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VLIKo SEIMO REZOLIUCIJOS
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komite 

tą sudarančių grupių atstovai, susirinkę 
VLIKo sukaktuviniame Seime, Čikagoje, 
III. 1984 m. gruodžio 1-2 dienomis, priėmė 

sekančius nutarimus:

Seimas, su dideliu susirūpinimu stebė
damas JAV Teisingumo Departamento 
Ypatingų Tyrimų Skyriaus (Office of Spe 
cial Investigation — OSI) darbo metodus, 
pritaria JAV lietuvių, ypač Amerikos Lie 
tuvių Tarybos ir JAV Lietuvių Bendruo
menės, akcijai prieš OSI bendradarbiavi
mą su Lietuvos okupanto Sovietų Sąjun
gos Valstybinio Saugumo Komitetu (KG 
B) ir kitomis sovietinėmis įstaigomis ren 
kant įrodymus bei išgaunant vienašališ
kus liudijimus, ir juos naudojant lietuvių 
emigrantų bylose. Seimas pritaria ir re
mia bendro Lietuvių Teisėms Ginti Komi 
teto veiklą.

Išklausęs VLIKo Valdybos sudarytos 
ypatingos komisijos nario V. Šoliūno pra
nešimą apie pasitarimus tarp VLIKo ir Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenes dėl Lietu
vos laisvinimo veiklos, konstatuoja, kad 
per 17 mėnesių nebuvo prieita susitarimo 
dėl politinės veiklos derinimo, ir pritaria 
VLIKo Valdybos nuomonei, jog PLB-VLI 
Ko santykius „reikia glaudinti, rūpinan
tis Lietuvos bylai svarbių darbų talkos 
vystymu.“

Išklausęs pasiūlymą, kad VLIKo Valdy 
ba kreiptųsi į Jo šventenybę Popiežių 
Joną Paulių II-jį, prašydama, kad Vil
nius ir jo sritis būtų įjungti į Lietuvos baž 
hytinę provinciją, Seimas paveda Valdy 
bai ištirti

Lietuvos 
vertimai į 
atskleidžia
jungos vykdomą tikinčiųjų persekiojimą ir 
religinės laisvės pažeidimus. Seimas svei
kina Kronikos vertimų redaktorius bei lei 
dėjus, ir kviečia lietuvių visuomenę remti 
jų darbus.

Okupuotoje Lietuvoje ruošiamasi pami
nėti Lietuvos į Sovietų Sąjungos prijungi 
mo 45 metų sukaktį, dainų ir šokių festi
valiu bei kitokiais parengimais. Seimas pri 
mena, kad tai yra Lietuvių tautos liūde
sio sukaktis ir ragina užsienio lietuvius 
nedalyvauti ruošiamuose minėjimuose.

do Valdybai, Kanados Tautos Fondo Atsto 
vybei, 'įgaliotiniams ir kitų kraštų atstovy 
bėms už labai vertingą veiklą ir reikšmin 
gą aukų rinkimą, ir visai lietuviškajai iš
eivijai už vieningą ir gausų laisvinimo pa 
stangų rėmimą.

5. VLIKo Seimas sveikina Amerikos Lie 
tuvių Tarybą ir BALFą jo 40-ties metų 
sukakties proga, visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes ir kitas organizacijas.

6. VLIKo Seimas sveikina lietuvių perio 
dinę spaudą ir radijo valandėles, jų redak 
torius bei vedėjus ir dėkoja už paramą 
laisvinimo darbe bei už Lietuvos interesų 
gynimą gyvu žodžiu ir raštu ir ragina lie 
tuvių visuomenę remti lietuvišką spaudą 
ir radijo programas.

7. VLIKo Seimas nuoširdžiai dėkoja Či 
kagos lietuviams už malonią viešnagę ir 
jam suteiktą dėmesį, o Seimui rengti ko
mitetui ir jo pirmininkui K. Oželiui, Sei
mo ir banketo svečiams, Lietuvių Operai 
ir programos dalyviams ir visiems talki
ninkams už jų darbą Seimą rengiant.

Elta

VLIKO SEIMO KREIPIMASIS I 
LIETUVIUS IŠEIVIJOJE

Kreipkime Pasaulio dėmesį į mūsų tautos 
kančias!

šios akcijos galimybes.
Katalikų Bažnyčios Kronikos 

anglų, prancūzų, ispanų kalbas 
laisvajam pasauliui Sovietų Są

PADĖKOS IR SVEIKINIMAI
1. VLIKo Seimas labai vertina VLIKo 

Valdybos ir Tarybos atliktus darbus ir 
reiškia padėką jų nariams, ypač VLIKo 
pirmininkui dr. Kaziui Bobeliui už jo di
dį pasiaukojimą laisvinimo darbui.

2. VLIKo Seimas giliai vertina Jo Šven 
tenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo dė
mesį Lietuvos kančiai ir lietuvių tautos 
laisvės kovai, jo maldas ir kitokią para
mą mūsų laisvinimo darbui, o ypač jo 
asmenišką dėmesį Lietuvai ir lietuviams 
minint šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo, 
500 metų mirties sukaktį, jo lietuvių kal
ba tartus žodžius, jo aukotas Šv. Mišias, ir 
jo meilę mums, išblaškytiems po platųjį 
pasaulį, paskiriant Tėvą P. Baltakį OFM, 
Romos katalikų vyskupu. Už visa tai Sei
mas nuoširdžiausiai dėkoja Jo Šventeny
bei ir jį sveikina.

3. VLIKo Seimas pritaria prezidento Ro 
naldo Reagano užsienio politikai, ypač jo 
griežtam antikomunistiniam pobūdžiui. Sei 
mas sveikina prezidentą jam laimėjus rin 
kimus ir linki sėkmės bei Dievo palaimos, 
prašydamas jo ir toliau remti Lietuvos iš
laisvinimo pastangas.

4. VLIKo Seimas reiškia pagarbą bei 
padėką Tautos Fondo Tarybai, Tautos Fon

1985 metų birželio mėnesį sukaks ke
turiasdešimt penkeri metai nuo sovietinės 
agresijos ir Pabaltijo valstybių okupaci
jos. Tai yra dviguba sukaktis: lietuvių tau 
tos kančios bei skausmo ir mūsų tautos 
ryžto kovoti už savo laisvę ir nepriklauso 
mybę.

Lietuvių tauta tėvynėje kenčia ypatin
gas kančias, pašaliečiams sunkiai suvokia 
mą fizinį ir dvasinį terorą ir visokeriopą 
naikinimą, kuris, drauge su melu, yra ryš 
klausias komunizmo bruožas.

Keturiasdešimt penkerius metus lietu
vių motinų skruostus vilgo gailesčio aša
ros, prisimenant žuvusius sūnus partiza
nus. Keturiasdešimt penkerius metus plė
šomi nuo vaikų kaklų kryželiai, niekina
mos Lietuvos bažnyčios, tauta be atvan
gos rusinama.

O vis tik, žudoma, bet nenužudyta tau
ta nuolatos atsinaujina pačiais gražiau
siais ir kilniausiais būdais ir teikia pasau
liui taurių žmonių ir 
pavyzdį.

1985 metų birželio 
baisiuosius išvežimus,
minėti ir klaikiosios Lietuvos okupacijos

gilaus žmoniškumo

mėnesį minėdami 
nepamirškime pa-

MIRĖ A. RANNITAS

Ameri- 
smūgiu 
ir me-

New Haven mieste, Jungtinėse 
kos Valstijose, sausio 6 d. širdies 
staiga mirė žymusis estas poetas 
no kritikas Aleksis Rannit, sulaukęs 70
metų amžiaus. Aleksis Rannit buvo gerai 
žinomas ir lietuviams. Jis buvo nuošir
džiai pamilęs Lietuvą, jos meną ir kultū
rą. Buvo tobulai pramokęs lietuvių kalbą. 
Lietuviškai ir kitomis kalbomis yra para
šęs daug studijų ir straipsnių įvairiais me
no ir kultūros klausimais. Aleksis Rannit 
ypatingu būdu pasitarnavo Lietuvai, tarp
tautinėje plotmėje garsindamas didįjį lie
tuvį dailininką Čiurlionį. Velionis buvo 
visuotiniai pripažintas kaip vienas giliau
si! Čiurlionio kūrybos žinovų. Visai nese
niai Jungtinėse Amerikos Valstijose iš 
spaudos išėjo paskutinė Rannito knyga — 
išsami Čiurlionio monografija anglų kal
ba.

sukakties. Šiomis progomis mes kviečiame 
viso pasaulio lietuvius:

Kreipti savo gyvenamo krašto visuome
nės, spaudos ir žinių tarnybų dėmesį į 
prieš 45 metus įvykdytus ir iki šiol tebe 
vykdomus nusikaltimus i 
nes, tautą ir valstybę;

Organizuoti pamaldas, 
monstracijas, budėjimus 
vo tarpe ir kitataučiams

Prašyti miestų, apskričių, valstijų ir 
deralinių valdžios vadovybių, kad jos 
proga paskelbtų oficialias deklaracijas, 
smerkiančias sovietinį imperializmą 
Lietuvos okupaciją ir raginančias visus pi 
liečius į bendrą kovą prieš sovietinę eks
pansiją;

Drauge su bendro likimo draugais lat 
viais ir estais pabrėžti jungtines politines 
pastangas, reikalaujant nepriklausomybės;

Visais galimais būdais remti VLIKą ir 
jo, drauge su latvių ir estų pasauliniais 
veiksniais, ruošiamą Sovietų Sąjungos ir 
rusiškojo komunizmo nusikaltimų viešą 
nagrinėjimą Kopenhagoje 1984 metų lie
pos 23-25 dienomis;

Dalyvauti pabaltiečių laisvės ryžto žygy 
je 1985 m. liepos 24-31 dienomis, kurio me 
tu bus lankomos Skandinavijos sostinės 
ir keliamas Sovietų Sąjungos Helsinkio 
Akto susitarimo laužymas;

Įtaigoti savo kraštų vyriausybes skelb
ti Sovietų Sąjungos nusikaltimus prieš Pa 
baltijo tautas ir valstybes Helsinkio Akto 
peržiūros posėdžiuose: Otavoje — 1985 m. 
gegužės 7 d.; Budapešte — 1985 m. spalio 
15 d.; Berne — 1986 m. balandžio 15 d., ir 
Vienoje — 1986 m. rugsėjo 23 — lapkri
čio 4 d.

Įtaigoti savo kraštų vyriausybes kruopš 
čiai laikytis Pabaltijo okupacijos de jure 
nepripažinimo, tuo neleidžiant Sovietų Są
jungai įteisinti Pabaltijo okupacijos.

PASAULIO LIETUVIAI, džiaugdamiesi 
ir naudodamiesi savo teisėmis bei laisvė
mis, nepamirškite savo kenčiančios tautos! 
Atminkite, kad mūsų ryžtas nenustoti ko 
vojus už lietuvio šventą teisę būti laisvu 
sukelia Kremliui rimtą rūpestį ir baimę. 
Niekas taip neardo sovietinio kalėjimo 
sienų, kaip mūsų vienybė ir bendras dar 
bas. Niekas neteikia mūsų pavergtiesiems 
broliams ir seserims tiek prasmingos vil
ties, kiek mūsų bendras darbas už Lietu 
vos laisvę.

Vardan tos
Vyriausias

prieš musų žmo-

antisovietines 
ir minėjimus

Lietuvos!
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Solidarumo ir Nepr. partijos
SVARSTYMAI

LENKŲ POGRINDIS SVARSTO KELIUS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ

„Privalome užmegzti nuolatinius ir arti 
mus santykius su mūsų potencialiais są
jungininkais pačioje Sovietų imperijoje 
ir svetur“. Taip skelbia Vakaruose pa
skelbti Lenkijos „Solidarumo“ veiksnių ir 
svetur veikiančios „Nepriklausomybės Par 
tijos“ pareiškimai. Yra gauti ir kelių len 
kų politikos planuotojų svarstymai.

Pažiūros vokiečių atžvilgiu kiek išsiski
ria. Teritorinių nuolaidų vokiečiams ne
siūloma. Tačiau pabrėžiami seni kultūri
niai ryšiai su vokiečiais, vokiškos kilmės 
miestiečių sulenkėjimas — juk ir Vilnių 
j e pagrindinio endekų priešlietuviškos pro 
pagandos kurstytojo pavardė buvo Obst. 
Gali būti sutarta ir dėl kai kurių vokie
čių sugrįžimo į Lenkijos sritis į rytus

PARODA AMSTERDAME

Amsterdame, Olandijoje, buvo surengta 
dokumentinė paroda apie Antrojo pasauli
nio karo pradžioje vokiečių nacių ir sovie
tų pasirašytąją nepuolimo ir draugystės 
sutartį. Parodą sudarė nuotraukos ir doku
mentai, kurių tarpe tuometinio Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ministro Molo
tovo po sutarties pasirašymo aukščiausia
me soviete pasakytos kalbos tekstas. Joje 
sovietų 
griežtai 
merkia 
tariant,
pri Vokietija yra būtina sąlyga tvirtai tai
kai Europoje įgyvendinti. Svarbi parodos 
dalis yra skirta nacių ir sovietų nepuoli
mo sutarties padariniams — Pabaltijo 
kraštų okupacijai ir susovietinimui, taip 
pat visos rytinės Lenkijos užėmimui.

ministras, jau prasidėjus karui, 
puola anglus ir prancūzus, pas- 

jų imperialistinį žygį, jo žodžiais 
prieš Vokietiją, pažymi, kad sti-

de 
sa

fe- 
šia 
pa 

bei

ATSAKYMAS l DBLS C. V-BOS 
RAŠTĄ

Praėjusių metų gruodžio 9 d., prieš 
atvykstant į D. Britaniją Gorbačiovui, 
DBLS C. valdyba pasiuntė Britų min. 
pirm. Thatcher raštą, kuriame buvo 
prašoma pasitarimuose iškelti ir Žmo
gaus teisių klausimą Lietuvoje.

