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TAUTOS FONDAS
TAUTOS FONDO VALDYBOS 
PIRMININKO PRANEŠIMAS

Išsamų pranešimą VLIKo Seimo daly
viams pateikė Tautos Fondo (T.F.) Valdy
bos pirmininkas Juozas Giedraitis. Jis pa
minėjo, kad 1975 m. T.F. kasoje buvo 
$66,242.44, o šiuo metu jau $408,973.00, 
nors per tą nepilną dešimtmetį T.F. iš
mokėjo $836,000.00 VLIKo-ELTOS įstai
gos išlaikymui, ELTOS biuletenių septy
niomis kalbomis leidimui ir išsiuntinėji
mui, kelių knygų bei brošiūrą išleidimui, 
Romos, Vatikano ir kitų radijo transliaci
jų į okupuotą Lietuvą parėmimui, ir kt. 
Visa tai buvo įmanoma, nes laisvojo pa
saulio lietuviai per nepilną dešimtmetį 
VLIKui ir T. Fondui suaukojo $1,231,767. 
17.

Giedraitis pasidžiaugė, kad T.F. vis 
daugiau remia organizacijos ir net vienuo
lijos. Didėja ir tūkstantį ir daugiau au
kojusių skaičius — 1980 m. tokių „tūks
tantininkų“ buvo aštuoni, o šįmet jų at
sirado jau per 30. Lėšas telkti padeda ir 
VLIKo taupumas. Planingai dirbant, per 
daugelį metų sudarytas platus VLIKo 
tinklas, apimantis atstovybes Anglijoje, 
Australijoje, Kanadoje, Amerikoje. Viso 
laisvojo pasaulio atstovybėse ir įgaliotinių 
tinkle dirba virs šimto rimtų ir autorite
tingų asmenų.

Amerikoje ir Kanadoje beveik visi au
kotojai gauna ELTOS biuletenius lietuvių, 
o jei pageidauja, ir anglų kalbomis. Šiuo 
metu išsiuntinėjama kas mėnesį apie 
3,800 egzempliorių lietuviškos ELTOS. Vi
sų septyniomis kalbomis leidžiamų biu
letenių metinis tiražas yra apie 80,000. 
Jie pasiekia valdžios įstaigas, spaudą ir bi
bliotekas ne tiktai Amerikoje, bet taip 
pat Kanadoje, Europoje, Australijoje, ir 
net Kinijoje bei Japonijoje. 1983 m. buvo 
išleista antroji Soviet Genocide in Lithu

ania laida. 1984 m. T.F. išleido a.a. dr. 
Ereto brošiūrą Russian Imperialism and 
Messianism. Šiuo metu Kanadoje spaus
dinama knygelė VLIKas ir Lietuva.

Pasak Giedraičio, vis labiau prigyja pa
protys paminėti ypatingus įvykius ar 'įam
žinti mirusius aukojant Lietuvos Laisvės 
Iždui. Šiame ižde esantys pinigai atiteks 
Lietuvai, kai ji išsivaduos; Lietuvos lais
vės bylai ginti per VLIKą naudojamos tik 
palūkanos. L.L. Iždo apimtyje veikia ir 
Lietuvos Atstatymo (Liberation) fondas. 
Testamentu ar ypatingu susitarimu gali
ma sudaryti fondus specialiems uždavi
niams. Giedraitis ragino daryti žygius, kad 
didėtų testamentiniai palikimai. Kai L.L. 
Iždas pasieks kelių milijonų sumą, tada, 
net ir aukoms sumažėjus, palūkanos ga
lės „pavežti VLIKo vežimą“.

(Elta)

RELIGINIO ŠVIETIMO KONGRESAS

Jau antrus metus iš eilės, Lietuvių Ka
talikų Religinė šalpa buvo atstovaujama 
Religinio švietimo Kongrese Anaheime, 
Kalifornijoje. Į kongresą kasmet atsilanko 
arti 20.000 dalyvių. Kaip ir anais metais, 
Religinės Šalpos informacijos stalą vedė 
M.P. Grušai bei PLJS pirmininkas Gin
taras Grušas, talkinant Valei, Vytui ir 
Ramunei Ruzgiams bei Raimondui ir Vili
jai Kontrimams. Prie stalo buvo išstatyta 
sovietų išniekinta Kristaus kančia, kuri 
dažnai atkreipė praeivių dėmesį. Daug 
kas negalėjo atsistebėti pakabintu žemė
lapiu, kuriame buvo nurodyta sąžinės ka
linių „gyvenvietės“: konclageriai ir psi
chiatrinės. Budėdami prie stalo nuo š.m. 
sausio 25-27, Religinės Šalpos bendradar
biai išdalijo tūkstančius lapelių, brošiūrų 
bei LKB Kronikų anglų kalba ir atsakinė
jo į dalyvių klausimus. Surinkta keli tūks
tančiai parašų peticijai, kuri reikalauja 
laisvės įkalintiems kunigams A. Svarins
kui ir S. Tamkevičiui. Kongreso metu, 
KABO radijo komentatorius Dennis Pra
ger savo paskaitoje palietė Lietuvos kata
likų būklę. (LIC)

Tokia antrašte JAV laikraštyje 
„Baltimore Sun“ neseniai pasirodė 
straipsnis apie Tarybų Sąjungos poli
tinę sistemą ir jos vadovus. Jame ra
šoma, jog daugelis politinių komenta
torių Vakaruose linkę manyti, kad vi
si tarybiniai vadovai esą panašūs ir ne 
taip svarbu, kas atsistos prie valdžios 
vairo. Straipsnio autoriaus nuomone 
telks teigimas esąs ne visiškai teisin
gas, jį negalima suabsoliutinti, ką ro
do ir pati istorija.

Panašiai kaip ir kitose politinėse sis
temose, Tarybų Sąjungos vadovų as
meninės pažiūros, įsitikinimai ne įkartą 
atsispindėjo jų vedamoje šalies vidaus 
ir užsienio politikoje. Pvz., Stalino bio
grafas Robertas Tucker rašė, kad ke
tvirtajame dešimtmetyje Tarybų Sąjun
gos vidaus politika, pradedant kolekty
vizacija ir baigiant masiniu teroru, bu
vo Stalino psichologinių reikmių, sie
kių padiktuota. Gi Nikita Chruščio
vas buvo įsijautęs į geraširdiško re
formuotojo rolę, ir tai turėjo nemažai 
reikšmės, nuverčiant Stalino kultą bei 
šalinant jo pasekmes 1956-1964 me
tų laikotarpiu.

Dabartiniu laiku Tarybų Sąjunga 
jau nebe ta šalis, kurios vidaus ir už
sienio politiką, kaip kad dar tebegalvo
ja daugelis politinių stebėtojų Vakaruo 
se, nulemia vienas žmogus. Po Stalino 
mirties, kitiems partijos ir vyriausybės 
vadovams buvo suteikiama vis ma
žiau veikimo laisvės, sprendžiant svar
biausius šalies klausimus. Sunku pa
sakyti, ar ši Komunistų partijos Gene
ralinio Sekretoriaus galios apribojimo 
tendencija yra gilių tarybinės sistemos 
struktūrinių pakitimų rezultatas, ar tai 
nukaršusių, ligotų Tarybų Sąjungos va
dovų sukurtas padarinys, kuris savai
me pranyks, prie valstybės vairo at
sistojus jaunesniam, energiškesniam 
partijos patikėtiniui.

Taip pat nelengva yra charakteri
zuoti vadovavimo Tarybų Sąjungai 
principą; nuo 1917-tų metų iki dabar 
Tarybų Sąjunga turėjo tik septynis ša
lies vadovus — keturi iš jų spėjo pasi
keisti per pastaruosius trejus metus, 
t.y. 1982-85-tų metų laikotarpiu. Kiek
vienas iš jų turėjo skirtingą vadovavi
mo stilių. Nors tarybinės valstybės įkū
rėjas Leninas neužėmė kokio tai parti
nio posto ir visus valstybinius klausi
mus spręsdavo drauge su kitais parti
jos bendražygiais, tai nesutrukdė jam 
įsigyti didelį autoritetą kitų partijos ir 
valstybės veikėjų akyse. Ilgai trukusio 
Stalino vadovavimo Tarybų Sąjungai 
metu išryškėjo du esminiai bruožai, 
skirią stalinistinė laikotarpį nuo po
revoliucinio periodo. Pirma: trečiajame 
dešimtmetyje Stalinas, pasinaudoda
mas biurokratinėmis jėgomis, kurias 
jam suteikė partijos Generalinio Se
kretoriaus postas, pasiskelbė šalies va
dovu. Nuo to laiko įsigalėjo tradicija, 
pagal kurią naujai išrinktas Komunis
tų partijos Generalinis Sekretorius au
tomatiškai tapdavo ir Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininku. Antra: ketvirtajame

Kad dabartinė Sov. Sąjungos politika 
niekuo nesiskiria nuo caristinės Rusijos 
imperialistinės politikos rodo naujojo 
TSKP CK generalinio sekretoriaus M. 
Gorbačiovo kalba, pasakyta kovo 11 die
ną CK plenumo posėdyje. Jis pasakė, kad 
Sov. Sąjungos komunistų partija niekad 
neatsižadės ginti savo tėvynės ir jos są
jungininkų, t.y. užgrobtų kraštų, interesų. 
Partija taip pat sieks „stiprinti mūsų di
džiosios daugianacionalinės valstybės tau
tų draugystę“.

Visai nedviprasmiškai Sov. Sąjungos 
siekius nusakė Molotovas, kalbėdamas 
1940 m. birželio 30 d. su tuolaikiniu Lietu
vos užs. reikalų ministru prof. V. Krėve- 
Mickevičium. Sovietų užs. reikalų minis
tras tada pasakė:

„Jeigu Rusijos carai, pradedant Jonu 
Žiauriuoju, stengėsi pasiekti Baltijos jūrą, 
ir tai nebuvo jų asmeniškas kaprizas. To

AR SVARBU?
NAUJAS TARYBŲ SĄJUNGOS VADOVAS: ARGI TAI SVARBU?

dešimtmetyje Stalinas, pasiremdamas 
enkavedistais, tapo kaprizinga, auto
kratine pabaisa, kurios bijojo partija 
ir visa šalis. Politbiure ir Centro Komi
tete kartu su Stalinu sėdėdavo ir kiti 
partijos, arba tiksliau sakant, Stalino 
išrinktieji, kurie, jam panorus, ding
davo be žinios; Chruščiovo žodžiais ta
riant, tai buvo „laikini žmonės“.

Šis traumatinis teroro ir tironijos 
laikotarpis Tarybų Sąjungos istorijoje 
uždėjo gilų antspaudą tolimesniam ša
lies vadovavimo principui. Bijodami, 
kad virš jų galvų vėl neiškiltų naujo 
despoto pavojus, Tarybų Sąjungos par
tiniai vadovai labai suvaržė Generali
nio Sekretoriaus galią. Nors Chruščio
vas buvo neginčijamu šalies vadovu, 
bet 1964-tais metais įvykęs jo staigus 
nuvertimas parodė, kad jis nebuvo 
nepakeičiamas ir, kad jo valdžia buvo 
gan ribota. Pabūgę pernelyg didelio 
Chruščiovo kišimosi į visus šalies rei
kalus, Centro Komiteto nariai nuspren
dė, kad ateityje jokiam Generaliniam 
Sekretoriui nebus leista tuo pačiu me
tu užimti ir TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininko parei
gas. Dėl šio nutarimo Brežnevas ilgą 
laiką negalėjo tapti Prezidiumo Pir
mininku ir tik 1977-ttais metais jis bu
vo išrinktas ir į šį postą.

