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ASMENS PASIKEITIMAS
KO GALIMA TIKĖTIS IŠ 

GORBAČIOVO!
Karalius mirė — tegyvuoja karalius! 
Konstantinas Černenka pasitraukė 

nuo scenos. Jo vietą ir vaidmenį perė
mė Michailas Gorbačiovas. Tai, ką 
Černenka jam paliko, neduoda jokio 
pagrindo laukti kokių nors nelauktų 
esminių pasikeitimų Tarybų Sąjungos 
viduje ar jos santykiuose su Vakarais.

Černenka išbuvo valdžioje 13 mėne
sių. Tai buvo per trumpas laikas, kad 
būtų galėjęs įspausti savo asmeninį 
pėdsaką biurokratinėje sistemoje. Nuo 
pat pradžios jis net nemėgino, kaip jo 
trumpalaikis pirmtakas Andropovas, 
skatinti reformas. Netrukus Černenką 
sukaustė liga, viskas ėjo ir be jo įpras
tine vaga. Valdžia pasiliko dešimtme- 
tinę patirtį turinčių senųjų vadovų ran 
koše. Neturėdama dinamiško žmogaus 
savo priekyje, partija negalėjo įveikti 
biurokratinio sustingimo. Nebuvo jo
kios vilties kokioms nors naujovėms 
vidaus ir užsienio politikoje. O kaip 
su šia viltim dabar? Juk Gorbačiovas 
— pats jauniausias politbiuro narys. 
Atrodo dinamiškas ir žvalus. Turi su
kaupęs nemenką patirtį kovoje su ta
rybinio ūkio chroniškais sunkumais. 
Jis galėtų energingai vykdyti naujus 
ekonominių reformų planus, apie ku
riuos seniai šnekama, pagyvinti siste
mą. Jis galėtų pasirodyti Vakarų poli
tikams labiau priimtinas už visus kitus 
leniniečius, mėginti atgaivinti sužlugu
sios detantės dvasią.
Bet ar bus Gorbačiovas ta naujoji „vii 

ties žvaigždė“, galima labai abejoti. 
Vargu ar padės čia suprantamas Krem
liaus noras gauti pigių Vaikarų pasko
lų, pasinaudoti jų technologijos ir te
chnikos pažanga, pagaliau, dar labiau 
suprantamas protingas noras išvengti 
branduolinio sunaikinimo grėsmės. Jau 
ne pirmą kartą tokias bergždžias viltis 
žadina asmens pasikeitimas Kremliaus 
viršūnėje. Sprendžiant iš ^Andropovo 
nesėkmių, matyti, kad bet kokiems 
reikštmingesniems pakeitimams reikia 
daug laiko. Reikia manyti, kad Tary
bų Sąjungos užsienio politiką, Ženevos 
derybas ir kitus Rytų bei Vakarų po
kalbius ir toliau lems „senoji gvardi
ja“ — Gromyka su Ponomariovu. Mas
kvos ideologinis priešiškumas buržua
zinei demokratijai negali staiga išnyk
ti. Neišnyks nei Rytų Europos nepasi
tikėjimas Kremliaus politika. Londo
no dienraštis „Times“ klausia, ar dėl 
to Vakarai turėtų daryti nuolaidų Mas
kvai? Ar Amerikos prezidentas turė
tų pasirodyti lankstesnis su savo stra
teginės apsaugos sistema? Gorbačio
vas savo pareiškimuose iki šiol dau
giau mėgino paveikti Vakarų Europą 
bei Japoniją nusigręžti nuo Jungtinių 
Valstijų, jam daug mažiau rūpėjo su
mažinti įtampą tarp karinių blokų.

Jei Gorbačiovas tikrai nori taikos 
pasaulyje, jis turėtų tuojau baigti karą 
Afganistane, atitraukdamas iš ten sa
vo okupacinės kariuomenės kontingen
tą. Tada, pasak londoniškio „Taim- 
so“, būtų laikas svarstyti nuolaidas. 
Tačiau laikraštis su apgailestavimu 
primena, kad Helsinkio Baigiamojo 
akto pasirašymas prieš dešimt metų 
buvo vadinamos detantės viršūnė, ta
čiau tarptautinių įtampų nepašalino. 
Afganistano užpuolimas savo ruožtu 
parodė, kad ir Prahos pavasario nuslo 
pinimas 68-tais metais buvo nuoseklus 
Maskvos politikos veiksmas, o ne ko
kia apgailėtina klaida.

Todėl suprantama, kad atsakingi 
Vakarų sluoksniai ir rimti stebėtojai 
Gorbačiovo atėjimą į valdžią vertina 
gana santūriai. Ateiti valdžion — atė
jo, bet ar išmintingai pasinaudos ta vai 
džia, tai didelis ateities klausimas. Ta
rybinės sistemos slaptumas rodo tik 
viena, kad jis tęs slogaus paveldėji
mo tradiciją. J.Vd.

VLADAS LAPIENIS KALĖJIME
Vokietijos laikraščiai SUEDDEUTSCHE 

ZEITUNG ir DIE WELT (III.4) pranešė, 
kad KGB pareigūnai Kaune suėmė žmo
gaus teisių veikėją Vladą Lapienį. Jis pri
klausęs pogrindžio organizacijai, kuri lei
do LKB Kroniką. Už tai jis buvo nuteis
tas 5 metams darbo stovyklos ir tremties.

Lenkai atsisako Vilniaus
LENKIJOS POLITINIO POGRINDŽIO SIEKIAI

LIETUVOJE
Lenkijos pogrindyje veikia bent trys 

stambesnės politinės srovės. Nors jos vi
sos siekia to paties tikslo — atgauti Len
kijai nepriklausomybę, — kiekviena iš jų 
turi skirtingą programą ir turi savo spau
dą. Kairesnioji srovė, bendradarbiaujanti 
su profesinėmis sąjungomis „Solidiarnosc“ 
ir KOR, leidžia mėnesinį žurnalą „Kon- 
takt“. Dešinioji srovė, turinti ryšius su 
katalikų dvasiškijos sluoksniais, leidžia 
žurnalą „Libertas“, o vidurinioji srovė 
yra susispietusi apie žurnalą „Niepodle- 
glosc“ (Nepriklausomybė).

Per paskutiniuosius trejus metus, kai 
šimtai Lenkijos pogrindžio veikėjų turėjo 
pasitraukti į Vakarus, Europos miestuose 
įsisteigė leidyklos, kurios ėmėsi dauginti 
bei platinti Lenkijos pogrindyje likusių 
bendraminčių straipsnius ir net leisti jų 
mėnesinius žurnalus. Atsirado nepriklau
somos nuo senųjų emigrantų leidyklos šve 
dijoje, Prancūzijoje ir kitur. Žurnalų lei
dėjai nepasitenkina vien tik santykiais su 
sena išeivija, bet bando užmegzti ryšius 
ir su kitų Rytų Europos tautų atstovais iš
eivijoje. Jie galvoja, kad kova dėl Lenki
jos laisvės bus žymiai sėkmingesnė, jei
gu ji bus suderinta su kitų tautų, esančių 
panašioje padėtyje, kova dėl jų nepri
klausomybės.

Lenkijos pogrindyje leidžiamas žurna
las „Niepodleglosc“ (toliau vadinsime jį 
sutrumpintai „N“), 1983-1984 m. laiko
tarpyje pravedė diskusijas dėl sąjūdžio 
programos. Pradžioje buvo paskelbti „Pro
graminiai pagrindai“, dėl kurių buvo leis
ta pasisakyti žurnalo skaitytojams. Dėl 
vietos stokos mes negalime paskelbti vi
sos programos, tad pasitenkinsime tik tais 
jos straipsniais, kuriuose liečiami santy
kių su kaimyninėmis tautomis klausimai. 
Lietuviams bus įdomūs keli straipsniai.

Str. 1-9 pasakyta:
Lenkijos išlaisvinimas priklauso nuo pa

kitimų visame sovietų bloke, tad nuo ben
dros pavergtųjų tautų veiklos prieš sovie
tų komunizmą ir imperializmą. Todėl len
kai privalo padėti demokratinės opozicijos 
steigimasiui kituose bloko kraštuose.

Str. III-4 kalbama, kad išsilaisvinusi 
Lenkija turės pasisakyti, kad ji nepripa
žįsta tokių sutarčių, kaip Ribbentrop-Mo

RAUDONIEMS CARAMS PASIKEITUS
Kovo 10 dieną mirus K. Černenkai ir 

tuoj po to į Kremliaus sostą įžengus Mi
chailui Gorbačiovui, pasaulyje pasigirdo 
daug optimistiškų balsų, ką britų konser
vatorių dienraštis DAILY TELEGRAPH 
pavadino „wishful thinking“. Laikraštis 
sako, kad Britanijos min. pirmininkė M. 
Thatcher, pasakiusi, jog ji tikisi galėsian
ti „daryti biznį“ su tuo gražiu Gorbačio
vu, gali vėliau gailėtis. Nekenkia pasikal
bėti su juo apie taiką ir kitus reikalus, 
bet nereikia turėti per daug vilčių, kad 
Gorbačiovui tapus Sov. Sąjungos valdovu 
įtempimas tarp Rytų ir Vakarų tuoj iš
nyks.

Vašingtono korespondentas tuo pat lai
ku pranešė, kad Amerikos Jungtinės Val
stijos nesitiki, jog naujoji Kremliaus va
dovybė mažiau imsis brutalių priespaudos 
priemonių, negu buvusioji. Tai rodo M. 
Gorbačiovo pasisakymai žmogaus teisių 
klausimu, kai jis gruodžio mėnesį lankėsi 
Britanijoj. Vieno konservatorių parlamen
to atstovo paklaustas apie religinį perse
kiojimą Sov. Sąjungoje, Gorbačiovas 
trumpam numetė savo „gero vyruko“ iš
vaizdą ir atšovė: „Jūs valdykite savo vi
suomenę ir palikite mums valdyti mūsų“.

Tačiau JV Valstybės Sekretoriaus pava
duotojas Elliot Abrams pasakė spaudos at 
stovams, jog vadovybės pasikeitimas su
darė naują padėtį, naujas galimybes, ir 
šia proga Sov. Sąjunga galėtų kai ką pa
daryti santykiams su JAV pagerinti, pir
moje eilėje žmogaus teisių srityje. Ligšiol

Gi'įžusį Lietuvon, 1984 m. vasario mėnesį, 
jį apkaltino „sovietų valstybės ir santvar
kos šmeižimu“, bet, dėl senyvo amžiaus 
(jam 78 metai) ir blogos sveikatos, nesu- 
ėmė. Tuo pasinaudodamas jis pasislėpė.

Dabar žmogaus teisių organizacija 
„Kontinent“ pranešė, kad KGB pareigū
nams po metų ieškojimo pavyko Vladą 
Lapien'į surasti ir suimti.

litika, kurią taikėm Lietuvos atžvilgiu 
tarpkariniame dvidešimtmetyje (Vilnius 
už federaciją), nedavė rezultatų. Tiktai 
bendri politiniai ir ūkiniai interesai, tuo 
pat laiku nugalint tarpusavio kliūtis bei 
baimę dėl Lenkijos dominacijos, gali pa
lenkti tas tautas prie federacijos ar kon
federacijos.

Stefan Amb. sako:
Užsienio politikos klausimą pristatote 

išmintingai ir vyriškai. Už tai gausite py
los iš „tikrų lenkų“. Tačiau turiu abejo
nių dėl... Karaliaučiaus ir apylinkių liki
mo, kuris nėra paminėtas „pagrinduose“. 
Manau, kad to ploto likimas turi būti iš
spręstas derybų keliu išimtinai tarp Len
kijos ir Lietuvos (Sutinkame, — N. red.). 
Būtų blogai, jeigu, pvz., vokiečiai grįžtų 
į šį prietiltį.

Skaitytojas Z.K. sako, kad jo nuomone 
Karaliaučiaus sritis turėtų įeiti ‘į Lenki
jos valstybės sudėtį.

„Gamina“ tarp kitko sako, jog kova, 
kad ir politinė, siekiant lenkams atgauti 
Vilnių ir Lvivą, būtų politine klaida ir tuo 
pačiu nelaime visiems suinteresuotiems. 
Todėl siūlo „rytinių Lenkijos plotų“ atsi
sakyti.

Reziumuojant visus pasisakymus, „N“ 
redakcija pabrėžė, kad ši Lenkijos politi
nė srovė siekia laisvos ir demokratinės 
Lenkijos. Tik nežymi dalyvavusių diskusi
jose dalis (ir nedrąsiai) pasisakė už buvu
sių rytinių sričių priklausymą Lenkijai. 
Dauguma pritarė „programinių pagrin
dų“ pasiūlymui.

Diskusijų pabaigai žurnale buvo pa
skelbti peržiūrėti bei papildyti „programi
niai pagrindai“, kuriuose mums rūpimi 
klausimai suformuluoti sekančiu būdu. 
(Užsienio politikos principai).

Turint omenyje po II pasaulinio karo 
susidariusią padėtį, reikia:

a) sudaryti taikos sutartį su suvienyta 
ir nepriklausoma Vokietijos valstybe, ku
ri patvirtina Lenkijos-Vokietijos sieną iš
ilgai Oderio ir Neisės;

b) sudaryti taikos sutartis su nepri
klausomomis valstybėmis: Ukraina, Balta
rusija ir Lietuva, atsisakant jų naudai bu
vusių rytų Lenkijos plotų, tarpusavy ga
rantuojant tautinėms mažumoms pilnas 
teises;

d) pripažinti būtinu atsikėlusius į Uk
rainos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teritorijas ir į Karaliaučiaus sritį 
rusų tautybės gyventojus grąžinti į jų tė
vynę;

e) Karaliaučiaus sritis negali likti vo
kiečiams ar rusams priklausanti, kitomis 
valstybėmis apsupta (enclave) teritorija, 
ir jos ateitis privalo būti sutarta derybo
mis tarp nepriklausomos Lenkijos ir Lie
tuvos.

(4) Lenkija pripažins savo partneriu ir 
sąjungininku tuos rusus, kurie besąlygi
niai pripažins visoms sovietų imperijos 
tautoms teisę į apsisprendimą ir nepri
klausomybę.

• •
Lenkijos pogrindžio sąjūdis, neturėda

mas galimybės užmegzti tiesioginių ryšių 
su panašiais sąjūdžiais kaimyniniuose 
kraštuose, siūlo Rytų Europos egziliniams 
veiksniams užsienyje aukščiau išdėstytus 
klausimus aptarti savo tarpe.