Praėjusią savaitę DBLS pirm. J. Al
kis gavo atsakymą, rašytą sausio 10 d., 
pasirašytą Britų užsn. reikalų ministe
rijos sovietų departamento pareigūno 
A.C. Kennedžio, kuris min. pirminin
kės vardu pranešė, kad apie tai min. 
pirmininkė ir Užsienio reikalų minis
tras kalbėjo su Gorbačiovu, kuris at
sakė, kad pagal sovietų įstatymus dau
geliui piliečių jau buvo leista išemi
gruoti į Vakarus. Tačiau ministrai 
tvirtai pareiškė, kad jie nenustos kėlę 
to reikalo, kol sovietai tikrai neparodys 
žymesnių nuolaidų Žmogaus teisių 
klausimu.

Baigdamas užtikrino, kad rašte iš
keltieji reikalai ir jame minėtieji asme
nys nebus užmiršti.

JALTOS SUKAKTIS
PAMALDOS IR DEMONSTRACIJA

sukakties proga;

XXXIX

LIETUVOJE

nuo Oderio ir Neisės. Numatoma remti 
stangas apjungti abidvi Vokietijas.

Lenkijos nepriklausomybė nebus užtik
rinta, ligi sugrius komunistinė santvarka, 
ir susikurs nepriklausomos Ukraina, Lie 
tu va, Baltgudija, Latvija, Estija, bei de
mokratinės Rumunija, Vengrija ir Čekos 
lovakija. „Vilnius privalo priklausyti Lie
tuvai, Lvovas Ukrainai. Reikia įsigyti uk 
rainiečių, lietuvių ir baltgudžių draugystę 
ir savitarpio pasitikėjimą. Esmėje esame 
privilegijuoti, kadangi Ukraina, Lietuva 
ir Baltgudija nekenčia Rusijos“.

Lenkų ryšininkai svetur pageidauja in
formacijos lietuvių kalba. „Solidarumo“ 
organas Kontakt 'įsidėjo Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti lietuvių kunigų nuotrauką su 
ilgesniu straipsniu, taipgi žinias iš Lietu 
vos, Latvijos, Estijos, ir trumpesnes iš 
Ukrainos, Krymo totorių, Rusijos, „USSR 
religinį gyvenimą, žydus“, Gruzijos, abie 
jų Vokietijų, Čekoslovakijos, „lenkus Sov. 
S-goje“, Vengrijos, Albanijos ir Jugoslav! 
jos. (Elta)

pa

MIRĖ PREL. B. BARAUSKAS
Sausio 1 d. mirė Palangos parapijos 

klebonas prel. dr. Bronius Barauskas.
Jis gimė 1908 m. Kunigu įšventintas 1932 

m. Studijavo Romoje. Palaidotas sausio 
4 d. Palangos šventoriuje.

Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje mi
ręs kunigas. Praėjusiais metais mirė 27.

MIRĖ KUN. R.
Gruodžio 12 d. Kaune 

las Liukas, ilgametis Petrašiūnų klebonas, 
gimęs 1913 m., kunigu įšventintas Kaune 
1938 m. Gruodžio 15 d. palaidotas Petra
šiūnų kapinėse.

LIUKAS 
mirė kun. Rapo-

Jaltos 40 metų
Rytų Europos egzilų organizacija E.L. 
G., kurioje dalyvauja ir lietuviai, Lon
done rengia pamaldas ir demonstraci
ją-

Pirmadienį, vasario 4 dieną, 7 vai. 
vak., Brompton Oratorijoje, South 
Kensington, bus ekumeninės mišios, 
kurias atnašaus čekoslovaikų kunigas 
dr. J. Lang. Kviečiami dalyvauti visi 
kitataučiai ir anglai. Tuoj po mišių, 
8 vai. vak., prie Jaltos Aukų paminklo 
Thurloe Place (prie pat Oratorijos) 
įvyks susirinkimas, kuriame kviečiami 
dalyvauti visų Rytų Europos tautų 
atstovai su savo tautinėmis vėliavomis 
ir plakatais. Susirinkime kalbės ir ra
gins D. Britanijos vyriausybę atsisaky
ti Jaltos sutarties parlamento atstovai 
Winston Churchill ir Alex Carlile, o 
taip pat ELG pirm, R. Marcetic.

Tuo pat laiku panašios demonstra
cijos ruošiamos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kur dalyvaus Europos etni
nės grupės, reikalaujančios JAV vy
riausybės atsisakyti to gėdingo susita
rimo.

Jaltos konferencija įvyko lygiai prieš 
40 metų, t.y. 1945 m. vasario 4-11 d. 
Joje dalyvavo trijų didžiųjų valstybių, 
kariaujančių prieš nacių Vokietiją ir 
jos sąjungininkus, vyriausybių galvos: 
JAV prez. F. Rooseveltas, D. Britani
jos min. pirm. W. Churchillis ir Sov. 
Sąjungos min. pirm. J. Stalinas. Kon
ferencijos pasekmė — Europos padali
nimas ir Rytų Europos tautų vergija, 
kuri tęsiasi jau 40 metų.

Jaunių žaidynės
Sausio mėn. pradžioje Klaipėdoje iškil

mingai buvo pradėtos pirmosios jaunių 
žiemos žaidynės.

Klaipėdos dirbtinio ledo čiuožykloje sa
vo sugebėjimus demonstravo jaunieji dai
liojo čiuožimo mėgėjai, prasidėjo ledo ri
tulininkų preliminarinis turnyras.

Finalinės varžybos vyks vasario mėnesį. 
Slidinėjimo ir biatlono — Ignalinoje, dai
liojo čiuožimo — Elektrėnuose, kalnų sli
dinėjimo — Vilniuje, ledo ritulio — Klai
pėdoje.
Naujas Vilniaus tiltas

Gruodžio 28 d. Vilniuje atidarytas nau
jas pėsčiųjų tiltas, kuris jungia Vilniaus 
Žvėryno rajoną su Vingio parku. Šis 320 
metrų ilgio statinys žymiai sutrumpino 
kelią iš miesto centro į mėgstamą vilnie
čių poilsio vietą.
Nacionalinių patiekalų valgykla

Atidaryta nacionalinių patiekalų valgy
kla „Plūkiai“. Ji įsikūrė Plūkiu prekybos 
komplekse.

„Plūkiuose“ bus galima gauti pusgami
nių ir gatavų lietuviškų patiekalų išsineši
mui. Iš „Plūkiu“ bus gabenami karšti pie
tūs į objektus miesto statybininkams.
Šimtamečio jubiliejus

„Gintaro kolūkio seniausias kolūkie
tis, gyvenantis Jonų kaime, Juozas Gele
žius atšventė savo 100-jį gimtadienį. Jau
nystėje dirbo Amerikoje.

Dabar jis tvarkosi savo namuose. Jis 
aiškina: „Niekad nemėgau karčemų, nelin- 
kau prie stikliuko, nerūkiau, nė dienos ne
gyvenau be darbo“.
Piktadariai

„Tiesos“ skaitytojų pašte pensininkas 
A. Urbonas rašo:

Tvarkyti mūsų miestus ir kaimus turė
tų kuo platesnis aktyvas, vietos gyvento
jai, ypač jaunimas, švara ir tvarka — ne
atskiriama kultūros dalis. Skaudu matant 
supjaustytas autobuse sėdynes ar sulaužy 
tus suolus autobusų stotelėse. Nepraeiki
me abejingi, jei pamatome tokius pikta
darius. Jie ne tik gadina mūsų visų turtą, 
jie ir gėdą mums daro.

LIUDAS DAMBRAUSKAS
.TARPTAUTINĖ AMNESTIJA“ GINA 

DAMBRAUSKĄ

LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO
EKSKURSIJA

Sausio mėn. pradžioje DBLS poli
tinių reikalų .koordinatorė Ingrida Pe
trauskaitė buvo nuvykusi į Stockhol- 
mą, iš kur kartu su ekskursijos organi
zatoriais dalyvavo laivo apžiūrėjime ir
24 valandų išvykoje į Baltijos jūrą.

Pasiruošimo darbai Baltijos tautų 
jaunimo ekskursijai, kuri įvyks liepos
25 — rugpjūčio 1 d., vyksta pagal 
planą.

Bandomojoje išvykoje dalyvavo 22 
asmenys, tarp kurių buvo žymesnieji 
organizatoriai: Marcis Stals, Vilnis 
Zalkalns ir Mart Kikerpuu. Pasitari
muose taip pat dalyvavo Julijs Kadelis 
ir Imants Freimanis, Pasaulio Latvių 
Federacijos atstovai; estų disidentas 
Valdo Rampere; Atis Lejins, Švedijos 
tarptautinio instituto bendradarbis, ku
riam pavesta suorganizuoti Stockhol- 
mc konferenciją apie Baltijos valsty
bių ateitį, ir Vaiva Pukite, Vatikano 
radijo latvių sekcijos bendradarbė. 
Ingridai Petrauskaitei taip pat buvo 
proga Stockholme pasikalbėti su PEN 
klubo nariu, poetu Juris Kronbergs, 
kuris ruošia iškylos literatūrinę progra
mą.

Lietuvių atstovė grįžo iš kelionės

Amnesty International (Tarptautinės 
Amnestijos) organizacija apsiėmė ginti 
Liudą Dambrauską ir rūpintis jo paleidi
mu. Dambrauskas buvo spalio 3 d. nuteis 
tas kalėti 3.5 metų griežto režimo lageriuo 
se ir dviems metams vidinės tremties.

Spalio 26 d. išleistame pranešime, Am
nesty International reiškia susirūpinimą 
Dambrausko sveikata. Rašoma, kad jis bu 
vo „vienas iš tūkstančių“ lietuvių, suimtų 
1945 metais, nes jie buvo įtariami opozici 
ja. Minimas Stalino-Hitlerio paktas ir apie 
1950-uosius metus pasibaigęs partizaninis 
karas.

„Tarptautinė Amnestija“ rekomenduoja 
siųsti telegramas ir laiškus, juose ragi
nant, kad kaltinimai prieš Dambrauską bū 
tų panaikinti, nes jis yra persekiojamas 
už taikingą pasinaudojimą savo teise lais
vai išsireikšti. Taip pat patariama reikšti 
rūpestį jo pašlijusia sveikata ir reikalauti 
užtikrinimų, kad jis gauna visą reikalin 
gą medicininę pagalbą. Laiškus adresuoti 
prokurorui Arsenijui Novikovui, Respub
likinė Prokuratūra, Vilnius; LSSR UKGB 
pirmininkui J. Petkevičiui, Vilnius; SSSR 
Generaliniam Prokurorui Aleksandrui Re 
kunkovui, Maskva.

USSR News Brief pranešė, kad Dam
brauską teisiant, salėje buvo jo žmona ir 
keturi vaikai. Dambrauskas patsai save 
gynė ir, gynimosi kalbos metu, apalpo.

Senatorius Percy laišku kreipėsi į Sovie 
tų ambasadorių Vašingtone, Anatolijų Do 
bryniną, išreikšdamas savo asmenišką su 
sirūpinimą spalio 3 d. nuteisto Liudo Dam 
brausko padėtimi. Savo laiške „Lietuvių 
Informacijos Centro“ vadovui kun. K. Pu 
gevičiui reiškia viltį, kad sovietų valdžios 
organai „išteisins Dambrauską ir grąžins 
jam jo memuarus“.

kos ekskursija Baltijos jūroje turės'di
delę tarptautinę reikšmę ir tuo pačiu 
prisidės prie tampresnių santykių tarp

■ ' visiškai įsitikinusi, kad Laisvės ir Tai- estų, latvių ir lietuvių puoselėjimo.
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LIETUVOS
34. LIETUVOS IR LENKIJOS 

BAŽNYČIOSE
Šventasis, kuris tautoje vertinamas ir 

mylimas, lieka visą laiką gyvu pavyzdžiu 
tikintiesiems, ypač tiems, kurie jaučiasi 
savo amžiumi, padėtimi, interesais arti
mesni tam šventajam. Vienas iš gilios pa
garbos ir ypatingo pasitikėjimo ženklų 
yra savęs šventojo globai ir apsaugai pa
vedimas, žmonių grupių bei ištisų ben
druomenių jo užtarimo šaukimasis. Jo 
globai pavedamos brolijos, draugijos, vie 
nuolijos, parapijos. Viso to išviršiniai žen 
klai yra šventojo vardo bažnyčios, jose 
šventojo altoriai, paveikslai, statulos.

