buvo, ir to meldė ir Švei
carijos krikščionys, kad Jo apsilankymas 
sustiprintų mumyse tikėjimą, suartintų 
artimo meilėje ir padrąsintų viltyje.

JJP.
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LIETUVOS
13. GARSĖJA STEBUKLAIS

Kad karaliai, karalių šeimos nariai, ki
ti žymūs asmens ir mirę kurį laiką nepa
mirštami, kad lankomi jų mauzoliejai ar
ba bažnyčių bei koplyčių kriptos, kur jie 
palaidoti, nieko nuostabaus. Visais laikais 
taip buvo ir bus, kol žmonės gyvens. Bet 
kad tokie lankytojai prašo mirusįjį juos 
užtarti pas Dievą, išmelsti dvasiai ir kū
nui malonių, iš sunkios ligos ar iš kitokios 
skaudžios nelaimės išgelbėjimo, nėra įpras 
tas dalykas. Kažkas nepaprasto mirusiojo 
gyvenime turi veikti lankytojus, juos įti
kinti, kad tas asmuo yra Dievo artumoje, 
kad jis gali iš Dievo išmelsti to, ko jie 
prašo.

Kaip tik su tokiu pasitikėjimu lankė ka 
tedroje palaidoto karalaičio Kazimiero ka 
pą paprasti žmonės, Vilniaus miestiečiai 
ir iš toliau atvykstantieji Lietuvos gyven
tojai. Kas juos traukė prie to jaunikaičio 
karsto? Gal jo nuoširdumas ir dosnumas 
vargšams, gal jo didvyriškas už nekaltybę 
nusistatymas, gal jo žavinti maldos dva
sia, Švč. Sakramentui gili pagarba, prie 
Švč. Mergelės Marijos kūdikiškas šlieji- 
masis, o gal visa tai kartu suėmus? Tiks
lios priežasties nežinome, bet nėra jokios 
abejonės dėl paties fakto, — kad žmonės 
būriais traukė prie Kazimiero kapo, j'į 
prašė visokiuose reikaluose užtarimo ir 
neretai buvo išklausyti.
Todėl klysta tie, kurie tvirtina, jog Lenki 

jos karaliai — Lietuvos didieji kunigaikš
čiai, didikai, aukšti dvasininkai politiniais 
sumetimais .padarė Kazimierą šventuoju*, 
ir tik tuomet ėmę jiį garbinti ir paprasti 
žmonės. Įvyko kaip tik atvirkščiai. Pirma 
tarp žmonių plito karalaičiui teikiama 
ypatinga pagarba, maldos, prašant jo už
tarimo, ir stebuklingi tų maldų išklausy
mai, ir tik daug vėliau imtasi rūpintis jo 
kanonizacija.

Iš kur visa tai žinome? — Nedaug ano 
meto šaltinių pasiekė mūsų laikus, bet ir 
iš tų nuotrupų aišku kaip dieną, kad kaip 
tik iš apačios, iš pačių tikinčiųjų, lankan
čių Kazimiero kapą, prasidėjo jo šventuo 
ju laikymas ir kaip tokio gerbimas. Apie 
tai gal geriausiai galėtų mus informuoti 
Vilniaus katedros kapitulos aktai. Bet iš
likusiose tų aktų knygose įrašai, kurie 
pradedami 1503 metais, yra labai neregu
liarūs ir šykštūs:, liečia tik kai kuriuos pa
čios kapitulos vidaus reikalus bei kelių 
tuo metu gautų dokumentų tekstus. Tarp 
šių dokumentų tekstų yra ir popiežiaus 
Aleksandro VI 1501 m. gegužės 15 dieną 
duotos bulės kopija, kuria Šv. Tėvas su
teikia atlaidus kaip tik tai katedros ko
plyčiai, kurioje buvo palaidotas Kazimie
ras. Toji aplinkybė nurodyta ir bulėje, 
kur rašoma: .Aurio (t.y., tuometinio Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro) 
tikrasis brolis kunigaikštis Kazimieras, pa 
laidotas toje koplyčioje, sakoma, garsėjęs 
daugeliu stebuklų („cuius frater germa
nus Kazimirus dux, apud illam capellam 
sepultus, multis miraculis clarere perhi- 
betur“ — Codex diplom. eccl. Vilnen. I, 
psl. 575). Tą bulę žino visi, kurie rašė ar 
rašo apie šv. Kazimierą. Bet, matyt, ne
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Bolševikai panaudojo pačius niekšiškiausius 
metodus, kad išspaustų iš kalinio daugiau pelno. 
Jie vienoje rankoje laikė botagą, kitoje pyragaitį. 
Toks .jpyragaitis“ buvo net machorkos pakelis. Ka
liniams labai trūko rūkalų. Rūkantieji kentėjo. Bol
ševikai tai išnaudojo darbo našumui skatinti. Kasy 
klose už įvykdytą pamainos išdirbmo normą kali
niams duodavo po pakelį machorkos. Reiškia, sten 
kitės, kąskite daugiau rūdos — gausite parūkyti. 
Vienas pakelis kainavo 6 kapeikos. Taigi labai pi
giai atsieidavo papildoma rūdos tona.

Kareiviai saugodavo kalinius, kad jie nepabėg 
tų. Į apsaugos dalinius skirdavo vaikinus paimtus 
atlikti būtiną karo tarnybą ir jais, kaip šunimis, 
piudydavo kalinius. Kareiviai kainavo taip pat pi
giai: jų apranga prasta, nepergeriausias ir maistas. 
Mokėjo jiems mažai.

Po Stalino mirties bolševikinės imperijos vado
vai, nors ir paleido daug kalinių, bet nuo jų iš
naudojimo visiškai neatsisakė.

Paleisti politiniai kaliniai pasklido po visą ša
lį. Jie pasakojo apie patirtus konclageriuose žiauru 
mus, apie nežmonišką išnaudojimą. Kai kurie rašė 
atsiminimus, švelniau parašytus cenzūra net leido 
paskelbti spaudoje. Daug demaskuojančios medžią 
gos paskelbė patys oficialūs pareigūnai. Konclage 
rių žiaurumai ir prievarta jaudino visuomenę ir kė
lė pasipiktinimą. Ne tik imperijos viduje sklido stul 
binančios žinios apie komunistų nusikaltimus, bet 
pasiekė ir užsienį. Užsienio visuomenė galėjo gauti 
liudijimų iš pirmų rankų. Tuo metu iš bolševikinės 
imperijos konclagerių grįžo nemaža ir užsieniečių. 
Ir paslaptingumo ir melo siena dengusi šią imperiją. 
Jos prestižas tiek viduje, tiek užsienyje smuko. Pos

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
daug kas yra ją skaitęs, nes dažnai tvir
tinama, jog ta bule popiežius suteikė at
laidus tiems, kurie lanxys Kazimiero ka
pą. Bulės tekstas tačiau ką kitą sako. At
laidai tam tikromis švenčių dienomis su
teikiami ne už Kazimiero kapo, bet už pa
čios koplyčios lankymą ir už prie jos iš
laikymo prisidėjimą. Panašių atlaidų baž
nyčioms, koplyčioms statyti, įrengti, iš
laikyti anuomet buvo teikiama daugybė. 
Tas pats Erazmas Ciolekas, išrūpinęs Ro 
moję čia aprašomą popiežiaus bulę, tų 
pačių metų gale, grįždamas į Vilnių par
vežė dar kitas tris panašias atlaidų bules: 
didžiojo kunigaikščio sekretoriaus Jono 
Sapiegos statomai Ikaznės parapijos baž
nyčiai, pačiai Vilniaus katedrai ir Vil
niaus mieste esančiai Šv. Onos koplyčiai, 
kuri, atrodo, stovėjo toje vietoje, kur da
bar yra gotiškoji Šv. Onos bažnyčia (plg. 
ten pat, nr. 484, 487, 492).

Ne karalaičio Kazimiero garbės kėlimui 
popiežius davė tą atlaidų bulę, nes Kazi
mierą ten mini tiktai tarp kitko, o atlaidų 
suteikimo akstinai buvo visai kitokie: at
laidų prašyta, kadangi koplyčią „pastatė 
(kaip ten rašoma) šviesios atminties ka
ralius Kazimieras puošniame stiliuje, ją 
aprūpino fundacija ir išpuošė brangiau
siais liturginiais rūbais“ ir kadangi tą 
koplyčią „ypatingai brangina, kaip mums 
pranešta (rašo popiežius), mylimasis sū
nus ir kilmingas vyras Aleksandras, Lie
tuvos didysis kunigaikštis“ (ten pat, psl. 
575). Bulei nieko netrūktų, jei karalaičio 
Kazimiero vardo joje visai nebūtų. Jei jis 
yra, tai ir reiškia tai, kas jo atžvilgiu pa
sakyta. Be to, įsidėmėtina, jog popiežius 
pabrėžia, kad Kazimieras, „kaip sako
ma“, garsėja daugeliu stebuklų. Reiškia, 
jis už tą žinią nesiima atsakomybės; tai 
reikalas, kurį reikėtų atskirai ištirti.

Tasai, kuris popiežiui suteikė visas rei
kalingas žinias ir išrūpino tiek tą bulę, 
tiek daug kitų popiežiaus raštų, buvo, 
kaip minėjome, tuomet iš Vilniaus į Ro
mą pasiųstas kanauninkas ir didžiojo ku
nigaikščio sekretorius Erazmas Ciolekas. 
Jis buvo kilęs iš Krokuvos, su Aleksandru, 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, atvykęs 
'į Vilnių ir kaip geras lotynų kalbos žino
vas dirbo didžiojo kunigaikščio raštinėje. 
Į Romą jis buvo pasiųstas didžiojo kuni
gaikščio vardu pareikšti popiežiui Alek
sandrui VI Lietuvos ir jos valdovo ištiki
mybę ir paklusnybę. Yra išlikusi ta pro
ga, 1501 m. kovo 31 dieną, iškilmingoje 
konsistorijoje sakytoji kalba. Joje Ciole
kas popiežiui įdomiai pristato ano meto 
Lietuvą. Būtų buvę tikrai naudinga šią 
kalbos dalį, išverstą lietuviškai, įdėti į ne
perseniai Lietuvoje pasirodžiusią knygą 
„Kraštas ir žmonės“ (Vilnius 1983). Pa
vaizdavęs Lietuvos geografinę padėtį, jos 
gyventojus, papročius, Ciolekas kalbėjo 
apie Lietuvos valdovo Aleksandro kilmę 
ir garsią jo giminę. Kalbėjo apie Jogailą, 
Vytautą, karalių Kazimierą ir jo vyriau
siąjį sūnų Vladislovą; po to perėjo prie 
antrojo sūnaus, Kazimiero, šiais žodžiais: 
„Antrąjį jo sūnų, turėjusį tą patį Kazi
miero vardą, mokytumu, puikiais gabu
mais ir doru gyvenimu nepaprastai pasi

talininiai bolševikinės imperijos vadovai didžiavosi, 
kad baigta su prievarta ir žiaurumais. Dabar bol
ševikai esą humaniški, šalyje įsigalėjęs teisingumas. 
Ypač dideliais humanistais dėjosi bolševikų vado
vai Brežnevo laikais. Tačiau šioje „humanistų“ im 
perijoje šiandien toks platus konclagerių tinklas, ko 
kio nėra jokioje kitoje pasaulio valstybėje. Kad ne
pakenktų bolševikinei propagandai vaizduoti im
periją patraulia visuomenei ir neleistų jos kritikams 
badyti pirštais į konclagerius bei priverčiamąjį dar
bą, imperijos valdžia ėmė kruopščiai maskuoti kone 
lagerius ir kalėjimus, ypač politinių kalinių konc
lagerius.