Per 18-ka metų trukusį Brežnevo 
vadovavimo laikotarpį, kaip niekad 
anksčiau, visi šalies vidaus ir užsienio 
politikos klausimai buvo sprendžiami 
kolektyviškai. Todėl konservatyviais 
Brežnevo laikais partijos ir valdžios 
atstovams nereikėdavo būkštauti dėl 
savo postų, privilegijų ar drebėti dėl 
galimų radikalių politinių pakitimų 
šalyje, kurie pakenktų jų karjeroms.

Darbartiniu laiku būtų labai sunku 
atšaukti tokį valdžios ir įtakos pasida
lijimą, nes sėdį Kremliuje per tą laiką 
spėjo pajusti valdžios ir galios skonį 
ir jokiu būdu nenorėtų jo atsisakyti, be 
to, naujajam Generaliniam Sekretoriui 
reikia mažiausiai penkerių metų, tam 
kad „sušilus“ savo krėsle ir įgavus sva
rų autoritetą. 1982 metais po Brežne
vo mirties į valdžią atėjęs senyvas ir 
ligotas Andropovas nesugebėjo to tiks
lo pasiekti, tą patį galima pasakyti ir 
apie Černenką. Nematyti jokių žen
klų, jog tarybinis elitas trokštų sti
praus, į Staliną panašaus, vadovo. 
Kai kas gali pamanyti, jog buvęs KGB 
viršininkasAndropovas buvo specialiai 
išrinktas tam, kad atlikus to „stipraus 
vadovo“ vaidmenį. Vargu ar tai teisi- 
ga nuomonė. Centro Komitetas, tik
riausiai, žinojo Andropovą sergant 
inkstų liga, bet jį vis vien, o gal net ir 
dėl to, išrinko Generaliniu Sekretoriu
mi. Tokią išvadą patvirtina ir tas fak
tas, jog nuo Brežnevo susirgimo aš
tuntojo dešimtmečio pabaigoje Gene
raliniu Sekretoriumi būdavo renkami 
tik senyvi, ligoti kandidatai. Žinoma, 
tai nereiškia, kad ši tendencija turėtų 
pasilikti ir ateityje, ypač žinant augan
tį susirūpinimą šalies ekonomine pa
dėtimi, nauji vėjai buvo tiesiog būti
ni, kad pravėdinus Kremlių. Tad ne

Komunistai tokie pat imperialistai
reikalavo Rusijos valstybės ir tautos vys
tymosi kryptis. Tad būtų visai nedovano
tina, jeigu Sov. Sąjungos vyriausybė ne
išnaudotų progą, kokios gali daugiau nepa
sikartoti: Sov. Sąjungos vyriausybė nusi
statė įjungti Baltijos kraštus į sovietinių 
respublikų šeimą“.

Panašiai pasisakė ir žymus Sovietų ko
munistų partijos pareigūnas prof. Kirsa
novas, atvykęs 1941 metais į Kauną. Lie
tuvos rašytojų ir meno darbuotojų susi
rinkime jis pasakė:

„Petras Didysis buvo pirmuoju valdo
vu, kuris suprato Rusijos misiją — užimti 
kraštus prie Baltijos jūros ir priartėti 
prie Atlanto. Galbūt šiandien kai kas va
dina Sov. Sąjungą imperialistine valsty
be? — Taip, mes esame proletariato avan
gardas ir dėl to tapome imperialistais“.

Taip buvo kalbama Stalino laikais, to
kios politikos laikosi ir Gorbačiovas.

nuostabu, jog Generaliniu Sekretoriu
mi buvo išrinktas palyginti jaunas, 54- 
rių metų amžiaus žemes ūkio specia
listas, ekonomistas Gorbačiovas. Gali
ma teigti, kad naujajam sekretoriui 
pavyktų įgyvendinti ekonomines ar po
litines reformas tik tuo atveju, jei jį 
remtų kiti tarybinio elito atstovai, bei 
jei jam pasisektų suburti stiprų poli
tinį užnugarį. Priešingu atveju, jis, pa
našiai kaip ir prieš jį buvę kiti Gene
raliniai Sekretoriai, taptų ne tikru ša
lies vadovu, bet tik atliktų tarpininko 
vaidmenį tarp skirtingų siekių ir nuo
monių turinčių koalicijų, kitais žo
džiais tariant, jis atstovautų, bet ne 
valdytų. Turint tai omenyje, galima pa
daryti išvadą, jog yra ne taip svarbu 
kas tampa nauju Tarybų Sąjungos va
dovu, bet svarbu, kas, kokia grupuotė 
jį „prastume“ į šį postą.

V.M.

NAUJA EUROPOS PARLAMENTO
GRUPĖ REMIA PABALTIJO REIKALĄ

Europos Parlamente sudaryta atskira 
grupė, kurios užduotis informuoti Parla
mentą apie padėtį Rytų Europoje ir Ta
rybų Sąjungoje, šiuo metu jai priklauso 
7 Parlamento nariai, bet tikimasi, kad ne
tolimoje ateityje prisijungs dar 70. šios 
„Intergrupės“ iniciatorius yra didelis bal- 
tiečių bičiulis dr. Otto von Habsburgas. 
„Intergrupė“ numato posėdžiauti per kiek
vieną mėnesinę Europos Parlamento sesi
ją ir turi daug planų.

Naujoji parlamentarų organizacija taip 
pat planuoja 'įsteigi institutą, kuriame ga
lėtų savo žinias gilinti asmenys, studijuo
jantys Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos 
ekonomiką, politiką, teisę, istoriją ir lite
ratūrą. Von Habsburgo žiniomis, šį pro
jektą remia Vakarų Vokietijos vyriausybė 
bei Europos Taryba (patariamasis Parla
mento organas); Europos Parlamentas jį 
apsvarstys vėliau šiais metais. Rengiama
si išversti į visas Rytų Europos kalbas, 
įskaitant ir Pabaltijo, brošiūrą apie Euro
pos Parlamento veiklą. „Intergrupė“ pa
smerkė Laisvos Europos ir Laisvės radijų 
laidų trukdymą. (Elta)

MENKA PAGALBA
JAV-jų viceprezidentas Bush, prieš pra

dėdamas kelionę į kai kuriuos Afrikos 
kraštus, paskatino Sovietų Sąjungą reikš
mingiau įsijungti į kovą prieš alkį tame 
kontinente. Kalbėdamas amerikiečių žur
nalistams Vašingtone, viceprezidentas at
kreipė dėmesį, kad Sovietų Sąjunga ir kiti 
komunistų valdomi Rytų Europos kraštai, 
palyginus su amerikiečiais, mažai teprisi- 
dėjo prie kovos prieš alkį. Nuo alkio ken
čiantiems Afrikos kraštams, įskaitant Abi
siniją, komunistų valdomi kraštai iki šiol 
tesuteikė įvairios pagalbos už septynis mi
lijonus dolerių. Tai sudaro vos tik dešim
tąją dalį sumos, kurią amerikiečiai tik 
per privačias organizacijas yra paskyrę 
alkstantiems žmonėms Afrikoje. Paskuti
nio dešimtmečio laikotarpyje, kalbėjo vi
ceprezidentas Bush, Maskva tik vienu pro
centu yra prisidėjusi prie užsienio kraš
tų pagalbos Afrikos kraštams ir labai re
tai tėra dalyvavusi tarptautinės humani
tarinės pagalbos teikime Afrikai nepapras 
tomis progomis. Bet užtat Sovietų Sąjun
ga suteikė arba pardavė Afrikos kraštam 
apie 75-kis procentus visų jų turimų gin
klų. Viceprezidentas Bush tad paragino 
Sovietų Sąjungą teikti humanitarinę pa
galbą Afrikai bent su tokiu rūpestingumu 
kaip teikiant ginklus. Viceprezidentas pri
minė, kad 1977-78-ų metų laikotarpyje, 
sovietai mokėjo suteikti Abisinijai karinės 
medžiagos už milijardą dolerių, apginkluo
jant apie 20 tūkstančių ten esančių ku
biečių karių. Viceprezidentas galop pa
stebėjo, kad nemažai Afrikos kraštų ken
čia nuo alkio ne tiktai dėl sausros, bet ir 
dėl komunistinės žemės ūkio politikos, ku
ri slopina žemės ūkio gamybą. Jungtinės 
Amerikos Valstijos šiais metais numato 
suteikti Afrikos kraštams daugiau negu 
tris milijonus tonų maisto.

LIETUVOJE
Naujas operos „Karmen“ pastatymas

Lietuvos valstybinis akademinis operos 
ir baleto teatras pateikė žiūrovams naują 
operos „Karmen“ pastatymą. Premjeroje 
pagrindines partijas dainavo solistai B. 
Almonaitytė ir G. Grigorianas. Režisavo 
V. Mikštaitė. Ji kartu su poetu A. Drilin- 
ga naujai išvertė į lietuvių kalbą operos 
libretą.
Kelmėje nauja telefonų stotis

Kelmėje pradėjo dirbti nauja automati- 
;nė telefonų stotis. Ji gali aptarnauti 2500 
telefonų abonentų. Rajono gyventojai at
eity galės automatiškai rinkti beveik pusės 
Lietuvos, Vilniaus, Kauno ir kitų miestų 
numerius, nes kelmiškių telefonai bus pri
jungti prie sistemos „Kvarcas“.
Fotografų parodos

Šiais metais Lietuvos fotografai suren
gė savo darbų parodas R. Vokietijoje, Ispa 
nijoje, Suomijoje ir Kanadoje.
Nubausti už technikos gadinimą

Prienų rajono liaudies kontrolės komi
tetas patikrino, kaip ūkiuose tausojama, 
saugoma ir prižiūrima technika.

Veiverių kolūkyje kai kurios žemės 
ūkio mašinos žiemoja nenuplautos, plū
gai nepakelti. Nenuimtos guminės dalys, 
grandinės nuo lauke laikomos technikos. 
Tikrinimo metu rasta dviejų tūkst. rub
lių vertės nenaudotų, tačiau jau netinka
mų plūgų.

Už trūkumus saugant bei naudojant že
mės ūkio techniką Veiverių kolūkio pir
mininko pavaduotojui A. šlevui pareikš
tas papeikimas. Padarytiems nuostoliams 
iš dalies padengti paskyrė piniginę nuo- 
skaitą vyr. inžinieriui V. Lazdauskui.
Ką reiškia žodis „vilkduobė"

„Valst. laikraščio“ Spyglyje Matas Dal
ba rašė:

Mūsų senoliai, būdavo, iškasa duobę 
vilkų take, užmaskuoja ir laukia, kol pa
teks į ją apsižioplinęs pilkis. Tas duobes 
praminė vilkduobėmis.

Dabar kiti laikai. Vilkduobės įgavo vi
siškai kitą prasmę. Tokių pavyzdžių esa
ma Telšių rajone. Antai Tryškiuose, Že
maitės gatvėje, yra „vilkduobė". Iškasė ją 
ne senoliai kastuvais, o Telšių KMK me
chanizatoriai, tiesdami vandentiekio ma
gistralę ir įrengdami geodezinius šulinius. 
Iškasė ir paliko.