Pirmąja Lietuvoje šv. Kazimierui pa
švęsta bažnyčia, pagal tradiciją, laikoma 
Žemaitkiemio parapijos bažnyčia. Anks
tyvesnėse apybraižose kartą minėjau, jog 
jos pastatymo metai — 1568-tieji — turi 
būti pataisyti bent į 1586-tuosius. Bet ir 
tai dar kelia abejonių, nes šv. Kazimiero 
bažnyčios Vilniuje kertiniame akmenyje 
buvo iškaltas įrašas ir jame aiškiai pa
brėžta: „Pirmąjį Lietuvoje šv. Kazimiero 
garbei skirtą ir jo liturginiam kultui pa
švęstą religinį pastatą“. Išeitų, jog iki tol 
(iki 1604 m.) Lietuvoje nebuvo šv. Kazi
miero bažnyčios, šiuo atveju nėra kaip pa 
siteisinti nežinojimu, nes jėzuitai, pagal 
tradiciją, pastatė bažnyčią Žemaitkiemy
je, jėzuitų buvo ir šv. Kazimiero bažny
čia Vilniuje. Jei jie tvirtino, kad Vilniaus 
šv. Kazimiero bažnyčia buvo iš viso pir
moji to vardo šventovė, bažnyčia Žemait
kiemyje arba buvo vėliau statyta, arba 
ji iš pradžių turėjo kitokį titulą.

Šiuo metu visose Lietuvos vyskupijose 
yra 14 šv. Kazimiero bažnyčių. Iš jų 7 
pastatytos šiame, XX amžiuje. Iš senes
niųjų kai kurios anksčiau turėjo kitą titu 
lą; pvz., Kamajuose — šv. Jono Krikšty
tojo, o Medininkuose titulas iki dabar te
bėra dvilypis: Švč. Trejybės ir šv. Kazi
miero. Daugiausia šv. Kazimiero bažny
čių — keturios — yra Vilniaus arkivysku 
Pijoje (įskaitant ir išniekintąją šv. Kazi
miero bažnyčią Vilniuje); tris turi Vilka
viškio vyskupija, po dvi — Kauno arkivys 
kupija, Panevėžio ir Telšių vyskupijos, ir 
viena, pati jauniausia, nes tik 1947 m. pa
švęsta, Saugose, yra Klaipėdos prelatūro 
je. Kaišiadorių vyskupija neturi nė vienos 
šv. Kazimiero bažnyčios. Skaičiai nėra di 
deli, palyginus su kitiems šventiesiems 
pašvęstomis bažnyčiomis. Beveik visur 
dominuoja žinomieji, visoje Bažnyčioje 
garbinamieji šventieji. Vietinių, praktiš

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
kai, lenkų šventųjų, patrocinijai yra reti: 
visoje Lietuvoje tik 9 (įskaitant ir Vil
niaus katedrą) šv. Stanislovui, Kroku
vos vyskupui ir kankiniui, pašvęstos baž
nyčios, 2 — šv. Stanislovui Kostkai ir 2 
— šv. Jacintui (Jackui). Įdomus faktas, 
jog didžiulėje Vilniaus vyskupijoje, kokia 
ji buvo prieš II Pasaulinį karą, kai apėmė 
plačias dabartinės šiaurinės Lenkijos ir 
didelę dalį Gudijos sričių, be vilniškės 
šv. Kazimiero bažnyčios sutinkamos tik
tai Lipniškių (Vyšniavo dekanate) ir tuo 
met vadinto Sarokpolio, šiandien Pavove
rės (Švenčionių dekanate) šventajam ka
ralaičiui pašvęstos bažnyčios (žr. J. Kure 
zewski, Biskupstwo wilenskie, Wilno 1912, 
184-267). Abi — lietuviškoje vyskupijos 
dalyje. Lenkiškuose ir gudiškuose senosios 
vyskupijos rajonuose to vardo bažnyčių 
visai nebuvo, išskyrus jėzuitų kolegijos 
bažnyčią Brastoje, kuri turėjo dvilypį ti
tulą: Jėzaus Vardo ir šv. Kazimiero. At
rodo, jog Lenkijoje ir Gudijoje nebūta di 
delio entuziazmo rinktis šv. Kazimierą sa 
vo globėju. Tai bus persidavę ir 'į lietuvių 
diduomenę, kuri anuomet dažniausiai sta 
tydavo bažnyčias ir jas aprūpindavo fun 
dacijomis. Tik kai lietuvis pasijuto lais
vesnis, svetimųjų mažiau įtaigojamas, ėmė 
su didesniu užsidegimu kreiptis ir į savo 
krašto bei tautos užtarėją pas Dievą. Už
tat, kaip sakėme, bent pusė šiandien Lietu 
voje esančių šv. Kazimiero bažnyčių pas
tatyta šiame, XX amžiuje.

Kiek šv. Kazimiero vardą turinčių baž
nyčių yra pačioje Lenkijoje, negaliu tiks
liai pasakyti. Jų skaičius tikriausiai nedi
delis, turbūt nė neprašoka Lietuvoje šiam 
šventajam skirtų bažnyčių skaičių, nors 
Lenkijoje ir katalikų, ir jų išlaikomų baž 
nyčių yra apie dešimt kartų daugiau ne
gu Lietuvoje.

Šv. Kazimieras Lenkijoje daugiausia gar 
binamas vietose, kur jis ilgiau gyveno ir 
veikė, ypač Krokuvoje ir Radome. Kro
kuvos miesto centre yra pranciškonų re
formatų bažnyčia, statyta trečiajame XVII 
a. ketvirtyje ir pašvęsta šv. Kazimierui. 
Joje nuo tų laikų yra didelis mūsų šven
tojo paveikslas, kurį nutapė iš Vokietijos 
kilęs karaliaus dvaro dailininkas Danie
lius Šulcas, šventasis, apsivilkęs bran
giu ir iškilmingu apsiaustu, su karūna ant 
galvos, stovi prie stalo, ant kurio matyti 
varpelis ir laikrodis. Šis paveikslas dažnai 
būdavo vartojamas lietuviškuose šventųjų 
gyvenimų aprašymuose, šventojo patrono 
šventė toj reformatų bažnyčioj buvo šven

čiama 40 vai. atlaidais. Buvo paprotys, 
kad jų metu sakytų pamokslus paeiliui 
cistersų, pijorų ir pranciškonų konventua 
lų pamokslininkai. Rugpjūčio .?7 dieną 
buvo švenčiama šv. Kazimier relikvijų 
perkėlimo šventė.

Radome, mieste esančiame kelyje iš 
Krokuvos į Varšuvą, nuo senų laikų bu
vo karalių pilis, kurioje kelionėse dažnai 
sustodavo krašto valdovai. Toje pilyje be
veik dvejus metus gyveno ir iš ten Lenki
jos karalystės reikalus tvarkė karaliaus 
vietininkas karalaitis Kazimieras. Aišku, 
kad jį paskelbus šventuoju, ten jam buvo 
teikiama ypatinga pagarba. Kartais ir pats 
miestas vadinamas „Swiętokazimierzowy 
Radom“. To miesto šv. Jono bažnyčioje 
yra šv. Kazimiero paveikslas, tapytas Ro 
moję 1628 m. dailininko C.G. Paima. Šven 
tasis ten vaizduojamas karališkajame

„VILTIES“ SUKAKTIS
25 METAI TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPEI „VILTIS“

Pirmaisiais pokario metais susikūrusi 
mūsų mergaičių tautinių šokių grupelė ne
begalėjo egzistuoti Šveicarijoje dėl priva
lomos pabėgėliams emigracijos į užjūrius, 
likus tik mažam skaičiui tautiečių, dau
giausia „kietojo branduolio“ ir išsisklai- 
džiusio visame krašte, o ypač stokojant 
jaunimo, nebebuvo galima suburti iš pačių 
lietuvių tarpo tautinių šokių grupės. Ke
liems metams praėjus, pati nuo pačių pir
mųjų tautinių šokių grupės dienų joje da
lyvavusi ir turėdama mažą užuomazgą, po
nia Joana Stasiulienė pradėjo vis daugiau 
įtraukti šveicarų jaunimo į „Vilties“ var
du pasivadinusį tautinių šokių sambūrį. 
Ir taip vieno kuklaus ir tylaus žmogaus 
iniciatyva, pastangomis, lėšomis, nenuils
tama energija, pasiaukojimu ir pedagogi
nių gabumų dėka tapo sukurtas ir išvys
tytas aukšto meninio lygio tautinių šokių 
ansamblis, kuriam ne tik pavyko išeiti į 
viešumą, stebinti savo grakštumu tiek mū
sų, tiek kitataučių visuomenę, bet taip 
pat savo darniais, išbaigtais pasirodymais 
perteikti mūsų turtingos kultūros lobius. 
Apipavidalindama savo pasirodymus, „Vil
ties“ grupė jau eilę metų, be sambūrio va
dovės J. Stasiulienės, susideda vien iš tik
rai idealistinio šveicarų, daugumoje aka
deminio, jaunimo, atkreipia visuomenės 
dėmesį į mūsų Tėvynę. Ypatingos „Vilties“ 
atsiradimo priežastys ir eiga, kaip ir ypa
tingas jos sąstatas. Su padėka turime 

apsiauste su vainiku ant galvos, be jokių 
kitų atributų. Be to, Radomo miesto ma
gistratas XVIII a. vartojo antspaudą, ku
riame buvo išgraviruoti miesto vartui su 
jų viduryje įterpta raide R, nurodančia 
miesto pavadinimą, ir virš jos kunigaikš 
tiškoji karūna, kurią į tą miestą atsivežė 
šv. Kazimieras. Naujausiais laikais šven
tojo karalaičio garbinimas ten labai pa
gyvėjo. Nutapyta naujų šventojo paveiks
lu miesto bažnyčioms. Aukščiau minėtojo 
Krokuvoje, reformatų bažnyčioje, esan
čio paveikslo 1981 m. pagaminta kopija 
gavo „jubiliejinio paveikslo“ pavadinimą. 
Tais 1981 metais buvo iškilmingai paminė 
tas šv. Kazimiero į Radomą atvykimo 500 
metų jubiliejus. Popiežius Jonas Paulius 
II 1983 m. kovo 4 d. paskelbė brevę, ku
rią šv. Kazimierą paskyrė Radomo miesto 
patronu. Todėl ir šiemet Radome buvo 
iškilmingai minima šventojo mirties ju
biliejinė sukaktis.

Paminėjome mūsų šventojo garbei Sta

siais jubiliejiniais metais paminėti ir šo
kėją poną Ryszard Bartosik. Jis yra an
samblio jubiliatas, su nuostabia ištverme 
dalyvavo ištisus 25 metus! „Vilties“ gru
pės pasirodymų yra buvę ne tik daugely
je Šveicarijos vietovių, įvairių didesnių ir 
mažesnių kultūrinių-visuomeninių paren
gimų proga, bet ir tarptautinio masto ren
giniuose: Vokietijoje, Italijoje ir Austri
joje lietuviškų renginių metu. Daugelį me
tų savo paskaitomis mielai praturtindavo 
„Vilties“ pasirodymus šviesios atminties 
a.a. prof. Juozas Eretas. Eilę metų gru
pei talkininkavo jaunas šveicarų daininin
kas, gražia tarsena (vadovės nuopelnas) 
perteikdamas mūsų liaudies dainas. Zueri- 
cho universiteto meno istorijos seminarui 
viena šokėja 'įteikė išsamų darbą: „Susi
tikimas su išeiviais lietuviais“. Kelis me
tus vienoje Zuericho kantono gimnazijoje 
grupės vadovės ir vieno šokėjo pastango
mis, buvo dėstomas lietuvių tautinių šokių 
kursas. Viena ilgametė, entuziastiška šo
kėja, besimokanti lietuviškai, savo dukry
tėms pasiuvo lietuviškus tautinius drabu
žius, kuriuos jos su pasididžiavimu nešio
ja. Tautinių šokių grupė „Viltis“ keliais 
atvejais susilaukė išskirtinio paminėjimo 
žinomoje Šveicarijos spaudos ir buvo ma
toma krašto televizijos filmuose.

Reiškiame pagarbą jiems! Tegyvuoja 
„Viltis“!

J.P. 

tytas bažnyčias, jo globai pavestas para
pijas. Bet Lietuvos bažnyčiose, koplyčio
se, privačiuose namuose yra kitokių šv. 
Kazimiero prisiminimų: didelių ir mažų 
paveikslų, altorių, statulų. Daug jų nė 
nežinomi platesnei publikai. Ar nebūtų ge 
ra proga šis jubiliejus visa tai patyrinėti 
suregistruoti, paskelbti?

Paulius Rabikauskas

NAUJA LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
S-GOS VADOVYBĖ

LŽS vadovybės 1985-1988 kadencijai Rin 
kimų komisija (pirm. J. Toliušis, vice- 
pirm. V. Urbonas ir sekr. J. Šlajus), pa
kviesta LŽS Centro valdybos Čikagoje, 
1984.XII.28 d. suskaičiusi atsiųstus Są
jungos narių balsavimo lapus, skelbia rin 
kimų duomenis. Pagal balsų daugumą 
Centro valdybon, Los Angeles, Kalif., iš
rinkta: Vidžiūnienė Rūta-Kleva — 87 bal
sai, Kojelis Juozas — 82, Bakūnas Vla
das — 60, Medžiukas Ignas — 68, Šakie
nė Rūta 65, Pamataitis Petras — 63 ir 
Gilys Vladas 48. Pastarieji du — kandida
tai. Į Garbės teismą, rezid. Floridoje, iš
rinkta: Janušaitis Jurgis — 92, Daugėla 
Jonas — 78, Mironas Andrius — 75 ir Sli
žys Stasys 66 — kandidatas. Revizijos ko- 
misijon, Čikagoje, išrinkta: Andrašiūnas 
Ignas — 87, Vasaitis Jonas — 84, Vilutis 
Juozas — 71 ir Zuzana Juškevičienė — 51 
— kandidatė. Iš viso komisija gavo 124 
laiškus. Teisėtais pripažinta tik 113: iš 
JAV 93, Kanados 8 ir kitų užsienio kraš
tų — 12.