Svarbų vaidmenį visuomenės dezinformavime 
atlieka bolševikinė spauda. Propagan tvirtina, 
kad įkalintieji buvo teisiami už pavojii^ s nusikal
timus pagal įstatymą. Nors iš tiesų bolševikų im
perijoje politiniams kaliniams įstatymų nėra. Yra 
tik įstatymų iškamšos, kuriomis siekiama apgauti 
visuomenę, tik keliolikos asmenų grupelės valia. 
Bolševikų spauda nuolat tvirtina, kad jų „humaniš
koje“ šalyje yra tik kriminaliniai nusikaltėliai, o po 
litinių nėra. Todėl dabar maskuoja pačius kalėjimus 
bei konclagerius, kelia juos toliau nuo visuomenės 
akių.

Stalino mirtis pakeitė kalinių likimą. Naujieji 
vadovai atsiskė tokios nuožmios kalinių naikinimo 
ir išnaudojimo politikos. Per kelis metus po Stalino 
mirties daugumą politinių kalinių paleido, o kai 
kuriems sumažino kalinimo laiką. Tačiau dar daug 
liko su 25-rių metų bausmėmis, šalis buvo perkrau
ta kriminaliniais kaliniais, todėl ir jų daug paleido. 
Pirmiausia išleido teistus už siūlų ritę, už nuo lau
ko surinktų varpų saujelę, už lentgalį parsineštą iš 
statybos. Tokie buvo teisti nuo trejų iki septynerių 
metų. Bolševikai suprato, kad nusikaltimo nepada
rė ir daugelis kriminalinių kalinių, bet paėmė juos 
siekdami paremti pašlijusį šalies ūkį. Nuo 1956 me 
tų politinių kalinių darbo jėga sumažėjo, ji daugiau 
nebuvo vienas iš pagrindinių bolševikų ekonomikos 
ramsčių. Politkalinių likučius sukaupė Mordovijo- 
je, o kriminaliniai kaliniai liko išmėtyti po visą ša
lį-

Mordovijoje jau seniai bolševikai įkūrė ištisą

žymėjusį jaunuolį, išplėšė negailestinga 
mirtis kaip tik tuo metu, kai jis ruošėsi 
didesniems dalykams. Jis, palaidotas kuni
gaikštystės sostinėje, jau nuo beveik 20 
metų garsėja stebuklais, savo nuopelnais 
paremdamas pas Dievą kiekvieno į jį be
sikreipiančio prašymus, kad niekas nesi
jaustų turėtoje viltyje apgautas. Visa tai, 
surašyta vienon vieton, kada nors bus 
išsamiai pateikta šiam Šventajam Sostui“ 
(A. Theiner, Vetera Mon. Pol. et Lit. II, 
psl. 239).

Kažkodėl iki šiol rašiusieji apie šventą 
jį Lietuvos Globėją nepastebėjo šio anks
tyvo ir svarbaus, tiesiog iš Vilniaus į Ro
mą nuvežto liudijimo apie tai, kad prie 
Kazimiero kapo jau beveik 20 metų, tai 
yra, nuo pat jo ten palaidojimo, vyksta 
maldų išklausymai ir stebuklai. Liudiji
mas savaimingas, nesuinteresuotas. Ka
nonizacijos klausimas tuokart nė nekeltas, 
nei dokumentacija tam nebuvo paruošta.

SACHAROVAI
Olandijoje gaudyte gaudoma kiekviena 

žinia apie Andriejaus Sacharovo ir Jele
nos Boner likimą. Visame krašte sparčiai 
tebededami tūkstančiai parašų po petici
ja sovietų valdžiai sugrąžinti laisvę iš
tremtajam pasaulinio vardo mokslininkui 
ir jo žmonai, pasirūpinti tinkama medici
nos pagalba jiems abiem ir suteikti gali- 
myoę išvykti į užsienį. Platinami specia
lūs leidiniai apie bebaimį kovotoją už žmo 
nių teises, atsisakiusį nuo ištaigingiausios 
ir įtakingiausios padėties—tiesos ir teisy 
•bės vardan, apie jo kovos ir gyvenimo 
draugę. Trijų stambiausių Olandijos par
tijų parlamentiniai lyderiai asmeniškai at 
lankę sovietinį ambasadorių Hagoje pri
mygtinai prašė gelbėti Sacharovus, šešios 
parlamento atstovės — kaip pirmoji, pasi
rašė komunistė Ina Brouwer — raštu 
protestavo prieš sovietų mėginimą sulau 
žyti ryžtą asmenų, kurių pažiūros yra ki
tokios negu vyriausybės.

Bene centriniu tos visos akcijos įvykiu 
buvo neužmirštamas vakaras Amsterda
mo Koncertų Rūmuose. Gegužės 24 d. čia 
susirinko 750 žmonių — eilė Olandijos 
mokslininkų, menininkų, visuomeninkų, 
užsienio diplomatai. Pilnutėlėje salėje dvi 
tuščios vietos su užrašytais vardais: An
drėj Sacharov ir Jelena Boner!

Iš to vakaro tribūnos Olandijos Kultū
ros ministeris Brinkman Niderlandų vy
riausybės vardu pareikalavo, kad Maskva 
vykdydama Helsinkyje pasiimtus įsiparei 
gojimus suteiktų Elenai Boner vizą vyk
ti į Italiją gyvybingai reikalingam gydy
mui.

A. Sacharovo asmeniškas draugas rašy
tojas Lev Kopelev karštai ragino didinti 
spaudimą sovietų valdžiai grąžinti 
laisvę Gorkio kankiniams. Didžiulė šalis 
su milžiniška kariuomene bijo dviejų li
gotų, d*ieną ir naktį saugomų žmonių. Ko
va už Sacharovus — kova už visos žmo
nijos laisvę, — pareiškė L. Kopelev.

Pakiliai, giliu įtaigingumu praskambę 

Praėjo dar keliolika metų, kol pagaliau 
buvo imtasi rimtai rūpintis Kazimiero 
sventuo j u paskeloimo reikalais.

Prie viso to galima pridėti dar vieną 
neabejotiną Rūdijimą apie žmonėse pasxli 
ausi Kazimiero šventumu įsitikinimą. Yra 
išlikęs 1502 m. pabaigoje rašytas trakta
tas „De institutione regii pueri" („Apie 
Karaliaus vaiko auklėjimą“). Jis buvo 
szirtas Čekijos ir Vengrijos karaliui Vla- 
uisiovui, kuris tais metais laukė gimstan
čio savo įpėdinio. Nors šiam veiKalėliui 
duota motinos karalienės Elzbietos laiško 
savo sunui iorma, jį labai gražia lotynų 
Kalba galėjo parašyti tik koks nors huma
nistas. Siame veikalėlyje keletą kartų mi
nimas ir adresato, karaliaus Vladislovo, 
brolis Kazimieras. Ten rašoma: „Kazimie 
ras, (tavo) brohs, sakydavo: Tiesą reikia 
gerbti tuojau po Dievo; pagyrūnas kara
lius, jo žodžiais, yra kiauras kaip rėtis“ 
(žr. Archiv fur osterr. Geschichte, 55 
(1877), psl. 119). Kitoje vietoje: „Kazi
miero, .(tavo) brolio, geradariškumo ne
pamirš ateities amžiai“ (ten pat, psl. 128). 
ir vėl: „Kazimieras, (tavo) brohs, negalė-

IR PABALTIJO
jo Mocarto, Bacho, Briteuo, Čaikovskio 
kūriniai, atliekami atvykusio iš JAV so
vietų emigrantų kamerinio orkestro. Ypa 
tingai įsirėžė į atmintį šostakovičiaus sim 
fonieta fašizmo ir karo aukoms prisimin
ti, savotiška kompozitoriaus autobiografi
ja.

Tą koncertą organizavo, tai akcijai va 
dovauja Bukovskio Komitetas Amsterda
me, labai daug padaręs ir lietuviškajam 
reikalui. Bukovskio Informacijų centre 
suruošta „Aušros“ ir Kražių skerdynių me 
tinėms paroda. Tos ekspozicijos fone at
vykęs pernai celebruoti birželinių mišių 
kun. J. Petrošius parodė Olandijos lietu
viams slaptai atgabentą iš okupuotos Lie 
tuvos rankšluostį su išsiuvinėtu Tautiniu 
Herbu. Ir ne per gausiausias tautiečių 
būrys su neapsakomu užsidegimu užgiedo 
jo:

— Lietuva, Tėvynė mūsų...
Tad kaip pas seną prietelių atėjau pas 

Henką Volzaką, Amsterdamo Bukovskio 
instituto direktorių pasikalbėti dėl jo ne 
pailstamos veiklos.

— Kaip vertina žmonės, kaip ir pats 
matei, Sacharovo vakaras visais atžvil
giais pasisekė. J. van Doorno parašyta ir 
mūsų išleista apybraiža apie mokslininką
— kovotoją tiesiog mobilizuoja skaityto
jus.

Žadame tą mūsų akciją tęsti ir gilinti, 
laužti tą inertiškumo ledą, kuris kausto 
plačių masių reagavimą į tolimus ir ma
žai žinomus įvykius. Tam turės patamau 
ti ir pačiam be abejo rūpinti paroda — 
net dviejų dalių — kurią jau pradedame 
ruošti.

Pirmoji dalis — ją rodysime š.m. rug
pjūčio pabaigoje — skiriama Molotovo
— Ribentropo, tiksliau pasakius Stalino
— Hitlerio pakto 45-mečiui. Šis nacių ir 
sovietų sutartas broliavimas faktinai įs
tūmė žmoniją į II-jį pasaulinį karą. Tu
rime vaizdžiai papasakoti apie pirmąją 
to nelemtojo sandėrio išdavą — dviejų ag 

konclagerių sistemą, su savo geležinkeliu, tiekimo 
tinklu, fabrikais. Prie kiekvieno konclagerio pasta
tė įmonę. Todėl kaliniai labai retai susitikdavo su 
laisvais žmonėmis, išskyrus lagerio tarnautojus ir 
įmonės vyresnybę. Kalinių neišveda dirbti už konc
lagerio tvorų. Nėra pasaulyje valstybės, kuri turė
tų tokia didelę kalinių išnaudojimo patirtį, kuri mo
kėtų išspausti tokį didelį pelną iš kalinių prakaito, 
ši tobula konclagerių sistema neatsirado per viene
rius metus. Per 60 metų ją lipdė, dailino, tobulino. 
Dabar 4-5 milijonai kalinių sudaro didelę darbo 
armiją. Jie aptarnauja daugybę fabrikų. Jie gamina 
įvairias mašinas, namų apyvokos daiktus, kerta miš 
kus, dirba kasyklose. Pusvelčiui dirbdami jie duo
da bolševikų imperijai didelį pelną.