J.R.

lotov sutartis iš 1939 m., Trijų didžiųjų 
valstybių susitarimai Teherane, Jaltoje ir 
Potsdame. Todėl turės būti:

sudarytos sutartys su nepriklausomomis 
Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos valsty
bėmis, atsisakant jų naudai buvusių (Len
kijos) rytinių plotų, su sąlyga, kad ten 
gyvenantiems lenkams bus pripažintos to
kios pat mažumų teisės, kokias turės uk
rainiečiai, baltarusiai ir lietuviai, gyve
nantieji Lenkijoje.

Diskusijose dėl programos projekto, ku
rios vyko laiškais, pasisakė keliolika žur
nalo skaitytojų. Jan Lukaszow slapyvar
džiu pasirašęs pogrindininkas, apžvelgęs 
daugelį programos punktų, sako, kad Len
kijos saugumui užtikrinti teks ne tik pa
sirašyti atitinkamas sutartis su kaimyni
nėmis valstybėmis, bet taip pat sudaryti 
bendrą paktą, kuriuo būtų patvirtintos vti- 
sos esančios vidurinėje Europoje valsty
bių sienos (išskyrus Karaliaučiaus sritį, 
kuri negali likti Rusijos sala, todėl ji tu
rinti atitekti Lenkijai, nes Lietuvai būtų 
sunku ją suvirškinti).

„N“ redakcija, atsakydama į tą pasisa
kymą, pareiškė:

Karaliaučius negali likti rusų (nei vo
kiečių) sala — su tuo sutinkame. Tačiau, 
manome, jog dėl tos teritorijos turi būti 
susitarta išimtinai tarp Lenkijos ir Lietu
vos.

Kitam skaitytojui redakcija atsako, kad 
„N“ nedalina sovietų meškos kailio, kol 
meška dar nenušauta, bet tik siūlo tau
toms iš anksto susitarti, kad atėjus laikui 
nebūtų kovų, kokios vyko po I pasaulinio 
karo.

Stanislovu pasirašęs skaitytojas tarp 
kitko sako, kad esamų sienų patvirtini
mas nepatenkins kai kurių tautų, nes teri
toriniai ginčai vyksta tarp lietuvių ir bal
tarusių, tarp baltarusių ir ukrainiečių, 
tarp lietuvių ir lenkų ir t.t. Tarp pastarų
jų paminėta lietuvių pretenzijos į Seinų 
kraštą.

„Rebel“ pasisako dėl Rytų Europos fe
deracijos. Jis sako:

Mūsų brolių iš anapus Bugo atžvilgiu 
negalima taikyti „lazdos ir morkos“ poli
tikos (duosime jums Vilnių ir Lvivą... 
mainais už federaciją). Pagaliau, tokia po- 

nesimatė, kad Rusija per praeitus metus 
pasitaisytų: ji žiauriai pasireiškė persekio
jimais, suėmimais ir kalinimu psichiatri
nėse ligoninėse.

Vakarų viešoje opinijoje Sov. Sąjunga 
dėl tokio elgesio, Mr. Abramso nuomone, 
nukenčia. Todėl yra vilties, kad naujoji 
Kremliaus vadovybė tai supras.

JAV Prezidento pavaduotojas George 
Bush, kuris buvo nuvykęs į Maskvą Čer
nenkos laidotuvėms ir nuvežė Gorbačio
vui prez. Reagano laišką, pasakė, jog pre
zidentas turi daug vilčių iš pasikeitimo 
Kremliuje.

Londono OBSERVER (III.17) sako, kad 
Rytų Europos kraštai žiūri į pasikeitimus 
Kremliuje labiau realistiškai. Nors jie vie
šai negali pareikšti savo pageidavimų, 
jiems labiau tiktų silpna senių vadovybė, 
neturinti energijos ir naujų idėjų. Jiems 
visai nereikalingas kompetentiškas ir en
tuziastiškas vadas, kuris galės labiau pri
spausti sovietų valdžioje esančias teritori
jas. Tad jie sutinka Gorbačiovo įžengimą 
į sostą daugiau su rezignacija, nei su 
džiaugsmu.

DIENA AKCIJAI UŽ KALINAMAS 
MOTERIS

Tarptautinė Amnestijos Organizacija, 
besirūpinanti politinių ir sąžinės belaisvių 
likimu bei jų teisių gynyba, kovo aštun
tąją — Pasaulinę Moters Dieną — paskel
bė diena akcijai už kalinamas, persekioji
mas ir kalėjimuose kankinamas moteris. 
Ta proga paskelbtame pareiškime, Amnes 
tijos Organizacija atkreipia dėmesį, kad 
dar daugelyje pasaulio kraštų kaliniai, 
įskaitant moteris, yra kankinami. Daug 
kur moterys, panašiai kaip ir vyrai, yra 
įkalinamos kalėjimuose arba koncentra
cijos lageriuose, internuojamos psichia
trinėse ligoninėse vien už savo religinius 
ar politinius įsitikinimus.

NUŠVIETĖ LIETUVOS PADĖTĮ l

Marijona Skabeikienė kalbėjo Religijos 
tyrimo centro ir Žydų gynimo lygos su
šauktoje konferencijoje apie religiją Sovie
tų Sąjungoje. Konferencija įvyko š.m. 
sausio 29 New Yorke. Skabeikienė, dir
banti Lietuvių Katalikų Religinėje Šal
poje, suglaustai nušvietė dabartinę Lie
tuvos padėtį. Konferencijos metu Lietu
vos kova su okupacine priespauda buvo 
ne kartą ir kitų prelegentų iškelta kaip 
gyvos rezistencijos pavyzdys. Religinės 
Šalpos ir Lietuvių Informacijos Centro 
pareigūnė Gintė Damušytė buvo pakvies
ta dalyvauti tos dienos spaudos konferen
cijoje, kurioje ji kritiškai dalijosi įspū-
džiais iš Nacionalinių bažnyčių tarybos
taikos kelionės į Sovietų Sąjungą.

(LIC)

Šaltas vasaris
Vasario mėnesį Klaipėdoje buvo že

miau 25 laipsnių šalčio. Jau seniai yra bu
vę tokie šalčiai. Užšalo visos Baltijos jū
ros 'įlankos, pakrantės pasidengė plaukio
jančių ledų laukais. Ledai dengė maždaug 
30 mylių pakrantės ruožą. Pasunkėjo lai
vų kelias į Klaipėdą. Net didesniems lai
vams reikėjo pastangą, kad prasibrautų 
pro ledų prigrūstus Danų sąsiaurius į Šiau 
rėš jūrą.
Daržovių programa

„Tiesa“ skelbia, kad 1990 metais kiek
vienam žmogui turi tekti 126-135 kilogra
mai daržovių. 1980 m. vienas gyventojas 
suvartojo vidutiniškai 78 kilogramus dar
žovių. Dabar jau jų tenka 83 kilogramai.

Žmogui per dieną būtina suvalgyti ne 
mažiau kaip 300-400 gramų žalių daržo
vių.

Didieji apuokai
Ignalinos nacionaliniame parke įsteig

tas retų paukščių — didžiųjų apuokų veis
lynas.

Nedaug Lietuvoje beliko vietų, kur dar 
peri didieji apuokai, šie paukščiai įrašy
ti į Raudonąją knygą. Jų išsaugojimas tu
ri didelę reikšmę. Tai — gūdžių, tamsių 
girių gyventojai, naikinantys smulkiuosius 
graužikus.
Juozo Žiugždos premija

Akademiko Juozo Žiugždos premija, 
skiriama kartą per trejus metus, įteikta 
Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto 
visuotinės istorijos katedros vedėjui, is
torijos mokslų kandidatui Alfonsui Eidin
tui už mokslinį darbą „Klasių kova Lie
tuvoje 1919 m. II pusėje — 1920 metais“.
Gražiausios knygos

Sausio mėn. pabaigoje įvyko tradicinis 
respublikinis knygos meno konkursas. Šių 
metų žiuri vadovavo grafikas, profesorius 
Antanas Kučas. Konkurso laureatais tapo 
„Pirmasis Lietuvos statutas“ (dail. A. 
Gurskas), M. Matušakaitės monografija 
„Portretas XVI-XVIII a. Lietuvoje“ (dail. 
B. Leonavičius), J. Degutytės knyga „Bal
tas gulbių sostas" (dail. J. Žviliuvienė). 
Lietuviai dailininkai Rygoje
Vasario 22 d. Rygoje atidaryta grupės lie

tuvių skulptorių paroda. Dailininkai K. 
Jaroševaitė, V. Vildžiūnas, S. Kuzma, P. 
Mazūras, M. Navakas, V. Urbonavičius eks 
ponuoja po 4-5 mažųjų formų skulptūras ir 
tiek pat piešinių. 
Daugiau budrumo

„Tiesos" skaitytojų pašte ekonomistas A. 
Kisielius siūlo:

— Siūlyčiau liaudies kontrolieriams daž 
niau patikrinti, kaip ministerijos ir žiny
bos panaudoja darbo laiką. Verta atkreip 
ti dėmesį į tai, kam panaudojamos tarny 
binės mašinos, nes dažnai jas galima pa
matyti turguose, soduose, kurortuose.
Taupumas

„Gyvenime svarbus dalykas — taupu
mas. Jau kelinti metai pavasarį ir rudenį 
viena valanda persukame laikrodžius ir 
daug laimime sutaupydami elektros. To
liau tausokime energiją, kas vakarą apsi
dairykime savo bute ir išjunkime nors vie 
ną be reikalo degančią lemputę. Sutaupy 
kime ne tik sau, bet ir valstybei", rašo 
„Tiesoje" Klaipėdos darbininkas A. Jan
kevičius.

MIRĖ KAN. J. BEINORIS
Kovo 7 d., Palangoje mirė Telšių vysku

pijos kancleris kanauninkas Jonas Beino- 
ris. Palaidotas kovo 11 dieną Švėkšnoje. 
Kanauninkas Beinoris buvo sulaukęs 76- 
erių metų amžiaus, kunigu 'įšventintas 33- 
čiais metais, prieš dvejus metus atšventė 
kunigystės 50 metų jubiliejų. Mūsų žinio
mis, tai jau devintas šiemet Lietuvoje mi
ręs kunigas.

PILNOS MASKVOS CERKVĖS
Prasidedant stačiatikių gavėniai, visos 

Maskvos bažnyčios buvo pilnos tikinčiųjų. 
Vakarų spaudos agentūros pažymi, kad 
pamaldų metu bažnyčios buvo perpildytos 
tiek miesto centre, tiek priemiesčiuose. 
Visur matėsi daug jaunimo ir vaikų. Už
sienio spaudos korespondentai konstatuo
ja faktą, kad pamaldas lankančių tikin
čiųjų skaičius Maskvos bažnyčiose nuolat 
auga. Daugelis bažnyčių neįstengė sutal
pinti tikinčiųjų minios.
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VYDŪNAS IR JO KNYGA
„VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ SANTYKIAI 700-TŲ METŲ 

LAIKOTARPYJE“.
ko tuo laiku, kai Vydūnas panašiu bū
du buvo priverstas išstoti iš kitų dvie
jų žymiausių Tilžės kultūrinių sąjun
gų: iš gamtos ir techninių mokslų są
jungos bei „Meno“ ratelio. Jam taip 
pat buvo uždrausta lankytis ir šių są
jungų renginiuose. Falkenhanas kartu 
su Morta Raišukyte lankydavosi minė
tų ratelių renginiuose ir apie svarbes
nius įvykius papasakodavo Vydūnui. 
Be to, reikalingas Vydūnui knygas jie 
užsisakydavo savo vardu, nuėję biblio- 
tekon (retais, mokslinę vertę turin
čiais veikalais buvo leidžiama naudo
tis tik bibliotekos patalpose), nusirašy
davo iš kronikų, mokslinės ir grožinės 
literatūros darbų Vydūnui reikalingą 
medžiagą.

Prieš atiduodamas knygos rankraš
tį spausdinimui į Jagomasto „Lithua
nia“ spaustuvę, Vydūnas pareiškė Fal
kenhanui, kad be pastarojo pagalbos 
renkant, kopijuojant reikalingą me
džiagą iš kronikų ir senovinės literatū
ros darbų, knyga „Vokiečių ir lietuvių 
santykiai 700-tų metų laikotarpyje“ 
nebūtų buvusi tokia, kokia ji dabar 
yra. Paprastai tokiais atvejais auto
rius, atsidėkodamas už suteiktą pagal
bą rašant knygą, jos įžanginiame žo
dyje pamini ir jam talkininkavusių 
žmonių pavardes, Vydūnas apie tai ir
gi užsiminė Falkenhanui, bet dėl dau
gelio vokiečių ir su vokietėj usių lietu
vių tuometinės priešiškos pažiūros į 
Vydūną ir jo veiklą, pavardžių pami
nėjimas knygos įžanginiame žodyje bū
tų suteikęs daug nemalonumų šiems 
asmenims, tad šiuo atveju buvo nutar
ta atsisakyti nuo padėkos žodžio.

Falkenhanas rašo, kad jis yra giliai 
įsitikinęs, kad iki Vydūno dar nebuvo 
parašyta tokia knyga, kurioje su tokia 
realizmo jėga ir dvasiniu grožiu būtų 
taip subtiliai perteikta tautos siela, 
jos vidinė kultūra. Jokioje kitoje kny
goje nebuvo duota tokia gili vokiečių 
tautos analizė, o taip pat Pabaltijo 
tautų, ypač lietuvių charakteristika, 
kaip tai savo ypatingu minties aišku
mu, intuityvinės nuovokos ir aštraus 
proto pagalba Vydūnas atvaizdavo sa
vo veikale „Vokiečių ir lietuvių san
tykiai 700-tų metų laikotarpyje“.

Vydūno „Amžinos ugnies“, „Prabo
čių šešėlių“ ir kitų jo knygų įtakoje Vy 
dūno pasakojimas, kurį jis girdėjęs iš 
savo motinos, kad jų šeima esanti aukš 
čiausio lietuvių žynio, saugojusio Am
žinąją Ugnį, Krivės palikuonys, Fal
kenhanui įgavo naują, gilią prasmę. Iš 
Vydūno darbų dvelkia išmintis, žmo

Šio straipsnio autorius Viktoras 
Falkenhanas yra vokietis, jaunystėje, 
maždaug nuo 1917 metų, buvęs Vydū
no mokiniu Tilžėje. Savo prisimini
muose jis rašo apie minėtos Vydūno 
knygos kūrimo ir leidimo aplinkybes.