Korespondencinis LŽS narių balsavimas 
vyko 1984 lapkričio 20 iki tų pačių metų 
gruodžio 20 d.

Atsiųsta paminėti
KOVO KETVIRTOJI. Jurgis Gliaudą. Ro 

manas. 240 psl. Išleido „Darbininkas“, 
Brooklyn, N.Y.

Baltic Forum. Nr. 1, 1984 m. 151 psl. 
Anglų kalba. Žurnalas, leidžiamas švedijo 
je keturiom kalbom: anglų, lietuvių, lat
vių ir estų. Užsisakyti, pažymint norimą 
kalbą, šiuo adresu: V:a Annekarrsvagen 
13, S-440 60, GRABO/GOTHENBURG, 
SWEDEN. Kaina 18 dol. metams.

Metmenys. 48. Kūryba ir analizė. 192 
psl. žurnalą redaguoja V. Kavolis. Prenu
merata metams — 10 dol. Išeina dukart 
metuose. Administracija: Marija Paškevi- ą 
čienė, 3308 West 62nd Place, Chicago, Ill. 
60629. USA.

VINCAS NATKEVIČIUS

RAŠYTOJUI VINCUI RAMONUI «O M.
Neteisios užmaršties tyla supa rašytoją 

Vincą Ramoną, š.m. sausio 14 susilaukusį 
80 metų. Tyli apie jį literatūros kritikai 
ir literatūros mėgėjai svarbiausia todėl, 
kad rašytojas neproduktingas, per tą 80 
metų teišleisdinęs tik 4 beletristikos kū
rinius, kurių paskutinis pasirodė net prieš 
25 metus. Bent sukakties proga reikia 
šią tylą perskrosti, nes produktingumas 
nėra mastas rašytojo kūrybai vertinti. 
Juo labiau, kad Ramonas, atrodo, są
moningai bus pasirinkęs ilgų kūrybinių 
pertraukų kelią: tuo būdu skaitytojas iš 
jo susilaukia gerų, ilgai brandintų veika
lų. Kai daugelis rašytojų šitaip nesielgia, 
iškyla pavojus užgožti grožinę literatūrą 
menkaverčiais veikalais. Taip iš dalies ir 
yra atsitikę čia, emigracijoj, ir ten, Lie
tuvoj: abejur knibždėte knibžda vidutinių 
romanų. Girdėjau, jog Ramonas, vieno li
terato paklaustas, kodėl tiek maža kuriąs, 
atsakęs: „Parašiau „Kryžius“, ir užten
ka“. Tikrai užtenka bent ta prasme, kad 
su „Kryžių“ romanu neišbraukiamai įsi
rašytų į mūsų beletristiką. Tad sukak
ties proga ypač reikia prie šio epochinio 
romano sustoti, nes laikraštinio straips
nio rėmai neleidžia paliesti visos auto
riaus kūrybos. Bet visų pirma trumpai 
žvilgterėkim į rašytojo gyvenimą ir tą li
teratūrinę srovę, kuria jis reiškiasi.

Vincas Ramonas (tada Ramanauskas) 
gimė 1905 sausio 14 Trakiškių kaime prie 
Marijampolės. (Iš to paties Trakiškių kai
mo yra kilęs ir kitas didelis sūduvis, lie
tuvių literatūros kritikas ir mokslininkas 
bei politikas Juozas Ambrazevičius-Bra- 
zaitis.) Baigęs Rygiškių Jono gimnaziją 
Marijampolėje, Ramonas studijavo Kau
no universiteto Teologijos-filosofijos fa
kultete lietuvių ir vokiečių literatūras bei 
pedagogiką. Įsigijęs universiteto diplo
mą,. mokytojavo Marijampolės gimnazijo
se bei mokytojų seminarijoje (1926-1944). 
1944 pasitraukė į Vokietiją, kur dvejus 
metus dėste lietuvių kalbą Uchtės stovy
klinėje lietuvių gimnazijoje. Turbūt sto
vyklinio gyvenimo nevilties ir emigracijos 
karštligės pagautas, 1948 iškeliauja Aus
tralijon, kur dirba miškuose. 1950 jam pa
vyksta persikelti į JAV, į Čikagą. Ten gy

vena iki šiol, platesnei visuomenei beveik 
nežinomas, nes nedalyvauja jos įvairiopo
se veiklose.

Beletristikoje Ramonas debiutavo 1934 
septynių novelių rinkiniu, pavadintu 
„Dailininkas Rauba“. Jame jaučiama Jur
gio Savickio įtaka, kai kur prisiimant šio 
rašytojo impresionistinio stiliaus manie
rą. Betgi impresionizmas tikrąja prasme 
suklestės tik rašytojo šedevre, „Kryžiuo
se“ (1947, antras papildytas leidimas 1948, 
į anglų kalbą išverstas ir išleistas 1954). 
Anksčiau nei „Kryžiai“ parašytame roma
ne „Dulkės raudoname saulėleidy“ impre
sionistinio stiliaus žymių nedaug, (šis ro
manas 1943 išspausdintas „Ateities“ die- 
rašty, perredaguotas antru leidimu pasi
rodė 1951). Jame Ramonas daugiau realis
tas, nes pagrindiniai veikėjai nusižiūrėti 
iš gyvenimo tikrovės. Tikroviniai veikė
jai dominuos, tiesą pasakius, ir „Kry
žiuose“, nes tokie pagrindiniai veikėjai, 
kaip ūkininkai Kreivėnas ir Grūštas, ga
lima sakyti, kone tiesiai perkelti iš ne
priklausomos Lietuvos Suvalkijos kaimo 
į romano puslapius. Impresionistinis rašy
mo būdas vis dėlto paliks čia viešpatauti. 
Impresionizmas su realizmu yra sumišęs 
ir iki šiol paskutiniame Ramono veikale 
„Miglotas rytas“ (1960); jame yra trys 
apysakos. Jų viena, „šalti vandenys“, ypa
čiai patraukia dėmesį tuo, kad joje atvaiz
duota giliai tikinti, skaistumą sauganti 
tarnaitė, visai nepanaši į mūsų tarnaičių 
beletristinę pirmtakę, Vienuolio „Pasken
duolės“ Veroniką, skaistybę praradusią.

1. DIDŽIAI TALENTINGAS 
STILISTAS

Užsiminus Ramono impresionizmą, no
risi šią literatūrinę srovę truputį paaiš
kinti. Iš esmės ji yra tas pat natūralistinis 
realizmas, tik daug subtilesnis. Jos pa- 
grindan padėta pozityvistinė filosofija, ku
ri tiesa tepripažįsta vien juslinius duo
menis. Dėl to ir impresionistui rašytojui 
rūpi registruoti savo subjektyvius aki
mirksninius įspūdžius, ateinančius per 
jusles. Tai, ką jis mato, girdi ar kitomis 
juslėmis sugauna, jis fiksuoja labai jau

triai lyg seismografo adata, ir perduoda 
skaitytojui. Impresionistas vengia savo ro
manuose veikėjo dvasios gelmę atskleisti 
tiesiogine įžvalga. Veikėjo nuotaiką jaus
mą, mintį, valinį ryžtą suvokiam iš jo jus
linės reakcijos: gesto, laikymosi, posakio, 
užuominos. — Juslinė pagava stokoja lo
ginių ryšių: tarp juslių pateiktų ‘įspūdžių 
sąsajos nėra. Šitai impresionistas rašyto
jas stengiasi perduoti atitinkamu stiliu
mi: iš sakinio loginės visumos išplėšiamos 
atskiros dalys ir parašomos atskiru saki
niu; šalutinis sakinys pateikiamas be pa
grindinio. Visa tai turi skaitytoją priartin
ti prie to vyksmo, kuris reiškėsi autoriui 
kuriant: prie „instrumentų“, kuriais rašy
tojas fiksavo aprašomąjį objektą, — prie 
girdos, regos, lytos ir kitų juslių. — Kon
krečiai impresionistinio stiliaus iliustraci
jai tebūnie pateikta ištrauka iš pačios 
„Kryžių“ pradžios:

„švinta. Apšarmoję langai jau baltuo
ja, nors rūbų spinta, kėdės ir stalas dar 
vis atrodo juodi. Vienodai čeksi žadintu
vas. Kažkas subrazda jo viduj.

Kreivėnas pakelia galvą nuo pagalvės ir 
pažiūri į langą. Jam atrodo, kad tas laikro 
džio čeksėjimas sklaido tamsą kambary. 
Lyg kas ranka sklaidytų papiroso dūmus. 
Po kiekvieno čekštelėjimo kambary lyg 
darosi šviesiau“.

Tai iš esmės realistinis vaizdas, pirma
jame skyrelyje gan jautriai fiksuojant tai, 
ką akis mato ir ausis girdi buityje. Regi
me prasidedančią žiemos dieną su apšar
mojusiais, bet jau ėmusiais baltuoti mie
gamojo langais ir dar juoduojančiais ja
me daiktais; girdime laikrodžio čeksėjimą. 
Visa ta buitinė aplinka galėtų būti nubrėž
ta ir natūralistės Žemaitės plunksnos, tik 
ji turbūt išeitų jai mažiau dinamiška, dau 
giau daiktinė, t.y., žemaitei visų pirma 
rūpėtų patys daiktai, ne jų spalvos keiti
masis švintant: regėtume tvirtai stovin
čius šalia žmogaus daiktus, kurie visad 
jį lydi kaip neatskiriama jo buities dalis, 
bet vis dėlto niekad nesuauga su žmo
gum — jie visada palieka „patys sau“. 
Tai, rods, galėtų paliudyti bet kuris žemai 
tės apsakymas. — Antrojo skyrelio vaiz
das jau nieko neturi žemaitiško, nes ja

me daiktas, laikrodis, nėra „pats sau“, o 
tarnauja veikėjo Kreivėno įsivaizdavimui 
perduoti. Kreivėnas, kuris buvo nepapras
tai vitalus ir dinamiškas, įsivaizduoja, 
kad ir jo aplinkos daiktai turi panašių sa
vybių kaip jis. Juk jam atrodo, kad lai
krodis savo čeksėjimu veikia — sklaido 
tamsą. Vadinas, tai, kas iš tikrųjų glūdi 
Kreivėno „viduje“, jo dvasioje, permesta 
laikrodin ir švitimo vyksmam Jie, daiktas 
ir vyksmas, panaudojami veikėjo psichei 
perduoti. Tuo būdu impresionistas rašyto
jas per juslinius įspūdžius, veikėjo per
keltus į aplinkos daiktus, vaizduojamąją 
buitį nepaprastai sugyvina bei sudinami- 
na ir kartu juslinę galią padaro ir žmo
gaus dvasios skrodike. — Trumpi ištrau
kos sakiniai yra be jokių priežastinių 
jungtukų, nes jie tik ryškintų vaizdo lo
giškumą ir nustelbtų juslinius 'įspūdžius. 
Be pagrindinio sakinio parašytas šaluti
nis sakinys „Lyg kas ranka sklaidytų pa
piroso dūmus“ susavarankėja ir tuo būdu 
pabrėžia juo perduodamo vaizdo svarbą: 
juk sakinys išsako vieną pagrindinių Krei
vėno charakterio bruožų — vitalųjį vei
klumą. Kartu šalutinio sakinio susava 
rankėjimas, be abejo, nurodo į tai, kad 
kūrybinio akto metu įprastinė sintaksinė 
logika turi užleisti vietą juslinei pagavai.

Ramonas per visą „Kryžių“ romaną pa
grindinę impresionistinio vaizdavimo prie
monę — analizuoti veikėjų dvasią iš jų 
žodžio, užuominos, gesto, laikysenos ar iš 
juslinių ‘įspūdžių, nukeltų iš veikėjų psi
chės į daiktus, Į aplinką — tobulai išlai
kė. Tiesioginės veikėjų dvasios sklaidos 
maža. Šiuo stilistiniu vientisumu jis nusi
pelno didelio talento vardą. Tai be kitko 
reiškia, kad jis pasirinko meniškesnį ir 
kartu moderniškesnį rašymo būdą nei rea
listai rašytojai. Juk kone visai atsisakyda
mas tiesiogiai žvelgti į savo personažų 
psichę, Ramonas pasmerkia visažinantį 
realisto rašytojo žvilgį, iššniukštinėjantį 
slapčiausius savo personažo dvasios kam
pelius, ir tuo suteikia galimybę pačiam 
skaitytojui analizuoti veikėjo psichę. Kaip 
tai įvyksta? — Rašant impresionistiškai, 
veikėjų žodžiai, gestai, laikysena ar su- 
gyvinti bei suasmeninti aplinkos daiktai 
įgyja simbolinės reikšmės,tampa prasmeni 
mis, ženklais, nurodančiais į veikėjų psi
chę. Skaitytojas savaime įsitraukia į ši
tų prasmenų sklaidą, nejučiomis džiaug

damasis jam suteikta galimybe „kurti“ 
kartu su autorium, nes įžvelgdamas žen
klų prasmę, jis bent šiek tiek pakartoja 
rašytojo kūrybinį aktą. Realistas rašyto
jas šita prasme skaitytojui dalyvauti kū
rybiniame akte beveik niekad neleidžia, 
nes jis savo romanų veikėjus lyg apnuo
gina, visas jų dvasios paslaptis išvilkda- 
mas dienos švieson visagale visa žinan
čio ir išmanančio analize. Tuo veikėjas 
tarsi praranda dvasinę gelmę, tampa skur
dus ir neįdomus. Šitas pavojus, man atro
do, kaip tik dabar tyko Lietuvos socialis
tinio realizmo romaną, paskutiniu metu 
pasinešusį i „tobulą“ veikėjų psichės ana
lizę.