Ta duobė, beveik dviejų metrų gilumo, 
ir šiandien tyvuliuoja pilnutėlė vandens 
ties namu, kurio numeris 32, greta viduri
nės mokyklos.

Pernai toje duobėje išsimaudė arklys, 
o šiemet birželio mėnesį jon įžengė pen
sininkas ir tik atsitiktinumo dėka neliko 
joje visam laikui.

Ir tai dar ne viskas. Rugpjūčio pradžio
je į tą duobę įgarmėjo traktorius galiūnas, 
kuris priklausė Akmenės rajono Kairiškių 
tarybiniam ūkiui.

Kas sekantis? Baisu, kad patys KMK 
vadai neįkristų. (1984 m.)

KARD. L. LEKAI PAGERBIMAS
Vengrijos komunistinė valdžia išskirti

nai pagerbė krašto katalikų Bažnyčios pri
mą kardinolą Laszlo Lekai jo amžiaus 75 
metų sukakties proga. Vengrijos preziden
tinės tarybos pirmininkas Losonczi kardi
nolo garbei Parlamento rūmuose surengė 
iškilmingus pietus. Jų metu sveikindamas 
jubiliatą, jis iškėlė kardinolo nuopelnus 
ugdant ir vystant gerus santykius tarp 
Valstybės ir Bažnyčios Vengrijoje. Kardi
nolas Lekai iš savo pusės pažymėjo, kad 
jis pats ir katalikų Bažnyčia Vengrijoje 
rūpinasi kelti krašto ir tautos pažangą, 
stiprinti tautinę vienybę. Iškilminguose 
pietuose Parlamento rūmuose kardinolo 
Lekai garbei dalyvavo Vengrijos vyskupų 
tarybos nariai ir aukšti valdžios atstovai, 
jų tarpe viceministras pirmininkas ir val
stybinės tarybos Bažnyčios reikalams pir
mininkas Mikloš.

YLSEI VILIUNIENEI mirus, 
Jos vyrui Jonui, sūnums Romui, 

Algiui ir Stevcn 
reiškia gilią užuojautą

Nott. DBLS sk. 
Valdyba ir nariai

1
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MUZIKOS IR JAUNIMO METAI
1985 — EUROPOS MUZIKOS IR PASAULIO JAUNIMO METAI

šiais metais daugumai Europos žy
miems kompozitoriams ir muzikams 
sukanka šimtmečiai bei apvalūs me
tai nuo jų gimimo. Ta proga Europos 
Taryba vienbalsiai nutarė šiuos me
tus paskelbti Europos muzikos metais. 
Bemaž kartu ir UNO paskelbė šiuos 
metus Pasaulio Jaunimo Metais, šia 
sąmoninga koordinuote buvo siekia
ma: pirma — atkreipti dėmesį į muzi
kinę jėgą bei įtaką jaunimui ir antra 
— atgaivinti laiminantį kontaktą tarp 
žmogaus ir mūzos.

Europos Taryba, skelbdama Euro
pos muzikos metus, siekia visų pirma 
vertinti kompozitorių kūrybą, visų epo 
chų muziką kaip išraišką bendro kul
tūrinio paveldėjimo, nori galimai dau
giau žmonių pritraukti, skatinti, ypač 
vaikus ir jaunimą, aktyviai muzikuoti, 
muzikinio gyvenimo problemas ats
kleisti visuomenei ir nurodyti galimy
bes muzikinės kultūros tolimesniam vy- 
stymasiui.

Ypač skambiai muzikos metai pra
eis abiejose Vokietijose ir kituose vo
kiškai kalbančiuose kraštuose, nes dau
guma žymiųjų kompozitorių kilę iš 
šių kraštų. Bet ir kituose Europos 
kraštuose muzika Skambės, kaip nie
kad anksčiau. Europos Bendruomenės 
Komisijai (EG) Briuselyje lig šiol ži
noma apie 1000 muzikinių parengimų 
iš 24 Europos kraštų.

Oficialus Europos muzikos metų 
iškilmigas atidarymas įvyko sausio 8 
d. Bonnoje, Beethoveno halėje sureng
tu koncertu, kuriame dalyvavo V. Vo
kietijos prezidentas Weizsaecker, kan

Tėvynėn
Venesuelos Lietuvių Bendruomenės 

žiniaraštis pasirodo, Krašto Valdybai 
apsisprendus ieškoti būdo palaikyti 
nuolatinį ryšį su nariais kad ir kukliu, 
bet dažniau išeinančiu leidiniu. Pagrin
dinis jo tikslas: duoti žinias apie svar
biausius Bendruomenės gyvenimo įvy
kius, informuoti iŠ anksto apie veiklos 
planus.

Kai kuriuos skaitytojus turbūt nuste
bins pasirinktas vardas „Tėvynėn!“, 
bet ne visus. Austrijoje, Salzburgo sri
tyje, o ypačiai Glasenbacho tremties 
stovykloje gyvenę dar ir šiandien atsi
mins, jog šiuo vardu UNRA — IRO 
stovykloje 1946 metais pasirodė gra
žus kreidiniame popieriuje leistas ne
periodinis literatūros, meno ir kultū
ros žurnalas. Vyriausiuoju redaktoriu
mi buvo pakviestas didysis lietuvių tau 
tos rašytojas prof. Vincas Krėvė-Mic
kevičius, kai atsakinguoju redaktoriu
mi ir leidėju buvo dr. Vytautas A. 
Dambrava, tuometinis lietuvių ir estų 
tautinių grupių vadovas. Redakcinę ko

cleris Kohl ir daug asmenų iš kultūri
nio bei politinio gyvenimo.

Iš gausybės didelių muzikinių festi
valių V. Vokietijoje minėtini: Euro
pos jaunimo muzikinis festivalis Miun
chene nuo gegužės 24-26, muzikinis 
festivalis Kylio buriavimo savaitės 
proga birželio gale ir tarptautinis mu
zikinis festivalis Štutgarte nuo rugsėjo 
14-22. Liubeko muzikinė bendruomenė 
birželio mėnesyje minės savo žymaus 
kompozitoriaus ir šv. Marijos katedros 
vargonininko Walter Krafto, gimusio 
1905 metais ir prieš daugiau kaip 10 
metų kelionėje žuvusio, gyvenimą. Da
bar gi pažvelkime kas yra tie šimtme
tiniai ir apvalių metų sukaktuvininkai, 
ir jų rasime nemaža. Visų centre stovi, 
žinoma, Bachas, Haendelis, Schuetzas 
ir kiti. Vaizdingumo dėlei pamėginki
me juos paminėti paeiliui:

Prieš 400 metų gimė: Schuetz Hein
rich (1585-1672). Tai žymiausias baž
nytinės muzikos kompozitorius prieš 
J.S. Bachą, sukūręs pirmą vokiečių 
operą Daphne.

Prieš 300 metų gimė: Georg Frie
drich Haendel (23.2.1685—14.4.1759).

Prieš 300 metų gimė: Johann Sebas
tian Bach (21.3. 1685 — 28.7.1750).

Prieš 300 metų gimė italas Domeni
co Scarlatti (26.10.1685—23.7.1757).

Prieš 250 metų gimė: Johann Chris
tian Bach (1735 — 1782).

Prieš 225 m. gimė: Luigi Cherubi
ni (1760 — 1842), italas.

Prieš 175 m. gimė: Robert Schu
mann (1810 — 1856).

legiją sudarė Salzburgo srityje gyvenę 
jaunieji rašytojai.

Ir tačiau „Tėvynėn!“ žurnalas „gi
mė“ 1944-tų karo metų Kūčių vakarą, 
kada Halleino mieste, netoli Saizbur- 
go, pasirodė pirmas dešimty egzem
pliorių mašinėle rašytas leidinys. Eg
lutės žvakučių mirgėjime visų Kūčių 
stalo dalyvių veiduose ir širdyse buvo 
įrašytas tik vienas žodis, vienintelis 
troškimas — Tėvynėn! Rimties minu
tėje paskelbtas šūkis liko kelrodžiu iki 
šių dienų visiems po platųjį pasaulį iš
blaškytiems tautiečiams, kurių dalis su
rado svetingą prieglobstį laisvės krašte 
Venesueloje.

Dabar, po keturiasdešimt metų, Ve
nesuelos Lietuvių Bendruomenės Kraš 
to Valdyba naujai prabyla į jus šiuo 
tremties lietuvių istorijon jau įrašytu 
vardu.

Pirmasis žiniaraščio numeris, išėjęs 
Vasario 16 proga, nurodė linkmę, ku
ria turi būti kreipiami svarbiausi lie
tuvių tautos kamieno sūnų ir dukterų 
lūkesčiai ir pastangos, darbas ir kova 
— TĖVYNĖN!

Prieš 175 m. gimė: Frederic Chopin 
(1810 — 1849).

Prieš 125 m. gimė: Gustav Mahler ir 
Hugo Wolf.

Prieš 100 m. gimė: Alban Berg 
(9.2.1885 — 24.12.1935) austras.

Prieš 110 m. gimė: Mikalojus Kon
stantinas Čiurlionis (10.9.1875).

Prieš 100 m. gimė: Juozas Gruodis 
(22.12.1884), mirė 70 metų.

Labai malonu, kad į šią taurią kom
pozitorių eilę galima įrikiuoti ir 2 lie
tuvių nacionalinės muzikos pradinin
kus ir lietuvių muzikos klasikus, savo 
kūryba ir veikla nužymėjusius pagrin
dinius lietuviškos muzikos kelius.

Liubekietis

ŠV. KAZIMIERO METŲ UŽBAIGIMO
LEIDINIAI

Švento Kazimiero jubiliejinių metų 
centrinis komitetas JAV-jose numato šių 
metų pirmoje pusėje galutinai užbaigti sa
vo darbą trijų veikalų išleidimu. Tai al
bumas apie šventą Kazimierą lietuvių dai
lėje, švento Kazimiero monografija ir gies
mynas. Albumas jau yra spausdinamas 
Čikagoje ir bus apie dviejų šimtų pusla
pių. Veikalą buvo pradėjęs ruošti kun. 
prof. Stasys Yla, bet jam staiga mirus, al
bumo redagavimo darbą užbaigė dailinin
kas Paulius Jurkus. Monografiją-studiją 
apie šv. Kazimierą parengė prof. kun. 
Paulius Rabikauskas. Veikalą netrukus iš
spausdins tėvai pranciškonai Brooklyne. 
Giesmyną surinko muzikas kun. Ladas 
Budreckas. Jame iš viso 38-nios giesmės, 
jų tarpe kelios sukurtos okup. Lietuvoje. 
Giesmių tarpe yra šventam Kazimierui de
dikuotas himnas, kuriam muziką, pagal 
Prano Zarankos žodžius, sukūrė kompozi
torius Bronius Budriūnas. Giesmyno 
spausdinimu rūpinasi lietuviai saleziečiai 
Romoje. Tikimasi, kad jis pasirodys kovo 
mėnesio pradžioje. Šiais paskutiniais vei
kalais bus prasmingai užbaigtas šv. Kazi
miero jubiliejinių metų centrinio komiteto 
darbas.