Nuo 1923-ių metų Vydūnas nuolat 
duodavo Falkenhanui peržiūrėti savo 
rankraščių tekstus, nes buvo įsitikinęs 
nepaprastu savo mokinio sugebėjimu 
atrasti praleistas spausdinimo klaidas. 
Susidaryti tokią nuomonę Vydūnui pa
dėjo ta aplinkybė, kad Falkenhanui, 
privačiai mokiusiam vokiečius ir suvo- 
kietėjusius Tilžės lietuvius, kaip moky
mo priemonę jis buvo davęs vieno, 
dar neįrišto vadovėlio korektūrą, ku
rio, jau kartą taisytame tekste, Falken
hanas sugebėjo atrasti nepastebėtas 
spausdinimo klaidas. Atsidėkodamas 
už tai, įžanginiame vadovėlio žodyje 
Vydūnas pareiškė Falkenhanui padė
ką.

1924-25-tais metais Falkenhanas dėl 
ligos negalėjo lankyti mokyklą, tad 
Vydūnas jam patikėjo teminiai suskirs
tyto žodyno „Rinkinys“ lietuvių kal
bos žodžių abėcėlinį sutvarkymą. Vy
dūnas tuomet buvo užsibrėžęs tikslą 
išleisti abėcėliškai sutvarkytą lietuvių 
kalbos žodyną, bet dėl laiko stokos 
jam nepavyko įgyvendinti savo suma
nymo. Falkenhanas rašo, kad padėda
mas Vydūnui, jis nors maža dalelyte 
galėjęs atsidėkoti savo mokytojui už 
ilgametes kalbos, filosofijos ir litera
tūros mokslo pamokas.

Be korektūrinio rankraščių skaity
mo apie 1927-us metus Falkenhanui 
prisidėjo dar vienas darbas. Vydūnas 
nutarė parašyti vokiečių kalba knygą 
„700 Jahre Deutsch-Litauischer Bezie- 
hungen“, kurioje jis norėjo atvaizduoti 
vokiečių ir lietuvių tautų dvasią, jų 
ypatumus ir tuo padėti nušviesti prie
žastis, privedusias prie tragiškai liūd
nų vokiečių-lietuvių santykių per praė
jusius 700-us metų. Medžiagos knygai 
rinkime iš vokiečių grožinės ir moks
linės literatūros, senovės vokiečių ir 
lotynų kronikų, šiame įdomiame ir pa
žintiniu atžvilgiu naudingame darbe, 
Vydūnui taip pat talkininkavo Falken
hanas.

Vieną dieną, berods 1928-tais me
tais, — prisimena Falkenhanas — 
Vydūnas jam pasakęs, kad vienintelė 
Tilžės miesto biblioteka atsisakiusi 
jam išduoti Hartkrocho kroniką ir ki
tas jo prašytas knygas, be to, jam pa
reiškę. kad jo lankymasis bibliotekoje 
ateityje yra nepageidaujamas. Tai įvy

giškumas bei dvasinis grožis-savybės, 
būdingos humaniškai senovės baltų 
kultūrai. Krivės, Vytauto ir kitų isto
rinių asmenybių paveikslų pagalba, 
Vydūnas savo kūriniuose, kaip, pvz., 
„Amžina ugnis“, „Nesaužmonės“ ir ki
tuose darbuose meistriškai perteikia, 
personifikuoja senovės baltų kultūrai 
būdingus bruožus.

Falkenhanas pareiškia, kad jis kaip 
vokietis, kaip kitos tautos atstovas, 
Vydūną laiko baltų tautų genijaus įsi
kūnijimu, lietuvišku Šekspyru. Falken
hanas prisimena, kad jis pats esąs pa
tyręs tą nepakantamumą ir net neapy
kantą, kurią viešoji nuomonė ir dauge
lis vokiečių jautė Vydūnui ir rytprūsių 
lietuviams apskritai ir tuo pačiu jis 
pats išgyvenęs Vydūno taip gerai apra
šytą vokiečių ir lietuvių 700-tų nesan
taikos metų dalį. Jo asmeninė pažintis 
su tokiu kilniu lietuvių tautos atstovu 
kaip Vydūnas, teikusi Falkenhanui 
stiprybės ir vilties, kad ši nesantaika ir 
nesusipratimai tarp vokiečių ir lietu
vių, pagimdyti žemo tautinio egoizmo 
ir nekultūringumo jausmo, gyvena sa
vo paskutines dienas ir, kad vokie
čiams giliau susipažinus su lietuvių 
tauta ir pamačius jos aukštą humaniš
ką kultūrą, tarp abiejų tautų išnyktų 
nesutarimai ir įsiviešpatautų laimin
gesni, harmoningesni laikai. Falken
hanas niekada nenustojęs tuo tikėti, 
nes tokią viltį ir giliausius, siela džiu
ginančius jausmus savo žmogiškos, vi
dinės kultūros jėga jam sužadinęs jo 
mokytojas, lietuvių tautos atstovas 
Vydūnas.

Falkenhanas, kaip anksčiau taip ir 
dabar tebepasitiki iš Vydūno pavelde 
tu idealistiniu pasaulio supratimu, ku
ris jam padedąs aiškiai ir paprastai su
formuluoti priežastis, privedusias prie 
nelemtų tarpusavio santykių tarp vo
kiečių ir lietuvių tautų: Vydūnas vo
kiečių tautos kultūroje matė specifines, 
aukščiausias žmonijos vertybes, kurias 
savo darbuose įkūnijo daugelis genialių 
vokiečių, pvz., kaip filosofas-vienuolis 
Eckhartas, poetai Gėtė ir Šileris, rašy
tojas Tomas Manas ir kiti vokiečių 
tautos atstovai, vertybes, kuriomis bal
tų tautos galėtų praturtinti ir savo 
aukštą, humanizmu prisotintą kultū
rą. Tikrosios 700-us metų trukusių 
tragiškų santykių tarp vokiečių ir bal
tų tautų priežastys glūdi tame, kad vo
kiečiai blogai suprato savo misiją — 
vietoje to, kad prūsams, lietuviams, lat
viams perkeikus krikščioniško tikėjimo 
dvasines vertybes, jie su smurtu ir kai-

Lietuviai
pasaulyje

NAUJA ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA

Lietuvių žurnalistų sąjungos centro val
dyba pasiskirstė pareigomis: pirmininkė— 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, vicepirmininkai 
Vladas Bakūnas ir Ignas Medžiukas, se
kretorius Juozas Kojelis, iždininkė — Rū
ta Šakienė. Kandidatai: Petras Pamataitis 
ir Vladas Gilys. Valdyba nutarė toliau 
leisti „Lietuvį žurnalistą“, kurį redaguos 
R.K. Vidžiūnienė ir Gintautas Juodgudis. 
LŽS Daužvardžio Fondas paliekamas Chi
cago je. Nario mokestis lieka tas pats sim
boliškas 2 dol. LŽS Centro valdybos adre
sas: 23500 Via Galera, Valencia, Califor
nia, 91355, USA.

RIMAS POLIKAITIS
Rimas Polikaitis, gyv. Kalifornijoj, su

organizavo Los Angeles International Tra
vel Center kelionių agentūrą. Jis eina di
rektoriaus pareigas. Rimas Polikaitis prieš 
metus Arizonos universitete Phoenix, 
Ariz., baigė tarptautinės prekybos moks
lus.

Jis yra atžala garsiosios Polikaičių gi
minės, pasižymėjusios Amerikos lietu
viuose muzikine ir visuomenine veikla.

laviju rankose įsiveržė į jų žemes, kas 
sulaužė bakų pasitikėjimą ateiviais ir 
sukėlė didvyrišką šių tautų pasiprieši
nimo kovą prieš vokiečius.

Falkenhanas rašo, jam esą skaudu, 
kad tomis žiniomis, kurias jis dabar 
turi, jis negalėjęs pasinaudoti anksčiau. 
Vydūnas, rašydamas apie vokiečių ir 
baltų tautų senovinių kultūrų panašu
mus bei skirtumus, būtų galėjęs pasi
naudoti ne tik vien šių tautų istorija, 
folkloru, bet ir lingvistinio istorinio- 
lyginamojo metodo pagalba būtų ga
lėjęs pailiustruoti šių tautų kalbinį gi
miningumą, o taip pat parodyti žodžių 
reikšmių kaitą, atsispindinčią senovės 
vokiečių, baltų ir slavų kalbose, bei 
tikrinių daiktavardžių panašumus.

Užbaigdamas straipsnį Falkenhanas 
rašo, kad Vydūno knygos „Vokiečių 
ir lietuvių santykiai 700-tų metų laiko
tarpyje“ išvertimas į lietuvių kalbą 
esąs labai svarbus įvykis lietuvių kul
tūros istorijai, padedąs lietuviams ge
riau pažinti save ir savo tautos dvasi
nę kultūrą. Jis taip pat tikįs, kad skai
tytojai šioje knygoje atras ne tik savo 
kultūros istoriją, bet kartu pamatys, 
kad šis Vydūno veikalas yra vienas 
brangiausių pasaulio literatūros turtų 
ir tuo pačiu yra vienas iš vertingiausių 
žmonijos kultūros perlų.

M.

KUN. DR. J. PRUNSKIO AUKA
Pasaulio lietuvių Katalikų bendrija 

skiria premijas įvairių kraštų pasižymė
jusiems lietuviams visuomenininkams. J 
Premijos mecenatas kun. dr. Juozas į 
Prunskis paaukojo 6.000 dol., kad inves- į 
tavus ilgam laikui priaugtų palūkanų toli- : 
mesnėms premijoms.

DR. V. DAMBRAVA
Dr. Vytautas Dambrava, Venesuelos LB • 

valdybos pirmininkas vėl didžiuosiuose Į 
Venesuelos laikraščiuose paskelbė kelis j 
straipsnius apie Lietuvą.

'I
R. LAPO DARBAS

Raimundas Lapas paruošė ir išleido kny- į 
gą „Ten, ekrane, sužibus: Amerikos lietu- į 
vių kinematografija 1909-1979“. Darbas 
truko aštuonerius metus. ■

NAUJOS KNYGOS
JUOZO KELIUOCIO ATSIMINIMAI
Juozo Keliuočio atsiminimų knygą > 

„Dangus nusidažo raudonai“ dar šiais me- į 
tais tikisi išleisti „Į laisvę“ fondas Cika- : 
goję. Dr. J. Girnius ruošia išsamią stu
diją apie autorių. Knyga bus apie 400 pus- " 
lapių, kietais viršeliais.

Knygą jau galima užsisakyti šiuo adre- J 
sų: „Į laisvę“ fondas, 5620 So. Claremont į 
Ave., Chicago, IL 60636, USA.

Iš anksto užsisakant, kaina tik 15 dol.
J

Algirdas Leonas. GIEDRĖ. Istorinė apy
saka. 168 psl.

Vladas Kulbokas. ANTANAS TULYS. 
Chicaga, 1984. Knyga išleista Veronikos 
ir Vlado Kulbokų lėšomis. Spaudė V. Vi- 
jeikio spaustuvė. 190 psl. Kaina 4 dol. ■ 
Gaunama „Drauge".

MOLINIS ARKLIUKAS IR KITI AP
SAKYMAI. Valdė Butkienė-čekonytė. 210 
psl. Išleido Vilties draugija. Kaina 8 dol. 
Gaunama „Drauge“.

Knygoje šešios istorijos: Molinis arkliu
kas, Veronikos jaunesnioji sesuo, Dėdė j 
Pranas, Močiutės tiltelis, Raganų medžio
klė ir Tetulė atvažiavo.

Filatelistų draugijos „LIETUVA“ biulete 
nis Nr. 3(195), 1984 m.

Biuletenis apima filateliją ir kitas arti- g 
mas sritis, leidžiamas 3 kartus metuose. ' 
Šį numerį redagavo J. Adomėnas ir A. 
Beleška. Prenumerata metams 5 dol. Už- i 
sisakyti: A. Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., S 
Chicago, IL 60638.

Galima dar gauti ir draugijos Apžval- | 
giriį leidinį (1946-1981). Kreiptis į: K. Ro- 
žanskas, 3450 W. 62nd St., Chicago, IL Įį 
60629. Kaina su persiuntimu 6 dol.

Šiuo adresu galima užsisakyti draugijos 1 
išleistų 1983 m. Dariaus-Girėno vokų, a 
Pašto antspauduotų vokų kaina 75 et., ne
antspauduotų — 20 et.; šv. Kazimiero vo- I 

I kų: antspauduotų kaina 75 et., neantspau- 1 
I duotų — 20 et.

PLATELIU VALTERIS
%

(3)
Vilniaus gatvėse ėmė rodytis lyg iš 

ano pasaulio iš Rytų grįžtantieji ka
riai. Pirmuoju tokiu „vaiduokliu“ bu
vo Sofijos pusbrolis Mykolas Bžostovs 
kis, palikęs Napoleoną Smolenske. 
Minskas jau buvo rusų užimtas. Bžos- 
tovskis atvirai pasakojo, kad „didžioji 
armija“ pavirto Užgavėnių persirengė- 
lių samplaika...

Gruodžio 5 d., esant 20 su viršum 
laipsnių šalčio, Vilniuje kuždėjosi: Na 
poleonas metęs armiją, atvykęs į Vil
niaus priemiestį, papusryčiavęs su her 
cogu Basano ir nuvažiavęs toliau į Va 
karus; teko tik pakeisti jo vežėją, kuris 
kritęs nuo pasostės negyvas. Tą pačią 
dieną hercogas pakvietė Sofiją ir Igną 
cijų pietų ir jai patyliukais pranešė, 
kad imperatorius apie ją klausinėjęs, 
pridūręs, kad iš Vilniaus jis išsivežęs 
vienintelį gerą atsiminimą — apie Ty 
zenhauzaitę.

O Vilniaus gatvėmis, anot Sofijos, 
slinko „istorinis maskaradas“, gedulin 
ga kareivių, karininkų eisena, kur ne
galima buvo atskirti laipsnių ir karo 
pajėgų rūšių — apsirengę karikatūriš 
kai, moteriškais apsiaustais, sutano
mis, arnotais, kamžomis, net mirties 
liberijomis — calūnais, be jokios 
drausmės, beveik beginkliai, nukloda 
mi kelius savo lavonais.

Ignacijus pasimetė — jo sąžinė prieš 
carą buvo tikrai nešvari. Reikėjo išva
žiuoti su hercogu. Bet Basano reikala
vo, kad kartu vyktų ir Sofija. Kilmin
gas „buivolo“ herbo paveldėtojas ap
sisprendė: dukra liks Vilniuje. „Išgel
bėk bent savo kraitį!“ — sušuko kar
dininkų palikuonis, galvodamas apie 
gresiantį dvarų sekvestrą. Ir išsinešdi
no, palinkėjęs merginai narsos.