Kalbant apie romano stilių, būtina pri
dėti, kad viena iš nuostabiausių ir meis- 
triškiausių „Kryžių“ stiliaus priemonių 
yra jų veikėjų kalba; dialogai yra kupini 
autentiškų posakių iš kapsų tarmės ir 
gausiai išpuošti priežodžiais ir patarlėmis. 
Šitų posakių ir pačių dialogų turtingu
mas ir vaizdingumas yra nepaprastas. Nie 
ko panašaus, sakysim, nerastume kito di
džiojo beletristo, sūduvio Mykolaičio-Pu
tino, veikėjų dialoguose, nes jis, „Alto
rių šešėly“ ar kituose savo romanuose ne- ] 
vaizduodamas kapsų ūkininkų, (neturėjo 
progos atskleisti jų kalbos turtų. Štai ke
letas šių dialogų perlų: Kreivėnas, dova
nodamas tarnaitei Petronei žiedą, kalba: 
„Klausk, ko nori — auksinis. Norėsi — 
mūvėsi, nenorėsi — ant lazdos užkalsi“.
— „Ant lazdos... Aš gi neinu ubagaut...“
— Kreivėnienė sukrakmolino Kreivėno 
marškinius. Tam negerai. „Apikaklę tu vėl 
ne taip sukrakmolinai. Kiek kartų buvo sa 
kyta! Kaklaraikštis slysta, o kai verži — 
viršutinė apikaklės dalis riečiasi... vel
niai žino kaip!“ — „Per daug lajaus pri
siauginai ant sprando, tai ir slysta. Api- 
kaklė kalta, girdit!“ — „Aš jai—padėk Die 
ve, o ji — kud-kudakut!“ — Kreivėnas už
kabina tarnaitę Julę: „Kreivėnas priėjo ar
čiau, sustojo šalia jos ir įgnybo į šlauriį. 
Julė cyptelėjo, linktelėjo ir atsitiesusi rė
žė jam šliure per ranką. „Manęs nepirk
sit. Nėr ko žiūrinėt, ar riebi“. — „Hm... 
tu plaktuk“..., mėgino šypsotis Kreivėnas, 
bet apatinė jo lūpa nusviro, ir jis tik dan
tis sukando. „Tu, žiūrau, kaip žarija...“
— „Žarija, bet ne bąli j a, kad visi žlugtą 
merktų. Pagnaibys tas, kuriam teksiu“.

(Bus daugiau)
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GYVENIMO ŽINIOMS

Pritariu Juliui Vaisiūnui, kuris EL Nr. 
44 paragino redakcijas nevengti svarbių 
žinių perspausdinimo, nors jos „xerox" 
nuorašais būtų pasiųstos keliems laikraš
čiams. Atrodo, su tuo nori sutikti ir Aure
lija Balašaitienė, kiek liečia „visuomeni
nės vėiklos konkrečią informaciją“ (EL Nr. 
48). Principas yra aiškus: kaip didžioji 
pasaulio spauda stengiasi žaibo greitumu 
perduoti žinias ir informaciją apie di
džiuosius įvykius, taip ir lietuviškoji spau
da privalo rungtyniaudama perduoti svar
bias žinias, liečiančias lietuvių gyvenimą. 
Aš sakau žinias — ne plepalus. Juo dau
giau laikraščių tą žinią ar pranešimą per
duos — tuo geriau. Išmintingi redaktoriai, 
kuriems rūpi laikraščio kokybė, o ne savi 
kaprizai, tą supranta. Ižinių agentūrose nė
ra tokių kaprizų: „Aha, žinią davė AP, tai 
mes, UPI, jos neduosime“. Agentūros ne
laukia, kol koks nors viršininko favoritas 
pabus, ar grįš iš pajūrio; jos griebia po 
ranka esantį gabiausią ir vikriausią žur
nalistą — ir sumaniausią; jie neatmeta nė 
vieno, kuris galėtų žinių agentūrai pasitar
nauti. Ir mūsų redakcijos turi greičiausiu 
keliu žinią gauti, o gavus kad ir jos „xe- 
roxinį“ nuorašą, ją tučtuojau paskelbti. 
Žinią ar svarbų įvykį prasnausti yra nu
sižengimas.

Pastebėjau, kad pats J. Vaisiūnas „xe- 
roxiniu“ keliu paskelbė pranešimą apie 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongresą. Jį 
pirmajame lape atspausdino „Naujienos“, 
„Vienybė“, paskutiniame lapo viršuje (ge
ra vieta!) — „Europos Lietuvis“, o gal ir 
kiti laikraščiai. Neseniai patikrinau „Pa

KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS
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Tokia antrašte anglų rašytojas Eric Art
hur Blair (slapyvardis George Orwell), 
gimęs 1903 m. Indijoje, miręs 1950 m. Lon 
done, parašė pasaulyje pagarsėjusius vei
kalus: Animal Farm (Gyvulių ūkis) — 
1945 metais; Nineteen eighty four (1984) 
—• išleista 1950 metais.

„Gyvulių ūkyje“ satyriškai aprašo rusiš 
kojojo komunizmo eigą, gyvenimo sąlygas, 
aplinkybes. „1984“ pasisako prieš dikta
tūrinį išnaudojimą totaline prasme. Nesun 
ku numanyti, kad tai irgi skiriama sovie
tinio komunizmo atvaizdavimui, kur „Di
dysis brolis“ viską stebi, nori viską žinoti, 
įvairiopai persekioja, nei kiek nesivaržy
damas terorizuoja, priverčia visuotiniai 
paklusti.

Pagal veikalą „1984“ anglai pagamino 
filmą, praslinkus keliems metams po jo 
mirties. Ilgainiui žmonės pamiršta. Todėl 
1984 m. anglai pagamino naują filmą 
„1984“, kurį išleido 1984 metų pabaigoje.

Filmas ištisai niūrus, slegiantis, neturin 
tis jokios prošvaistės. Diktatūros kartais 
kai kuriems žmonėms duoda pramogų, mu 
zikos, dainų, šokių ar net džiaugsmo. Čia 
to nėra, net mylėtis negalima. Akių žvilgs 
niais susigaudę du pavergtieji, tolėliau iš 
sinuomavę kambarį, mylisi. Vienas pri
spaudėjų — „Didžiųjų brolių“ vyresnysis 
(vaidina Richard Burton) sužino, nepaklu 
snų vyrą (vaidina John Hurt) žiauriai kan 
kiną, spyruoklėmis tempdamas nelaiminga 
jam rankas, kojas. Verčia prisipažinti, lei 
jam rankas, kojas. Verčia prisipažinti. 
Meilužė (vaidina Suzanna Hamil
ton) palaužta. „Didysis brolis“ nekeičia sa 
vų įsitikinimų.

Filmas ištisai žiaurus. Vaikai išdavinė- 
ja tėvus, viskas sekama „matančiomis aki 
mis“, įtaisytomis palubėse, prie sienų. Įsa 
kymus duoda kažkoks veidas, visų vyriau 
sias. Skraido malūnsparniai, vaikštinėja 
keistomis mundiruotėmis apvilkti vyrai, 
aplinkui griuvėsiai. Laikas nuo laiko spro 
girnai, daužymai, pranešimai apie laimė
tus mūšius, apie paimtus grobius, žmo
nes, daiktus. Filmas kainavo šešis milijo
nus dolerių.

Ištisas vienodumas, netgi neleidimas my 
Ietis, susirinkimų šūkavimai turi daug pa 
našumo su komunizmu, bet atrodo per
tempta.

Spaudos konferencijoje dalyvavo John 
Hurt, Richard Burton našlė (tai jo pa
skutinis filmas), taip pat direktorius ir 
rankraščio ekranui parengėjas Michael 
Radford, režisierius Marvin J. Rosenblum. 
Su jais visais porą valandų aiškinomės.

Per didelis atsargumas, kalbant apie bol 
ševizmą, gali būti skirtingai suprastas. O 
kas nutiktų, jei sovietai, savaip propaga
vę ir indoktrinavę, paleistų „1984“, kaip 
vaizduojantį supuvusius Vakarus, su kapi 
talizmo užgožtomis prievartomis. Mintis 
naujam veikalui? 

saulio Lietuvį“. Jame ši svarbi liepos mė
nesio žinia buvo ilgame reportaže paskelb
ta tiktai lapkričio numeryje. Taigi, pagal 
A. Balašaitienę, tos dvi jaunos korespon
dentės į šį mūsų gyvenimo įvykį „žvel
gė iš perspektyvos“, pateikdamos ilgą, bet 
paviršutinišką, silpnoką (kai kur net ir 
vaikį/iką) siūtą-kirptą raštų pynę. Per
skaičius ne vienas klausė: „Betgi TE 
DEUM iškilmingas mišias Caraco kate
droje laikė Apaštalų Sosto nuncijus, o ne 
Caraco vyskupas, argi ne taip rašė rugp
jūčio pirmoje pusėje J. Vaisiūnas, taip pat 
„Tėviškės Žiburiuose“ nuosekliai V. Ute- 
nis?“

Liūdnas faktas, kad ne vienas mūsų 
laikraštis be nekrologų, skelbimų ir žinu
čių, daugiausia apie savo ratelio žmones, 
mus maitina straipsniais, kuriuose neva 
„žvelgiama iš perspektyvos“, arba „ana
lizuojama“. Prisimenu prieš kelerius me
tus, jėzuito A. Kezio straipsnį, kuris buvo 
kritiškas Bažnyčiai ir pačiai kunigystei — 
tai kokia gi tada yra marijonų „Draugo“ 
linija? Ir šiandien mūsų spauda yra per
sirašius ir nusirašius. Vienas, ką berašytų, 
tarpe eilučių sako ir kartoja, koks jis yra 
gabus ir svarbus; kitas vedžioja po labi
rintus, kaip aklą, nuolat keisdamas temą 
ir maršrutą...ir palikdamas tave akliga- 
tvy; trečias su savo reguliariais origina
lais reguliariai varo nuobodulį. Rašyda
mas vartoju vyrišką lytį, bet galvoju ir 
apie mūsų spaudos damas, rašančias iš 
inercijos, kad tik rašytų, svarbu ar ne
svarbu, kad tik parodytų, kad jos vienos 
visa žino, visa mato ir visa supranta.

Kur mes esame kvalifikuoti meistrai — 
tai kiršinimuose, užsigavimuose ir polemi-
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Koks bus pasaulis 2010 metais? Tegali
me tik spėti. Filmų gamintojai savus spė
liojimus bando parodyti ekrane. Kadangi 
laikas bėga šuoliais, tai nemaža šių eilu
čių skaitytojų sulauks 2010-jų metų, galės 
praktiškai palyginti, kiek filmininkų fan
tazija atitiko.

Filme daug neaiškumų, žiūrovai 'įvai
riai, skirtingai aiškins. Gerokai keista, kad 
filmas pradėtas gaminti autoriui nebaigus 
rankraščio. Taip garsinama. Rankraščio 
autorius Arthur C. Clarke, 1917 m. gimęs 
Minehead, Somerset, Anglijoje, bet rašy
mo metu gyveno Colombo, Sir Lankos sa- 
loje-valstybėje, netoli Indijos. Jis žino
mas fantastinių kūrinių autorius, su Stan
ley Kubrick dalijosi Oscaro apdovanojimu 
filme 2001: A Space Odyssey. Filmas 2010 
turi šiek tiek bendrumo su minėtuoju, 
nors nėra toks geras.

Dideliuose erdvėlaiviuose, kurie yra su 
jungti, į tolybes skrenda amerikiečių ir 
rusų astronautai, skirtingomis uniformo
mis. Skridimui vadovauja rusai, amerikie 
čiai yra tik stebėtojai. Daugelis pasikal
bėjimų, net erdvėlaivyje įrašų yra rusiški, 
vertimai neduodami. Kartais pagalvoji, 
kad stebi rusišką filmą. Jie bando nusi
leisti tolimoje planetoje, bet besileidžiant 
nepaprastos jėgos nustumiami visai kitur. 
Jie mano, kad toji planeta nenori jų įsi
leisti.
Vaikšto pagelbinėje erdvėlaivio dalyje, vėl 
grįžta atgal. Paslaptingai, lyg miręs astro 
nautas praneša, kad iš čia reikia dingti,nes 
už dviejų dienų įvyksianti didelė nelai
mė. Amerikiečiai nenori tikėti, juo labiau 
rusai, kuriems vadovauja moteris (vaidi
na Helen Mirren). Pagaliau amerikiečių 
vadovas (vaidina Roy Schneider) ‘įtikina. 
Vyksta ginčai su kompiuteriu, kuris abe
joja įsakymu, nenori vykdyti. Panašių ir 
daug ryškesnių kompiuterių „neklausy
mų“ jau ne kartą matyta filmuose. Kom 
piuterių ekranai rodo, kad Europoje di
deli sprogimai. Kiek anksčiau pranešta, 
kad netoli Hondūro krantų Sovietų Rusi
jos karo laivas apšaudė JAV-jų karo lai
vą. Amerikiečiai atsilygindami paskandi
no rusų karo laivą. Tarp tų valstybių karo 
stovis.