ANAPUS MARIŲ

Čikagoje netrukus išeis poeto Venanci- 
jaus Ališo — Aleksandro Armino poezi
jos rinktinė „Anapus Marių“. Rinktinę re
dagavo Kazys Bradūnas, knygon sutelkda
mas geriausius V. Ališo eilėraščius iš ank
stesniųjų rinkinių ir kai kuriuos po auto
riaus mirties rankraščiuose surastus ir 
dar niekad nespausdintus eilėraščius. Kny
gos pabaigoje rašytojas Antanas Vaičiu
laitis pateikia V. Ališo gyvenimo ir poeti
nės kūrybos apžvalgą. Rinktinė išleidžia
ma poeto V. Ališo mirties Brazilijoje de
šimtųjų metinių proga. Knygą leidžia „At
eities“ literatūros fondas.

ALFONSAS NYKA-NILICNAS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

LAUREATAS
LB 1984 m. Literatūros premija paskir

ta poetui A. Nykai-Niliūnui už rankraštinį 
poezijos rinkinį „Žiemos teologija“. Poe
tas gyvena Baltimorėje Md., dirba Kon
greso bibliotekoje Washingtone.

Vertinimo komisija: Dalia Bylaitienė, 
dr. Violeta Kelertienė, dr. Aušra Liulevi- 
čienė, Alfonsas Markelis ir dr. Bronius 
Vaškelis. Premiją paskyrė visais balsais 
savo posėdyje Čikagoje vasario 22, 1985 
m. Premija laureatui bus įteikta Premijų 
Šventėje Clevelande gegužės 11, 1985.

Poetas A. Nyka-Nyliūnas (gim. 1919 
m. rugpjūčio 15), romanistas ir filosofas 
yra pagrindinis žemininkų grupės narys. 
Dominuojanti jo poezijos nuotaika — žmo
gaus buvimo žemėje likiminiai svarsty
mai, reiškiami Niliūnui būdingom meta
forom, simboliais, įvaizdžiais. Iki šiol iš
leisti poezijos rinkiniai: „Pra adimo sim
fonijos“ (1946), „Orfėjaus medis“ (1953), 
„Balandžio vigilija“ (1957), „Vyno ste
buklas“ (1974). Yra pateikęs ir brandžių 
poezijos bei dramos vertimų iš prancūzų 
bei anglų kalbų. Jų žymesni: Šekspyro 
„Hamletas“, T.S. Elioto „Nevaisingoji že
mė“ ir Vergilijaus „Georgikos“.

Žymus Niliūnas ir gausia, kartais gana 
neatlaidžia kritika. Verta pastebėti, kad 
visi keturi Niliūno poezijos rinkiniai bu
vo, kurios nors institucijos, premijuoti. O 
penktasis darbas laimėjo pačią didžiąją 
(3000 dol.) Lietuvių Bendruomenės Lite
ratūros premiją.

NAUJOS KNYGOS
Juozas Brazaitis. RAŠTAI. V. tomas. 

548 psl. Kaina 15 dol. Išleido „Į Laisvę fon 
das liet, kultūrai ugdyti“, 1984. Čikaga.

Juozas Daumantas. PARTIZANAI. 574 
psl. Kaina 15 dol. 1984 m., Čikaga.

Trečioji pataisyta ir papildyta laida su 
nauja dokumentacija bei žiniomis apie au
toriaus grįžimą 1950 m. 'į Lietuvą ir jo mir 
tį partizaninėse kovose.

Klajūnas. BALSAS IŠ LAISVĖS KAPO. 
Poezija. 238 psl. Išleido Akademinės Skau- 
tijos Leidykla. Spaudai paruošė Jonas Dai- 
nauskas. Rankraštis gautas iš okup. Lie
tuvos. Eilėraščiai rašyti Sibiro kalinio.

Marija Aukštaitė. NUBANGAVĘ KŪ
DIKYSTĖS DIENOS. Autobiografija. 233 
psl. Torontas. Kaina 7 dol.

TĖVYNĖN. Nr. 1, 1985 m. Venesuelos 
Lietuvių Bendruomenės Žiniaraštis. Sau
sis-vasaris. Caracas. Redaguoja Redakci
nis kolektyvas. Šiame numeryje rašo: V.A. 
Dambrava, A. Šulcas, A. Dulskytė, V. 
Dambravaitė, S. Mažeikienė ir kiti.

Žiniaraščio pagrindinis uždavinys: duoti 
žinias apie svarbiausius Bendruomenes 
gyvenimo įvykius, palaikyti nuolatinį ryšį.

SAVILAIDINIAI VERTIMAI

Minint šv. Kazimiero 500 metų mirties 
jubiliejų, Lietuvoje į esperanto kalbą bu
vo išversta vyskupo Kazimiero Paltaroko

ŽIBURĖLIAI
ŽIBURĖLI A! — lietuvių kompozi

torių kūriniai, atliekami Ramintos 
Lampsatytės-Kollars (fortepijonas), Vi 
lijos Mozūraitytės (altas), Vytenio 
Marijos Vasyliūno (vargonai) ir Mich
ael Kollars (smuikas). Išleido: Euro
pos lietuvių meno ratelis, 1984. Kaina: 
5 sv., persiuntimas I s v.

Plokštelę galima įsigyti:
VOKIETIJOJE — pas p. Grinienę 

Miunchene; p. Lukošių Vasario 16 
gimnazijoje; prof. dr. Lampsatytę-Ko- 
llars Hamburge.

ANGLIJOJE — pas p. V. Gaspe- 
rienę Nottinghame; p. J. Virbicką Man 
chesteryje; p. Ivanauskienę Wolver- 
hamptone; p. A. Žukauską Liet. Na
muose, Londone.

Plokštelės pasirodymo proga, Rai
mundas M. Lapas „Drauge“ rašė:

.Muzikinis kolektyvas, kuris ne
pabijojo nei vėtrų, nei kitų lietuviškų 
„komplimentų“, įdėjo daug darbo ir 
meilės šiam projektui. Vytenis Vasy- 
liūnas šioje plokštelėje dar kartą įtiki
nantis, kaip neblogai muziką pajau
siantis vargonininkas solistas. Kollar- 
so, Lampsatytės ir Mozūraitytės trio 
įrodo, jog rimtesnė muzika — ir tai, 
būtent lietuvio kompozitoriaus kūrinys 
(nesvarbu, kur ar kada sukurtas) — 
yra verta kiekvieno muzikos mylėtojo 
didesnio dėmesio. Negaliu susilaikyti 
nepaminėjęs, jog nepaprastai skonin
gas yra Romo Alkio suprojektuotas 
plokštelės viršelis, kuriame pavaizduo
ta Anglijoje gyvenančios Elenos Gapu- 
tytės skulptūra „Taikos lemputės“. Tai 
bus bene pirmas atvejis mūsų išeivijos 
diskotekos istorijoje, kai grafiniu at
žvilgiu profesionaliai išleistas plokšte
lės viršelis (vokas). Tai kertinis pavyz
dys ateičiai mūsų plokštelių leidėjams, 
kaip turėtų būti projektuojamas sko
ningas viršelis kartu su gerai įrašyta 
plokštele. Manome, kad kolektyvas pa
sigėrėtinai išlaikė tautinį bei muzikinį 
egzaminą, išleisdamas plokštelę „Ži
burėliai“. Jis vertas platesnio visuome
nės dėmesio“.

MIRĖ K. MAŽONAS
Provizorius Kazimieras Mažonas, su

laukęs 99 metų amžiaus, mirė kovo 3 d. 
Parmos, JAV, ligoninėje.

Nepriklausomoje Lietuvoje Klaipėdoje 
turėjo Baltosios gulbės vaistinę. Pasireiš
kė kaip buriuotojas: savo nuosava jachta 
atliko keletą -ilgesnių kelionių.

Amerikoje gyvendamas, bendradarbia
vo „Dirvoje“.

monografija „Karalaitis šv. Kazimieras“, 
o į estų kalbą — istoriko Simo Sužiedėlio 
veikalas „Karalaitis Kazimieras“. Abu 
vertimai atspausdinti rašomąja mašinėle.

45 METAI
Paskaita, skaityta Čikagos Lietuvių 

Tarybos surengtame Vasario 16 
minėjime Maria High School, 1985.11.17.

Šiandien, Vasario šešioliktosios die
nos proga, mes susirinkome atnaujinti 
savo tikėjimą lietuvių tautos nemaru
mu ir pasisemti jėgų tolimesniam dar
bui tautos ir Lietuvos naudai.

Pesimistai ir daugelis kitataučių ste
bisi lietuvių atkaklumu ir prisirišimu 
prie mūsų tautos vertybių. Mes gi 
šventai tikime savo kelio tiesumu, kad 
Lietuva prisikels, kad nuožmaus oku
panto padarytos žaizdos užgis, kad 
tauta ras kelius į nepriklausomybę, 
būsime laisvi Europos laisvų valstybių 
lygūs nariai. Pesimistai saiko, kad ne
verta stengtis, o kitataučiai žvelgia į 
lietuvius su nuostaba dėl jų organiza
cinių sugebėjimų, sąmoningo tautišku
mo ir pasaulinių politinių siekių.

Pagrindiniai pastovūs, patvarūs ir 
ištikimi Lietuvos laisvės skelbėjai ir 
darbininkai, nežiūrint protarpiais at
sirandančių ir dingstančių įvairių jun
ginių, šiandien, kaip ir daugiau ketu
riasdešimties metų, buvo ir yra AME
RIKOS LIETUVIŲ TARYBA ir VY
RIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO KOMITETAS.

Amerikos lietuvių tarybai mes turi
me būti dėkingi už daug ką, bet svar
biausia už pastangas, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos nuo pat pradžios 
nepripažino Sovietų Rusijos įvykdytos 
Lietuvos okupacijos teisėtu veiksmu; 
už tai, kad JAV vyriausybė 1942 me
tais paveikė Didžiąją Britaniją Lietu

LIŪTAS GRINIUS

LIETUVOS OKUPACIJAI
vos neparduoti Sovietams; ir už tai, kad 
šiandien mes ir mūsų vaikai ir anūkai 
esame čia, o ne Sibiro tremtyje. Rodos, 
vien tik šie nuopelnai turėtų būti ap
mokami Amerikos lietuvių tarybai 
amžina pagarba, dėkingumu ir jos rė
mimu.

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas yra ne amerikoniškas ir ne 
emigracinis organas. Jis tvirtai remia
si Lietuvoje suteiktu mandatu atsto
vauti ir vadovauti Lietuvos laisvės pa
stangoms. Jis yra gyvas ir yra vienin
telis veiklus Lietuvos reikalų vystyto
jas užsienyje. Nėra klausimo, kad VLI- 
Kas yra atsakomingas ir patvarus lie
tuvių gyvenimo derintojas svetur. Nė
ra klausimo, kad VLIKą reikia viso
mis jėgomis remti todėl, kad niekas 
neturi tolygios atramos Lietuvoje ir 
užsienyje kalbėti pavergtos tautos, o 
ne emigrantų, vardu.

Birželio penkioliktą sueis keturias
dešimt penki metai nuo Sovietų Rusi
jos įvykdyto gėdingo smurto prieš Lie
tuvą — visų tarptautinių sutarčių su
laužymo ir brutalios Lietuvos okupa
cijos. Keturiasdešimt penkis metus Lie 
tuvos vardas nėra minimas pasaulio 
valstybių tarpe, keturiasdešimt penkis 
metus lietuvių tauta yra naikinama, 
rusinama, jos iškiliems atstovams nėra 
leidžiama pasaulyje rodytis lietuvių 
vardu. Rodos, per tiek laiko net Lietu
vos vardas galėjo būti užmirštas, bet 
šiandien, daugiau nei praeityje, Lietu
vos politinė padėtis ir lietuvių tautos 
kančios yra pasauliui geriau žinomos, 
nei bet kada anksčiau.