Tyzenhauzų „nuomininkas“ kara
lius Miuratas per sekretorių užtikrino 
Sofiją, kad Vilniaus niekas negins. 
Prie rotušės kareiviai kūrė laužus: pasi 
likęs kolonadoje Napoleono herbas 
skendėjo liepsnose ir dūmuose. Univer 
siteto kiemuose degino „ciesoriškų“ rū 
mų mantą.

„Vienuoliktą ryto pasigirdo „ura!“ 
Iš smailių kepurių ir ilgų iečių atpaži
nau savo senus pažįstamus kazokus“, 
— prisimena Sofija.

Bet kelios pereinamos dienos jauna 
jai merginai, paliktai be globos, be už 
tarėjų, tikrai buvo baisiai vienišos ir 
nelinksmos.

O čia pagaliau — brangiausias sve
čias, senas Tyzenhauzų draugas — 
pats feldmaršalas Kutuzovas, Smolens 
ko kunigaikštis, visas nukabinėtas or
dinais ir žvaigždėmis, su špaga, žiban 
čia žemčiūgais bei smaragdais. Didy
sis Napoleono nugalėtojas pakvietė 
Sofiją į vakarą, kur susirinko Rusijos 
generaliteto elitas, ir pristatė savo ben 
dražygiams: „štai jauna grafaitė, kuri 
rusų freilinos šifrą pakišo tiesiai Na
poleonui“.

Bet Vilniuje buvo pilna lavonų, ga 
tvėmis slankiojo išbadėję šešėliai, daž 
nai nusmukę iki visiškio idiotizmo — 
buvę „didžiosios armijos“ palydovai 
iš visų Europos kraštų. Sofija rašė: 
„Bijojau vakare žvelgti į mėnulį, kad 
nepamatyčiau artėjančios pasaulio pa 
baigos ženklų“.

Vieną rytą memuaristei pranešė: at 
vyko caras. Tuoj pat pas ją buvo at
siųstas Džafaras-Tolstojus padėkoti už 
žygdarbį (šifras!) ir pasiteirauti, ar ga 
Įima pas ją praleisti vakarą.

Caras pirmiausia pareiškė:
— Parodėte tikrą narsą, nepabijoju-

ĮSAKAS kaplanas

SKOTAS
si žmogaus, prieš kurį dreba vyrai!

O po to Šachrazada-Sofija smulkiai 
papasakojo Aleksandrui, kas vyko Vii 
niuje, valdant prancūzams. Caras gana 
atvirai pasidalino savo karo meto per
gyvenimais, nuodugniai nagrinėdamas 
Napoleono klaidas, švelniai patarė pa 
greitinti tėčio ir abiejų brolių sugrįži
mą. Vienuoliktą valandą paprašė „iš 
varyti jį lauk“.

Aleksandrą atvežė garsus vežėjas 
Uja, jau spėjęs susibičiuliauti su Sofijos 
liokajumi, perkrikštu turku.
Caro vardinėms Kutuzovo iškeltame 

baliuje, savaime aišku, tarp svečių bu 
vo ir Sofija. Išėjęs iš feldmaršalo kabi 
neto, caras jai pasakė:

— Pasidarbavome jūsų naudai.
Jis buvo ką tik pasirašęs amnestiją 

Lietuvos gyventojams, kurie vienu ar 
kitu būdu talkininkavo Napoleonui.

Čia pat grafaitė stebėjo šventę: Ku
tuzovas įsakė mesti carui po kojom 
vėliavas, paimtas iš Napoleono armi
jos.

Matyt, caras šiame baliuje nešoko, 
užtat Tyzenhauzaitę pašokdino jo bro 
lis Konstantinas.

Laukti tėčio Sofija nutarė verčiau 
savo dvare — prie Rokiškio. Bet am
nestijos įsakas reikalavo, kad išvyku- 
sieji sugrįžtų per du mėnesius. Reikė
jo šnektelti su caru. Sofija parašė raš 
telį Tolstojui-Džafarui ir gavo meiliau 
šią atsakymą — šįvakar ją aplankys 
imperatorius!

Aleksandras liepė nebijoti sekves
tro. Tarp kitko, kandžiai apibūdino 
„parketų vaškuotojus“ — savo dvariš 
kius. Pagyrė „savo barzdočius“ — mu 
žikėlius, nesusigundžiusius jiems pa
siūlyta (kieno?) laisve.

Į Rokiškio dvarą Sofiją caro įsaky

mu lydėjo kazokų eskortas. Ten Alek 
Sandras nusiuntė jai įsaką, atleidžian
tį tėčio dvarus nuo sekvestro. Vėliau 
grafaitė išrūpino tokią pat lengvatą ir 
savo vėlokai sugrįžusiam broliui Kon 
Staniui, busimajam europinio garso 
ornitologui.

Ne iš Sofijos, o iš universiteto isto
rikų žinoma, kad tik jos dėka caro ne 
malonės išvengė rektorius Jonas Snia 
deckis, kurį profesoriai vokiečiai ap
šmeižė, esą jis lyginęs Aleksandrą su 
senovės Romos Kaligula...

Ir staiga orūs ir santūrūs „Reminis
cencijų“ puslapiai pasikeičia atviru 
piktžodžiavimu. Sofijos pykčio taiki
nys — caro favoritė Naryškina, nuosta 
biai graži, bet visiškai neištikima savo 
karūnuotajam globėjui. Dėl jos nesu
skaitomų „romanų“ protestuoja ne 
Aleksandras, o Naryškinos vyras, ku
ris šiaip ramiausiai teikia savo pavar 
dę žmonos su caru sugyventiems vai
kams. Tarp kitko, Aleksandras atvirai 
globojo savo ir favoritės dukterį.

...1814 m. gruodžio naktį Aleksan 
dras atvyksta į Vilnių iš Varšuvos. 
Tuoj pat pas Sofiją siunčiamas adju
tantas pranešti, kad ryt pirmą valandą 
ją aplankys monarchas. Vakare Tyzen 
baužaitė šoka su caru bajorijos suruoš 
tame baliuje ir susitaria susitikti Tau 
jėnuose. Tenai daugybės svečių aki
vaizdoje Sofiją ištinka nervų priepuo
lis. Viena dama ją įspėja: „Dėl Dievo 
— sugadinsite savo reputaciją; nesura 
site vyro...“

Po metų Sofija, grįždama su tėvu 
per Varšuvą iš vokiečių kurortų, šoka 
baliuje su monarchu, kuris po dviejų 
dienų ją aplanko pas jos tetą Radvilie 
nę (čia nuolat gyveno Sofijos mama, 
Radvilienės sesuo). Į kuklius Sofijos 
kambarius atskuba pareikšti monar
chui pagarbos senoji Tyzenhauzienė ir 
Radvilienė su savo sūnumi Antanu. 
Šis Sofijos pusbrolis vertas mūsų dėme 

šio. Jo žmona — Hohencolernų prin- • 
cesė, jo dukra Eliza vos neištekėjo už ; 
busimojo pirmojo Vokietijos imperi
jos kaizerio. Bet svarbiausia — Anta
nas Radvila, Vilniaus vaivadaitis, gi
męs Vilniuje, puikus violončelistas 
(šeimoje jį vadino „Antasius basetlis- 
ta“) ir kompozitorius, pačiam Getei 
laiminant ir padedant, parašė pirmąją 
muziką „Faustui“, tuo tvirtai įžengęs 
į pasaulinę muzikos istoriją.

Netrukus Radvilienė gavo iš sena
toriaus Novosilcevo pakvietimą pietų 
su prašymu atsivežti ir dukterėčią. Se
natorius paminėjo, kad atvyks ir „an
gelų angelas“, atseit, caras.

Tai buvo tiesiog „vyriausybiniai pie 
tūs“: susirinko Aleksandro sukurtosios 
„Lenkų karalystės“ ministrai, senato
riai ir tik keturios damos.

Sofijos stalo kaimynas — generolas 
Uvarovas — jai pasakojo, kad caras 
jos garbei pramokęs lenkiškai asme
nuoti veiksmažodį „kochač“ — mylė 
ti“.

I

vI I
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Sofija dar daug kartų Varšuvoje su 
sitiko su Aleksandru; caras pasakojo 
jai savo projektus sudaryti Lietuvai 
atskirą kariuomenės korpusą, atskirą 
administraciją.

Porai metų praėjus, Sofija ištekėjo, 
jau turėdama 29 metus. Matyt, aukš
tos pažintys vis dėlto pakenkė gražios, 
protingos ir „pasogingos“ nuotakos re 
putacijai. Tačiau Tyzenhauzaitės pa
sirinktas gyvenimo draugas visus nu
stebino. Grafas Oktavijus Šuazelis-Gu 
fje buvo nebejaunas, negražus išversta 
kis kūtvėla, nešvariai valgė, kažkaip 
vogravo, nežmoniškai viską „zalatir 
jo“, kartais įspėdamas pašnekovus: 
„Jei sakau, kad yra šitaip, tai dar ne 
visai šitaip, o tik maždaug“. Anksčiau 
buvo vedęs grafaitę Potockaitę ir ture 
jo iš jos ketvertą vaikų. Savo valdas 
tvarkė prastai, neišbrisdamas iš skolų. į

Galime pridurti, kad savo vienturtį j
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LIETUVIU NAMU AKCINĖ BENDROVĖ
M •*

1-2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT

BALANSAS 1984 M. SPALIO 31 D.

TURTAS 1984 1983
£ £

1. NAMAI, Įrengimai ir kt.
(pastaba 1) 93532 72822

2. INVESTUOS (ps. 2) — 8902

3. ATSARGOS
Gėrimai ir maistas 5175 7737
Virtuvės reikmens 764 764
Spaustuvės medžiagos 8360 7400
Skolininkai (ps. 3) 13122 8755
Bankų sąskaitos 123154 82923
Pinigai kasose 1300 1300

151875 108879

PELNO/NUOSTOLIO SĄSKAITA 
už metus, pasibaigusius 1984 spalio 31 d.

7902 14183

4 APYVARTOS SKOLOS
Neapmokėtos sąskaitos 5656 11232
Mokesčiai 2246 2951

143973 108879

237505 176480
FINANSAI

A. AKCINIS KAPITALAS
Registruotas kapitalas 15000
akcijų po £1 15000 15000

B. KAPITALO REZERVAS 12226 12226

C. SPECIALUS REZERVAS
Palikimai ir aukos (ps. 4)

14989 9989

D. APYVARTOS REZERVAS 
Pelno/nuostolio s-tos sumos

122614 94824

E. PASKOLOS
Headley Park paskola 
Depositų s-tos

7666
65010

8333
36108

237505 176480

1984 1983
PAJAMOS £ £

Apyvartos pelnas iš 
Lietuvių Namų 19747 19381
Lietuvių Sodybos 32507 20637
Spaudos skyriaus nuostolis (17158) (12426)
Gautos palūkanos 15167 2162
Investacijų pajamos 325 931
siuntinių tarnybos pelnas 210 235
Įvairios pajamos 127 145
Parduotos investacijos (ps. 5) 2433 —

53358 31065

IŠLAIDOS
Palūkanos už paskolą 274 589
Palūkanos už depozitus 2702 2169
Banko ir profesiniai patam. 1141 1713
Revizija 1200 1000
Telefonas 693 696
Valdybos kelionių išlaidos 448 280
Įvairios įstaigos išlaidos (ps. 6) 5707 5857
Socialinės ir kult, išlaidos (ps.7) 9143 7457
Turto amortizacija 2985 2941
Mokesčiai už investacijas 1275 279

25568 22981

Pelnas keliamas Į Apyvartos
Reservą 27790 8084

53358 31065

Balansą parašais tvirtina V. Dargis ir S. Nenortas 1985 m. kovo 19 d.

48572 10891

PINIGŲ REZERVŲ APYVARTA 
už metus ligi spalio 31 d. 1984

Piniginiai rezervai: 1984 1983
Pelnas 26632 8363
Amortizacija 2985 3091
Spec, rezervo Įpl. 5000 —
Kapitalo Įpl. — už akc. — 3032
Depozitai 35131 10855
Parduotos investacijos 11448 —

81196 25341
Rezervų panaudojimas:

Atmokėti depozitai 6229 6281
Užmokėti mokesčiai 2093 654
Kap. remontai ir kt. 23635 5848
Paskolos atmokė j imas 667 1667

Apyvartoje lieka 48572 10891
Apyvartoje likusi suma
pasiskirsto sekančiai:

Padidėjo skolininkų 5576 (5143)
Padidėjo skolų 4367 (2948)
Sumažėjo prekių atsargų (1602) (2426)
Padidėjo bankų s-tos 40231 21408

LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA SODYBOS APYSKAITA

1983

SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA

Pajamos
1984 1983

Pajamos
1984

Pajamos
1984 1983

Nuoma 31461 29181 Nuoma ir maistas 74259 61295 EL. pren. ir skelbimai 13257 14518
Baras 33708 31058 Baras 51475 56458 Nidos Knygų klubas 7053 6387
Mašinos (net) 4564 5008 Mašinos (net) 5042 5392 Įvairūs spaudos darbai 4594 3300
Elektra ir gazas 591 543 Įvairios pajamos (ps. 8) 3105 1062 Aukos 1829 1099
Telefonas 260 321 Telefonas 893 653

70584 66111 134774 124860 26733 25304

Išlaidos Išlaidos Išlaidos

Atlyginimai 8069 7837 Maistas 20374 21934 Atlyginimai (ps. 11) 20787 15510
Baro prekės 20886 17789 Baro prekės 30691 36539 Medžiagos 3569 1632
Mokesčiai 7450 6655 Atlyginimai 19430 14433 Įv. prekės ir darbai 7002 9375
Elektra, gazas 7004 6539 Mokesčiai 3824 2624 Paštas ir administracija 8740 7807
Remontai 2002 2187 Elektra ir kuras 12264 8822 Remontai 1042 610
Skalbykla ir švara 2712 2911 Remontai (ps. 9) 6592 7379 Elektra 1000 1000
Draudimas 1283 1254 Daržai ir parkas 225 1421 Įv. išlaidos 1751 1796
Įvairios išl. 915 1085 Transportas 1234 1810
Telefonas 516 473 Skalbykla ir švara 3240 3552

Telefonai 1417 1790 ■■'■

Draudimas 1252 1307 '■•J'*
Įvairios išlaidos (ps. 10) 1724 2612

50837 46730 102267 104223 43891 37730

Apyvartos pelnas 19747 19381 Apyvartos pelnas 32507 20637 Apyvartos nuostolis (17158) (12426)
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LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS

VALDYBOS NARIAI: V. Dargis, pirmininkas, J. Alkis, S. Nenortas, A. Vilčinskas, B. Butrimas, Z. Juras E. šova.