Filme vaidina ne tik amerikiečių, bet ir 
rusų artistų. Pagrindinių vaidintojų sąra
šas: Roy Schneider, John Lithgow, Helen 
Mirren, Bob Balaban, Keir Dullea, Doug
las Rain, Madolyn Smith, Dana Elcar, Ta
liesin Jaffe, James McEachin, Mary Jo 
Deschanel, Elya Baskin, Savely Krama
rov, Oleg Rudnik, Natasha Shneider, Vla
dimir Skomarovsky ir kt.

Pagal Arthur C. Clarke romaną ekra
nui pritaikė, pagamino, direktoriavo Peter 
Hyams. Muzika David Shire. Kelios dešim 
tys kitokių talkininkų. Puikūs techniški 
įrengimai, vaizdų efektai, elektroninės 
priemonės kartais sudarančios realybės vi 
zijas. Filmas „2010“ pradėtas rodyti 1984 
metų gruodžio mėnesį.

Išleido Metro-Goldwyn-Mayer filmų 
kompanija. 

koje. Pilstyti alyvą į tremties gyvenimo 
ugnį — tai mūsų talentas. „Akiračiai* tik 
iš to gyvena (sovietai tą vertina); „Nau
jienos“ neturėtų nugarkaulio, jei dvikova 
su „Draugu“ baigtųsi; „Draugas“ šaudo į 
visas puses, pats nesuprasdamas, kas su 
juo darosi. Užmirštam, kad geri vedamie
ji kalba žmonėms, ką jie galvoja, o ne ką 
galvoja rašantis „išminčius“. Tokia ap
verktina yra mūsų „ars gratia artis“.

Rasti naujesnę žinią, svarbesnį prane
šimą, ar gabiai parašytą reportažą, kuria
me juntamas talentas — yra atsigaivini
mas. Dar kartą skaityti visa kitame lai
kraštyje — ne bėda. Programas kartoja ir 
radijas, ir televizija. Žinau užgausiąs ne 
vieno redaktoriaus orumą, sakydamas, 
kad aš su malonumu skaityčiau gerą ra
šinį kelis kartus, negu bla-bla originalą 
vieną kartą.

Spaudoje aiškiai valdo favoritizmas, 
grupinis kvapas. Gabius žurnalistus prisi
traukia tiktai gabūs redaktoriai, todėl 
„Tėviškės Žiburiai“ vis eina pirmyn, o 
„Draugas“ . — atgal.

Kita bėda, tai kad redakcijos rašo dau
giausia Čikagos, New Yorko, Vašingtono 
ir Los Angeles skaitytojams. Maža to. Ne 
vienas laikraštis yra leidžiamas, kad ja
me galėtų rašyti tam tikri, atsargiai pa
rinkti, gabūs ar negabūs, tam tikros grupės 
žmonės.Visa tai primena buv. PLB vicepir 
mininko K. Kleizos nusistebėjimą, kad, nu
vykus 'į Europos studijų savaitę, jis paju
tęs šaltį ir snobizmą. Jis pasijutęs nerei
kalingas. Vargšas nesuprato, kad studijų 
savaitė buvo steigta ir kasmet rengiama 
tiems patiems asmenims — dalyviams ir 
prelegentams. Tik laikas, gretų retėjimas 
ir amžius privertė duris kiek praverti. Už
darytuose rateliuose vegetuoja ir ne vie
nas mūsų laikraštis.

Paskutiniu laiku pasirodo daugiau žinių 
iš Pietų Amerikos, ypač Venesuelos. Kai 
kurie laikraščiai pradeda Pietų Amerikos 
lietuvių gyvenimo žinias gaudyti — „xe- 
roxai ar ne xeroxai“. Ne vieną savo klien
tus aptarnaujančią redakciją sudrumsčia 
toks „xerox“ pranešimas: žiūrėk ten, Ve
nesueloje, didžioji spauda pilna vedamų
jų straipsnių apie Lietuvą. Ir „Draugas“ 
ir „Elta“ reaguoja natūraliai: „Negali bū
ti“! Juk viskas vyksta ne čia, ne mūsų ra
tely — ne Čikagoje ir ne Vašingtone, o 
darbas atliekamas už mūsų „kinų sienos“.

J. Vaisiūnas parodė, koks nedėkingas 
yra spaudos savanorio darbas. Žinau, jog 
yra redaktorių, kurie tokius bendradar
bius varinėja, ar išbara, lyg jam mokėtų 
didžiausius pinigus. Neįžiūrima gera va
lia, nevertinamas noras talkininkauti.

Lietuvių Žurnalistų Sąjunga nekelia bal
so; tai sąjunga „iš vardo“. O jai turėtų 
rūpėti mūsų spaudos lygis ir jos likimas.

Ponios Balašaitienės patarimą prenu
meruoti kelis laikraščius reikia priimti su 
keliais šaukštais druskos. Ji sako daug 
rašanti ir turinti artimą kontaktą su re
daktoriais. Kitaip sakant ji yra „in“. Gal 
ne viena redakcija jai laikraštį nemoka
mai siuntinėja. Gyvendama JAV, kur ir 
gatvės šlavikas gauna pusketvirto dolerio 
valandai, ji nesupranta kitų kraštų (ypač 
Pietų Amerikos) lietuvių finansinės padė
ties. Aš gerai pažįstu Argentinos lietuvius. 
Kaip taisyklė, laikraščius skaito vyresnio
ji karta, daugiausia pensininkai. Daugelis 
jų visą gyvenimą dirbo paprastą darbą. 
Jų pensija 30-50 dolerių mėnesiui, ne ge
riau Urugvajuje, tik Venesueloje geriau, 
nors ir ten dabar pensininko įplaukos su
kasi apie šimtą dolerių, o kainos pakilo. 
Ne jiems važinėti po kongresus, ne jiems 
užsisakyti ir po kelis laikraščius, kai už 
vieną reikia mokėti 50 dolerių. „Draugo“ 
prenumerata — 53 doleriai, siunčiant tre
čia klase. Laikraštis ateina po kelių mė
nesių, kartais po pusmečio. Bet... sotus 
alkano neužjaučia.

Į visa tai reika kreipti dėmesį. Reikia 
redakcijoms atsinaujinimo ir realy
bės pajutimo. Tepaklausia save: ar ieško
jo jos korespondentų Australijoje, Euro
poj ir Pietų Amerikos valstybėse? Pakvie
tė bent vieną, ar tik įsižeidinėjo gavusios 
„xeroxin'į“ nuorašą, išmesdamos, gal net 
neperskaitę, svarbią žinią. Redakcijos tu
ri iš savo klaidų mokytis, privalo spaudos 
savanorių pastangas vertinti; reikia lakes
nės platinimo programos, o kai kur ir 
bendruomenių talkos — padėti neišgalin
čiam užsiprenumeruoti nors vieną lietu
višką laikraštį. Skurdo yra ir mūsų tarpe. 
Užtat man mielos žinios apie dovanas, už
sakant kam nors lietuviškos spaudos.

Vienu dalyku esu tikras — svarbių, ge
rų lietuviško gyvenimo žinių visados 
trūks; daug jų mūsų spaudos nepasieks. 
Linkiu redakcijoms sudaryti būrius kraš
to korespondentų. Iš visur. Vertinkime ir 
„xeroxinių“ bendradarbių nuoširdžias pa
stangas. O „pateptiesiems“ redakcijos na
riams ii* bendradarbiams linkiu nepraras
ti saiko, kuklumo, būti kritiškais savęs at
žvilgiu ir neužmiršti, kad rašančiam skai
tyti savo rašinį yra visuomet malonumas, 
o skaitytojui — kartais ir kančia.

Bronius Brinklys

SAVAITGALIO PABIROS
STEBUKLINGI PIRŠTAI

(Tęsinys iš pr. nr.)
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Kitos dienos popietę Kerstenas buvo 
vėl Princo Albrechto gatvės aštuntame 
numeryje. Jis pasiryžo gauti daugiau ži
nių.

Himmleris išsitiesė sofoje ir Kerstenas 
pradėjo masažą. Pertraukos metu jis stai
ga paklausė:

— Kada prasidės olandų deportacijos?
Lyg užhipnotizuotas, Himmleris tuoj at

sakė:
— Balandžio 20 dieną, Tai bus dovana 

fiurerio gimtadieniui, — ir tuoj susigrie
bė, — iš kur tu apie tai sužinojai?!

Kerstenas papasakojo, kaip jis išgirdo 
tą pasikalbėjimą.

— Neatsargūs idiotai! — pyktelėjo 
Himmleris, bet, pamatęs ramų Kersteno 
veidą, nurimo.

— Dėkui, kad pranešei man. Niekam 
neišduok šios paslapties!

Kerstenas tęsė masažą. Po trumpos ty
los, vėl tarė:

—Pone reichsfiureri, šitos deportacijos 
būtų didžiausia klaida jūsų karjeroje.

Himmleris nesupyko:
— Tu nieko nenusimanai politikoje. 

Fiureris yra genijus! Jis užėmė Lenkiją. 
Lenkai nekenčia mūsų. Ten reikia germa
niško kraujo. Olandai yra germanai, ne
svarbu, kad išdavikai. Pabuvę Lenkijoje, 
jie pasikeis. Lenkai nekęs ir olandų, o 
tie kreipsis į mus pagalbos. Taigi, ar čia 
ne gudrus Hitlerio planas?

— Galbūt, — tarė sausai Kerstenas, — 
aš tik galvoju apie jūsų sveikatą, pone 
reichsfiureri. Jūs turite tiek daug darbo. 
Juk Hitleris įsakė jums padidinti SS pa
jėgas iki milijono vyrų, o kol kas turite 
tik šimtą tūkstančių. Ir tai reikia įvykdy
ti per trejus mėnesius! Išrinkti, aprengti 
ir apmokyti devynis šimtus tūkstančių... 
O dar prie šito milžiniško darbo prisidės 
olandų deportacijų vykdymas! Ar jūsų 
sveikata išlaikys?

— Neturiu kitos išeities. Tai asmeniškas 
fiurerio įsakymas!

Kerstenas neatleido:
— Pasakykit man, kas yra svarbiau: ar 

deportuoti olandus, ar laiku įvydyti SS 
dalinių padidinimą?

— Žinoma, pirmoj eilėj SS reikalas, be 
abejonės! — tvirtai tarė Himmleris.

— Ar ne geriau būtų olandų klausimą 
atidėti, kol galutinė pergalė bus atsiekta? 
— bandė įtikinti Kerstenas.

— Neįmanoma! Deportacijos negali bū
ti atidėtos. Hitleris to nori dabar, — nu
traukė pasikalbėjimą Himmleris.

Baigdamas masažą, Kerstenas pagalvo
jo: „O, jei dėl kokio stebuklo Himmleris 
atsisakytų vykdyti deportacijas, ar Hit
leris nepavestų tą planą Heydrichui, ar 
kokiam kitam aukštam naciui?“. Ir jis 
paklausė:

— O gal kas nors kitas galės įvykdyti 
tą fiurerio sumanymą?

— O, ne! Tai labai svarbi misija, Hit
leris niekam jos nepatikės. Tai mano už
davinys, — susiėmė galvą Himmleris.

Kitą savaitę Kerstenas įvairiais būdais 
bandė įkalbėti Himmlerį nudelsti depor
tacijų laiką. Tačiau jis buvo neperkalba
mas.

ITALAI PRISIMENA
Italų dienraštis IL GIORNALE (1.6) 

„Žodis skaitytojams“ skiltyje išspausdino 
laišką, kuriame laikraščio skaitytojas pa
sisakė dėl Italijos prezidento Sandro Per
lini atsakymo į diplomatinio korpuso nau 
jametinius sveikinimus. Prezidentas ta 
proga pasakęs, jog II pasaulinio karo me 
tu JAV ir Sov. Sąjunga „vieningai kovojo 
prieš nacionalfašistų diktatūrą“. Iš to po
sakio neišmanėliai ir klaidingai informuo 
ti galėjo padaryti išvadą, — sako skaity
tojas, — kad Rusija kovojo už demokrati
nę santvarką.