Juk nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos nepriklausomybės teisę Lie
tuvai pripažįsta beveik tiek pat valsty
bių, kaip ir anksčiau. Juk Amerikos 
lietuvių taryba JAV kongreso Kerste- 
no apklausinėjimais įrodė Sovietų 
smurtų ir agresiją. Juk Helsinkio akto 
vykdymo posėdžiuose Belgrade ir Ma
dride garsiai ir drąsiai buvo keliami 
Lietuvos okupacijos ir mūsų tautos 
teisių klausimai. Jungtinėse tautose 
Lietuvos laisvės reikalas yra po kelis 
kartus metuose pabrėžiamas. Vakarų 
valstybių parlamentai yra veikiami, 
kad priimtų Lietuvos nepriklausomy
bės reikalaujančias rezoliucijas, kad 
veiktų savo vyriausybes mūsų klausi
mo neužmiršti. Pernai JAV valdžia, 
pripažindama Lietuvos teisę būti lais
va, perkėlė Muencheno pabaltiečių ra
dijo programas iš rusams skirto Lais
vės radijo į Laisvosios Europos radiją 
— buvusių nepriklausomų, o dabar su- 
sovietintų valstybių radijo sąstatą. 
Valstybės, kurios anksčiau neatsakinė
davo į mūsų užklausimus, dabar pa
brėžia, kad jos Lietuvos okupacijos 
nepripažįsta teisėtu įvykiu.

Ne rusai ir ne svetimieji išlaikė Lie
tuvos nepriklausomybės klausimą gy
vą, bet tik mes patys — mūsų broliai 
ir seserys Lietuvoje ir mes, pasaulyje 
išsiblaškę, kuklių išteklių, bet tvirto 
pasiryžimo savo tautą mylintys lietu
viai. Jūs patys, mieli šio minėjimo daly 
viai, prie šio darbo taip pat prisidėjote!

Šalia jau paminėtų, Amerikos lietu
vių tarybos ir Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto, šiose Lietuvos 

politinių reikalų pastangose nereikia 
užmiršti VLIKo kurtų ir vystytų ir da
bar daugelyje vietų tvirtai įsipilietinu- 
sių lietuvių bendruomenių ir daugelio 
patriotinių lietuvių organizacijų, čia 
ypač reikia pabrėžti Australijos lietu
vių bendruomenės, Didžiosios Britani
jos lietuvių sąjungos ir Kanados lietu
vių bendruomenės pastangas. Tai ta
čiau yra tik trys valstybės, kuriose ša
lia Amerikos, Lietuvos politinė byla 
yra judinama pačių ten gyvenančių 
lietuvių ir VLIKo. Pasaulyje yra kitos 
demokratinės valstybės, kuriose yra 
būtina kelti Lietuvos reikalus, kurių 
draugiškumo mums reikia. Kas tai da
ro? — Tik VLIKas, tas nedidokas sa
vanorių sambūris, kuris remiasi labai 
ribotomis TAUTOS FONDO suren
kamomis aukomis Lietuvos politiniam 
darbui vykdyti.

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas pereitų metų seimo kreipima- 
siu į tautą nurodė dvidešimt vieną So
vietų Rusijos nusikaltimų rūšį prieš 
Lietuvą ir mūsų tautą. Prie šių nusi
kaltimų reikia taip pat jungti Sovietų 
skatinamas sąlygas, kurios žeidžia tau
tos fizinę sveikatą — valstybės skati
namą girtuokliavimą, narkomaniją, 
nedoroviškumą, buitinių sąlygų nepa
kankamumą, dėl kurio mažėja tautos 
prieauglis, negimusių kūdikių abortus 
ne sveikatos, bet patogumo dėlei.

Tauta yra žalojama ir morališkai— 
melas, apgaulė ir vagišiavimas yra vi
suotiniai priimti; įstatymų ir pačios 
konstitucijos laužymas yra kagėbistų 
įprastiniai metodai persekiojant idea
listus, patriotus ir tikinčiuosius. Anoni
miški skundai yra skatinami ir net vai
kai būna raginami įskųsti savo tėvus. 

.Tuo pačiu, aukštų sovietų pareigūnų 

ir jų šeimų nusikaltimai yra praleidžia
mi tyloje ir patys nusikaltėliai apsau- 
gojami.

Stebint šią melo ir apgaulės sistemą 
negalima jokio Sovietų veiksmo patei
sinti, bet reikia rūpintis ir pergyventi 
šios sistemos įtaka mūsų tautai. Ar 
mūsų brangūs tautiečiai pajėgs pakel
ti rusų šovinistų dvasinį ir fizinį spau
dimą? Kokią įtaką daro mūsų prieaug
liui nuolatinė totalistinė propaganda?

Tai yra bendri rūpesčiai, kuriuos 
šiek tiek galime atsverti ir mes, naudo
dami savo asmeniškus ryšius. Juk mū
sų svarbiausias tikslas šioje nelygioje 
kovoje yra išlaikyti kiekvieną savo tau
tos narį dvasiniai ir fiziniai sveiką ir 
gyvą, apsaugoti tautos brangiausią 
turtą — vaikus ir išauginti juos svei
kais ir šviesiais patriotais, sąmoningais 
lietuviais, kilniais pasaulio tautų ben
druomenės nariais.

Išeiviai, naudodamiesi savo teisė
mis ir laisvėmis, neturi pamiršti savo 
kenčiančios tautos. Atminkime, kad 
mūsų ryžtas nenustoti kovojus už lie
tuvio šventą teisę būti laisvu drebina 
Kremlių. Niekas taip neardo Sovietinio 
kalėjimo sienų, kaip mūsų vienybė ir 
bendras darbas. Niekas neteikia mūsų 
pavergtiems broliams ir seserims tiek 
prasmingos vilties, kiek išeivių pastan- , 
gos pasaulyje už teisybę ir Lietuvą 
prieš Sovietų Rusijos agresiją ir smur
tą!

Ar nenuostabu, kad, per keturias-; 
dešimt penkis metus besitęsiančią Lie
tuvos okupaciją, Lietuvos laisvės rei- j 
kalai ne tik neužsimiršo, bet jų atgar
siai vis didėja! Ar nenuostabu, kad 
prieš milžinišką karinę galybę, prieš: 

'imperiją ir okupantą, drįsta pasišiauš-į 
I ti mažyčiai žmogeliai be ypatingų lėšų, | 
| be didelių jėgų. Tik savo dvasios sti-J
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PARTIZANO PERGYVENIMAI
JONO KADŽIONIO ODISĖJA

Nors Tibeto vyriausias dvasiškis Dalai 
Lama (gim. 1935) nuo 1959 m. gyvena 
tremtyje, Indijoje, tačiau jo autoritetas 
Tibeto liaudies tarpe yra labai populiarus. 
Pasak stebėtojų, Tibete yra įspūdis, lyg 
jis gyventų savo pirmykštėje rezidencijoje 
Potaloje, sostinėje Lhazoje. Dauguma ti
betiečių puošia savo butus Dalai La
mos paveikslais ir nešiojasi jo atvaizdus 
su savimi. Dalai Lamos gerbimas vis la
biau didėja, religinis gyvenimas Tibete at
bunda. Tai vyksta daugiausia todėl, kad 
komunistinė vyriausybė Pekine, 1951 m. 
okupavusi Tibetą, tik prieš 6 metus kraš
tui pripažino tikėjimo laisvę, šiandien la- 
tnaizmas, kuris, kaip žinoma, yra budiz
mo atšaka, turi šalies dvasiniame gyveni
me didesnę įtaką negu komunistinės dok
trinos, kurios gyventojams yra skiepija
mos iš Pekino. Prieš komunistams peri
mant valdžią Tibete 1951 m., krašto reli
ginis gyvenimas vyko Drepungo vienuoly
ne, kuris tada buvo budistinės teokratinės 
valstybės žymiausias centras. Kadaise ši
tas vienuolynas turėjo apie 10.000 vienuo
lių. Kinijai' okupavus Tibetą, vienuoliai 
buvo persekiojami, ištremti arba įkalina
mi. Vienuolynas ir jo šventyklos išgrobs- 
tomos ir panaudojamos pasauliniams tiks
lams. Dabar Drepungo vienuolyne yra 233 
vienuoliai, šeštadalis visų šalyje esančių 
dvasiškių. Visai neseniai atidarytas budis
tinis seminaras, į kurį buvo priimti 100 
studentų. Kaip ir kitų religijų (katalikų, 
protestantų, musulmonų) tikinčiųjų skai
čiaus augimą, taip ir šiuo atveju komunis
tinė vyriausybė kontroliuoja, kad budiz
mo kulto pasireiškimas neišeitų už tam 
tikrų ribų. Nuo 1980 metų tikintiesiems 
grąžinti 45 vienuolynai, t.y. 1,5 proc. buvu 
šių 3000 vienuolynų. Prieš užimant kinie
čiams Tibetą, šalyje buvo apie 110,000 vie
nuolių. Esant 1,3 milijono gyventojų skai
čiui, galima sakyti, kad kiekvienas 11-tas 
gyventojas buvo dvasiškis.

Kaip žinoma, budizmas yra vienintelė 
pasaulinio masto religija, kuri nesilaiko 
jokių tikėjimo dogmų, kurios yra nustaty
tos aukštesnės bažnytinės hierarchijos. Vi
si didžiųjų religijų įkūrėjai, išskyrus Bu
dą, nurodo Dievą kaip tiesioginį apreiškė
ją aukščiausios tiesos. Jie moko, kad į 
Dievą reikia kreiptis ir pagalbos prašyti.

Buda tačiau mokė, kad kiekvienas žmo
gus be išimties savyje turi galią pasiekti 
išganymą. Budizmas aiškina, kad buvimas 
šiame pasaulyje yra kančia ir viskas bai
giasi pragaištim. Pagal Budos mokslą, 
kiekvieno žmogaus išganymas glūdi tobu
lume įžiūrėti i dalykų esmę.

Žymus palyginamojo religijos mokslo 
žinovas V. Vokietijoj, Bonnos universite
to profesorius Gustav Mensching duoda 
savo knygoje „Buddha und Christus“ bu
dizmo su krikščionybe palyginimą. Moks
lininkas teigia, kad budistų tikėjimo cen
tre nėra pats Budos asmuo, bet jo moks
las. Asmenims, kurie norėdavo patį meis

prybės ir tikėjimo vedami, jie pajėgia 
savo tėvynės ir tautos engėją sudrebin 
ti tvirtai skleidžiamais žodžiais Sovie
tų Rusijai:

Jūs meluojate! Jūs ne taiką, bet ver
giją, ne žmoniškumą, bet nužmogini
mą skleidžiate! Jūs, ir niekas kitas pa
saulyje, esate didžiausias pavojus žmo 
nių ir tautų laisvei! Jūs milijonus fiziš
kai ir dvasiškai laužote! Jūs visą pa
saulį savo valdančios klikos diktatū
rai norite pajungti ir stengiatės kiek
vieną jums skersai kelio stovintį su
naikinti!

Šie mažyčiai žmogeliai yra tikri dva
sios milžinai. Lietuvoje ir svetur jie 
šiuos žodžius beria keturiasdešimt pen
kis metus ir žodis po žodžio jiems se
kasi!