Skirtingai nuo Stalino laikų, dabar bolševikai 
moka kaliniams už darbą pusę laisvojo darbininko 
atlyginimo. Iš jo atskaito maisto ir drabužių kainas 
bei kitus mokesčius. Vidutinis kalinio uždarbis, at
skaičius mokesčius — 25-30 rub. per mėnesį. Bol
ševikai tvirtina, jog kalinių darbą reguliuoja Dar
bo kodeksas taip, kaip ir laisvųjų darbininkų. Bet 
tai dalinė tiesa. Kalinio darbo laikas 8 vai. per die 
ną. Tačiau per savaitę jis dirba 6 dienas (48 vai.), 
o Darbo kodekse numatytos 5 darbo dienos po 8 
vai. Taigi kalinys dirba per savaitę 8 vai. ilgiau ne
gu laisvas darbininkas. Keturi milijonai kalinių (jų 
šalyje ne mažiau, o gali būti daugiau) apytikriai pa
skaičiavus, per metus uždirba apie 600 tūkstančių 
papildomų darbo metų! Kalinys negauna atostogų. 
Jei imsime trumpiausią atostogų laiką —- 14 darbo 
dienų per metus, tai 4 milijonai kalinių uždirba dar 
apie 170 tūkstančių metų. Iš viso 770 tūkstančių 
papildomų darbo metų per vienerius metus! (šis 
apskaičiavimas apytikris. Tikslus duotų dar dides
nį skaičių). Jeigu papildomą darbo laiką paversime 
pinigais — kokią didžiulę sumą gausime! Bet tai 
ne viskas. Kalinio darbas neįskaitomas į darbo sta
žą, o tai reiškia, kad valstybė už tą laiką nemoka bu 
vusiam kaliniui 'pensijos senatvėje. Tai irgi sudaro 
gražią sumą. Matome, jog kaliniai užpildo didžiu
lę bolševikų imperijos biudžeto spragą.

(Bus daugiau)

damas būti labai išlaidus, stengėsi žmo
nių palaiiKumą įsigyti humanišKumu. Ko 
čia stebėtis? Jis sazydavo, kad gerų drau 
gų būrys — tai jo turtas“ (ten pat, psl. 
129).

Mums ypač įdomi toji vieta, kur ra
ginama vaiką auzlėti religinėje dvasioje. 
„Kazimierą, tavo brolį — rašoma toje 
Knygutėje —, ypatingai vertinusį religijos 
ugdymą, po jo mirties sekanti karta iš
kėlė į šventuosius" („Casicyrum praete- 
rea iratrem tuum, cum religionis cultor 
fuisset praecipuus, inter divos post mor
tem posteritas collocavit" — ten pat, psl. 
103). sis pasakymas yra bendro pobūdžio, 
bet jį įterpus į aukščiau duotus paaiškini
mus, tampa iškalbingas: karalaitis Kazi
mieras jau 1502 metais visų buvo laiko
mas šventuoju. Kitaip, kokia būtų buvus 
prasmė apie tai rašyti jo broliui, kuris 
juk žinojo tikrąsias savo artimųjų ir kitų 
žmonių pažiūras? Ne kitaip turi spręsti ir 
istorikas, jei jis ieško tiesos ir jaučia pa
reigą ją kitiems atskleisti.

Paulius Rabikauskas

KALVARIJOS
resorių — ekspansionistų įvykdytą Lenki
jos užkariavimą ir pasidalinimą. Ypatin
gai pabrėžtinas tų dviejų tariamų ideologi 
nių antipodų giluminis suartėjimas, gimi
ningumas.
Bet prie to „nepuolimo pakto“ būta slap 

tų protokolų apie įtakos zonų dalinimą, 
kurie nulėmė Lietuvos, Latvijos, Estijos 
pavergimą. Tam jau tada pradėta ruoštis, 
bet Pabaltijo tragedija tapo kraujuojan
čiu faktu devyni mėnesiai vėliau, ir ji su 
darys antrosios parodos dalies objektą. 
Pirmojoje dalyje primygtinai griausime 
„Tėvynės karo“ mitą — kai Hitleris už
leido Stalinui Lietuvą, kokia gali būti kai 
ba apie „sovietinės Tėvynės“ pažeidimą, 
■kai naciai žygiavo per dar neseniai nepri
klausoma buvusią Lietuvą?

O antroje dalyje — griausime kitą mi
tą — apie tariamai sinchronines socialis 
tines revoliucijas Pabaltijyje. Nebuvo nei 
sinchroniškumo, nei revoliucijų, buvo tik 
tai trigubas sovietų scenarijus, iš •anksto 
paruoštas, tankų paremtas, su falsifikuo
tais rinkimais, su fiktyvių parlamentų 
prakalbomis ir rezoliucijomis, kurias dik 
tavo pagal Maskvos „partitūrą“ Kaune 
Dekanozovas, Rygoje — Vyšinskis, Taline 
— Ždanovas.

Ir toje baigiamoje parodoje turi būti 
vaizdžiai papasakota apie trijų tautų re 
zistenciją, ypatingai apie Lietuvių liaudies 
karą prieš 2-ją okupaciją.

Savaime aišku — kas turi tai Baigia
majai Parodai įdomios, ypatingai neskelb 
tos fotomedžiagos, tesiunčia ją į Amster
damą, — užbaigė mūsų olandų prietelis, 
įteikdamas man Bukovskio Komiteto Ams 
terdame adresą. J. Budreika

DVASINIS ALKIS
Ištieskime pagalbos ranką alkstantie- 

siems Sovietų Sąjungoje! — tokiu kvieti
mu į visuomenę kreipiasi Šveicarijoje vei 
kiantis institutas „Glaube in der Zweiten 
Welt“ —■ Tikėjimas antrajame pasaulyje. 
Kas gi yra tie alkstantieji Sovietų Sąjun
goje? Institutas primena, kad dvidešimta 
me ir trisdešimtame dešimtmetyje, būriai 
vaikų eidavo iš namų į namus maldauda
mi duonos gabalėlio. Atsakymas būdavo 
vis tas pats: vaikai, mielai jums ką nors 
duočiau, bet ir aš pats mirštu nuo alkio, 
šeši-septyni milijonai nuo bado mirusių 
vaikų, tai kaina, kuri buvo sumokėta už 
komunistinės santvarkos sukūrimą Rusijo 
je. Nekalbant apie kitas aukas. Šiandien 
Sovietų Sąjungoje vaikai ir jaunimas taip 
pat alksta. Tiesa, vaikai dabar nebemirš 
ta nuo bado, jiems duonos pakanka. Bet 
jie visvien alksta. Jie maldauja tėvą ar 
motiną: papasakok man apie Dievą. Mes 
jums negalim nieko papasakoti, atsako 
tėvai, nes patys nieko nežinom. Kas buvo 
Jėzus? vėl primygtinai klausia vaikas mo 
tines. Neklausk manęs, atsako ji, nes nie 
ko nežinau. Šitie vaikai, pažymi šveicarų 
institutas, fiziniai nežūva, jie turi kuo pa 
simaitinti, bet jų siela yra alkana, yra iš
siilgusi dvasinio maisto. Tai jau 65-erius 
metus vedamos ateistinės politikos liūd
na, tragiška išdava. Sovietinė valdžia sie
kia išrauti šaknis, teikiančias žmogui gy
vybę. Ateistinė santvarka nepajėgė žmogų 
j e nuslopinti dvasinio maisto troškimo. 
Alkis vėl plinta Sovietų Sąjungoje. Žmo
nės alksta žmoniškumo, meilės gyvenimo 
prasmės. Padėkime, ragina šveicarų ins
titutas, padėkime Sovietų Sąjungos žmo 
nėms numalšinti jų dvasinį alkį.

_____________ (K.L.)

NAUJOS KNYGOS
Visuomeniniai klausimai. Mykolas Kru

pavičius. Straipsnių rinkinys iš jo paliki
mo. 1983 m., 488 psl. Kaina 15 dol. Gauna 
ma pas platintojus ir „Drauge“. Išleido 
Pop. Leono XIII fondas, ChScaga.

Nepriklausomos Lietuvos valstybininko 
prel. Mykolo Krupavičiaus rinktinių raštų 
rinkinys, išleistas iniciatorių grupės rū
pesčiu, peržiūrėjus ir atrinkus jo studijinį 
palikimą. Įvadą knygai parašė V. Bagda- 
navičius.

Straipsniai suskirstyti į septynis sky
rius: 1. Lietuvių tauta, 2. Krikščioniškoji 
demokratija, 3. Katalikų veikimas, 4. Dar 
bininkas ir darbas, 5. Enciklikos „Rerum 
novarum“ studijos, 6. Komunizmo proble
mos ir 7. Auklėjimo problemos.
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MES NIEKADA NEPRALAIMIM!
IŠ KUNIGO ALFONSO SVARINSKO TEISMO PROCESO_ i PRISIMINIMAI

2.
Tardė visus po kelis kartus. Vertė 

rašytis po „pasiaiškinimais“, buvome 
apšaukti „Dievo avelėmis“. Kažkoks, 
matyt, aukštas pareigūnas, bandė au
klėti, graudeno rūsčiu veidu:

— Tarybų valdžia išaugino, išauklė 
jo, mokė...ii- iš kur jūs tokie?

Taigi, pagalvojau, Tarybų valdžia 
ir išsiaugino mus tokius, ne kas kitas...

— Jie visi nenormalūs, į psichiatri
nę juos! — pagaliau kažkas padarė iš
vadą.

— Seneliai, tėvai kovojo už šviesią 
ateitį, krito už idėją, o tu...

Na, jeigu prisiminė idėją, tai dar 
gerai. Tik kažin, ar tose mėlynose 
uniformose išliko tos idėjos bent už 
kapeiką? Užgesę veidai, padūmavu
sios negyvos akys. Ir dar bando dangs
tytis kažkokia idėja!

Kaip ir viskas pas mus, — gražiais 
žodžiais remiasi. O esmėje tai juk 
šlykštus melas! Visas toks gyvenimas 
— melas pačiam sau, užnngdant są
žinę, melas kitam. KAlu EITI PER 
GYVENIMĄ IR NEMELUOTI?!

Vėlai vakare išėjome iš milicijos 
skyriaus. Gera atsikvėpti pilna krūti
ne.