•'Ž
tfi

, •

1984 m. bendrovė turėjo £27790 pelno, 
atskaičius £2985 amortizacijos ir £1275 
valstybinių mokesčių ir {skaičius £2433 
perteklių, kuris susidarė, pardavus Unit 
Trust investacijas. Pereitų metų pelną pa
didino aukšto palūkanos, gautos už depo- 
ztus bankuose. Iš pelno sumos taip pat bu
vo atskaityta £9143 socialiniams ir kultū
riniams reikalams ir £17158 spaudos sky
riaus nuostoliams padengti.

Grynas pelnas £27790 pridedamas prie 
1983 m. apyvartos rezervo £94824 ir ben
dra suma £122.614 keliama į 1985 metus. 
Bendrovės veikla, kaip ir ligi šiol, vystėsi1 
daugiausiai lietuviškos bendruomenės ri
bose (mutual trading). Pereitų finansinių 
metų rezultatus reikia laikyti visai pa
tenkinamais.

Kapitaliniams Lietuvių Namų remon

tams buvo išleista £20923. Ši suma pakė
lė Lietuvių Namų kainą, rodomą apyskai
tose, ligi £40980. Balanse rodomas specia
lus rezervas taip pat padidėjo £5000, ku
rie buvo gauti iš bravoro pagerinimams 
Sodyboje.

Spaudos skyriaus nuostolis padidėjo 
£5450. Pasamdžius darbiininką-mokin'į, 
pakilo atlyginimai. Yra atlikta nemaža 
darbų, už kuriuos pajamų dar nėra gau
ta. Padidėjo taip pat ir pašto ir adminis
tracijos išlaidos. Tikimasi, kad sekančiais 
metais nuostolis sumažės.

Valdyba yra labai dėkinga rėmėjams už 
aukas spaudai paremti. 1984 m. aukų buvo 
gauta net £1829. Spaudos rėmėjų parama 
skatina bendrovę toliau tęsti sunkų kul
tūrinį darbą.

Lietuvių Namų apyvartos pelnas padi

dėjo tik £366. Vykstant remontams, toks 
rezultatas yra patenkinamas. Tikimasi, 
kad pagrindiniai remontai bus baigti 1985 
metais.

Sodybos apyvartos pelnas padidėjo 
£11870. Įvairiems pagerinimams ir remon
tams Sodyboje buvo išleista £6592. Gero
kai pakilo pajamos už nuomą ir maistą. 
Tikimasi, kad ir ateity Sodybos veiklos 
rezultatai bus geri.

1984 m. rugpjūčio mėn. iš valdybos at
sistatydino K. Tamošiūnas. Jis pašventė 
daug laiko bendrovės reikalams ir atliko 
daug darbo, eidamas pirmininko ir direk
toriaus pareigas, šia proga valdyba reiš
kia jam už tai didelę padėką.

K. Tamošiūno vieton buvo pakviestas 
Z. Juras, kuris per metinį susirinkimą at
sistatydins ir bus kandidatu, renkant nau
jus valdybos narius.

Pagal rotacinę tvarką J. Alkis ir V. Dar- 
gis pasitraukia iš valdybos ir sutinka bū
ti kandidatais. Todėl šių metų susirinki
mas turės išrinkti tris valdybos narius.

Kandidatus į valdybą galima siūlyti 
raštu ne vėliau kaip 14 dienų prieš susi
rinkimą, prisiunčiant siūlomo kandidato 
raštišką sutikimą, arba susirinkimo metu, 
susirinkimui sutinkant.

Revizoriai Kano Creed Weston & Co. 
sutinka ir toliau tas pareigas eiti. Jie bus 
toms pareigoms pareigoms paskirti, re
miantis 1948 m. Bendrovių Įstatymo 159 
paragrafu.

Visiems talkininkams, rėmėjams ir tar
nautojams valdyba reiškia padėką už au
kas ir pasiaukojimą lietuviškiems reika
lams ir tikisi kad ir ateity bendromis jė
gomis visi darbai bus sėkmingai atlikti.

Pranešame, kad 34-asis metinis akci
ninkų susirinkimas įvyks 1-2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT, 1985 m. ba
landžio 13 d., 5 vai. popiet pagal Šitokią 
darbotvarkę:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio akci
ninkų susirinkimo, įvykusio 1984 m. kovo 
31 d. ‘

2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos 
pranešimą ir apyskaitą už metus, pasibai

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS.

gusius 1984 m. spalio 31 d., ir revizorių 
pranešimą.

3. Išrinkti valdybos narius — atideda
ma į balandžio 14 d. 11 vai.

4. Svarstyti kitus eilinio pabūdžio Ben
drovės reikalus.
Akcininkas, turįs teisę dalyvauti it bal
suoti metiniam susirinkime, gali įgalioti , 
kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti, ir toks 
įgaliotasis gali būti ir neakcininkas. Įga

liotasis asmuo privalo turėti raštišką įga
liojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko 
vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius 
ir jų skaičių.

Lietuvių Namų Bendrovės metinės apy
skaitos kopija bus pasiųsta kiekvienam 
akcininkui, pranešusiam savo adresą ir 
pareiškusilam norą apyskaitą gauti. 
1985 m. kovo 19 d.

Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. Vilčinskas Sekretorius

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS

Mūsų nuomone, pridedamos apyskaitos, 
sudarytos pagal istorinių kainų metodą, 
duoda tikrą ir pilną bendrovės padėties 
ir pinigilnių rezervų apyvartos vaizdą
1984 m. spalio mėn. 31 dienai ir atitinka 
Bendrovių Įstatymų 1948-1981 reikalavi
mus.
Kano Creed Weston & Co.
Accountants and Auditors
73-75 Mortimer St., London WIN 7TB
1985 m. kovo 19 d.

PASTABOS DĖL APYSKAITŲ

1. Turto vertė ir nurašytos sumos pa
rodytos lentelėje.

2. Unit Trust investacijos yra parduo
tos su pelnu, žiūr. pastabą 5.

3. £13122 sumą sudaro: £7876 palūka
nų iš pašto banko, pirmyn užmokėti sa- 
vivadyfoiniai mokesčiai £1027, draudimas 
£263, lošimo mašinų leidimai £712, skoli
ninkai už atliktus spaudos darbus £1533, 
skolininkai už nuomą £358, VAT £448 ir 
kt.

4. Specialaus rezervo suma padidėjo 
£5000, kurie buvo gauti iš bravoro page
rinimams Sodyboje.

5. Pardavus Unit Trust investacijas 
(žiūr. ps. 2), buvo gauta £2433 pelno.

6. Įvairių centro raštinės išlaidų sumą 
sudaro: £2642 atlyginimams £1983 valdy
bos kelionių išlaidos, £178 spaudai, £904 
įvairiems raštinės reikalams.

7. Socialinių ir Kultūrinių reikalų išlai
dos pasiskirsto sekančiai £5745 DBLS-gai 

ir jaunimu, £1016 Lynes spaudai, £63 Va
sario 16 minėjimui, £723 metinio suvažia
vimo maisto ir apyskaitų spaudos išlai
dos, £768 priėmimų ir kelionių išlaidos, 
£828 talkos ir valdybos maisto išlaidos.

8. Sodybos įvairias pajamas sudaro: 
£2736 klubo narių mokesčiai, £323 basei
no pajamos, £46 įvairių smulkių pajamų.

9. Sodybos remontų išlaidos pasiskirs
to taip: £1234 salės remontas, £2652 kili
mams, užuolaidoms, baldams ir valgyklos 

reikmenims, £184 baro reikmenims, £103 
priešgaisriniams įrengimams, £2419 įvai
riems smulkiems reikalams.

10. Sodybos įvairios išlaidos susidaro iš 
£285 palapinės nuomai ir autobusui, £419 
advokato išlaidoms, £218 TV nuomai ir 
muzikai, £127 spaudai, £675 įvairiems 
smulkiems reikalams.

11. Atlyginimai pakilo £5277. Mokinio 
samdymas atsiėjo £1620. Darbams atlikti 
reikėjo pasinaudoti patarnavimais, kurie 
atsiėjo £3657 daugiau, negu pereitais me
tai.

L. Namai 
Londone

Sodyba 
Headley Partk

Baldai ir 
{rengimai

Spaustuvės 
įrengimai

Automo
bilis

Traktoriai Karavanas Viso

Kleista ligi 1983 m. lapkričio 1 d. 20057 43596 48255 14576 1625 620 850 129579

Pirkta 1984 m. bėgyje 20923 — 2712 — — — — 23635
Išleista ligi 1984 m. lapkričio 1 d. 40980 43596 50967 14576 1625 620 850 153214

Turto amortizacija ligi 1983 m. lapkričio 1 d. — — 41194 13048 1533 504 418 56697

Turto amortizacija šiose apyskaitose — — 2443 382 23 29 108 2985

Turto amortizacija 1984 m. lapkričio 1 d. — 43637 13430 1556 533 526 59682

Tunto vertė 1984 m. lapkričio I d. 40980 43596 7330 1146 69 87 324 93532

Turto vertė 1983 m. lapkričio 1 d. 20057 43596 7061 1528 92 116 432 72882

Turto amortizacija nurašoma sekančiai: nejudamas turtas neamortizuodamas, baldai ir įrengimai amortizuojami nurašant 25% spaustuvės įrengimai — 25% karavanai
automobiliai ir traktoriai — 25%. ’ ’
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1985 m. kovo 22 (1. Nr. 12 (1749) EUROPOS LIETUVIS

VOKIETIJOS LB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS NEPOPULIARUS, BET DIDIS
Išrinkta nauja Vokietijos LB vadovybė. 

Sustiprintas rūpestis politine veikla. 
Pilies atstatymas. Europos lietuvių 

suvažiavimas 1986 metais.

Kovo 2 d. Hiuttenfelde posėdžiavo Vo
kietijos LB Taryba. Ji aptarė ateinančių 
metų veikla ir išrinko naują, tiksliau pa
tvirtino senąją, Vokietijos LB valdybą. 
Valdyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
pirmlininkas — Juozas Sabas iš Spechba- 
cho, vicepirmininkas — Vincas Bartusevi
čius iš Wittlicho, sekretorė — Marija 
Dambriūnaitė-šmitienė iš Hiuttenfeldo, iž
dininkas — Arminas Lipšys iš Hiuttenfel
do ir narė jaunimo reikalams — Živilė 
Grodbergienė (iš Heppenheimo.

Išrinkti ii’ kiti Bendruomenės organai: 
Kontrolės komisiją sudaro J. Vitkus, R. 
Tendzegolskis ir dr. S. Girnius; Garbės 
teismą — teis. J. Lukošius (pirm.), J.K. 
Valiūnas (vicepirm.) ir dr. V. Lėnertas 
(narys).

Tarybos posėdžiuose dalyvavo 14 iš 15 
narių: V. Bartusevičius, tėv. A. Bernato
nis, OFM Cap., M. Buivys, V.J. Damijo
naitis, A. Grinienė, dr. V. Lėnertas, A. 
Lipšys, J. Lukošius, dr. J. Norkaitis, J. 
Sabas, A. Šmitas, M. Dambriūnaitė-šmi
tienė ir J.K. Valiūnas. Dėl ligos dalyvauti 
negalėjo K. Ivinskis.

Suvažiavimo metu pranešimus padarė 
VLB valdyba (pirm. J. Sabas), iždininkas 
(A. Lipšys), Kontrolės komisija (pirm. J. 
Vitkus), Garbės teismas (pirm. J. Luko
šius), Tarybos atstovas Vasario 16 gimna
zijos kuratorijoje (M. Buivys), Vasario 
16 gimnazija (dir. A. Šmitas), Fondas Va
sario 16 gimnazijai remti (pirm. J. Sabas), 
VL Jaunimo sąjungos valdyba (pirm. I. 
Bitautaitė).

VLB valdyba pateikė 1984 gruodžio 31 
d. aktyvo ir pasvyvo balansą DM
I. 150.287,63 sumoje ir 1984 metų pajamų 
ir išlaidų apyskaitą DM 73.358,58 sumoje. 
Kontrolės komisija rado atskaitomybę be 
priekaištų, balansas ir atsiskaitymas Ta
rybos buvo patvirtinti ir valdyba atleista 
iš pareigų.

Pranešimuose atsispindėjo pereitų me
tų Vokietijos lietuvių centrinių organų 
veikla. Valdyba, šalia kitų darbų, suruošė 
vaikų vasaros stovyklą, bendruomenės 
darbuotojų suvažiavimą, Europos LB pir
mininkų suvažiavimą ir Vasario 16 cen
trinį minėjimą, išleido penkis dvigubus 
VLB valdybos informacijų numerius (red.
J. Lukošius) ir, apdegus Romuvos piliai, 
paruošė, .talkininkaujant gimnazijos direk
toriui, planus jos atstatymui.

Vasario 16 gimnazijos reikalai, nežiū
rint sudegusio berniukų bendrabučio, vys
tosi teigiama linkme. Mokinių iš 9 kraštų 
1984-85 mokslo metais yra 80, mokytojų 
algos galų gale prilygintos vokiečių gim
nazijų mokytojų algoms, pavasarį bus pra

sūnų Sofija pavadino Aleksandru, kad 
krikštatėviu buvo pats caras...

Šiaip ar taip, naujoji grafienė šua- 
zel jau tapo Prancūzijos karalystės vai 
dinė. Teko du kartus susidurti su „tre 
čiuoju karalium“ — visišku menkysta 
Liudviku XVIII. Ypač kandžiai vaiz 
duoja Sofija restauruotą Burboną an 
trosios audiencijos proga, kai ji Tiuil 
rio rūmuose apsilankė kaip prašyto
ja...

Oktavijaus tėvo, karališkojo diplo
mato bei archeologo, turtai beveik vi
siškai žuvo per Didžiąją revoliuciją. 
Liko tik maža ferma šampanėje. Sofi 
ja sumanė išrūpinti iš karaliaus kasme 
tinę dotaciją vyrui, kaip „Prancūzijos 
perui“. Carui įsakius, Rusijos užsienio 
reikalų ministras parašė notą Rusijos 
ambasadoriui Paryžiuje, kur minėjo So 
fijos šifro žygdarbį ir rekomendavo pa 
remti jos pastangas. Tikėtasi protekci 
jos iš „diuko“ (hercogo) Rišelje, Rusi 
joje turėjusio Odesos generalguberna
toriaus postą, o dabar tvarkiusio Pran 
cūzijos reikalus. „Diukas“ nepadėjo, 
Šuazel pasiprašė karaliaus priimama. 
Raudonveidis monarchas per visą au
dienciją ištarė tik tris žodžius: „Aš pa 
žiūrėsiu, madam“, — ir grafienė su tri 
mis privalomais reveransais išlėkė at
bula iŠ karališko kabineto...