Mes matome savo pastangų vaisius. 
Lietuva yra gyva. Andropovo pradė
tas ir vis tęsiamas Helsinkio akto vyk
dymo priežiūros komitetų naikinimas, 
tikinčiųjų teisėms ginti komiteto per
sekiojimai ir nužudymai, pogrindžio 
spaudos gaudymai, jungtinių pabaltie- 
čių pastangų slopinimai, peticijų ir 
memorandumų pasirašytojų įkalini
mai nesustabdė mūsų tautos troškimo 
būti laisva, šie poreiškiai kainavo šim
tams žmonių laisvę, daugeliui bran
giausią turtą — jų gyvybę, bet tautos 
laisvės ryžtas nepalūžo. Kagėbistai 
privertė mūsų tautą vėl susigūžti ir 
būti atsargesne, bet ji tebėra gyva ir jos 
laisvės troškimo atgarsiai tautos vai
kų tarpe tik sustiprėjo.

Kiekvienas mūsų tautos narių per
sekiojimas tik sustiprina užsienio lie
tuvių pastangas garsiau pasaulyje 
skelbti apie grobuonišką Sovietų oku
paciją, apie jų melo ir klastos kelius, 
nešant pasauliui ne taiką ir laimę, bet

TIBETO LAMOS
DALAI LAMA TIBETE VIS DAR GERBIAMAS

trą matyti, jis atsakydavęs, kas jį matąs, 
tas mato ir jo mokslą. Tuo tarpu į tą pa
tį klausimą Kristus, pagal Jono evangeli
ją, atsakė: Kas mane mato, tas mato ir tą, 
kuris mane siuntė t.y. Dievą (plg. Jn. 12, 
44).

Tibeto pasikeitimas iš pasaulietiškos 
valstybės į daugiau dvasininkų valdomą 
kraštą, prasidėjo maždaug 12 a. pabaigoje, 
kada Sakya Pandita, ketvirtasis didysis 
lama iš Sakya vienuolyno, pasiskelbė sa
ve ir pasaulietišku valdovu ir kartu už
mezgė misionieriniais sumetimais santy
kius su Mongolija, kuri neužilgo pakluso 
budizmui. 17-ame amžiuje, Dalai Lamos 
Lob-sang Gyatso (1617-1682) viešpatavi
mo laikais, Tibetas tampa visiškai kleri
kalinio pobūdžio valstybe. Jis apsukriai 
apsaugojo savo valstybės sienas ir gavo 
paramos iš mongolų valdovo, o taip pat 
Tibeto valstybės suverenumo pripažinimą 
iš Pekino mandžiu dinastijos carų. Sekan
čio šimtmečio bėgyje Tibeto valstybingu
mas sustagarėja. Tiktai Dalai Lamai Thu- 
bden Gya-tso (1876-1893) pasiseka išvesti 
kraštą iš politinio sustingimo. Jo mėgini
mas kraštą liberaliniu būdu atnaujinti, su
silaukė iš konservatyviosios pusės pasiprie 
šinimų, o įvykiai užsienio politikoje nu
vedė kraštą į neišvengiamą krazę. Tibetas 
prarado politinę orientaciją ir pagaliau 
tapo komunistinės Kinijos ekspansinės po
litikos auka.

Sakoma, kad Pekino pareigūnai Tibete 
dabar bijosi, kad iš vėl atidarytų vienuoly
nų nepasklistų dvasia, kuri mėgintų Tibe
tą išlaisvinti. Vakarų žinovų manymu, yra 
palyginti maža tibetiečių grupė, kuri ener
gingai pasisako už savo tėvynės nepriklau
somybę ir jau keliolika kartų Jungtinėse 
Tautose prašė pagalbos, šitos politinės 
grupės įtaka verta dėmesio, nes tibetie
čių tarpe kiniečiai ir jų politinė santvar
ka nėra populiarūs.

Lhazoje abiejų tautų gyventojai gyve
na vieni šalia kitų. Senamiestyje tibetie
čiai, o vakarinėje miesto dalyje, daugiau
sia žemuose nameliuose, už aukštų mūrų 
kiniečiai. Abieju tautų žmonės vengia 
vieni kitų, nors oficialioji propaganda aiš
kiai pasisako už abiejų tautų bendradar
biavimą. Iš Kinijos finansinio biudžeto Ti
betui skiriami nemaži finansiniai resur
sai krašto ūkiui ir švietimo sistemai. Ti
betiečiai yra be to atleisti nuo visokių 
mokesčių ir duoklių; valstiečiai turi apsi
sprendimo laisvę sėjos klausimu, o taip 
pat ir derliaus pardavime. Be to, Tibetas, 
kuris turi autonominį statusą, gauna iš 
Pekino specialią finansinę paramą savo 
ūkio atstatymui.

Kinija nori padėtį Tibete normalizuoti, 
tad vietiniams tibetiečių partiniams valdi
ninkams leidžiama perimti atsistatydinu
sių kiniečių pareigas, šitas pasimainymas 
pareigomis priklauso programai, pagal ku
rią kiniečiai nori ‘įsigyti daugiau simpa
tijų vietinių gyventojų tarpe. Matyt Kini

kurstant karus ir pavergimą. Kiekvie
nas Sovietų nusikaltimas prieš tautų 
ir žmonių teises tik daugiau įrodo ru
siško komunizmo nuožmumą ir dvivei 
diškumą, padidina Lietuvos draugų 
ratą!

Prieš dvejus metus Europos parla
mentas pirmą kartą savo rezoliucija 
pabrėžė Pabaltijo valstybių teisę būti 
nepriklausomomis, šios pastangos pra
sidėjo nuo VLIKo išsiuntinėto 1979 
metų keturiasdešimt penkių pabaltie- 
čių memorandumo. Jos vystėsi VLI- 
Kui memorandumą primenant ir VLI- 
Ką sudarančioms politinėms grupėms 
vystant įtaiką, kad joms artimos politi
nės partijos skatintų savo parlamenta
rus rezoliuciją remti. Europos parla
mento dauguma Pabaltijo nepriklau
somybės reikalą parėmė. Ar ne keistą, 
kad nežiūrint persvaros parlamente, 
dvi dalyvaujančios Europos valstybės 
iki šiol pripažįsta Pabaltijo okupaciją 
kaip teisėtą aktą?

Žiūrint į ateitį, atrodo, kad šitą pa
dėtį reikia keisti, kad reikia Lietuvos 
padėtį Europoje daugiau populiarinti, 
reikia daugiau veikti vyriausybes Lie
tuvos naudai.

VLIKas, drauge su latvių ir estų 
pasaulinėm atstovybėm, šiemet ren
gia taikos ir laisvės ryžto žygį Skandi
navijoje. šis žygis turi daugialypius 
tikslus. Pirma, jis yra Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupacijos pristatymas ir 
demonstracija, kad mūsų laisvės troš
kimas yra gyvas. Tam įvykdyti reikia 
dalyvių — žmonių, kurie paaukotų sa
vaitę ar dvi šiam įvykiui. Antra, tai 
yra Sovietų Sąjungos teismas, kuris ro
dys europiečiams, kad Sovietų Sąjun
ga yra kalta už Antrojo pasaulinio ka
ro pradžią, dėl Stalino sandėrio su Hit

ja nori sudaryti įspūdį, kad laikui bėgant 
visa valdžia pereis į tibetiečių rankas. Ti
bete yra dar apie 200,000 kiniečių karei
vių, kurie prižiūri padėtį.

Šiandien Kinija suinteresuota, kad Da
lai Lama vėl sugrįžtų į Tibetą. Artima Da
lai Lamos giminė prieš keliolika metų lan
kėsi Tibete ir buvo vietos gyventojų la
bai entuziatiškai priimta. Pats Dalai La
ma savo grįžimo klausimu nėra viešai pa
sisakęs. Kiniečiai tikisi, kad Dalai La
mos grįžimo atveju įvyktų susitaikymas 
tarp tibetičių ir kiniečių. Mat Dalai Lama, 
po 26 m. tremties metų, savo tėvynėje vis 
dar labai gerbiamas.

Jonas Kokštas

PATRICIJAI
Patricijai VI a. pr. Kr. senovės Ro

mos imperijos aukštesnysis luomas, 
privilegijuota klasė. Ją sudarė impera
torių proteguojami provincijų atstovai. 
Patricijai turėjo išimtinę teisę naudo
tis žemių valdomis, kurios jiems teikė 
ekonominę galią. Plebėjai — gausin
giausias, žemesnysis, beteisis luomas, 
liaudis su aprėžtomis pilietinėmis ir 
politinėmis teisėmis, valstybės valdy
me nedalyvaujanti klasė.

Mūsų dienų, tai yra 20-jo amžiaus 
pabaigoje Rusijos imperijoje, visiškai 
panašiai kaip VI amžiuje pr. Kristų; 
vieton patricijų — bolševikų partija, 
kaip absoliutus viešpats, valdantysis 
ir privilegijuotas luomas, turintis ne
paprastas teises visose gyvenimo sri
tyse. Ūkininkų žemės nusavintos ir per
ėjo valdančiojo luomo — partijos — 
žinion. Įsikūrė stambūs kolchozai ir 
savchozai, valdomi partijos paskirtų 
pareigūnų. Buvę ūkininkai paversti 
kumečiais-kolchozninkais, kaip ir ple
bėjai turį teisę tik dirbti už labai men
ką atlyginimą išpildyti aukštas darbo 
normas. Kremliaus „mokslininkų“ 
propagandos teigimas, kad istorijos ra
tas atgal nesisuka, nebeatitinka realy
bei. Kitu atžvilgiu, skirtumas tarp Ro
mos patricijų ir Rusijos bolševikų yra 
labai didelis. Patricijai masiniai nežu
dė plebėjų, neturėjo prailgintos mir
ties koncentracijos lagerių, kitaip gal
vojančių plebėjų „negydė“ psichiatri
nėse ligoninėse, nepersekiojo religijos 
ir tikinčiųjų, neturėjo čekistų-KGB ar
mijos, neturėjo išradę tokių „moder
nių“ kankinimo priemonių, kaip pvz., 
„manikiūras“, t.y. įkaitintomis adato
mis badyti vergų panages ir daug kitų 
išradingų kankinimo priemonių.

Anuomet patricijai buvo daug kul
tūringesni, negu rusų bolševikai šian
dien.

Bužys

leriu, dėl Pabaltijo valstybių okupaci
jos, dėl mūsų tautų ir žmonių teisių 
laužymo. Trečia, šis įvykis rodys lais
viems europiečiams ir komunistų pa
vergtoms tautoms, kad pastovi taika 
nėra įmanoma be tautų ir žmonių lais
vės, be laisvo žmonių santykiavimo 
valstybėje ir tarp valstybių. Ketvirta, 
jis duos progą sudaryti artimesnius ry
šius tarp Europos ir pasaulio lietuvių 
ir mūsų jaunimo. Jis sumažins mus 
skiriančius nuotolius, pagyvins pa
saulines pastangas ir mūsų politines 
pasekmes. Penkta, šis bendras ir labai 
didelis darbas vysto lietuvių, latvių ir 
estų bendradarbiavimą ir pasitikėjimą 
vienų kitais bendro tikslo siekiant. Tai 
yra didelis ir svarbus įvykis, kurio VLI 
Kas vienas negali atlikti. Mes tikimės, 
kad jo reikšmę supras ir rems dalyva
vimu ir aukomis visi lietuviai, visos 
patriotinės organizacijos. Skandinavi
jos ryžto žygio atgarsiai jau pasiekė 
Lietuvą. Gautos žinios rodo, kad VLI 
Ko rengiamas įvykis yra sveikinamas 
ir atidžiai stebimas.