Ar galėjo atsitikti, kad tuo metu, kai 
jis sakė tuos žodžius, Pertiniui neatėjo '.į 
galvą, jog Hitleris galėjo pradėti antrą pa 
saulinį karą tik todėl, kad jis sudarė su 
Stalinu nusikalstamą paktą (Ribbentropo 
ir Molotovo pasirašytą 1939 m. rugpjū
čio mėnesį), kuris leido Rusijai prisijung 
ti, neiššaunant nei vieno šūvio, pusę Len 
kijos, jei ne daugiau? Ir jeigu ji nebūtų 
1941 m. birželio mėnesį Vokietijos užpulta, 
ko tas pats Stalinas nesitikėjo, argi Sov. 
Sąjunga būtų įsikišusi ginti Vakarų de
mokratijas? Ji buvo priversta gintis nuo 
agresijos ir todėl atsirado demokratijos 
pusėje tiktai dėl susidariusių aplinkybių, 
bet ne savo gera valia.

Dabar kalbėti apie Sov. Sąjunga, kaip 
demokratijų gynėją ir agresijos priešą 
(nuo II pasaulinio karo pabaigos visi ga
lėjome stebėti kokiu būdu Sov. Sąjunga 
gynė demokratiją ir smerkė smurtą) tai 
yra tikrai perdaug, — parašė italas.

— Deportacijos bus vykdomos pagal 
planą, — kartojo Himmleris, — ir laiko 
liko nedaug.

Ir štai kovo mėnesį įvyko kažkas neti
kėto. Kersteno masažai nustojo veikti 
Himmlerį. Ar Kerstenas tai darė tyčia, ar 
paskutinio laiko susinervinimas paralyža- 
vo jo stebuklingus pirštus? Himmleris bu
vo skausmuose.

— Aš jus įspėjau, — aiškino Kerstenas,
— jūs negalite tuos visus uždavinius at
likti kartu. Jūsų nervų sistema neklauso 
mano pastangų. Turite būtinai atidėti tas 
deportacijas...

— Aš turiu vykdyti, — beveik verkė 
Himmleris, — bandyk vėl masažuoti.

— Aš bandysiu, — ramino Kerstenas,
— bet esu tikras tai nieko nepadės...

Ir taip liko.
1941 m. balandžio pradžioje vokiečiai 

jau puolė Jugoslaviją. Hitleris savo būsti
nę perkėlė prie Jugoslavijos pasienio.Ten 
turėjo vykti ir Himmleris. Kelionė jį vos 
nepribaigė. Visą laiką išbuvo lovoje savo 
privačiame traukinyje. Kerstenas budėjo 
dieną ir naktį, kasdien vykdė apie dešimt 
masažo sesijų. Mažai gelbėjo.

— Pone reichsfiureri, jūs pats matote, 
kad tas nervų įtempimas veda jus karstan, 
palikit deportacijas vėlesniam laikui, — 
Kerstenas pradėjo iš naujo.

— Negaliu. Aš aukoju save fiureriui...
— prakaito lašai dengė Himmlerio pilką 
veidą.

Vieną naktį, savaitę prieš deportacijų 
datą, Kersteną skubiai pašaukė pas ligo
nį.

Himmleris gulėjo lovoje, sunkiai kvė
pavo:

— Mielasis daktare, man trūksta oro, 
tokie skausmai... gelbėk mane...

Kerstenas paėmė jo ranką:
— Aš esu jūsų draugas, iš širdies pa

tariu atidėti deportacijas. Atsileis ir ma
no nervai...

— Gerai, gerai, aš bandysiu... bet ką 
fiureriui sakyti? — silpnai tarė Himmle
ris.

— Paaiškinkit jam, kad abiejų reikalų 
negalite iš karto atlikti, kad keliai užim
ti, trūksta laivų ir panašiai ...

Kerstenas giliai įleido pirštus į liesą 
Himmlerio kūną ir pradėjo masažuoti.

— Taip, taip... skausmas mažėja... — 
atsikvėpė Himmleris.

Pagaliau skausmai dingo.
Atėjo laikas grįžti į Berlyną. Kelionėje 

skausmai vėl pasikartojo.
— Matote, jūsų nervai vis dar galutinai 

neatsileido. Turite greičiau pakalbėti su 
fiureriu dėl tų olandų, — jau Berlyne sa
kė jam Kerstenas.

— Gerai, aš tai padarysiu, — pasižadė
jo Himmleris, — ir tą patį vakarą telefo
nu Kerstenui pranešė:

— Fiureris sutiko. Aš turiu deportacijų 
atidėjimo raštą!

(Tęsinys sek. nr.)

PLAUČIAMS...

— Aš išradau kompiuterį, kuris vi
siškai prilygsta žmogui! — giriasi vie
nas mokslininkas.

— Tai reiškia, kad jis gali pats gal
voti? — klausia kitas.

— Ne. Bet kai padaro klaidą — kal
tę suverčia kitam kompiuteriui.

Vienos parapijos klebonos dažnai 
rašydavo vyskupui, prašydamas ma
terialinės paramos. Pagaliau vyskupui 
nusibodo ir jis pranešė, kad tokių pra
šymų daugiau nebūtų.

Po kurio laiko vyskupas gavo šitokį 
laišką; „Čia ne prašymas, bet praneši
mas — aš neturiu kelnių! Klebonas“.

Pas optiką atvedė šešerių metų berniu 
ką. Vaikas visaip kraipėsi, nežiūrėjo į 
reikiamą tašką, ir optikas niekaip nega 
Įėjo nustatyti akiniams reikiamų stiklų 
stiprumo.

Tada jis paėmė popierinį maišą, iš
pjovė dvi skyles, uždėjo berniukui ant 
galvos:

— Žiūrėk tiesiai!
Vaikas pradėjo verkti.
— Kas atsitiko? Ko verki? — rami

no optikas.
— Aš noriu akinių su gražiais rė

mais, kaip mano tėvelio... — kūkčiojo 
berniukas. ■

Baigęs apžiūrėti pacientą, daktaras 
sako:

— Aš tikrai negaliu nustatyti jūsų 
negalavimo priežasties. Greičiausia, 
tai yra nuo gėrimo...

— Gerai, — atsako pacientas, — aš 
ateisiu, kai tamsta būsit blaivus!
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Kronika
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Pabaltlečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

Nepriklausomybės minėjimas Vasario 16 
gimnazijoje — vasario 23 d. Huettenfelde. 
Pamaldos — 14.30 vai. Minėjimas — 16 
vai. Buergerhaus salėje.

Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mas Hamburge — vasario 16 d. Pamaldos 
bažnyčioje — 18 vai. Minėjimas parapi
jos salėje, Winterhude, Alsterdorfer Str. 
73-75, — 19.30 vai.

Vasario 16 d. minėjimas Londone — 
vasario 16 d., šeštadienį, 7-9 v.v., Leighton 
House, 12 Holland Park Rd., W.14.

Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas Derbyje — vasario 
16 d., šeštadieni, Ukrainiečių klubo patal
pose, 27 Charnwood St. Pradžia punktua
liai 6.30 vai. vak.

Nepriklausomybės minėjimas Coventry- 
je — vasario 9 d. Whitfriars Lane, Lenkų 
karių klube. Pradžia 6.30 v.v.

Vasario 16 d. minėjimas Manchesteryje 
vasario 9 d., šeštadienį, Lietuvių klube, 
121, Middleton Rd., Crumpsail, Manches
ter, M.8.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties vakaras — vasario 16 d., Lon
dono Sporto ir Soc. klube, 345A Victoria 
Park Rd., E.9. Pradžia 8.30 v.v.

Vasario 16 Dienos minėjimas Notting- 
hame — kovo 2 d., 6.30 v.v., Ukrainiečių 
salėje.

Vasario 16 ir šv. Kazimiero minėjimas 
Paryžiuje — kovo 2 d.

DBLS atstovų suvažiavimas ir LNB ak
cininkų susirinkimas — balandžio 13-14 d., 
Lietuvių Namuose, Londone.

šiokiai — Karnavalas Boltone — vasario 
2 d., 7.30 v.v., Ukrainiečių klube, 99 Castle 
St.

Tradicinis blynų balius — vasario 9 d., 
rengia Šv. Onos Draugija Londono Liet. 
Sporto ir Soc. klube, 345A Victoria Park 
Road.

Londonas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 16 d. minėjimas Londone įvyks 
vasario 16 d., šeštadienį, 7—9 v.v, Leigh
ton House, 12 Holland Park Rd, W.14.

Numatytas koncertas, kuriame dalyvaus 
solistė Vida Gasperienė ir Milda Zinku- 
tė (gros obojum).

Po to bus bendras priėmimas lietuviams 
ir kitataučiams svečiams.

Visi kviečiami atsilankyti.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
NARIU ŽINIAI

Pagal naujuosius klubo įstatus visi 
nariai privalo atnaujinti savo nario korte
les. To nepadarę ilgiau 6 mėnesių, nustoja 
būti nariais.

Visi vyresnio amžiaus lietuviai nemoka 
nario mokesčio, bet privalo atnaujinti na
rio korteles.

Dirbantiesiems nario mokestis yra 1.50 
sv. metams.

Prašome visus narius atlikti savo parei
gą — atnaujinti priklausomybę klubui.

Klubo valdyba

KLUBO VIDURŽIEMIO ŠOKIAI
šeštadieni, sausio 26 d, 8 v.v, Londono 

Sporto ir Socialinio klubo valdyba rengia 
Viduržiemio šokius savo klubo patalpose, 
345A, Victoria Park Rd, E.9.

Įėjimas 2 svarai. Užkandžiai nemoka
mai.

Bilietus prašom įsigyti iš anksto, bus 
parduodami ir prie įėjimo.

BLYNU BALIUS
Šv. Onos Moterų Draugijos

Tradicinis blynų balius
'įvyks vasario 9 d, šeštadienį, 345A Victo
ria Park Rd.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 1 sv, į kurį 
įskaitoma ir blynų kaina.

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.

DBLS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS IR 
LNB AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Metinis DBLS suvažiavimas ir LNB ak

cininkų susirinkimas įvyks Lietuvių Na
muose, Londone, balandžio 13-14 d.

Rotacine tvarka iš DBLS Centro v-bos 
ir LNB-vės direktorių atsistatydina J. 
Alkis ir V. Dargis. Abu sutiko vėl kandi
datuoti rinkimuose. Taip pat bus perren
kamas Z. Juras, įėjęs valdybon K. Tamo
šiūnui atsistatydinus.

AUKOS TAUTOS FONDUI
O. Ramonienė — 200 sv.
Petras Vičas — 50 sv.
H. Bruszauskas — 9.50 sv.

, Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKA SPAUDAI
O. Ramonienė, vietoj gėlių laidojant a.a. 

Joną Pilipavičių, paaukojo 10 sv. spau
dai.

Derby
IŠKILMINGAS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
MINĖJIMAS

Vasario 16 d, šeštadienį, 6.30 v.v. Uk
rainiečių klubo patalpose, 27 Charnwood 
St, Derby, DBLS Derby skyrius rengia 

Iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą.

Programos oficialiojoj daly lietuvių, an
glų ir kitų tautybių atstovų kalbos ir svei
kinimai. Į minėjimą atsilankys Derby 
miesto burmistras, Europos ir Britanijos 
parlamentarai, DBLS C. valdybos atsto
vas ir kiti įžymūs svečiai.

Meninę programą išpildys Skyriaus jau
nimo meno vienetas „Tėviškėlė“, dainos 
mėgėjų būrelis ir Gloucesterio tautinių 
šokių jaunųjų grupė „Baltija“.

Šokiams gros garsus vietos lietuvių or
kestras.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius maloniai 
kviečiame gausiai atsilankyti.

Primename, kad minėjimas prasidės 
punktualiai, todėl prašome nesivėluoti.

Skyriaus valdyba

Manchesteris
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 9 d, šeštadienį, Lietuvių klubo pa
talpose rengia

Vasario 16 Dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys svečias iš Derby p. Jo

nas Zokas.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius 

kviečiame ir prašome kuo gausiau daly
vauti ir praleisti keletą valandų lietuvių 
klube.

Klubo adresas: 121, Middleton Rd, 
Crumpsall, Manchester, M.8.

Iki pasimatymo klube.
Skyriaus valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Pirmasis 1985 metų Draugijos susirin

kimas įvyks šeštadienį, sausio 26 d, 5.30 
vai. vak. Manchesterio Lietuvių klube, 121 
Middleton Road, Manchester.

Programoje šių metų veiklos progra
mos aptarimas ir kiti einamieji reikalai. 
Visi Draugijos nariai ir kiti suinteresuoti 
tautiečiai yra kviečiami šiame susirinki
me dalyvauti.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO SUKAKTIES VAKARAS

šeštadienį, vasario 16 d, 8.30 vai. vak. 
Sporto ir Socialinis klubas rengia savo na
riams ir svečiams klubo patalpose, 345A 
Victoria Park Rd, London, E.9,
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

sukakties vakarą.
Programa socialiniai šeimyninio pobū

džio, vakaro metu veiks bufetas.
Įėjimas visiems nemokamas.
Visi mielai laukiami atsilankyti ir prisi

minti tą Lietuvos džiaugsmingą dieną.
Klubo valdyba

MIRĖ JONAS PILIPAVIČIUS

Gruodžio 31 d. rytą savo namuose stai
ga mirė Jonas Pilipavičius, 73 m. amžiaus. 
Palaidotas sausio 9 d. Mostono kapinėse.

Jonas Pilipavičius buvo DBLS Leigh 
skyriaus ilgametis sekretorius.

Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, 
gavo puskarininkio laipsnį, vėliau tarnavo 
pasienio policijoje, karo metu — viešojoj 
policijoj. Pasitraukęs į Vakarus, 1947 m. 
atvyko į Angliją, dirbo anglies kasyklose. 
Jonas buvo populiarus, draugiškas ir pa
slaugus, mėgo lietuvišką spaudą.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje ir tebūna Tau 
lengva svetinga Anglijos žemelė. D.S.

Nottinghamas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Kovo mėn. 2 d. DBLS Nottinghamo sky 
rius rengia Vasario 16 Dienos minėjimą 
Ukrainiečių salėje. Pradžia 6.30 v.v.

Programa bus paskelbta vėliau.
Skyriaus sekretorė

Coventry
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 9 d., šeštadienį, Lenkų karių 

klubo patalpose, Whitfriars Lane, DBLS 
Coventrio skyrius rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Programą atliks Nottinghamo lietuvių 

meno grupė.
Šokiams gros V. Stirbio vadovaujama 

kapela.
Pradžia 6.30 v.v. Pabaiga 24.30 v.
Salė bus atidaryta 6 v.v.
Visus vietos tautiečius ir iš tolimesnių 

apylinkių svečius maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus valdyba

Bradfordas
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Bradfordo lietuvių klubo narių metinis 

susirinkimas šaukiamas vasario 3 d., sek
madienį, 2.30 vai. p.p.

Dienotvarkėje pranešimai, valdybos rin
kimai ir kt.

Klubo nariai kviečiami gausiai dalyvau
ti.

„Vyties“ klubo valdyba

Boltonas
ŠOKIAI — KARNAVALAS

šeštadienį, vasario 2 d., 7.30 vai. vak., 
Ukrainiečių klube, 99 Castle St., Bolton, 
įvyks Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
rengiami metiniai šokiai — karnavalas.

Bus gera muzika, baras, maistas, prizai 
už gražiausias kaukes, turtinga loterija ir, 
svarbiausiai graži kompanija.

Visi apylinkės tautiečiai yra kviečiami 
šiuose šokiuose gausiai dalyvauti.

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — vasario 2 d., 5 v. p.p. prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye 
Infirmary.

Prašau visus jungtis su mumis į bendrą 
maldą. N. Narbutienė

Sodyba
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Sodybos skyrius vasario 23 d., 
2 vai., šaukia metinį narių susirinkimą. 
Bus renkama nauja valdyba.

Ta pačia proga paminės Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Paskaita M. Ba- 
jorino.

Nuoširdžiai kviečiame narius ir svečius 
kuo gausiau dalyyvauti.

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Manchesteryje — sausio 27 d., 12.30 vai. 

Židinyje.
Nottinghame — sausio 27 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Wolverhamptone — vasario 2 d., šešta

dienį, 16 vai., Šv. Petre-Pauliuje, North 
Street.

Nottinghame — vasario 3 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Leamingtone Spa — vasario 3 d., 14 vai., 
Šv. Petre.

Coventryje — vasario 3 d., 16 vai., Šv. 
Elzbietoje.

Nottinghame — vasario 10 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Leicesteryje — vasario 10 d., 14 vai., 
Švč. Širdyje.

Nottinghame — vasario 17 d., Vasario 
16 proga. Aušros Vartų Židinyje, 11.15 v.

Derbyje — vasario 17 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

25 M. SUKAKTIS
CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBO SUKAKTIS

Prieš 25 metus iš Anglijos atvykę 
lietuviai Chicagoje įsteigė Anglijos lie
tuvių klubą. Klubas, užsibrėžęs eiti lie
tuviškos veiklos keliu, įvykdė daug 
gražių ir didelių kultūrinių užsimoji
mų. 1968 metais surengtas literatūros 
vakaras. Pakviesti Anglijoj gyveną lie
tuviai rašytojai: J. Kuzmickis-Gailius, 
Spalis ir poetas VI. šlaitas. 1972 me
tais surengta Anglijoj gyvenančių lie
tuvių dailininkų paroda: G. Grigaravi- 
čiūtė-Johnstone, P. Bugailiškis, V. Jo
kūbaitis, A. Petrikonis ir M. Stankū
nienė.

Klubas rengė koncertus, minėjimus 
ir stambiomis aukomis rėmė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresus, Bažn. 
Lietuvos Kroniką, fondui gelbėti lie
tuviams prieš OSI užmačias, lietuviš
ką spaudą, radiją, ALTą ir kitus 
svambesnius lietuviškus reikalus.

Nepamiršdavo taip pat D. Britani
jos Lietuvių S-gos, jos lietuviškos vei
klos darbų.

Šiemet Chicagos Anglijos Lietuvių 
klubas pradeda 25-tuosius gyvavimo 
metus ir tą sukaktį nori tinkamai atžy
mėti: surengti akademiją, koncertą —

MIELOS SESES IR BROLIAI,
Praėjusių metų pradžioje, kovo 31 d., 

LSS Tarybos Pirmi jos Pirmininko buvo 
gautas „Kvieslys“ į 1984 m. LSS Vadovy
bės rinkimus, kuriuose dalyvavo daugiau 
kaip 700 LSS narių iš 6 kontinentų su 
LSS Vadovybės Rinkimų Prezidiumu ir 
būstine Čikagoje. Išleista 5 Vadovybės 
Rinkimų Prezidiumo biuleteniai.

Kas treji metai įvyksta Lietuvių Skautų 
Sąjungos korespondencinis Suvažiavimas, 
kuriame pasikeičiama pranešimais, pasi
sakymais, pasiūlymais, nutarimais organi
zacijos klausimais ir išrenkama ar per
renkama vadovybė sekantiems trejiems 
metams.

Tai yra įrodymas, kad organizacija nėra 
valdoma vienos kurios grupės ar asmenų. 
Vadovybės pasikeitimas vyksta ne atsitik
tinai, bet Lietuvių Skautų Sąjungos statu
to ir nuostatų tvarka, LSS Suvažiavimui 
demokratiniu korespondenciniu būdu iš
rinkus ar perrinkus LSS Vyriausios Va
dovybės organus.

Šis gausus ir našus Suvažiavimas jau 
praeity, o LSS naujosios Vadovybės pa
reigų perdavimas įvyko sausio 12-13 d. 
Čikagoje.

Naujoji vyriausioji vadovybė paprastai 
ateina su dideliu užsidegimu, pilna ener
gijos bei pasiryžimo, kupina naujų idėjų 
darbui tęsti.

Naujojon vadovybėn išrinkta:
v.s. fil. Petras Molis — LSS Tarybos 

Pirmininkas; t.n.v.s. Stefa Gedgaudienė — 
LS Seserijos Vyriausia Skautininke; v.s. 
fil. Kazys Matonis — LSB Vyriausias 
Skautininkas; s. fil Kęstutis Ječius — 
ASS Pirmininkas (R.K. ir EV. dvasios va
dovai LSS Vadovybės bus pakviesti); v.s. 
fil. Balys Barkus — LSS Australijos Ra
jono Vadas; s. Vytautas Turūta — LSS 
Kanados Rajono Vadas; v.s. fil. Antanas 
Paužuolis — LSS Vidurio Rajono Vadas; 
s. Marija Butkienė — LSS Ramiojo Van
denyno Rajono Vadė; s. Steponas Zabulis 
— LSS Atlanto Rajono Vadas; s. Steponas 
Br. Vaitkevičius — LSS Europos Rajono 
Vadas. Kiti Europos Rajono skautų ir 
skaučių vadovai: v.s. Janina Traškienė — 
LS Seserijos Europos Rajono Vadeivė; v.s. 
Juozas Maslauskas — LSB Europos Rajo
no Vadeiva. RK dvasios vadovas kun. 
Aleksandras Geryba ir EV kun. Aldone 
Putce. Vasario 16 gimnazijos „Aušros“ 
Tunto tuntininkė s. fil. Meilė Mickienė; 
RK dvasios vadovas kun. Jonas Dėdinas 
ir EV dvasios vadovas kun. Fricas Skėrys.

Baigusiems eiti pareigas tenka nuošir
džiai ir skautiškai padėkoti, naujuosius 
pasveikinti ir pažadėti jiems visokeriopą 
talką.

Budžiu.
v.s. J. Maslauskas

AUKA SKAUTAMS
Ltn. Kazys Bendoraitis, gyvenantis V. 

Vokietijoj, skautams prisiųsdamas kalė
dinius sveikinimus, kartu skyrė Anglijos 
skautų veiklai 20 sv. paramą. Skautiškos 
idėjos rėmėjui reiškiame nuoširdų ir 
skautišką ačiū.

Visiems švenčių proga mus sveikinus, 
tariame skautišką ačiū!

Skautų vadija 

banketą ir išleisti klubo 25 metų vei
klos leidinį.

1985 metų Chicagos Anglijos Lie
tuvių klubo valdyba: Anatolijus La
kas — pirmininkas. Jonas Jokubka — 
vicepirm., Antanas Mikštas — vice- 
pirm., Nina Liubinienė — sekretorė, 
Kazys Rožanskas—iždininkas, Paulina 
Mikštienė — parengimų vadovė, Vla
das Paliulionis — administratorius klu
bo biult., Jonas Aukščiūnas — vai. 
narys.

Klubo ponių komitetas: Paulina 
Mikštienė, Aksenija Kurienė, Bronė 
Černienė, Ieva Paulauskienė.

Klubo Revizijos Komisija: Steponas 
Rudokas — pirmininkas, Bronius Ku
ras — narys, Jadvyga Aukščiūnienė — 
narys.

1985 m. klubo aukos Anglijai: D. 
Britanijos Liet. Jaunimo S-gai — 50 
dol., „Europos Lietuviui“ — 50 dol., 
Klubo narių aukos „Europos Lietu
viui“ — 55 dol.

Klubas šiuo metu turi 165 narius.
Anatolijus Lakas, 

Chicaga, sausio 11 d.

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas Huettenfelde įvyks vasario 23 
d. Daugiau žinių sek. nr.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

HAMBURGE

PLB Hamburgo apylinkės valdyba ma
loniai kviečia visus dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėj, kurią rengia 
vasario 16 d. šv. Antano bažnyčioje ir pa
rapijos salėje, 2 Hamburg 60 — Winter
hude, Alsterdorfer Str. 73-75.

Pamaldos bažnyčioje — 18 vai.
Minėjimas parapijos salėje su turtinga 

programa ir šokiais — 19.30 vai.
Įėjimas nemokamas.

Valdyba

LABDAROS VEIKLA
Su Naujaisiais 1985-siais Metais Mielo

sios ir Mielieji „LABDAROS“ Draugijos 
Bičiuliai! Su šviesiomis viltimis ir kasdie-1 
niais rūpesčiais!

Pergyvename sunkias dienas — užėjo 
neįprasti šalčiai, žmonija drebinama su-j 
naikinimu. Džiugu, kad išbarstyti po pla
tųjį pasaulį lietuviai, rūpinasi savo eiles 
glausti ir arčiau laikytis vieni kitų. Paruo
šiami pasaulinio masto parengimai, kon
gresai, susitikimai.

„Labdaros“ Draugija savo nedidelėmis 1 
pajėgomis dalyvauja lietuvių išeivijos gy- 
venime, padėdama jaunimui aukščiau kil
ti. Praeitais metais, susidarius Vokietijos : 
Bendruomenei ir Vasario 16 Gimnazijai 
daug rūpesčių dėl ištikusio gaisro, ..Lab
daros“ Draugija kiek galėjo prisidėjo pa
dėčiai palengvinti.

Draugija be paramos iš Vokietijos lie
tuvių gauna paramos iš užsienio lietuvių. j 
Paminėtina pastovi rūbų siuntomis para- įį 
ma Lenkijos lietuvių moksleivijai K.L.B. 
Hamiltono Šalpos Fondo skyriaus, pagal ’ 
„Labdaros“ adresus, gaunami tam tikslui l 
čekiai iš kredito institucijų Toronto „Pa- į 
ramos“ ir Hamiltono „Talkos“. Net toli-I 
mos Australijos Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne gauna adresų iš 
„Labdaros“ rūbams siųsti.
Tai Draugija dalį savo pajamų gali nu

kreipti moksleivijai paremti Brazilijoje ir 
Lenkijoje.

Mokslus baigę ir įsikūrę kartais prisi- I 
mena rėmėjus. Mokytoja, baigusi univer- | 
sitetą, rašo: „Dirbu mokykloje. Iš viso la-1 
bai mėgstu darbą su jaunimu. Tai tik Jū- | 
sų geros širdies, brangieji Tautiečiai, įsi- | 
gyjau profesiją. Visą gyvenimą būsiu Jums I 
už tai dėkinga“.

1984 metais piniginių pajamų gauta vi- | 
so DM 17.409,08, tiek pat padaryta išlai-J 
dų.

Šia proga noriu palinkėti sveikatos su- į 
stiprėjimo ligoniams, menininkui Stasiui I 
Motuzui ir majorui Petrui Gudeliui, pa
stoviems ir dosniems Suvalkų Trikampio 
moksleivijos rėmėjams.

Šiuos metus pradedant, Draugija pasi- 
ruošusi platesnei veiklai, nuoširdžiai j 
prašo jos veiklą paremti.

„Labdaros“ Draugijos Valdybos vardu | 
J.Glemža

Pirmininkas
Adresas: J. Glemža, Conventrain 33, 

7260 Calw. Hirsau.
Banko konto:

„Labdara“ e.V. Landesgirokasse 
Stuttgart 1
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