Ir vėl Sofijos pavydo protrūkis. „Ri- 
košetinio“ pavydo. Ją įsiutino Aleksan 
dro brolio Konstantino vedybos. Jai 
rūpėjo atsiskaityti su Žaneta Grudzins 
kaitė — apkūnia, nebejauna, negražia. 
Tarp Konstantino, atsisakiusio sosto 
įpėdinystės Mikalojaus naudai, ir Ža- 
netos įvyko „morganatinės“ vedybos. 
Caras tiesiog užvertė jaunavedę dova
nomis, padarė ją Lovičo kunigaikštie
ne.

Sofija iš viso nemėgo Konstantino 
— to pasiutėlio, kaip caro brolį vadi
no teta Radvilienė. O 1822 metais šua 
zel, per Varšuvą grįždama iš Paryžiaus 
į Vilnių, buvo kaip kokia nusikaltėlė 

dėtas statyti naujas bendrabutis, kuris 
kainuos 3 milijonus DM. Veikia 3 moks
leivių organizacijos, choras, orkestras ir 
tautinių šokių grupė.

Su dėmesiu Taryba išklausė naujai iš
rinktos VL Jaunimo sąjungos valdybos 
pranešimą apie jos sudėtį (pirm. Inga Bi
tautaitė, sekretorius Romualdas Gurnu- 
liauskas, iždininkas Joachimas Frieteris) 
ir ateities veiklos planus.

Daug laiko Tarybos nariai skyrė atei
ties svarstyboms. Valdyba yra užsibrėžusi 
šalia nuolatinių renginių pravedimo prisi
dėti prie Vasario 16 gimnazijos rengiamos 
Lietuvos okupacijos 45 metų sukakties pa
minėjimo. Su gimnazija planuojama 1986 
metais surengti Europos lietuvių suvažia
vimą naujo bendrabučio šventinimo ir pi
lies atstatymo užbaigos proga. Tikslesnė 
programa galėtų būti apsvarstyta per š. 
m. Europos LB .pirmininkų pasitarimus 
Veronoje. Plačiai buvo svarstomos ben
druomenės .politinio pasireiškimo bei in
formacinės tarnybos sudarymo galimybės 
Tais reikalais rūpintis pakviestas mokyt 
Kostas Grodbergas.

VLB Taryba pritarė PLB valdybos pa
stangoms išlaikyti lituanistinę katedrą Či
kagoje. Sudarytas katedrai remti komite
tas iš Alinos Grinienės, Vingaudo Dami
jonaičio ir dr. Viliaus Lėnerto. Kaip pir- 
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SVEIKINIMAS
Iš Sovietų Sąjungos priverčiamųjų dar

bų lagerio Vakarus neseniai pasiekė reikš
mingas dokumentas: tai sveikinimas JAV- 
jų prezidentui Reaganui, kurį jo perrinki
mo proga iš Baraševo vergų stovyklos 
Mordovijoje atsiuntė dešimt moterų poli
tinių kalinių. Sveikinimas parašytas mi
kroskopinėmis raidėmis ant gabalėlio 
popieriaus. Jame rašoma: Mes moterys, 
politinės Sovietų Sąjungos kalinės, svei
kiname Jus su išrinkimu JAV-jų preziden
tu. Mes su viltimi žvelgiame 'į Jūsų kraš
tą, einantį laisvės ir žmogaus teisių ger
bimo keliu. Linkime Jums sėkmės šiame 
kelyje. Pažymėtina, kad sveikinimą pasi
rašiusių dešimties moterų-belaisvių tarpe 
yra ir dvi lietuvės — Edita Abrutienė ir 
Jadvyga Bieliauskienė. Edita Abrutienė, 
Vito Abručio žmona, drauge su vyru yra 
atsisakiususi sovietų pilietybės ir įteikusi 
prašymą emigruoti į JAV-jas. Ji buvo su
imta ir nuteista 1982 metais ketverius me
tus kalėti ir dar keliems metams tremties. 
Jos vyras Vitas Abrutis taip pat suimtas 
už susitikimą Maskvoje su užsienio žur
nalistais. 1952 metais, dar būdamas jau
nuoliu, jis buvo įtariamas iškėlęs Lietuvos 
trispalvę ant vienos mokyklos namų. Jad
vyga Bieliausiekienė buvo areštuota ir nu
teista už jaunimo religinių būrelių orga
nizavimą ir už parašų rinkimą po tikinčių-

nuvežta pas caro brolį į Belvederį, nes 
Konstantinas liepė sulaikinėti visas 
prancūzų valdines, kadangi iš Pary
žiaus pabėgo persirengęs moterimi kaž 
koks opozicinis generolas...

Parvažiavusi į Vilnių, šuazel sutiko 
„angelą“, atvykusį į kariuomenės para 
dą. Tiksliau pasakiaus, caras ją aplan 
kė namie. Pirmiausia pasiteiravo apie 
jos sūnelį, gavo pažiūrėti mažojo Alek 
sandro portretą, apsvarstė su Sofija 
Europos padėtį. Grafienė pasiskundė 
Belvederio „areštu“.

šis pasimatymas kažkodėl tiek su
jaudino grafienę, kad teko išsikviesti 
jos leibmediką Leibošicą ir nuleisti po 
niai kraujo.

Kitą dieną bajorų iškeltame baliuje 
Sofija kaip oficiali šeimininkė sutiko 
carą su perrišta ranka. Konstantinas 
priėjęs baisiai atsiprašinėjo. Grafienei 
prisistatė Nikalojus. Savo „Reminis
cencijose“ šuazel taip spėlioja: jei 1812 
metais Nikalojus būtų buvęs Rusijos 
monarchu, jie būtų pasidalinę pasaulį 
su Napoleonu ir dviese pasmaugę bri
tų liūtą... Beje, Nikalojus, įsikalbėjęs 
tą vakarą su Platelių ponia, liaupsino 
jos „šifro žygdarbį“...

Sofija šuazel atvažiavo pagaliau į 
Peterburgą. Su mažuoju Aleksandru. 
Ir su kūtvėla vyru...

Caras apgyvendino juos visus Cars- 
koje Selo Aleksandro rūmuose. Ją be 
galo maloniai — tiesiog kaip giminę 
priėmė imperatorienė Jelizaveta. Po 
to Sofiją pakvietė į Pavlovską našlau
janti carienė. Visur minėta apie „šifro 
žygdarbį“. Visur kalbėta apie Sofijos 
knygas, kurias turėjo savo biblioteko
se abi carienės.

O 1824 m. rugpiūčio 22 d. įvyko ofi 
ciali mažojo Aleksandro krikšto cere
monija — diplomatinėje Maltos ordi
no bažnyčioje.

Caro ir Sofijos draugystė tęsėsi jau 
dvylika metų. Abu susitarė susitikti ki
tais metais Varšuvoje. Bet Aleksan

mą įnašą Tarybos nariai iš savo tarpo su
rinko virš pusę tūkstančio markių. Atida
ryta speciali sąskaita banke (Lehrstuhl 
fuer Lituanistik, Nr. 8 9516 24 Volksbank 
Kreis Bergstrasse, 6940 Lampertheim, 
BLZ 509 914 00).

Aptartas pilies atstatymo projektas. Ug
nies padarytą nuostolį padengs draudimas. 
Reikalingi pakeitimai kainuos dar ma
žiausiai DM. 500.000,—. Kad vėliau pa
statas neštų šiek tiek pajamų, pilyje bus 
įrengti 9 vieno ar pusantro kambario gy
venamieji butai. Taip pat pilyje bus Va
sario 16 gimnazijos biblioteka ir muzikos 
kambariai. Kita vieta bus skirta Lietuvių 
kultūros instituto centrinei lituanistinei 
bibliotekai, archyvui ir muziejui, VLB val
dybos raštinėms ir svečių kambariams.

Šalia minėtų Taryba aptarė visą eilę ki
tų reikalų, kaip statuto keitimo projektą, 
informacijų leidimą, Tarybos atstovų Ku
ratorijoje pareigas, leidinėlio apie Lietu
vą vokiečių kalba išleidimą ir kt. VLB 
Tarybos nariai įsipareigojo talkinti Valdy
bai pravesti centrinius parengimus.

Suvažiavimo dalyviai buvo valgydinami 
Vasario 16 gimnazijos valgykloje ir vaka
re turėjo progą dalyvauti mokinių su
rengtoje linksmoje meninėje programoje 
„madų paroda“.

(V.B.)

PREZIDENTUI
jų raštu, kuriuo buvo protestuojama prieš 
jaunimo terorizavimą tardymų metu. 
Mordovijos lageryje kalinamų moterų 
sveikinimą prezidentui Reaganui paskelbė 
Vakarų spauda.

VAŠINGTONE BUS ŽIŪRIMA 
TARYBINĖ TELEVIZIJA

JAV valdžios pareigūnai neužilgo galės 
sužinoti, ką tarybiniai žmonės mato savo 
televizijos ekranuose. JAV informacijos 
agentūra netrukus pradės iš tarybinio že
mės palydovo „Gorizont“ priiminėti tele
vizijos programas, matomas Tarybų Sąjun 
goję ir kitose Varšuvos pakto šalyse. Mi
nėta JAV agentūra vers visas, 42-jomis 
kalbomis transliuojamas televizijos pro
gramas, ir leis su jomis susipažinti už
sienio ir Tarybų Sąjungos klausimais už
siimantiems specialistams. JAV informa
cijos agentūros direktorius Charles Wick 
pareiškė: „Tai įgalins mus geriau pažinti 
kitą mūsų planetos didvalstybę“. Be to, 
JAV valdžios pareigūnai tikisi tokiu būdu 
geriau sužinoti kaip tikroviškai ir teisin
gai atvaizduojami visuomeniniai įvykiai 
tarybinėje ir kitų socialistinių šalių televi
zijoje. „Mes norime sužinoti kokia dezin
formaciją tenai skleidžiama“, — pasakė 
minėtos agentūros direktorius.

dras buvo nelinksmas. Mirė jo myli
moji duktė — septyniolikmetė „Naryš 
kinaitė“. Kai carui per paradą pranešė 
apie jos mirtį, jis išbalęs tarė: „Tai 
man už visas mano nuodėmes...“ Jį 
kankino visokios nuojautos.

O šuazel neužmiršo ir savo Platelių. 
Išsirūpino iš caro padidintą paskolą, 
įkeičiant žemaitiškas baudžiavines 
„sielas“.

Ilgai po to Sofija sapnuodavo keis
tus sapnus: esą, mirė Jelizaveta ir Ok 
tavijus, o caras jai tariąs: „Abudu esą 
me laisvi“... Jelizaveta tikrai greit at
siskyrė su šiuo pasauliu, bet tik po pa
ties Aleksandro mirties. Netrukus mi
rė ir Oktavijus. Sofija liko dukart naš
lė.

Ji gyveno dar ilgai. Rašė romanus. 
Keliavo po Europą, buvo įvairių mo
narchų viešnia. Gerai pažino Aleksan 
drą Diuma, kuris net „pasiskolino“ iš 
jos „Reminiscencijų“ Peterburgo ap
rašymą. Susirašinėjo su Alfredu de 
Miuse.

Atvykstant į Vilnių naujiems ca
rams, būdavo jiems keliamų balių šei
mininkė. Aleksandras II, kurį ji prašė 
leisti jos sūnui pasilaikyti Platelius, ne 
atsisakant Prancūzijos pilietybės, para 
šė reskriptą: „Sutinku, nes grafienė 
Šuazel per Napoleono invaziją savo iš 
tikimybe Rusijai nusipelnė ypatingą 
imperatoriaus Aleksandro I malonę“.

Sofija šuazel — Lietuvos rašytoja 
prancūzų kalba, anot prieškarinės lie 
tuviškos enciklopedijos, tiek savo lite 
ratūrine memuarine kūryba, tiek savo 
išskirtine biografija yra verta gilesnių 
studijų. Įvairiapusiškai įdomus yra Lie 
tuvos istorijoje pirmasis XIX a. ket
virtis, kada į kovą prieš galingą feodą 
linę aplinką ėmė kilti naujos srovės ir 
nauji žmonės, burdamiesi aplink besi 
vystantį Vilniaus universitetą, kai pra
dėjo kaltis pirmieji nacionalinės kultu 
ros daigai.

MIRĖ LAIKO DVASIOS NEPALAUŽTAS ŽYMUS LENKĘ RAŠYTOJAS

Sulaukęs 82 metų amžiaus š.m. sausio 
31 d. (širdies smūgio ištiktas Miunchene 
pasimirė vienas žymiausių šio šimtmečio 
lenkų rašytojų ir publicistų Josef Mackie
wicz.

Velionis gimė 1902 metais Vilniuje ma
žų bajorų šeimoje. Taigi faktinai jo gim
tasis kraštas buvo, kaip ir daugelio kitų 
žymių lenkų (Adam Mickiewicz, Czeslaw 
Milosz, Josef Pilsudski?) Lietuva, per 
šimtmečius buvusi unijoje su Lenkija.

Vilniuje Mackiewicz baigė Winogrado- 
wo gimnaziją ir studijavo gamtos ir filo
sofijos mokslus. Pradėjo rašinėti iškart 
noveles, vėliau romanus savo brolio Sta
nislovo užuovėjoje. 1939 metais tapo vyr. 
redaktorium Vilniaus dienraščio „Gazeta 
Codzienna“ ir susipažino su Czeslaw Mi
losz, vėliau tapusiu literatūros Nobelio 
premijos laureatu, ir su provokiškos politi
kos šalininku Studnicki.

Būdamas priešininkas bet kokio nacio
nalizmo, Mackiewicz gynė tanpkarinėje 
Lenkijoje persekiojamas tautines mažu
mas. Tačiau kai Lenkija Hitlerio-Stalino 
paktu buvo padalyta ir Vilnius atiteko 
Lietuvai, rašytojas M. priešinosi ir lietu
vių nacionalizmui ligi visa Lietuva buvo 
Sovietų okupuota.

Vengdamas suėmimo ir deportacijos 
bolševikimečiu M. turėjo slapstytis miš
kuose. Vokiečių okupacijos metu gyveni
mas kiek pagerėjo. Pripuolamai jam teko 
būti liudininku masinio žydų šaudymo Pa
neriuose prie Vilniaus. Vokiečių pakvies
tas jis buvo ir liudininkas atkasime 4000 
Sovietų likviduotų lenkų karininkų prie 
Katyno. Abu šiuos įvykius jis aprašė jau
dinančiuose reportažuose. Sovietams 1944 
m. artėjant M. pasitraukė į Vakarus, kur 
pasiliko ir po karo.