Tai truputis praeities atsiekimų ir 
ateities planų. Tai nėra vienintelės pa
stangos mūsų politiniame darbe. Yra 
svarbu atminti, kad darbas ne mažėja, 
bet didėja. Yra svarbu atminti ir 
džiaugtis, kad mūsų pastangų atgar
siai yra didesni, nei buvo anksčiau. 
Tai yra prošvaistės, kurios paskatina 
ne tik būti lietuviais, bet gyventi ir 
dirbti dėl mūsų tautos ir tėvynės lais
vės.

Vasario šešioliktosios proga, atnau
jinkime savo tikėjimą amžina Lietu
vos ir mūsų tautos laisvės teise ir ne
gailėkime darbo ir lėšų šiam tikslui 
siekti! Lietuva yra gyva ir ji bus lais
va!

Londono lenkų dienraštis DZIEN- 
NIK POLSKI (III.5) aprašė buvusio 
lietuvio partizano pergyvenimus.

Jonas Kadžionis, būdamas kelioli
kos metų jaunuolis, prisijungė prie par
tizanų, kurie veikė jo tėviškėje, prie 
Pajūrio. Partizanų grupės, kovojančios 
prieš sovietinį okupantą, tuo laiku bu
vo vadinamos Lietuvos Laisvės Armi
ja, vėliau — Žemaičių legionas.

1945 metais kai kuriuose liet, rezis
tencijos daliniuose buvo iki 800 vyrų. 
Okupacinė valdžia tuo laiku galėjo pa
sireikšti tik didesniuose miestuose ir 
administracijos centruose. Pirmaisiais 
kovų mėnesiais Lietuvoje partizanų 
skaičius siekė 30.000. Penkiasdešim
taisiais metais jų skaičius sumažėjo iki 
5.000. Masinės deportacijos sumažino 
gyventojų skaičių.

Po 1950 m. partizanų veikla turėjo 
tik sporadišką charakterį. Jonas Ka
džionis buvo tarp tų, kurie išsilaikė il
giausiai. 1953 m. jis buvo nubaustas

Kosciuškos pinigai
1794 m., jau vykstant Kosciuškos sukili

mui, Vyriausioji tautinė taryba nutarė 
išleisti popierinius banknotus, taip vadi
namus iždo bilietus. Tai buvo pati pir
moji popierinė valiuta Lietuvos-Lenkijos 
valstybėje.

Šis nutarimas buvo priimtas ryšium su 
labai bloga Valstybės padėtimi. Kariuo
menės išlaikymui ir apginklavimui reikė
jo lėšų, ir šį opų klausimą galėjo išspręs
ti tik nauja popierinių pinigų sistema, ku
rią įvesti buvo planuojama dar 1777 m.

1794 m. birželio 25 d. Iždo bilietų direk
cija už 10 tūkst. auksinų nupirko 200 ry
šulių olandiško popieriaus pinigų spaus
dinimui. Visi organizaciniai ir spausdini
mo rūpesčiai buvo pavesti vienam iš di
rektorių Andriui Kapostai.Tuo tikslu jis su 
darė sutartį su chemiku ir dažų specialis
tu Jonu Fridrichu Zeidliu. Svarbiausia 
buvo panaudoti tokius dažus, kad būtų už
kirstas kelias padirbinėjimams. Už falsifi
kavimą, remiantis naujos valiutos įstaty
mu, buvo skiriama mirties bausmė, o 
falsifikatorių bendrininkams — 50 tūkst. 
auksinų pabauda. Tiek banknotų, tiek ir 
dažų parinkimas buvo toks vykęs, jog su
kilimo laikotarpio pinigai, lyginant su ki
tomis Europos asignacijomis, buvo sun
kiausiai padirbami.

Pirmieji popieriniai pinigai pasirodė 
Varšuvoje, kuri tuo metu buvo apgulta 
carinės kariuomenės, o vėliau ir kitose

„MO1NININKAI“
(PASAKA, NE PASAKA, IŠ ŠILUTĖS APSKRITIES)

Šį nuotykį man papasakojo mano 
tėvelis. Tiksliai nebežinau, kurioje vie
toje ir kuriais metais tai atsitiko. Tik 
prisimenu dar ir šiandien, kad įvyko 
tuo metu, kai tėvelis, tardamas nelabai 
gražius ir sodrius žodžius, milijardi
nes popierinių reichsmarkių vertybes 
iš zuperinio maišo, kuris buvo kimšti- 
nai pilnas, iškratė virtuvėje į plytą ir 
uždegė...

Pačiame virtuvės stalo viduryje, lyg 
bijodamas, kad kas nors nepaliestų, 
buvo jis padėjęs tą dieną už paršelių 
porą gautus pirmuosius 20 litų.

Taigi, kaip tik tuo laiku bastėsi po 
(kraštą įvairūs kromelninkai, čigonai 
ir menininkai, (kurie visokiausiais vy
liais mėgino iš ūkininkų iškaulyti re
tus, bet labai vertingus, centus bei li
tus.

Buvo turgaus diena. Paprastai tur
gūs Šilutėje vykdavo kas antradienį. O 
į Šilutės turgus suvažiuodavo žmonės 
mažiausiai 50 km spinduliu skaičiuo
jant. Ir kuo neužversdavo žemininkai 
ir kopininkai turgų? Nuo tirštos sal
džios ir rūgščios grietinėlės iki balto 
naminio sūrio su kmynais ir be jų, nuo 
nykščio didumo juodųjų serbentų iki 
medaus spalvos svarintų kriaušių, nuo 
colio ilgumo stintikių ir pūkių iki stam 
baus vyro rankos storio ungurio. Galė
jai pirktis, ko tik akis ir širdis troško. 
O žemininkai ir kopininkai už savo 
rankų darbo vaisius įsigydavo jiems 
reikalingų prekių. Ir išgėrę ne vieną 
burnelę „magaryčių“ pas Oberstą arba 
Gaidį, jau dienai gerokai įpusėjus, pa
sukdavo namų link.

Kadangi daugeliui toloka iki namų, 
o pakelėse buvo nemažai karčemų, tai 
ne vienas ūkininkas sustodavo, tai vie
noje ar kitoje karčemoje neva pagirdy
ti arklių, o iš tikrųjų ketindavo tęsti sy
kį su kaimynais pradėtas gerti „ma
garyčias“.

Šitos progos laukdavo ir ja pasinau

atlikti bausmę darbo stovykloje Per- 
mos apygardoje. Kai 1978 m. J. Ka
džionis, jau 50 m. amžiaus vyras, grįžo 
į savo tėvynę, Šilalės rajono adminis
tracijos pareigūnai, kurių žinioje buvo 
Pajūris, nepanorėjo užregistruoti jo pa
so. Tada vietos klebonas kun. Abrama- 
vičius, norėdamas jam padėti, priėmė 
jį dirbti zakristijonu. Bet komunistai 
uždraudė jam dirbti tą darbą. Apsigy
venęs pas savo sergančią žmoną Mal
viną, J. Kadžionis per 6 metus neofi
cialiai kai kur uždarbiavo.

Neseniai jo brolis Aleksandras Ka
džionis, po karo apsigyvenęs Britanijo
je, pakvietė Joną ir jo žmoną apsigy
veni šiame krašte. Britų ambasada 
Maskvoje užtikrino, kad jie bus ma
loniai priimti, kai atvyks į Britaniją gy
venti. Bet tuo pat laiku Sovietų val
džios įstaigos nusprendė, kad Jono Ka- 
džionio prašymas išvykti į užsienį ne
gali būti patenkintas. Uždraudė jam 
gyventi Žemaitijoje ir jis buvo privers
tas išvykti į Rusiją.

Lenkijos bei Lietuvos vietovėse. Tačiau 
platūs gyventojų sluoksniai nelabai no
riai naudojosi nauja valiuta ir žiūrėjo į 
ją su nepasitikėjimu.

Vadinamieji Kosciuškos pinigai apyvar
toje buvo imtinai iki 1795 m. Jų atspaus
dinta vienuolika kupiūrų: 5, 10 grašių, I, 
4, 5, 10, 25, 100, 500 ir 1000 auksinų.

Asignacijos buvo subrošiūruotos kvitų 
knygelių pavyzdžiu. Atkirpus asignacijas, 
jų šaknelės likdavo direkcijos kontrolei. 
Kiekvienas banknotas turėjo vandens žen 
klus (raides „B.S.“), buvo atžymėtas 
spaustiniu antspaudu, ranka įrašytu eilės 
numeriu ir vieno iš direkcijos komisarų 
parašu.

šiuo metu pirmieji Lietuvos-Lenkijos 
popieriniai pinigai yra didelė numizmatinė 
retenybė. Juos savo kolekcijose turi tik 
nedaugelis muziejų ir privačių kolekcio
nierių

L.K. (FDB Lietuva)

V. LAPIENIS ŠVEICARŲ SPAUDOJ
Šveicarijoje leidžiamo tarptautinio in

formacijų biuletenio „Glaube in der zwei- 
ten Welt“ (Tikėjimas antrajame pasauly
je) tik ką išėjęs 4-tas šių metų numeris 
daug vietos skiria informacijai apie padė
tį Lietuvoje. Ištisi keturi paslapiai skiria
mi Vladui Lapienių:', kuris nepaisant jo 
senyvo 78-nerių metų amžiaus, šių metų 
sausio mėnesį vėl buvo suimtas.

dodavo „monininkai“. Jie karčemose 
rodydavo ūkininkams, jų žmonoms ir 
vaikams už į kepurę sumestą vieną, o 
kartais ir 2 litus, neįtikėtinas keiste
nybes.

Taip buvo ir tą dieną. Prirūkytoje, 
sūdytų silkių, rūgščių kopūstų, degti
nės ir nudūkusio alaus aromatu pripil
dytoje karčemos prietamsoje, išdidžiai, 
išilgai stalo žingsniavo „paradešritu“, 
kaip prūsiškas unterapicierius, juodas, 
pasipūtęs gaidys, pasibrukęs po spar
nu 8,5 m ilgumo rąstą.

Tuo metu, kai visi išsižioję stebėjo 
šį keistą reiškinį, atsivėrė durys ir pro 
jas įsigrūdo (karčemon mūsų kaimynas 
puodžius Raudys. Jis šito „seanco“ 
pradžios nebuvo matęs ir todėl išgir
dęs, kaip besarabo išvaizdos žmogus 
aiškino žiūrovams šį stebuklą, neiš
kentęs sušuko: — Kvailiai! Ne rąstą, 
o šiaudą velka gaidys po sparnu... Tuo 
ir pasibaigė „seancas“.

Puodžius Raudys išgėręs mierą ar 
dvi degtinės, grižo, griebtetėjęs bota
gą, atgal prie vežimo. Tik ką jis čia 
pamatė? Vietoje vežime paliktų gražių 
puodų suslėgti grybams, pienui raugin
ti, ar nakties metu po lova laikyti, vie
toje likusio tuzino neparduotų puodų, 
vežimas — pilnas įvairaus plauko ir 
dydžio šunų.