Gegužės S-ji /diena

Niekad iš anksto negalima numany 
ti, ką atneš nauja diena. Kokie išban
dymai laukia? Kokių priemonių šian
dien griebsis? Viena aišku: bus stipriai 
įsiutę. Reikia būti pasiruošus viskam. 
Juk nepavyko žmonių įgąsdinti nei pir 
mą, nei antrą dieną. Nepalūžo nė vie
nas.

Išlipam iš troleibuso, nespėjam nė 
apsidaryti, tuojau susidaro mėlynų uni 
formų žiedas. Vėl sugrūdo visus 
į autobusą. Prasidėjo tos pačios cere
monijos, kaip ir vakar: tikrina pasus; 
asmenybių aiškinti nebereikia, juk ir 
taip daugmaž esam geri pažįstami nuo 
vakar dienos.

— Ko tu čia atėjai?

SAaitytaju Čaižai
NETEISYBĖ NOTTINGIIAMUI

Šio laikraščio 22 numeryje H. Gasperas 
neteisingai kritikavo gegužės 20 dienos 
religinių iškilmių katedroje ir jos salėje 
rengėjus.

Iš anksto spauda skelbė ir tą pačią die 
ną visi gavo liet, sielovados spaudinį, ku
ris aiškiai žymėjo, kad iškilmės rengia
mos šv. Kazimiero pagarbai ir persekio
jamų lietuvių prisiminimui. Laisvojo pa
saulio lietuviai arkivyskupai ir vyskupai 
norėjo, kad iškilmei, norint išeiti iš už
darumo, kviestame ir kitataučius, kurių 
Ikatedron pribuvo apie 50, o lietuvių apie 
250, nors rengėjai negalėjo iš anksto ži
noti, kiek kurių bus. Taigi ruoštasi ir var 
totos dvi kalbos, o ne, kaip sako H.G., 
„viskas buvo vedama anglų kalba“. Juk 
katedroje, išskyrus vieną lotynišką gies
mę, visos kitos šešios giesmės buvo lietu 
viškos, lietuviškai skaitytas Šv.Raštas, dvi 
tikinčiųjų bendros maldos, du jaunuoliai 
sutvirtinti lietuviškai, o kiti trys, deja, 
angliškai, nes jie buvo mišrių šeimų ir 
lietuviškai nemokėjo. Pamokslas buvo 
angliškas apie šv. Kazimierą ir persekio
jamą Lietuvą, prelato kitataučio nepa
prastai palankiai lietuviams pasakytas, 
pradėtas ir baigtas lietuviškai.

Toliau H.G. tvirtina: „Vyskupo pagerbi 
mui suruoštame priėmime irgi viskas vy
ko anglų kalba, nors beveik išimtinai visa 
publika buvo lietuviai“. Iš tikro, salėj dau 
guma programos vyko lietuvių kalba. An 
tra, kitataučių buvo apie 40, o lietuvių 
apie 60. Daugiau salėn netilpo. Trečia, 
renginys buvo ne kai kurių gerbtinų as
menų ir net ne Jo Ekscelencijos Vyskupo 
pagerbimui, bet pirmiausiai šv. Kazimie
ro ir kankinės Lietuvos. Vyskupas tai ge
rai suprato ir atsiųstame laiške išreiškė 
renginiais pasitenkinimą. Jei kam netiko 
trumpa apie šv. Kazimierą graži lietuviš
ka paskaitėlė ir jei kam nepatiko sėdima 
vieta, rengėjai atsiprašo...

Norintiems turėti platesnį šių renginių 
vaizdą, gal vertėtų dirstelėti į žurnalo 
„Šaltinio“ naująjį trečią numerį.

S. Matulis
VALIO DBL JAUNIMO SĄJUNGAI!
Kas gyvena Nottinghamo apylinkėje ir 

kam pasitaikė išgirsti „Radio Notting
ham“ sekmadienį, 10 birželio, 9.15 vai. 
ryte, galėjo būti prikeltas iš miego trim 
lietuviškom dainom „Aras“, „Mano pyp
kė“ ir modernesne — „Už aukštų kalnų“. 
Tos dainos labai gražiai reprezentavo mū
sų tautos dvasią. Jos buvo įterptos į DBL 
Jaunimo Sąjungos pirm. Romo Juozelskio 
30 min. pasikalbėjimą su „Radio Notting 
haim“ korespondente. Tame pasikalbėjime 
jis atidengė dalelę Lietuvos, pradėdamas 

— Ėjau į kunigo teismą.
— Mat, kaip. Tarų! Parų jai! •— ne

žinia ko įširdęs pradėjo šaukti civiliai 
apsirengęs vyriškis.

Net nepagalvojau, kad nuo pat ryto 
teks atsidurti vėl tam pačiam milici
jos skyriuj. Pasitinka pažįstami veidai. 
Sėdim ir laukiam kambary su didžiu
liais langais. Netrukus atveda dar po 
rą mūsiškių. Vieną iš jų pačiupo, ei
nant iš valgyklos Lenino prospekte. At 
veda ir nepažįstamų. Jų išpurtę vei
dai, girtos akys. Dar niekad nėra tekę 
pabuvoti tokioj draugijoj.

Ateina vakarykštis tardytojas ir ve
dasi į savo kabinetą, šį kartą nieko ne 
klausinėja. Tylėdamas atsisėda ir pats 
rašo „pasiaškinimą“. Paprašau, kad 
duotų paskaityti.

— Kas iš to, visvien nesirašysi, tai 
kam dar skaityti!

Vakar elgėsi žmoniškiau. Iš kur toks 
staigus pasikeitimas?

— Kas ta jūsų Lietuva! Pasauly ji 
visvien niekam nežinoma. Va, TSRS!

Sustatė protokolą, užvedė „baudžia 
mąją bylą". Visi pakliuvę tą dieną į 
Lenino rajono skyrių buvome nuteisti 
sumokėti pabaudą. Už ką toji pabau
da, sužinojome tik sekančią dieną, ga
vę perskaityti savo „bylas“. Pasirodo, 
jog visi trukdėme teismo darbui, prieš 
šinomės milicijos darbuotojams, ne
klausom jų įspėjimų.

Kiek daug vis dėlto davė tos kelios 
dienos! Tai, ką anksčiau buvau tik gir 
dėjusi, dabar patyriau pati. Daug su
pratau, daug pajutau. O svarbiausia, 
pasidarė beveik aiškus tolimesnis ke
lias, kuriuo reiktų eiti. Neveidmainiau 
siu ir nemeluosiu daugiau niekam. Pa 
mačiau, kur nuveda melas. Kad tiktai 
Dievas padėtų!

Gegužės 6-toji

Ši diena praėjo Aušros Vartuose. 
Tylūs ir susikaupę klūpojo žmonės 
prie Marijos, laukdami nuosprendžio.

Lietuvos žemėlapiu ir, žingsnis po žings
nio, trumpai, bet sumaniai paminėjo Lie 
tavos istoriją, politinę padėtį, tautos gy
venimą, užsiėmimą ir ilgiau sustojo prie 
tremtyje išsibarsčiusių lietuvių, jų tikslų, 
papročių meilės, jaunimo organizacijų 
vaidmenio išeivijoje, net papasakojo susi
žavėjusiai korespondentei, kad lietuviai 
yra aukšti, blondinai, mėlynakiai, o minė 

damas tautinius valgius, pamokė ją kaip 
pagaminti „cepelinus“. Į klausimą, ar jis 
save skaito lietuviu, atsakė, kad visi lie
tuvių tėvų jaunuoliai save skaito lietu
viais.

Beklausydamas šio pasikalbėjimo, galė
jai tikrai pasijusti laimingas, kad esi lie 
tuvis ir yra tokių jaunuolių kaip Romas, 
kurie taip tautiškai subrendę ir turi tiek 
daug žinių apie Lietuvą.

VALIO ROMUI, VALIO DBL JAUNI
MO SĄJUNGAI!

Ši sąjunga kol kas yra nedidelė, bet, 
kaip Romas per pasikalbėjimą pasakė, 
dės visas pastangas pritraukti daugiau na 
rių ir ją dar šį rudenį praplėsti.

Žinoma, ne vienas R. Juozelskis dirba. 
Visi jie bendrai dirba politinėje plotmėje, 
apjungime viso D. Britanijos jaunimo ir 
-bendradarbiavime su užsieniu.

Negalima nepaminėti ir buv. pirm. V. 
Puodžiūno, kuris įdeda daug pastangų, 
ypač redaguodamas jaunimo laikraštuką 
„LYNES“.

Nottinghamo festivalis mums atidarė 
akis. Pamatėme, kad bendrai dirbant ga
lima ką padaryti. Turime jėgų, kurių mes 
neįvertinom. Tik išsilavinusio jaunimo pa 
galba ir suderintu darbu, galėsime pla
čiau kelti Lietuvos pavergimo klausimą, 
pasitikėdami jaunimu, kad tęs tą darbą 
tolimesnėje ateityje.

H. Gasperas

ROŽINĮ VERTA KALBĖTI
Noriu visus paraginti, kad kalbėtumėt 

rožinį. Skaičiau vokiečių religinėj spau
doj, kaip rusai Marijos dieną pasitraukė 
iš Austrijos.

Aš remiuosiu Fatimos, Portugalijoj, 
1917 gegužės 13 d. Marijos apsireiškimu 
trims vaikučiams, kurių viena, Lucija, dar 
gyvena.

Švč. Marija ragino kasdien kalbėti ro
žinį, apmąstant paslaptis, ir tai maldai 
pašvęsti pirmus mėnesio šeštadienius. Ji 
ragino taip melstis ir prižadėjo taiką, jei 
žmonės tai vykdys, o jei nebus kreipiama 
į tai dėmesio — bus karai ir Rusijos klai
da paplis po visą pasaulį. Iš Jos žodžių 
matome, kad pranašystė išsipildė, bet dar 
ir dabar nevėlu klausyti Marijos žodžių 
ir pasitikėti Ja: gal per rožinį išgelbėsim 
Lietuvą. A.G., Vokietija

Juk tai nuosprendis visai Lietuvai!
Apie 17-tą valandą buvo pranešta, 

jog kunigui Alfonsui — 10 metų lais
vės atėmimo, o kunigas Sigitas dar teis 
me suimtas...

Nusviro rankos, kažkas patylomis 
verkė. Bet neilgai šitaip. Vėl plaukė 
karšta malda į Lietuvos Motinėlę. Ga
na tų ašarų! Dievui tikriausiai reikėjo 
aukų tokių kaip Alfonsas ar Sigitas. 
Dabar mes turėsime eiti jų pramintais 
takais. Reikia tik augti ir stiprėti. Tiek 
daug blogio, tiek neteisybės, ramiai ir 
abejingai gyventi nebeįmanoma.