Šalia apie 100 straipsnių užsienio lenkų 
ir rusų žurnaluose autorius parašė apie 
tuziną knygų. Jau 1949 metais pasirodė 
knyga „Katynas — nenubaustas nusikalti
mas“, pirmoji šios rūšies dokumentacija. 
Dvejose knygose pasirodžiusiose 70 de
šimtmetyje autorius kritikuoja Vatikano

R. GUARDINIO SUKAKTIS
SUKANKA 100 METU NUO ROMANO GUARDINI GIMIMO

šių metų vasario 17 d. sukako 100 metų 
nuo filosofo ir teologo Romano Guardini 
gimimo. Busimasis mąstytojas gimė Ve
ronoje, jo tėvai buvo italai. Jo tėvas tik 
kelis mėnesius po sūnaus Romano gimimo 
buvo paskirtas konsulu Maince. Šitame Pie 
tinės Vokietijos mieste Guardini užaugo, 
1903 m. įsigijo brandos atestatą ir pradėjo 
Tuebingeno universitete klausyti gamtos 
mokslus. Po to jis pakeičia savo studijų 
kryptį, apsisprendžia studijuoti teologiją 
ir 1910 m. įšventinamas 'į kunigus. Iš pra
džių jis darbavosi Mainco katedroje kaip 
pamokslininkas, doktoratą įgijo 1915 m. 
Freiburge.

Joks kitas mąstytojas po pirmojo pasau
linio karo taip stipriai neįtakojo katali
kus kaip Romanas Guardini. šitas reli
gijos filosofas ir kultūros kritikas laikė 
save „tvirtove prieš augančią dykumą“. 
Jis kovojo su nihilizmu ir pražūties pra
našavimu ir stiprino vilti, kad ateitis dau
giau gerbs žmogų.

Kada Guardini 1920 m. per Velykas 
Rothenfels pilyje suėjo į sąryšį su „Quick- 
borno“ katalikiškojo jaunimo judėjimu, 
prasidėjo jo viešoji veikla. Jis pasirodė 
kaip genialus pedagogas ir pasidarė va
dovaujančia asmenybe kritiškojoj katali
kybėj ir tuo 'įtarinėjamas viešosios Baž
nyčios. Guardinio pirmasis didesnis vei
kalas „Apie liturgijos dvasią“ nešė savy
je mąstymo impulsus „Bažnyčios atbudi
mui i§ sielos“, kurie tiktai po 40 metų bu
vo įvykdyti. Savo sistematiniame veikale 
„Priešingybė“ Guardinis pateikė gyvojo 
konkretumo filosofiją.

Labiausiai paplitusi Guardinio knyga 
„Naujųjų amžių pabaiga“ yra tik proble
mų eskizas. Iš Guardinio samprotavimų 
reikia suprasti1, kad nesuvaržyta technika, 
totalinė jėga ir kovingas ateizmas yra nau 
jųjų laikų išdavos, kurios mūsų šimtme
tyje „eina į pabaigą“. Savo diagnozėje 

Skaitytoju laiškai
TESTAMENTAI IR PALIKIMAI

Uždraudusi siuntinių siuntimą su siun
tėjų apmokėtu muitu, sovietų valdžia da
bar nori pasišienauti geros valiutos iš pa
likimų. Blogiausia, kad Lietuvoje gyve
nantieji giminės bei artimieji negauna 
jiems priklausomų pagal palikimą dolerių 
ar svarų. Pagaliau negauna net ir rublių, 
bet tik talonus, už kuriuos gali specialioje 
krautuvėje Vilniuje šio to nusipirkti. Ki
tas klausimas, kiek to palikimo iš viso lie
ka, nes valdžia atskaito didelius procentus 
už visokius „patarnavimus“.

P. Mekšrys

Rytų politiką. Kontroversinis neepinis kū
rinys ir tarytum politinis palikimas ta
čiau yra 1962 m. pasirodžiusi knyga „Pro
vokacijos pergalė“. Joje autorius atsklei
džia komunizmo veidą ir vaizduoja kaip 
jis vykusiai lošdamas priešingos pusės sro
vėmis iper 60 metų sėkmingai jas išnaudo
ja. Komunizmą autorius su radikalia išva
da laiko kaip tautų ir valstybių subordi
nuojančia grėsme, su kuria joks kompro
misas neįmanomas. Laikydamasis šio nu
sistatymo M. laiko visas sienas Sovietų 
bloke savavališkai pravestomis pertvaro
mis. Net ir Oderio-Neissės sieną jis laiko 
„Lenkijos istorijoje be pavyzdžio esančiu 
tautiniu fetišu“. Jeigu Lenkija savo visu
moje prarado suverenitetą, ji logiškai ne
gali tuo pačiu mostu atgauti kitus kraštus. 
Aišku, kad tokia priešinga visiems len
kams politine laikysena autorius susilau
kia daug kritikos ir yra ignoruojamas. 
Pirmuose pokario metuose rašytojas buvo 
gerbiamas ir premijuojamas. Tačiau jam 
nelinkus eiti .atoslūgio' laiko dvasia, jo kny 
gos nebuvo naujai leidžiamos ir pamažu iš 
nyko iš bibliotekų lentynų. Daug jo tautie 
čių, kuriems jis prikišdavo jų tautines 
klišes, nuo jo atšalo ir paliko jį vieną, šil
čiau negu jo politinės tezės buvo sutikti 
jo romanai, realiai ir meistriškai vaizduo
ją eilinių žmonių gyvenimą buvusiuose 
Rytuose. Paminėtina čia ir jo knyga „Tra
gedija prie Dravos“, kurioje autorius iš
vadoje dramatiškai vaizduoja Austrijoje 
prie Dravos 1945 metais anglų rusams iš
duotus laisvuosius kazokus.

Nors bendras užsienio lenkų apklausi- 
mas mėgiamoje lenkų rašytojų skaloje 
jam davė pirmą vietą, jo konsekventiškas 
nepasidavimas laiko dvasiai materialiai 
jam nemaža pakenkė. Nemėgstamas per- 
spėjėjas su savo žmona gyveno kukliame 
socialiniame dviejų kambarių bute Miun
chene, kuriame jį ištiko širdies ataka. 
Taip mirė Miunchene klinikose sausio 31 
d. vienas iš didžiausių šio šimtmečio len
kų rašytojų. Velionio pelenų urna buvo 
pervežta į Londoną. Liubekietis

Guardini sutinka su savo laiko aštriau
siais kritikais, bet jis atranda naujųjų lai
kų nepasisekimui nustebinančią prasmę. 
1923 m. Berlyne Guardini perėme kate
drą bendrajai katalikų pasaulėžiūrai, ku
ri nepritapo prie jokio fakulteto. 1939 m. 
šita katedra buvo Hitlerio valdžios pa
naikinta. Reikia manyti, kad tai įvyko dėl 
to, kad 1939 m. pasirodė mokslininko žy
miosios knygos „Pasaulis ir asmuo“ ir 
„Krikščionybės būtybė“, kuriose įrodoma, 
kad išsigelbėjimas glūdi tik žmonių sąži
nėje, kuri yra sąryšyje su Dievu. Po karo 
kurį laiką jis profesoriavo Tuebingene, 
o nuo 1948 m. Muenchene. 1952 m. jam 
suteikta vokiečių knygų prekybos 
draugijos taikos premija. Mokslininkas 
mirė 1968 m. spalio 1 d.

Jk

UKRAINOS KR KRONIKA
Vakarus pasiekė Ukrainos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos du paskutinieji nume
riai. Tai pogrindžio leidinys, panašus 'į 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, in
formuojantis apie religinės laisvės varžy
mus Ukrainoje, tikinčiųjų ir apskritai 
žmogaus teisių gynėjų persekiojimus. Pa
skutiniuose dviejuose numeriuose tuo 
klausimu pateikiama daug įvairios doku
mentinės medžiagos. Rašoma apie ukrai
niečio žmogaus teisių gynėjo Oleg Tychij 
tragišką mirtį koncentracijos stovykloje, 
apie ukrainiečių sekminininkų persekio
jimą, apie katalikų bažnyčios Lvive sude
ginimą, apie kunigui Vinickiui gresiančią 
naują kalėjimo bausmę, primenant, kad 
šis taurus kunigas už ištikimybę kunigiš
kajai tarnybai jau 20 metų yra iškalėjęs 
sovietų koncentracijos stovyklose. Ilgame 
straipsnyje pateikiamas pranešimas apie 
švedo diplomato Wallenbergo likimą. Sis 
diplomatas yra pagarsėjęs visame pasau
lyje dėl to, kad karo metais tarnaudamas 
Budapešte išgelbėjo daug žydų gyvybių. 
Sovietai okupavę Budapeštą suėmė Wal- 
lenbergą ir ištrėmė į Sovietų Sąjungą, 
kur jis dingo be žinios. Pagal dabar skel
biamą pranešimą, ukrainietis Terjelas ka
lėdamas koncentracijos lageriuose patyręs, 
kad Wallenbergas penktojo dešimtmečio 
pradžioje buvęs kalinamas Kazanės psi
chiatrinėje ligoninėje. Po to apie jį nėra 
jokių pėdsakų.

Vakarus yra pasiekę iš viso 6 Ukrainos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos numeriai.
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DBLS atstovų suvažiavimas ir LNB ak
cininkų susirinkimas — balandžio 13-14 d., 
Lietuvių Namuose, Londone.

Pabaitiečių 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.

36-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Lietuvos pašto ženklų, meno ir rankdar
bių paroda Derbyje — gegužės 18 d., Uk
rainiečių klube, 27 Charnwood St. Parodą 
atidarys Derby miesto burmistras 11.30 v.

PABALTIEČIŲ NAMAI PRANCOZUOJE
Kovo 30-31 d., šeštadienį ir sekmadieni, 

įvyks Pabaitiečių namų atidarymas Pran
cūzijoje. Namų adresas: BALTIC HOUSE, 
1 Rue de la Prairie, 94500 Champigny — 
Sur — Marne. France. Tel. (1) 881-52-22.

Atidarymo programa bus netrukus pa
skelbta. I atidarymo iškilmes atvyksta 
svečiai iš Šveicarijos, Vokietijos, Olandijos 
ir kitų kraštų.

Jolanta Vaičaitytė
Pabaitiečių Namų direktorė

AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Rochdale skyriaus narių aukos 

„Taikos ir Laisvės" kelionei paremti:
D. Banaitis, K. Erštikis, V. Liaugaudas, 

J. Navickas, C. Navickas ir S. Aleknavi
čius po 5 sv.

V. Motuzą — 3 sv.
J. Talkačiauskas — 2 sv.
A. Kaminskas ir J. Talačka po 1 sv.
Viso 37 sv. Aukas surinko ir prisiuntė 

Skyriaus pirm. D. Banaitis.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
J. Bliudžius — 10 sv.
I. Grundulas — 14.50 sv.
Kun. J. Sakevičius — 10 sv.
K. Melnikas — 5 sv.
P. Pauliukovas — 4.50 sv.
M. Gelvinauskienė — 2.50 sv.
Dėkojame.

Londonas
DIDŽIOSIOS SAVAITES PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Didįjį ketvirtadieni bal. 4 d. šv. Mišios 

su Švč. Sakramento pagarbinimu 8 vai. 
vakare.

Did. penktadienį bal. 5 d. pamaldos 3 
vai. Išpažinčių klausys kun. A. Geryba 
nuo 2 vai. ir pasakys pamokslą per pamal
das.

Did. šeštadienį bal. 6 d. pamaldos 7.30 
vai. vakare.

Velykų rytą prisikėlimo pamaldos su 
procesija 8 vai. Suma — 11 vai.

Velykų pirmadienį bal. 8 d. šv. Mišios 
11 vai. Neprivaloma šventė.

METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Londono Pirmojo skyriaus 

metinis susirinkimas įvyks kovo mėn. 23 
d. (šeštadienį). 6 vai. vakare, Londono 
Lietuvių Parapijos svetainėje, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Darbotvarkėje numatyta: Valdybos 
pranešimas, atstovų rinkimas į visuotinį 
DBLS-gos atstovų suvažiavimą, skyriaus 
ateities veikla ir kiti DBLS-gos veiklos 
reikalai.

Skyriaus nariai ir visi lietuviai yra 
kviečiami.

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

. & Sodai Club,
79 A, Calder Road.

Mouend BellshUl MU IPX 
. Lanarkshire, Scotland.

Klubo valdyba

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

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini 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 CENTRINIO IŽDO FINANSINĖ 
APYSKAITA 

(Už 1983-84 metus)
PAJAMOS
Balansas atkeltas iš pr. metų — £482.19 
LNB parama £5450.00
Solidarumo mokestis — £193.50
Aukos Lit. Katedrai — £178.00
Aukos Vasario 16 gimn. — £101.00
Kitos pajamos — £785.00

Iš viso — £7190.19 
IŠLAIDOS
Pirktos akcijos — £74.00
Paskola plokštelei „Žiburėliai" — £2277.67 
Auka jaunimui — £450.00
Koncertams —£641.11
Parama skyriams — £253.00
Tarybos suvažiavimas — £148.00
Skautams — £142.55
Nario mokesčiai — £181.00
Kelionių išlaidos — £1214.61
Gimtadieniai ir priėmimai — £166.70
Revizoriams (auditors) — £166.75
Kitos išlaidos — £711.34
Vasario 16 gimn. — £104.21

Iš viso — £6630.94 
Likutis keliamas į sek. metus — £559.25 
DBLS-ga turi 7369 akcijas. 
Pinigai investuoti LNB-vėje.

B. Butrimas
Iždininkas

Derby
METINIS SUSIRINKIMAS

Pranešame kad kovo mėn. 23 d. DBL 
S-gos Derby skyrius šaukia visuotinį-meti- 
nį skyriaus narių SUSIRINKIMĄ.

Susirinkimas įvyks 6.30 vai. vakaro, 
Ukrainiečių klubo patalpose, 27 Cham- 
wood Str. Derby.

Susirinkime bus renkami naujieji sky
riaus valdomieji organai, renkamas atsto
vas į S-gos bei B-vės metinį Suvažiavimą 
Londone, be to bus svarstomi įvairūs ben
dri lietuviškieji reikalai bei skyriaus vei
kla.

I šį susirinkimą atvyksta C-ro V-bos 
pirm. p. J. Alkis ir kiti svečiai.

Po susirinkimo visi bus pavaišinti.
Visus narius, akcininkus ir visus, kas 

tik domisi lietuviška bei skyriaus veikla, 
maloniai kviečiame susirinkime dalyvauti.

Sk. Valdyba

Sodyba
LIETUVIŲ SODYBOS 1985 M. 