**♦
Kun. SVARINSKĄ teko pažinti ar 

timiau neilgą laiką, bet įsitikinau, kad 
pagarba ir meilė rodoma pažįstamų ir 
draugų, yra pilnai pagrįsta. Tai geras 
kunigas, tikras ganytojas, idealus lie
tuvis ir labai giliai išsilavinęs, apsišvie 
tęs, švelnios sielos, emocingas ir kartu 
santūrus žmogus. Zinia apie jo areštą 
buvo tiek pat skaudi ir netikėta, kiek 
klastingas ir niekšiškai suregztas buvo 
pats šio tauraus žmogaus areštas.

Kilęs judėjimas už kun. A. SVA
RINSKO išlaisvinimą — tiek tautoje, 
tiek užsienyje, —vertė paskubinti su
sidorojimą. Vien 50 tūkst. lietuvių ka 
talikų parašų už jį, — mūsų sąlygomis

PASIKEITIMAI KINIJOJE
Tuo metu, kai visas pasaulis sukrėstas 

naujos terorizmo bangos, visai kitokio po
būdžio stulbinantys įvykiai rituliuojasi 
gausiausioje gyventojais tautoje — Kini
joje.

Susidomėjimas Kinija pastaraisiais me 
-tais yra gana didelis: visai neperseniau
siai Britų televizija suruošė eilę serijų 
apie Kiniją, jos nūdieną, aktualias proble
mas, ir mes likome visi nustebinti, kaip ši 
prieštaringų idėjų, dar prieštarin-gesnių 
vyriausybės vadovų, politinių poslinkių 
draskoma tauta moka taip greitai ir ryž
tingai persiorientuoti į diametraliai prie
šingą politinį, ekonominį ir visuomeninį 
gyvenimą.

Nors išorinis pasaulis gal ir nelabai 
pastebėjo, bet jau nuo 1979 metų Kinijos 
Liaudies respublikoje vyksta ekonominis 
ir socialinis perversmas. Ekonominių re
formų įgyvendinimas, kai šalyje praktiš
kai nėra jokių neramumų, vyksta spar
čiais tempais ir jau atnešė laukiamų re
zultatų milijardui Kinijos gyventojų. Tikė 
jiimas geresne ateitimi taip pat sustiprėjo. 
Visi šitie progresyvūs poslinkiai priskiria 
mi Deng Xiaopingui, kuris yra šalies va
dovas nuo 1978 metų ir premjerui Zhao 
Ziyangui, kuris užima šį postą nuo 1980

Kaip matėme televizijos serijose kinie
čių šeimose vis gausiau motociklų, šaldy
tuvų, televizorių ir kitokių plataus vartoji 
mo prekių. Linksmesnių spalvų ir geres
nės kokybės rūbai išstumia „proletarišką- 
sias“ mėlynas uniformas. Įvedus laisves
nę rinką ir pakeitus komunas į smulkius 
ūkius, kuriuos tvarko šeima, žemės ūkio 
produkcija staigiai pakilo, pradėjo nykti 
maisto produktų trūkumas, atsisakoma 
maisto kortelių, be kurių iki šiol nebuvo 
apsieinama.

Vienas Vakarų stebėtojas pareiškė, 
kad „Deng Xiaoping šias drastiškas re
formas įvedė be jokio detalaus plano ar 
programos. Vaizdžiai išsireiškus — jis ne 
turėjo nei tako, nei takelio, tik kompasą“.

Tenka pripažinti, kad planų įgyvendi
nime 79-ių metų Kinijos vadovui labai 
daug pasitarnavo Zhao Ziyang. Kada Ki
nijoje vyko „kultūrinė revoliucija“ 1966- 
1976 metais Zhao buvo apšauktas proka- 
pitalistiniu agitatoriumi. Dabar jis val
džios viršūnėse. Zhao buvo partijos sekre
toriumi Guandungo provincijoje. Jo ini
ciatyva žemės ūkio problemos provinci
joje buvo sėkmingai sprendžiamos: jis

ČERNENKOS SVEIKATA
Vakarų pasaulyje sklinda nauji gandai 

apie Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
sekretoriaus Černenkos silpną sveikatos 
būklę. Gandus sukėlė kai kurių Vakarų 
žurnalų sensacingos, slaptai padarytos ge 
neralinio sekretoriaus Černenkos nuotrau 
kos. žurnalai rašo, kad nuotraukos buvu 
sios padarytos Černenkai einant į ligoni
nę sveikatos patikrinimui. Vienoje nuo
traukoje matoma, kaip du aukšto ūgio 
stiprūs palydovai iš abiejų pusių palaiko 
einantį generalinį sekretorių, kitoje — 
kaip vienas iš palydovų užsega Černen 
kai apsiaustą. Silpna Černenkos sveikatos 
būklė, kaip rašo spauda, buvo taip pat pa
stebėta Ispanijos karaliaus vizito Krem
liuje metu. Černenka į iškilmių salę atėjo 
palaikomas dviejų palydovų, jo veidas 
buvo labai išbalęs ir jam skaitant sveiki
nimo kalbos tekstą jo rankos smarkiai dre 
bėjo. Jis taip pat sunkiai ištaręs kai ku
riuos kalbos žodžius. Vos keliems mėne
siams praėjus po Andropovo mirties, ra
šo užsienio spauda, Kremliuje vėl kyla su
sirūpinimas naujojo generalinio sekreto
riaus sveikata. 

galima neabejojant įvertinti kaip žmo
nių, pasiryžusių pasiaukoti už šitą šven 
tą žmogų, skaičių.

Teismas įvyko gegužės 3 d., tai bu 
vo tarsi „desertas“ prie Gegužės šven 
čių stalo. Sužinojęs iš TASSo pareiš
kimo, kad teismas viešas, atviras, ir vi 
si norintys gali matyti, kaip sudoroja 
mas liaudies priešas, įrodant jo konkre 
čius baisius darbus, be to, ir taip žino 
damas, kad mūsų šaunieji, nepaperka
mieji, teisingieji liaudies teismai yra 
pagal pačią demokratiškiausią pasau
lyje konstituciją vieši ir atviri — atvy
kau į Lentpjūvių g-vę, kur yra Aukš
čiausias Teismas, taip dosniai dalijan
tis kalėjimo metus ir ištremties kančias 
visiems nenorintiems ar nemokantiems 
šokti pagal raudonąją balalaiką ir la
biau mylintiems lietuviškas kankles. 
Deja, deja...čia prie teismo, ne taip 
jau demokratiškai, buvo apsmaikstytas 
„matj“ ir kitais „slaptažodžiais“ galin 
go milicijos kordono (apie 40 žmonių), 
neskaitant 12-14 automobilių, kurie, 
užėmę pozicijas aplink, kaip šunys 
laukė komandos ,Jas“. Aš tos progos 
nesuteikiau ir atsitraukiau atgal per 
50 metrų nuo teismo, kur jau stovima 
vo būrelis žmonių, matyt, patyrusių tą 
pačią nesėkmę. Susipažinome. Kaltina 
mojo sesuo, jos sūnus, bendradarbiai, 
artimieji, draugai — visi „atstumtieji“. 
Niekas dialogo su jais nevedė, apie 
patekimą į teismo salę kalbos nebuvo,

grąžino valstiečiams jų privačius sklypus, 
pakėlė žemės ūkio gaminių kainas, at
gaivino premijų ir skatinimų sistemą, įsa
kė gamyklų vadovams pastoviai omeny tu 
rėti du faktorius — pelną ir nuostolius. 
Jau 1979 metais žemės ūkio gamyba pa
didėjo 25 proc., pramonės produkcija iš
augo 18 proc. Jis pasakė, kad krašto eko
nomika turi vystytis pagal ekonomikos 
dėsnius. „Mes negalime užsidaryti savo 
kokone kaip šilkverpio lerva,“ — pasakė 
jis „viskas, kas stabdo ekonominį šalies 
vystymą, turi būti pašalinta.“

Po Mao mirties, kai Deng atėjo į val
džią, 1980 metais Zhao tapo Politbiuro 
nariu ir premjeru.

Apsiginklavęs lozungu, „produkcijos di
dinimas yra gyvenimo lygio kėlimas“, o 
ne „produkcija — revoliucijai“, kaip tai 
buvo anksčiau, jis pradėjo Kinijos žemės 
ūkio sistemos rekonstrukciją. Prieš 25 
metus Mao Tsetungo sukurtoji „liaudies 
komuna“ buvo panaikinta. 800 milijonams 
valstiečių Zhao pasiūlė naują ūkininkavi
mo būdą: pereiti prie nedidelių ūkių, ku
riuos valdo šeima. Atnaujino amatus ir 
vietinę smulkiąją gamybą, laisvos preky
bos vystymą. Rezultatų ilgai laukti ne
teko: jau 1983 metais pasiektas rekordi
nis grūdų kiekis — 370 milijonų metrinių 
tonų, nežiūrint to, kad pietuose buvo gau 
sūs potvyniai, o sausra šiaurėje. Valstie
čiai sužavėti savo pelnu, kai kurie net ne 
sugalvoja, ką veikti su tais uždirbtais pi
nigais.

Reformų įgyvendinimas pramonėje se
kasi sunkiau. Zhao pareikalavo iš 'įmonių 
vadovų daugiau asmeninės iniciatyvos, 
bet greitai įsitikino, kad tai neduos jokių 
rezultatų. Pirma, tai per didelis iššūkis 
biurokratiško mąstymo vadovams, o an-

OLIMPIADA
Milano dienraštis „II Giornale Nuovo“ 

vedamąjį straipsnį paskyrė olimpinių žai 
dynių krizei su apgailestavimu konsta
tuodamas, kad jei nebus imamasi reikia 
mų priemonių, olimpiados neišvengiamai 
išnyks. Sovietų atsisakymas dalyvauti Los 
Angeles žaidynėse, rašo dienraštis, yra 
grubus smūgis olimpiniams idealams, bet 
nėra pirmasis. Jau nuo seniai olimpinė
se žaidynėse yra išnykęs diletantizmas, 
kuris savo laiku sudarė olimpiadų pagrin 
dą. Dabar, olimpinių žaidynių dalyviai 
daugumoje yra profesionalai sportininkai, 
kurie dalyvauja žaidynėse ne tam, kad 
varžytųsi, bet kad laimėtų, atsiektų per
galę, o laimėti galima tik tada, kai varžo
vas visą savo laiką paskiria sportiniam 
mankštinimuisi. Savo profesionalizmu pa 
sižymi ypač komunistų valdomų kraštų 
sportininkai, kuriems išsikovota pergalė 
varžybose yra visų pirma politinio presti 
žo klausimas. Politinis elementas olim
piadose buvo taip pat įvestas, neleidžiant 
žaidynėse dalyvauti Izraeliui, Pietų Afri
kai, Čilei. Tiesa, ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos, prezidento Carterio laikais, pa 
skelbė olimpiados boikotavimą, bet kil
nesniu tikslu, negu dabar tai daro sovie 
tai: protesto ženklan prieš sovietų invazi 
ją Afganistane. Bet ne vien tik ši priežas 
tis, rašo italų dienraštis, sudaro Maskvos 
ir Los Angeles žaidynių boikotavimo dide 
lį skirtumą. Tiek Jungtinėse Amerikos Vai 
stijose, tiek ir kituose Vakarų kraštuose, 
prezidento Carterio nutarimas buvo šukė 
lęs aršią polemiką. Ne visi pritarė boiko- 
tavimui ir aiškiai tai pabrėžė, tuo būdu 
paliudydami, jog yra laisvi žmonės, turin 
tys galimybę nevaržomai išreikšti savo 

tik pasiūlyta visiems labai greitai pasi 
traukti iš čia, bet kadangi mes tokiu 
greičiu nesugebame, — likome. Ap
linkui stoviniavo, vaikščiojo, šmirinė 
jo, uostinėjo, klausėsi, šniukštinėjo „ei 
viliai“ — viso apie 20-25 žmonės — 
du prie spaudos kiosko kelias valandas 
rinkosi spaudą, du pastoviai eidavo 
kalbėti telefonu iš aparato, esančio ša 
lia mūsų (vėliau sumėtėme, kad ir ne
bylys šiuo automatu puikiai „susikal
bėtų“, nes aparatas nedirbo), kiti — 
panašiai. Vis dar nieko nesupratau. 
Kaip tai —■ teismas paskelbtas — nelei 
džia.