VASAROS SEZONO

KAINOS
ATOSTOGOS VIENAI SAVAITEI 
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė

— £78.00 + VAT 
Pilnas išlaikymas (ir pietūs)

— £90.00 + VAT 
VIENAI DIENAI
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė

— £15.00 + VAT 
Pilnas išlaikymas (ir pietūs)

— £18.00 + VAT 
Nakvynė ir pusryčiai — £12.00 + VAT 
SAVAITGALIS SODYBOJE 
Penktadienio vakarienė, nakvynė; šešta 
dienio pusryčiai, pietūs ir vakarienė; sek
madienio pusryčiai ir pietūs

— £35.00 + VAT 
VAIKAMS iki 12 m. pusė kainos. 
LIETUVIAMS — 20 proc. nuolaida. 
PALAPINĖ vienai dienai — £2.50 
PALAPINĖ vienai savaitei — £15.00 
MAUDYMOSI BASEINAS (nenariams)

— £1.00 
2UVAUTOJAMS (nenariams) — £2.50 

B. Butrimas
Sodybos reikalų direktorius

TREJOS DEVYNERIOS
Pokelis su prisiuntimo išlaidomis £3.50 

Baltic Stores & Co.
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BRI 4HB. 
Telef. 01-460 2592.

A.A. POVILAS GERDŽIŪNAS

Vasario 8 d. po sunkios ligos mirė Po
vilas Gerdžiūnas, visiems žinomo skauti
ninko Algirdo Gerdžiūno dėdė.

Povilas Gerdžiūnas gimė 1918 m. kovo 
24 d., Smilgių valsčiuje, Panevėžio apsk. 
Baigė Smilgių pradžios mokyklą, karinę 
prievolę atliko Šarvuočių rinktinėje Rad
vilišky. Atėjus rusams, tapo perkeltas 'į 
Varėnos poligoną, iš ten buvo vokiečių 
paimtas į Savisaugos dalinius. Kaip drą
sus ir pavyzdingas karys buvo pakeltas į 
vyr. puskarininkio laipsnį. Karo metu 
sunkiai sužeistas buvo gydomas Danijoje. 
Karui pasibaigus, grįžo į Vokietiją, o iš 
ten atvyko į Angliją.

Anglijoje gyveno Huddersfielde, kur 
turėjo nuosavus namus. Priklausė DBLS- 
gai ir Bradfordo „Vyties" klubui, kuriame 
jis susitikdavo savo karo meto draugus.

Atrodo, kad sunkios kovų dienos pakir
to Povilo sveikatą, vos tik išėjęs pensijon 
turėjo baigti šią žemišką kelionę.

Ilsėkis ramybėje, Povilai, ten, kur ne- 
griaudžia patrankos ir neaidi kulkosvai
džių salvės.

J.A.

Bradfordas
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Bradfordo skyriaus narių metinis 
susirinkimas šaukiamas kovo 24 d., sek
madienį, 2.30 vai. p.p. klubo patalpose.

Bus renkama skyriaus valdyba ir atsto
vas ‘į DBLS Suvažiavimą.

Platesnė programa bus pateikta susirin
kime.

Prašome visus narius ir prijaučiančius 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
BLYNŲ BALIUS

Tradicinį Blynų balių šiais metais vėl 
suruošė Nott. Moterų Draugija. Nors jau 
ir ilgus metus išlaiko Šią tradiciją, bet kas 
metai vėl randa naujos energijos darbui, 
o blynams naujo skonio.

Ši tradicija yra visų pamėgta, ir vasario 
23 d. Ukrainiečių klube susirinko gana 
gražus būrys vietinių lietuvių. Metai iš 
metų tie veidai nesikeičia, šie metai buvo 
lyg žingsnis pirmyn. Tarp įprastų visuo
met malonių veidų pasirodė keletas ma
žiau matytų. Pirmą kartą apsilankė ir lie
tuviško jaunimo atstovai, kurių pasirody
mas sukėlė daugiau ūpo ir vilties šios tra
dicijos tąsai.

Mot. Draugijos pirm. E. Ciganskienė at
siprašydama kun. S. Matulio vardu, kad 
šiais metais negalįs pašventinti stalo, nes 
yra užsiėmęs kitais reikalais, pasveikino 
visus ir paprašė pradėti vaišes.

Nespėjus įsismaginti, sk. pirm. K. Bivai- 
nis palinkėjo skanaus apetito ir ištver
mės tęsti šią tradiciją. Dr. S. Kuzminskas 
pastebėjo, kad mūsų eilėse pradeda rody
tis jaunesni veidai.

Jaunimo Sąjungos pirm. R. Juozelskis 
dėkodamas, kad jaunimo veikla yra visur 
labai vertinama, pasižadėjo jaunimo var
du kitais metais prisidėti prie blynų kepi
mo, ne tik valgymo.

Besivaišinančius akordeono muzika pa
linksmino N. Vainoriūtė, o vėliau suskam
bėjo ir daina.

Buvusi

DARIUS POLIKAITIS su broliu ir dviem pusbroliais, atvykę į 
Montrealį šia vasarą, užrekordavo plokštelę. Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Sąjungą financavo plokštelės išleidimą. 
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS yra plokštelės 
producentas. AŠ ČIA GYVA turi jaunę atspalvį su 
moderniškais tonais.

Plokštelę galima įsigyti kioske jūsų mieste arba galima 
užsisakyti sekančiais adresais:
VILNIUS RECORDS OF CANADA
2127 rue Guy
Montreal, Quebec arba
H3H 2L9

Kaina: $10.00 su persiuntimu $12.50 U.S.

DAINAMOKSLIS-
Jau trumpai buvo pranešta, kad 

„Dainos“ aštuoniuke po maloniojo ir 
didžiulę sensaciją sukėlusiojo svečia- 
vimosi JAV ir Kanadoje ryžosi pagi
linti savo ryšius su lietuviškumu ir lie
tuviais. Atseit ne tik perteikti lietuviš
kai mylimas melodijas klausytojams, 
bet ir patiems pramokti lietuviškai kal
bėti.

Žodžiu, po dainamokslio — kalba
mokslis. Kas ketvirtadienį, prieš repe
ticiją — pamoka, o gal net paskaita: 
dainiečiai nori mokytis gramatiškai 
reikšti savo mintis ir jausmus. Pasi
šventusi vadovė Arleta šelenbachienė 
pati papildo jų atsivežtųjų iš JAV va
dovėlių tam tikras spragas, pasitelk
dama savo mokslinio bagažo informa
cijas. Dainiečiai jau nebe pirmaklas- 
siai — moka vis geriau linksniuoti ir 
asmenuoti, praturtina savo žodyną ir 
sistematizuoja savo dainavimo prakti
koj įgytą dainų tekstų žinojimą. Jie 
jau žino, iš kur eina lietuvių kalbos 
šaknys, kuri yra tos kalbos istorija ir 
giminystės ryšiai, kaip ji labai skiriasi 
nuo slavų kalbų.

žodžiu, jaunųjų amsterdamiečių, 
pamigusiųjų Nemuno dainas, sąsiuvi
niuose ir atmintyje jau yra ir elemen
tarių filologinių žinių. Ir vis daugiau 
jų kaupiasi.

Į mūsų pokalbį su ponia Arleta įsi
terpia ir patys dainiečiai, ima aiškinti, 
kad jų kalbamokslis išplaukia iš jų at
liekamų dainų. Dabar jie dirba prie 
dainų tekstų, stengdamiesi įsigilinti ne 
tik į skambėjimą, bet ir į tų sakinių 
konstrukciją, deda pastangų išanali
zuoti kalbinį dainų žavesį.

Vyksta įdomus procesas. Dainie- 
čiams parūpo lietuviškosios tradicijos, 
apeigos, su kuriomis surišti tie dainin
gi lietuviškos sielos apsireiškimai.

Džiugu, kad toks kolektyvas atsira
do ir subrendo Olandijoje, šimtmečiais 
garsėjusioje savo svetingumu. Negali 
nesujaudinti tas veržlumas, su kuriuo 
dainiečiai stengiasi pagauti specifines 
lietuviškų melodijų ir įvaizdžių savy
bes.

Ir čia būtina pabrėžti, kad „Dainos“

PAMALDOS
Keighley — kovo 24 d., 13 vai.
Manchesteryje — Rekolekcijos kovo 30 

d. (šeštadienyje) 16 vai. Praves Kun. Jo
nas Sakevičius.

Rochdalėje — kovo 31 d., 12.30 vai.
Gloucesteryje — kovo 23 d., 12 vai., šv. 

Petre, London. Rd. Išpažintys nuo 11.40 v.
Stroude — kovo 23 d., 17 vai., Beeches 

Green. Išpažintys nuo 16.45 vai.
Nottinghame — kovo 24 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leicesteryje — kovo 24 d., 14 vai., švč. 

Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — kovo 31 d., Židinyje, 

11.15 vai., Verbų apeigos, eisena, Kančios 
istorija.

Nottinghame — Didžiosios Savaitės apei 
gos Liet. Židinyje: Did. Ketvirtadienį 19 
vai., D. Penktadienį 15 vai., D. šeštadienį 
20 vai., Velykose Prisikėlimas 11.15 vai.

Wolverhamptone — Velykų I d., 17 vai., 
šv. Petre-Pauliuje.

Birminghame — Velykų II d., bal. 8 d., 
11.45 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford Rd.

•:c

PLJS
5559 Modena PI.
Agoura, CA
91301
USA

KALBAMOKSLIS
ansamblio nariai yra tikri pasišventė
liai, nes aukoja savo laisvalaikį lietu
vių meno ir lietuviškos dvasios išpopu
liarinimui.

Dainiečiai be galo domisi Lietuvos 
menu. Paul de Boer, jų vadovas, labai 
populiarina Čiurlionio muziką, atlik
damas ją įvairiuose koncertuose kaip 
pianistas.

Dainiečius labai sujaudino jiems pa
teiktieji Lietuvos gamtos aprašymai. 
Jie kalba apie jų niekad nematytus 
vietovaizdžius su tikru užsidegimu ir 
meile.

/. Kaplanas

Baltu Tarybos 
veikla

Antradienį, kovo 12 d., trys Baltų Ta
rybos nariai turėjo labai reikšmingą pasi
kalbėjimą su Sir Anthony Kershaw, par
lamento nariu, kuris yra specialaus par
lamentarinio komiteto užsienio reikalams 
pirmininkas.

Svarbiausi pasikalbėjimo tikslai buvo 
iškelti Jungtinių Tautų Forume Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmonių teisę į laisvą 
apsisprendimą. Buvo nurodyta, kad Pa
baltijo valstybės neturi savo atstovų, ku
rie mus gintų tarptautiniuose susirinki
muose ir dėl to kreipiamasi į demokrati
nes Vakarų valstybes. Sir Anthony priža
dėjo tuo reikalu pakalbėti su Užsienio Rei
kalų ministru.

Antras svarbus klausimas buvo žmo
gaus teisių pažeidimas Pabaltijo valstybė
se. Sir Anthony pastebėjo, kad tuo reikalu 
yra beveik neįmanoma kalbėti su Sovietų 
pareigūnais, nes jie sako turį „laisviau
sią“ konstituciją pasaulyje. Jis tuo reikalu 
kalbėjęs ir su Gorbačiovu, kai jis lankėsi 
Londone.

Sir Anthony tačiau prižadėjo mėginti 
žmogaus teisių reikalą iškelti Jungtinėse 
Tautose, gal per Europos Parlamentą, ku
ris yra mums palankesnis. Jis mano, kad 
per užsienio reikalų debatus ir Britų Par
lamente gali atsirasti galimybė iškelti Pa
baltijo valstybių reikalą.

Buvo kalbėta apie rusifikaciją, ypač 
Estijoj ir Latvijoj, atominių bazių įvedi
mą Pabaltijo valstybėse ir religijos perse
kiojimą — daugiausia Lietuvos katalikų.

Pokalbio metu Sir Anthony buvo 'įteik
ta Baltų Tarybos laiškas, kuriame išsa
miai išdėstyti visi tie reikalai, taip pat 
paskutinis Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos numeris ir kiti dokumentai.

Jis mums paliko labai gerą įspūdį ir pri
žadėjo susitikti su mumis dažniau.

Pasimatyme dalyvavo Baltų Tarybos na- J 
riai — ponia Morley-Fletcher (Estija), G. 
Berzinš (Latvija), M. Bajorinas (pirmi- ? 
ninkas) ir I. Gross, BATUN (Baltų Apelia
cijos į Jungtines Tautas) direktorius Eu
ropoje.

M. Bajorinas

VOKIETIJA
DEKANO V. ŠARKOS LAIŠKAI

Po sunkios operacijos, dar tebebūda
mas ligoninėje, Hamburgo ir apylinkių 
ietuvių kapelionas dek. Vaclovas šarka 
parašė du laiškus: į Maskvą — K. Černen
kai ir į Vilnių — A. Barkauskui (Aukšč. 
tarybos prezidiumo pirmininkui).

Laiškuose prašė amnestuoti visus reli
ginius ir politinius kalinius, nevaržyti gi
minių apsilankymo Vakaruose, leisti trans- 
iuoti liet, pamaldas per radiją ir televizi

ją, prašė išleisti dvi seseris aplankyti jį 
sunkioje ligoje.

Dek. V. Šarka jau paliko ligoninę ir 
sveiksta namuose.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS XIII SUVAŽIAVIMAS

1985 m. gruodžio mėn. 26-30 dienomis 
Los Angeles mieste rengiamas LKMA su
važiavimas. Jis vyks Ambassador viešbu
tyje netoli miesto centro (paskaitos ir 
pokylis) ir lietuvių šv. Kazimiero 
jos salėje (parodos ir koncertas), 
čio kaina yra 55 dol. asmeniui 
kambaryje, ir 55 dol. asm. po du 
ryje. Jeigu kas pageidaus, org. komitetas 
stengsis surasti nakvynę lietuvių šeimoje.

Kad galėtumėm nakvynes užtikrinti, 
maloniai kviečiame visus, kurie ruošiasi 
dalyvauti, pranešti Pranui Grušui, 
Modena PI., Agoura, CA 91301, 
(tel. (818) 389-3111) iki š.m. liepos 
1 d. šias žinias: Vardas ir pavardė;
sas; telefonas; ar dalyvaus pokylyje; kon
certe; ar nakvos viešbutyje — po vieną 
kamb.; po du kamb.; pas pažįstamus; pas 
komiteto surastą šeimą.

Apie tolimesnę suvažiavimo rengimo ei
gą bus visuomenei pranešta spaudoje.

Rengimo komitetas

parapi- 
Viešbu- 
vienam 
kamba-

5559 
USA 
mėn. 
ad rė
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