— Tai juk sovietinis teismas!
—- Kodėl neleidžia nors artimųjų?
— Kaliniui paguoda juos matyti, o 

ir jie iš teismo išnešios žinią po kraštą 
apie susidorojimą — to didieji „so
vietiniai humanistai“ bijo.

— Tai nejau salė tuščia?
—■ Pilnutėlė. Tai savotiška progra

ma tarybiniam aktyvui. Pasėdi, pažio
vauja, nosį pakrapšto.

— Bet juk tai šlykštu ir komiška, 
skaudu ir juokinga, tai pasityčiojimas 
iš žmogaus.

— Tai visa — bolševizmas...
Atsakymas nuskambėjo įtikinimai. 

Papildymų ir pataisymų nė norėdamas 
negalėjau sugalvoti, o vėlesni įvykiai 
įsitikinimus patvirtino.

(Bus daugiau)

tra vertus, jie visi užima vadovaujančius 
postus ne todėl, kad jie SUGEBA vadovau 
ti, bet todėl, kad jie paskirti pagal politi- 
nę-partinę liniją. Jie nėra asmenys, kurie 
rizikuotų savo jaukiu postu dėl darbo na
šumo ar įmonės pelno. Kas liečia darbinin 
kus, Zhao nuomone, jiems reikia mokėti 
tik už faktiškai atliktą darbą, o ne todėl, 
kad jie TURI darbą. Iš to sektų, kad val
stybė vargu, ar galės toliau garantuoti 
visuotinį įdarbinimą.

Biurokratija yra pagrindinis Zhao tai
kinys, — centrinį vyriausybės aparatą jis 
„apkarpė“ visu ketvirčiu: 1982 metais iš 
13 vicepremjerų beliko tik du.

Tačiau tolimesniam ekonominiam Kini
jos vystymuisi reikia glaudesnio ryšio su 
Vakarų valstybėmis, — Kinijai reikia 
Vakarų technologijos. Todėl, priešingai 
ankstesniems Kinijos vadovams, Zhao la
bai plačiai lankosi kitose valstybėse. Šių 
metų sausio mėnesi, jis vizitavo JAV. 
Balandžio mėnesį prezidentas Reaganas 
lankėsi Kinijoj. Kinijos premjero lanky
mosi tikslas buvo užmegzti prekybos ir in
vestavimo ryšius su JAV. Jis pasakė, kad 
Kinijos išaugęs poreikis pramonės gami
niams verčia juos ieškoti būdų kaip pla
čiau išnaudoti šalies pramonės resursus, 
kaip išvystyti ryšius ir transportą. Visa 
tai reikalauja didelio kapitalo investavi
mo ir aukštos technologijos. Kinija akty
viai siekia užsienio pagalbos ir prekybos 
ryšių.

Amerikos finansiniai sluoksniai palan
kiai žiūri į galimybes investuoti savo ka
pitalą Kinijoje, prekybininkai — užmegz
ti prekybinius ryšius. Sovietų Sąjungai 
tai negali patikti, kad buvę jų „broliai“ 
taip staigiai gali susirasti sau draugų ki
tur.

nuomonę. Kai kurių Vakarų kraštų spor 
to organizacijos galėjo net pasiųsti savo 
sportininkus į Maskvą, kaip sporto, o ne 
kraštų, delegacijų narius, šis pasireiškęs 
nesutarimas buvo, betgi, ne silpnybės, o 
jėgos požymis. Šiandien vaizdas yra labai 
Skirtingas ir žymiai liūdnesnis, rašo dien 
rastis. Maskvai atsisakius dalyvauti olim 
piadoje, visi iš kurių sovietai yra atėmę 
laisvę yra priversti nulenkti galvas ir pa 
klusti Maskvos įsakui. Per Sovietų Sąjun 
gos radiją ir televiziją, rusai atletai vie
nas po kito lenktyniauja, pritardami ne
dalyvavimui olimpinėse žaidynėse, ir pa 
teisindami nedalyvavimo motyvus. Gal
būt tų atletų tarpe yra ir tokių, kurie 
tikėjosi olimpinių žaidynių metu pasirink 
ti laisvę. Kitiems, olimpinės žaidynės lais 
vose Jungtinėse Amerikos Valstijose bū
tų sudariusios galbūt vienintelę progą 
bent keliom savaitėm gauti užsienio pasą 
ir ištrūkti iš slegiančios sovietinio režimo 
atmosferos, apsidairyti ir apsipirkti gero
vės krašte. Visi tie atletai, jei būtų galėję, 
per radiją ir televiziją būtų vienbalsiai iš 
tarę savo griežčiausią NE! sovietinės val
džios nutarimui nedalyvauti olimpiadoje. 
Bet jie nėra laisvi žmonės ir negalėjo sa 
vo laisvos valios išreikšti. Sovietiniame 
režime už visus kalba tiktai vienas — 
valdovas ir šeimininkas. Tyliai ir kentė
dami visi tam balsui turi pritarti...

(KJL)

— Prezidentas Mitterandas pasiūlė Pa
ryžių 1992 m. olimpiniams žaidimams, ta
čiau sostinės burmistras pareiškė, kad be 
valstybės garantuotų lėšų miestas negali 
statyti savo kandidatūros.
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Kvyka į pajūrį — Brigbtoną — birželio 
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
cialinis klubas.

15-J1 .Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.

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 
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PARLAMENTARO PADĖKA
Britų parlamento narys Michael Know

les, kuris atsilankė lietuvių dainų ir mu
zikos koncerte Nottinghame, atsiuntė DB 
LS Nottinghamo skyriaus sekretorei Ni
jolei Vainoriūtei šitokį padėkos laiškų:

5th June, 1984
Dear Miss Vainorius,
Just a line of thanks for a most enjoy

able evening. It is always admirable to 
find people keeping national traditions 
alive and even more so when it Is the 
sons and daughters, who have never in 
fact seen the original homeland.

You did mention there was likely to be 
a similar evening in September and I 
think you did mention it was the 15th. 
I have checked my diary and it does look 
as though I shall be out of the country 
at that time but if there are subsequent 
evenings, please do let me know.

Yours sincerely,
Michael Knowles M.P.

Londonas
DR. J. GIMBUTO IR S. SANTVARO 

SUSITIKIMAS SU (LONDONO 
LIETUVIAIS

Pirmadienio vakare, birželio 25 d., 19 
vial., rengiamas susitikimas su svečiais iš 
Bostono, JAV, Parapijos svetainėje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Visi kviečiami gausiai atsilankyti Ir pa 
sidalyti mintimis su svečiais.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
IŠVYKA Į BRIGHTONĄ

Birželio 30 d., šeštadieni, klubas rengia 
savo nariams išvyką į Brightono pajūrį.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 
8.30 vai. ryto, nuo klubo 8.45 vai. Abiejose 
vietovėse pasivėlavusiųjų nebus laukia
ma.

Brightoną paliekame 18 vai. vak. ir grjįž 
tame į klubą.

Klubo nariams kelionė 1 sv., nenariams 
— 3.50 sv.

Užsirašyti pas klubo sekretorę M. Hoye- 
Kaliinauskaitę, klubo atidarymo valando
mis. Vietų skaičius yra ribotas. Prašome 
paskubėti ir jau dabar užsirašyti.

Be to, pranešame, kad numatytasis „Vi 
durvasario“ vakaras birželio 23 d. klube 
neįvyks, nes per mažai parduota bilietų.

Nottinghamas
NAUJA MOTERŲ DRAUGUOS 

VALDYBA
Nottinghamo Moterų Draugija išsirinko 

naują valdybą: E. Ciganskienė — pirmi 
ninkė, narės — G. Aleknavičienė, B. Bis
hop, B. Drulienė ir T. Gudliauskienė.

JONINIŲ VAKARAS
Birželio 30 d'., šeštadienį, Nottinghamo 

moterys rengia „Jonines“ su vaišėmis, 
kurios bus Ukrainiečių klube, 30, Ben- 
tindk Rd. (antrame aukšte) Pradžia 7 vai. 
vak.

Programoje paparčio žiedo ieškojimas, 
,,Rūtos“ duetas.

Maloniai kviečiami visus iš arti ir toli 
atsilankyti.

Moterų valdyba

LIET. SODYBAI REIKIA 
VIRĖ JO/VIRĖJOS

Lietuvių Sodybai reikia virėjo/virėjos.
Gali būti pora. Alga pagal susitarimą. 
Pareiškimus siųsti B. Butrimui Lietu

vių Namų adresu.

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.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Baltų Taryba Londone jau daugelį me
tų rengia Pabaltijo tautom Tragiškojo Bir 
želio minėjimus miesto centre, Trafalgar 
Square, St. Martins-in-the Fields bažny
čioje.

Prisiminti tuos liūdnus, daugiau kaip 
prieš keturiasdešimt metų buvusius, pir
muosius trėmimus ir pagerbti išvežtuo
sius, kasmet vis dar susirenka keli šimtai 
pabaltiečių, daugiausia jau pensininkų, 
buvusių tų žiauriųjų įvykių liudininkų, 
kurių gretos pastebimai mažėja. Todėl ir 
šį kartą atsilankiusiųjų nebuvo daugiau 
poros šimtų. Atvyko Lietuvos Pasiuntiny 
bės Atstovas V. Balickas su Ponia ir ke 
lios dešimtys, nepamiršusių savo pagarbos 
išvežtiems, Londono, Škotijos ir Notting
hamo lietuvių.

Visų trijų tautybių tautiniais drabužiais 
apsirengę jaunuoliai įnešė tautines vėlia
vas. Giedojo latvių mišrus choras ir visų 
tautybių kunigai skaitė maldas ir šv. Raš 
to ištraukas, anglų ir savo kalbom. Lietu 
vių dalį atliko Londono Lietuvių bažny
čios klebonas kun. J. Sakevičius ir M. Ba- 
jorinas.

Pagrindinį minėjimo žodį-pamoksią iš 
sakyklos tarė čekoslovakų kunigas J. 
Lang.

Nemaža matėsi tautiniais rūbais pasi
puošusių jaunų mergaičių, kurios parda
vinėjo programas ir rinko minėjimo metu 
aukas.

Manchesteris
SPECIALUS PUSMETINIS KLUBO 

NARIŲ SUSIRINKIMAS

■Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba liepos mėn. 1 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. šaukia savo narių specialų pus
metinį

Susirinkimą.
Dienotvarkėje valdybos ir revizijos ko

misijos pranešimai bei klubo valdomųjų 
ir kontrolės organų rinkimai ir klubo įsta 
tų pakeitimo svarstymas.

Numatytu laiku kvorumui nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
Ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusi!) 
narių skaičiaus.

Susirinkimas 'įvyks klubo patalpose.
Klubo Valdyba

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas birželio mėn. 23 d., šeštadieni, 
4 vai. p.p. Mostono R.K. kapinėse rengia

Išvežtųjų Minėjimą, 
kur, dalyvaujant visuomenei ir organiza
cijoms su vėliavomis, bus prie lietuvių pa 
minkllnio kryžiaus padėtas vainikas už 
išvežtuosius ir žuvusius už laisvę ir at
laikytos religinės apeigos. Eisena prie 
paminklo prasidės nuo kapinių koplyčios.

Visi apylinkės tautiečiai kviečiami kuo 
gausiausiai minėjme dalyvaut.

M.L.K. Komtetas

PAMALDOS
Gloucesteryje — birželio 23 d., 14.30 

vai., Šv. Petre.
Stroude—birželio 23 d., 17 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — birželio 24 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Stokę-on-Trente — birželio 24 d., 14.30 

vai., šv., Vulstane.
Nottinghame — birželio 24 d., 11.15 vai. 

Liet. Židinyje.
Stoke-on-Trente — birželio 24 d., 14.30 

vai., šv. Vulstane.
Bradforde — liepos 1 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 1 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Eccles — liepos 8 d., 12.15 vai.
Nottinghame — liepos 8 d., 11.15 vai., 

Liet, židinyje.
Leaniimrtone Spa — liepos 8 d., 14 vai., 

Šv. Petre.
Coventryje — liepos 8 d., 16 vai., Šv.

Elzbietoje.
Nottinghame —liepos 15 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — liepos 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhamptone — liepos 15 d„ 17 vai., 

Šv., Petre, North St.

Birželio 9 d. Derbio ir apylinkės lietu
viai išnaudojo progą reprezentacijai, da
lyvaudami NSPCC paramai suruoštame 
tarptautiniame šokių ir muzikos festivaly, 
Alton Manor, Idridgehay, Derbyshire 
grafystėj, šio festivalio organizatoriai ir 
Alton Manor savininkai yra pulkininkas 
Peter Hilton, Lord Lieutenant of Derby
shire, su Ponia. Festivalis tikrai buvo, 
kaip reklamos brošiūrose rašė, — Massed 
by parade and displays, žodžiu, grandiozi 
nis. Iš Vokietijos dalyvavo Osnabruecko 
šokėjų grupė, iš Airijos ir Škotijos jų 
tautinių šokių grupės, bent kelios anglų 
tautinių šokių grupės Iš Derbio ir kitų 
vietovių, ukrainiečiai su plačiomis kelnė
mis ir batuotom šokėjom, West Indies su 
plieniniais būgnais, na ir mūsų margas
palvė „Tėviškėlė“ iš Derbio. Tarp tų gru
pių dalyvavo ir kariuomenės daliniai su 
savo vėliavom ir orkestrais: Royal Stan
dards of the British Legion, Army, Air
force, Navy Cadets, Notts Hussar Mili
tary Band ir kiti. Tarp jų St. John's Am
bulance Brigade.

Festivalis prasidėjo vėliavų paradu di
džiuoju Manor keliu. Šalia British Legion, 
St. John's Ambulance Brigade ir kitų, vi
so 20 vėliavų, plevėsavo aukštai iškelta 
Lietuvos trispalvė, nešama jauno Alekso 
Sedulos „Tėviškėlės“ priešaky. Maloni ši
luma nuriedėjo per krūtinę kiekvienam 
ten buvusių mūsiškių. Lietuvos vėliava 
žygiuoja šalia British Legion vėliavos! 
Tautiniais rūbais apsirengęs „Tėviškėlės“ 
būrelis spindėte spindėjo tarp kitų, ma
žiau spalvingų grupių. Žygiuojantiems 
praeinant, publika sutikdavo Ir palydėda
vo plojimais.

Festivalį atidarė Derbio Apskrities Vai

BRADFORDO VEIKLA Vokietija
Ilgesnį laiką „EL.“ Kronikoje nebuvo 

žinučių iš Bradfordo. Galima manyti, kad 
Bradforde veikla nutrūko. Kad taip neat
sitiko, čia pateikiama suglausta Bradfordo 
lietuvių veiklos apžvalga.

Šie metai Vyties klube sutikti šauniai 
su šampano tostu ir pasilinksminimu-šo- 
kiais, klubo nariams ir svečiams gausiai 
dalyvaujant. Tai turėtų reikšti gerą įžan
gą į š.m. veiklą.

Jau sausio pradžioje suruošta klubo na 
rių vaikams Kalėdų eglutė. Dalyvavo apie 
70 vaikų, nors tik labai mažą, dalis lietu
viukų, bet Senelis visiems išdalino klu 
bo valdybos parūpintas dovanėles.

•Klubo narių metiniame susirinkime, va
sario pradžioj, išrinkta nauja klubo val
dyba: pirm. Pranas Vasls, viep. Vyt. Gu
revičius, sekr. A. Bučys, kas. St. Grybas., 
adm. J. Adamonis, kult, reikalams I. Ger 
džiūnienė ir sporto reik. A. Gerdžiūnas.

Nelaukiant surengtas Vasario 16 minėj! 
mas. Paskaitą Skaitė J. Adamonis. Meni
nėj daly Manchesterio radijo ir filmo vie 
netas pademonstravo savo susuktą filmą 
iš Bradforde surengto sąskrydžio; ypatin
gai ryškios sujungto choro scenos ir ge
rai perduotas garsas. Taip pat parodyta 
aktoriaus Vitalio Žukausko teatro scenos, 
siukėlusios nepaliaujamą žiūrovų juoką.

Kovo 18 d. sušauktas DBLS Bradfordo 
skyriaus narių susirinkimas. Išrinkta nau 
ja valdyba: pirm. A. Bučys, sekr. J. Ada- 
monis ir kas. Vaicekauskienė. Skyriaus 
veikla daugelio atvejų jungiasi su Vyties 
klubo valdybos veikla ir todėl viena at
skirai ryškiau nepasireiškia, bet narių ne 
mažėja. Iš skyriaus pasiųstas atstovas į 
DBLS suvažiavimą Londone.

Balandžio 28 d. surengta klubo garbin
gų narių — pensininkų pobūvis. Klubas 
padengė išlaidas, ruošiant vakarienę. Be 
to, P. Vasis ir J. .Adamonis padainavo ke
letą pobūviui specialiai sukurtų kupletų. 
Prisiminta Kanadoj gyvenantis pensinin
kų mecenatas Jonas Balčiūnas; visų pa
prašyta perduoti jam linkėjimus. „Pasi
džiaugta“, kad pensininkų sąrašas kasmet 
ilgėja ir jų draugija ilgiausia išsilaikys.

Gegužės 6 d. suruošta Motinos diena. 
Kan. V. Kamaičio paskaita, kurioje gra
žiais pavyzdžiais paminėjo motinų sunkią 
dalią Nepriklausomoje Lietuvoje ir dar 
sunkesnę čia išeivijoje, nepalankioj aplln 
kūmoj išauginti lietuvišką šeimą. Mamy
tėms įteikta gėlės ir sveikinimo kortelė. 
Vyrų sekstetas padainavo keletą dainų. 
Buvo vainiku apipinta ir juodu kaspinu 
perjuosta tučia kėdė, kuri simbolizavo mū 
sų motinas: tikrąją ir čia nesančią, ken
čiančią Tėvynę ir Bažnyčią.

Ta proga įteikta klubo dovana keletą 
metų buvusiam valdybos pirmininkui Vy 
tautui Gurevičiui, sulaukusiam 65 m. am
žiaus. Jam sugiedota ilgiausių metų!

Gegužės 26-27 d.d. surengta ekskursija 
į Lietuvių Sodybą. Dalyvavo apie 50 as
menų. Klubo nariams transportas nemo
kamas. Nors lietus krapijo abi dienas ir 
sodybos aplinkuma nebuvo galima pasi
grožėti, bet laikas praėjo, nors kai kam 
ir prailgo. Vyskupo A. Deksnio pamaldos 
ir apsilankymas, choro giesmės bei dai
nos ir šaunūs šokėjai visus šventiškai nu 
teikė. Grįžo pirmadienio rytą, nors pavar
gę, bet kupini įspūdžių.
Ir taip, beveik nuo Kalėdų, pasiekėme vy 

skupiškus atlaidus Bradforde.
Vakarų Europos vyskupas A. Deksnys, 

savo kelių savaičių kelionėje, Didž. Britą 
nijoje, birželio 3 d., po keletos metų, vėl 
apsilankė Bradforde. Po pamaldų baž
nyčioje, sutiktas prie lietuvių namų ir pa 
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dybos pirmininkas, trumpai priminęs ne
seniai įvykusį Normandijon 'įsikėlimo su
kakties minėjimą ir prašė nepamiršti kri 
tusių kovose. Po to jis pakvietė Lord Lieu 
tenant of Derbyshire, pulk. P. Hilton tar 
ti žodį. Šis padėkojo už tokį masinį atsi
liepimą, už gražius tautinius rūbus ir lin
kėjo gražiai praleisti laiką.

Ir tikrai buvo masės žmonių. Lyg po
tvynis užtvindė visą aplinkumą. Kiek tik 
akys užmatė, visur ant pievos, po me
džiais ir šalikelėse mirgėjo įvairiaspalvė 
publika, girdėjosi įvairiausių kalbų pa
šnekesiai. Pasirodymai vyko didelėj aikš 
tėj prieš Manor rūmus.

Pirmieji programoje pasirodė vokiečių 
Osnabruecko šokėjai. Po jų sekė bent ke
lios anglų tautini!) šokių grupės, ukrainie 
čių triukšmingi šokėjai, na ir mūsų „Tė
viškėlės“ orkestrėlis. Visi įtemptai lau
kiame. Pranešėjas sako: — Dabar netaip 
triukšmingai, bet gražiai pagros mums 
Derbio lietuvių muzikos grupė. Prie mi
krofono priartėjo tautiniais rūbais apsi
rengusi mokytoja Irena Venskienė ir gra 
žiai angliškai pristatė Derbio „Tėviškėlę“, 
kuri angliškai vadinama „Homeland“. Ji 
pasidžiaugė, kad malonu dalyvauti čia 
tarp tiek daug žmonių,ir tiek daug kraštų. 
Savo programėlę pradėjo maršu „March 
along". Po jo pagrojo tautinių šokių py
nę ir linksmą polką. Gerai įrengtais gar
siakalbiais „Tėviškėlės“ muzika skambė
jo geriau negu bet kada. Gausūs plojimai 
lydėjo kiekvieną dalykėlį. Programėlės 
užbaigai, lyg užsigardžiavimui, jie pagro 
jo „Paukščių giesmių šokį“. Na, ir suju
dino publiką. Tuojau ėmė ploti ir pasilei
do į aikštę šokti. Ponia Venskienė dar ir 
padrąsino kas nori jungtis į šokį. Sukosi 

kviestas palaimino pietums paruoštus sta 
lūs, prie kurių susėdo apie 65 asmenys. 
Klubo valdybos pirm. P. Vasis pasveikino 
Garbingą Ganytoją ir įteike klubo valdy
bos parūpintą dovanėlę voke. Bažnytinio 
komiteto pirm. Kadžionis tarė porą žo
džių ir taip pat įteikė parapijiečių suau
kotą dovanėlę voke. Sveikino Ganytoją 
kan. V. Kamaitis Ir kun. A. Putcė. DBLS 
Bradfordo skyriaus vardu A. Bučys. Visi 
dėkojo už atsilankymą ir reiškė viltį vėl 
susilaukti Ganytojo ateity.

Ekscelencija vyskupas paprašytas kal
bėjo ilgiau Ir ypatingai pabrėžė, kad mes 
lietuviai privalome išlaikyti savo tęstinu 
mą, religiją, tautiškumą, savo spaudą ir 
moralę. Pasidžiaugė, kad čia lietuvių na 
muose — Vyties klube yra ir mūsų kul
tūrinis centras, į kurį ateina periodinė ir 
kita spauda, Lietuvos Enciklopedija, ku
rios, kaip tokios, nėra ir okup. Lietuvoj. 
Pakartotinai ragino skaityti ir savo spau 
dą palaikyti.

Ganytojas sutiko pabūti ilgėliau ir bu
vo proga dainininkams ir visiems sve
čiams, P. Dzidolikui pianu pritariant, pa
dainuoti nesibaigiančią lietuviškų dainų 
pynę.

Pietus paruošė Roma Vaičekauskaitė, 
Vaicekauskienė su padėjėjomis. Ganyto 
jo atsilankymas buvo tikra šventė-atlai- 
dai Bradforde.

ši trumpa veiklos apžvalga, aišku, nė
ra pilna. Reikėtų papildyti, kad klubo fi
nansinis balansas patenkinamas. Užsaky
ta ir gaunama plati periodinė spauda. Jau 
įrašyta Amerikoje solistės Violetos Ra- 
kauskaitės-štromienės dainų plokštelė, ku 
rios išleidimą pirmiausia stambiai parėmė 
Vyties klubas. Plokštelė jau pasiekė Brad 
fordą ir bus pradėta platinti Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje, Anglijoje Ir kitur.

Taip pat numatyta žymiai pageriu ti-pa 
gražinti klubo baro patalpas, bet tai jau 
ateities darbai.

A-tas B.

IŠVEŽTŲJŲ IR SUKILIMO MINĖJIMAS 
rengiamas birželio 24 d., sekmadienį, 3 
v. p.p.

H. VAINES paskaita, 
vietinio vyrų seksteto žodžių ir dainų 
pynė.

Maloniai kviečia visus gausiai dalyvau
ti.

Vyties klubo ir skyriaus valdybos

VII-OJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Tautiniai šokiai yra lietuviškumo išraiš
ka mūsų ir svetimtaučių tarpe. Tautiniai 
šokiai yra jaunimo būdas bendrauti ir pa
sirodyti viešai. Tai yra svarbi ir reikalin
ga lietuviško auklėjimo priemonė.

VLIKAS remia periodiškai pasauliniu 
mastu vykdomas tautinių šokių šventes ir 
ragina visuomenę iš viso pasaulio gausiai 
dalyvauti įvyksiančioje VII-oje Tautinių 
Šokių Šventėje, šjm. birželio 30 — liepos 
1 d. Clevelande, Ohio. (ELTA)

Škotijos lietuvių klubas mielai laukia 
svečių ir lankytojų iš viso pasaulio. Visi 
bus maloniai priimti ir pavaišinti. Norin
tieji gauti tolimesnės informacijos, kreip
kitės telefonais 0698 745354 arba 0698 
832357. Klubo adresas yra:
Scottish Lithuanian Cultural Recreational 

& Social Club, 
79 A, Calder Road,

Mossend Bellshill ML4 IPX 
Lanarkshire, Scotland. 

rateliai, kraipėsi, trepsėjo ir rankomis 
kaip sparnais plasnojo, o šalia manęs sė
dintis škotas šaukė visu balsu:— Fantas- 
tik, fantastik!... Gaila, kad ribotas laikas 
neleido ilgiau tęsti. Gi publika šaukė: — 
more, more!... „Tėviškėlė“ paliko aikštę 
gausių plojimų lydima.

Po to dar sekė kitų grupių ir karinių 
orkestrų pasirodymai, bet mums buvo 
įdomiausia išgirsti Festivalio uždarymo 
žodį, kurį tarė Lord Lieutenant of Derby
shire, pulk. P. Hilton. Jis dėkojo visiems 
programos dalyviams ir gausiai atsilan
kiusiems, bei stipriai parėmusiems NSP 
CC. Sakėsi to niekad nepamlršiąs ir tikįs, 
kad ir dalyvavusieji irgi nepamirš. Mes, 
lietuvių visuomenės dalyviai iš Derbio ir 
apylinkių, važiavome namo patenkinti, pa 
matę gražų festivalį, pasigėrėję šilta va
saros diena gražioje Alton Manor aplin
koje, parėmę naudingą NSPCC organiza
ciją ir gražiai reprezentavę lietuvių var
dą.

Žinoma, didžiausią padėką nusipelnė 
Derbio jaunimo grupelė „Tėviškėlė“ ir 
jos vadovė mokytoja I. Venskienė. Grupe 
lės orkestrėlyje dalyvauja: Renata Vens- 
kutė, Dawn Walker, Gail Knibbs, Andrius 
Venskus, Kristupas Junoikas ir Aleksas Se 
dūla. Vadovė R. Venskutė.

Dalyvavimą apgalvotai organizavo DB 
LS Derbio skyrius, su pirmininku Jonu 
Zoku, o jis tikrai tokiems dalykams įgu
dęs.

Derbio spauda plačiai aprašė festivalį, 
paminėdama lietuvių dalyvavimą ir iš
spausdino keturių lietuvaičių nuotrauką.

K. Vilkonis

Hi LUEBECKO LIETUVIAI TURI 
ABITURIENTĄ

Mokytojų Ronaldo ir Elenos Tesnau 
sūnus — Robertas, sėkmingai išlaikęs eg 
zaminus Luebecko Katharineum gimnazi 
joje, birželio 9 d. buvo apvainikuotas bran 
dos atestatu.

Šeima 1977 metais yra atvykus iš Lie
tuvos į V. Vokietiją nuolatiniam apsigy
venimui. Savo sūnų Robertą pasiryžo leis 
ti į žinomą Katharineum gimnaziją Lue- 
becike, kuri savo laiku yra davus įžymių 
mokslo, meno ir politikos žmonių.

Tuo tarpu tolimesni mokslo studijų pla 
nai nėra dar abituriento Roberto galutinai 
numatyti, šiuo laiku nėra lengva V. Vokie 
tijoje įstoti į aukštąsias mokyklas — uni 
versitetus, o juos baigus, nėra lengva ir 
darbas gauti. Todėl ir mokslo šaką nėra 
lengva pasirinkti.

Tėvai savo džiaugsmui birželio 9 d. su 
ruošė gražią vakarienę kviestiesiems sve 
čiams. Abiturientas sūnus Robertas gavo 
gražių dovanėlių.

Mes, Luebecko lietuviai, linkime abitu
rientui Robertui, kad ir toliau nenuleistų 
rankų, bet sėkmingai siektų aukštojo 
mokslo.

J. Pyragas

— Du Sovietų armijos dezertyrai, psk. 
I. Rykov ir eil. O. Khlan, kurie vienuoli
ka mėnesių išbuvo afganų laisvės kovo
tojų nelaisvėje, gavo politinį prieglobstį 
D. Britanijoje.

Šiuo metu jie gydomi vienoje Londono 
klinikoje, nes partizanai visus paimtus ne 
laisvėn Sovietų karius apnuodija opiu
mu, kad galėtų su jais lengviau tvarky
tis.

— Maskvos knygų namuose britų leidy
kla „Pergamon press“ eksponavo savo 
knygų produkciją. Paroda buvo atidaryta 
gegužės 14 d. Ekspozicijoje apie 300 to
mų.

Centrinę vietą užėmė K. Černenkos kny 
ga „Rinktinės kalbos ir straipsniai“ ir kiti 
Sovietų valstybės vadovų kūriniai.

— Gegužės 18 d. Long Island federali
nis teismas atmetė OSI iškeltą bylą prieš 
buvusį Latvijos policijos tarnautoją El
mars Sprogį, 69 m. Jis buvo kaltinamas 
žydų persekiojimu II Pas. karo metu. 
Teisėjas pasakė, jog Sprogis nors ir buvo 
nacių persekiojimų metu tose Latvijos 
apylinkėse, nėra jokių įrodymų, kad jis 
pats aktyviai būtų dalyvavęs žudymuose.

— Vengrų geležinkeliečių profsąjunga 
savo narių tarpe pravedė žaislų rinkimo 
vajų. Surinko 134 dėžes ir 64 maišus, žais 
lai pasiųsti į Afganistaną ir Kampuoją.

— Neoficialiosios Sovietų taikos grupės 
narys Aleksandras Rubčenko, po kelių 
pasipriešinimų milicijai, buvo suimtas sa
vo Maskvos bute.

— 16 kraštų, kurie yra aktyvūs Antark- 
tikoj, nutarė leisti ir kitiems neaktyviems 
kraštams dalyvauti ateities pasitarimuo
se dėl vystymo mineralų ieškojimo tame 
kontinente.

— Prancūzų žurnalistai Pierre ir Gos- 
set, apsilankę Vilniuje, rašė, kad Šv. Pe
tro ir Povilo bažnyčioje yra apie 2000 
skulptūrų.

— JAV, D. Britanija ir V. Vokietija ben 
dradarbiaus naujos konvencinės raketos 
pagaminimo projekte. Raketa specialiai 
skirta Varšuvos pakto karinių aerodromų 
sunaikinimui, karui kilus.
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