Raudys, apsukęs botagą, šoko mušti 
šunis iš vežimo. Mušė tol, kol paskuti
niam nesušėrė botagu per kuprą. O ta
da? Tada, jis pamatė, kad buvo su
kalęs visus puodus...
— Taip monininkas man iš keršto ap- 

monijo akis už tai, kad išjuokiau jo 
ką tik pradėtą „seancą“,— baigė mano 
tėvelis savo pasakojimą. Ir dėdamas li
tus į gerokai aptrintą odinę piniginę, 
kurios nuo karo pabaigos nebuvo var
tojęs, ir, palikdamas mane vieną su į 
dūmus pavirstančiais reichsmarkių bi
lijonais, išėjo kieman žiūrėti arklių.

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

Pabaltiečių 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.

AUKOS TAUTOS FONDUI
p. X — 50 sv.
P.B. Voveriai — 5 sv.
DBLS Nottinghamo sk. susirinkime au

kojo Taikos ir Laisvės kelionei paremti:
K. Bivainis, V. Bundonis, A. Gudliaus- 

kas, A. Ivanauskas, Iz. Klumbys, S. Kuz
minskas, P. Maksvytis, P. Pukys ir J. šu- 
kaitis — po 5 sv.
P.K.J.J. Anužiai, J. Brown, J. Juozelskis, 

J. Kičas, K.J. Makoveckai, O. Petravičius, 
A. šalčius ir P. Veikšra — po 2 sv.

Kiti po 1 sv. ir mažiau, viso 38.91 sv.
Iš viso aukų surinkta 99 sv. 91 p.
DBLS Wolverhamptono sk. susirinkime 

aukojo Taikos ir Laisvės kelionei paremti:
G. Kaminskienė — 10 sv.
J. Petkevičius ir V. Bundonis po 2 sv.
Kiti po 1 sv. Iš viso Wolverhamptone 

surinkta 30 sv.
Aukų rinkėjams ir visiems aukotojams 

nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

Londonas
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Didįjį ketvirtadienį 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.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Lietuvoje gyvenanti jauna moteris no

rėtų susirašinėti su užsienio lietuviais. Dėl 
adreso kreiptis į „Europos Lietuvio“ re
dakciją.

PAMALDOS
Manchcsteryje — Rekolekcijos kovo 30 

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

Rochdalėje — kovo 31 d., 12.30 vai.
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.

ROŽINIS
Rožinis — kovo 30 d., 5 vai. p.p., prie 

švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhamptone. Vieta pa
siekiama iš miesto centro autobusais Nr. 
513 ar 514. Važiuoti iki Eye infirmary.

Rožinis bus prieš Didž. Savaitę. Melsi
mės už mūsų vargstančią tėvynę Lietuvą. 
Prašome tą dieną jungtis su mumis į Ro
žinį.

N. Narbutienė

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.

PALAIDOTAS PRANAS PUPALAIGIS
Kovo mėn. 14 d., St. Patricks kapinėse 

rytų Londone, lietuviams skirtoje vietoje 
buvo palaidotas Pranas Pupalaigis.

Velionis buvo gimęs 1919 m., lapkričio 
2 d., Trakų apskrityje. Baigiantis Antra
jam pasauliniam karui, Pranas kaip ir ki
ti tūkstančiai pabaltiečių pasitraukė į Va
karus. Traukiantis vis tolyn nuo bolševiz
mo jam teko pervažiuoti visą eilę Euro
pos valstybių ir karui pasibaigus atsidūrė 
Italijoje.

Negalėdamas grįžti 'į savo gimtąjį kraš
tą, Pranas pasirinko D. Britaniją, į kurią 
atvyko 1947 m. Dirbo ir gyveno įvairiose 
Anglijos vietovėse, ilgiausiai Londono ra
jone — Harringay. Paskutinius 10 metų 
dirbo Harringay sodų priežiūros srityje.

Laidotuvių apeigas atliko ir šv. Mišias 
už velionio vėlę atnašavo kun. J. Sakevi
čius Londono Lietuvių bažnyčioje, kartu 
su Londono lietuvių parapijos chorvedžiu 
Justu Černium. Kapinėse visų vardu atsi
sveikino Z. Juras.

Prisiminsime Praną Pupalaigį kaip nuo
širdaus būdo, malonų, sugyvenamą asme
nį, prisiminsime kaip tikrą lietuvį patrio
tą, kuris prisidėjo ir rėmė lietuvišką tau
tinę veiklą išeivijoje.

Giliausios ramybės, mielas Pranai.
Z.J.

Stoke-on-Trent
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 2 d. B. ir P. Puodžiūnų bute su
sirinko DBLS Stoke-on-Trent skyriaus na
riai metiniam susirinkimui.

Darbotvarkėje buvo svarstomi šie rei
kalai: Motinos dienos paminėjimas ir Ru
dens sąskrydžio išvyka. Pranešimus pada
rė skyriaus kasininkas B. Puodžiūnas ir 
sekretorius VI. Dargis. Skyriaus kasoje 
yra 119 sv., iš tos sumos nutarta įmokėti 
10 sv. Tautos fondui, 10 sv. DBLS-gai ir 
10 sv. DBLJS-gai, nuperkant jų platina
mus loterijos bilietus. Be to, nutarta pa
remti skyriaus atstovus I. Andruškevičiū- 
tę ir B. Puodžiūną po 10 sv., vykstančius į 
metinį DBLS suvažiavimą Londone.

Susirinkusieji nariai perrinko senąją 
skyriaus valdybą, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — I. Andruškevičiūtė, sekr. — 
VI. Dargis, kasta. — B. Puodžiūnas, na
riai — Pr. Vencaitis ir A. Petronis. Revi
zijos komisijon išrinkti: K. Kamarauskas 
A. Walker ir J. Daubaras. VI. Dalyvis

W olverhamptonas
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d. Newhamptono Inn svetainėje 
įvyko Wolverhamptono DBLS skyriaus 
metinis susirinkimas. Buvo perrinkta sky
riaus valdyba, revizijos komisija ir išrink
tas atstovas į metinį DBLS-gos suvažiavi
mą Londone.

Šia proga skyrių aplankė C. v-bos pirm. 
J. Alkis ir narys E. Šova. Iš jų susirinki
mo dalyviai gavo informacijų apie DBLS 
veiklą ir kitokių naudingų patarimų.

Susirinkimui pirmininkauti buvo pa
kviestas E. šova. Jam dėkojame už gerą 
pravedimą.

Išrinkta nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis: pirm. — J. Bertašius, sekr. — 
J. Petkevičius, kasta. — A. Bundonis, na
riai — J. Žaliauskas ir G. Ivanauskienė. 
Revizijos komisija liko ta pati: V. Bundo
nis ir J. Ivanavičius. Atstovu į DBLS su
važiavimą išrinktas J. Bertašius.

Susirinkimas praėjo gražioj ir draugiš
koj nuotaikoj.

Dėkojame už apsilankymą C. v-bos na
riams ir linkime naujai skyriaus valdybai 
sėkmės. J.I.

Birminghamas
METINIS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 30 d., 12 vai., John Bright st. res
torane, miesto centre, šaukiamas metinis 
skyriaus susirinkimas. Bus renkama sky
riaus valdyba, atstovo rinkimas 'į metinį 
Suvažiavimą Londone, aptarti kiti sky
riaus reikalai.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

VASARIO 16
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

paskelbimo minėjimas ir šv. Kazimiero 
šventė Prancūzijos sostinėje šiais metais 
įvyko kovo 3 d. Italų katalikų misijos pa
talpose.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
aukojo kun. Claude Frikart, Paryžiaus 
arkivyskupijos užsieniečių sielovados ve
dėjas, ir kun. J. Petrošius, Prancūzijos lie
tuvių katalikų misijos vadovas.

Iškilmingo minėjimo pradžioje Ričardas 
Bačkis pristatė garbės svečius: Prancūzi
jos ambasadorių Bertrand de la Sabliere, 
Baltų draugijos pirmininką, estų, latvių, 
ukrainiečių ir gruzinų atstovus, Milašiaus 
raštų leidėją ir Milašiaus draugijos pirmi
ninką Andrė Silvaire ir kitus. Verta paste
bėti, kad Prancūzijos LB turi daug Lietu
vos bičiulių. Vasario 16-tosios minėjimas 
yra kartu ir reprezentacinė Lietuvos šven
tė, kurioje dalyvauja daug kitataučių. Į 
minėjimą susirinko per 100 žmonių. Taip 
pat buvo malonu matyti svečių iš kitų 
kraštų, ypač iš JAV, jų tarpe Ričardą ir 
Raimondą Kontrimus.

Ambasadorius de la Sabliere pasveikino 
visus lietuvius, prisimindamas 1938-1940 
metų laikotarpį Lietuvoje, kada jis buvo 
Prancūzijos atstovybės diplomatinės tarny
bos narys Kaune.

Pagrindinę kalbą pasakė Pierre Valli- 
not, prancūzas žurnalistas, kuris domisi 
Pabaltijo kraštų likimu. Minėjimo daly
viams jis prisistatė kaip eilinis prancūzas. 
Štai kai kurie jo pasisakymai apie paverg
tos Lietuvos padėtį:

„Minėdami jūsų nepriklausomybės at
gavimo sukaktį ir jūsų globėjo šv. Kazi
miero šventę, jūs pradėjote pamaldomis. 
Tai galėtų truputį nustebinti prancūzus, 
daugiau kaip šimtmetį gyvenančius supa
saulietintoje visuomenėje, kurioje Dievas 
ir pasaulis yra du skirtingi dalykai. Lie
tuvių krikščioniškumas prancūzus ne
stebina, bet religija sujungta su patriotiz
mu jiems yra svetima sąvoka. Kaip būtų 
gerai, kad šiuo atžvilgiu prancūzai paim
tų pavyzdį iš lietuvių. Juk Dievas padarė 
dangų ir žemę ir nereikia atskirti tikėjimo 
nuo žemiškų dalykų.

„Prancūzai apie jūsų kraštą mažai teži
no. Daug kas iš jų gerai žino, kur yra 
Dakaras, Bangkokas ar net Noumea, bet 
kiek prancūzų žino apie Lietuvą, kuri yra 
Europoje! Kuriems Costa del Sol pakran
tės nėra taip toli, dažnai nežino kad Lietu
vos vakarinė siena yra arčiau Paryžiaus, 
negu žinomieji Ispanijos pliažai“.

Apie Lietuvos padėtį reikia daugiau in
formuoti visuomenę. Prelegentas tai siūlė 
ne vien tik iš solidarumo jausmo Lietuvai 
kaip kitam Europos kraštui, bet ir dėl 
prancūzų tautos laisvės išsaugojimo. Visi 
turi suprasti, ką reiškia sovietų vergija, 
kuri yra taip arti Prancūzijos — 240 km. 
nuo Alzaso pasienio.

Sovietų priespauda išsilaiko su baimės 
ir tylos pagalba. Dabar sovietai yra tokio
je padėtyje, kaip pasenusios kurtizanės, 
kurios savo gyvenimo pabaigoje suburžua- 
zėjo ir dangstosi garbingumo fasada. Tą 
sovietų veidmainišką fasadą visais būdais 
turime griauti, informuojant spaudą, te
leviziją ir radiją kokiose sunkiose sąlygo
se gyvena lietuviai Lietuvoje: apie jų iš
vežimus, kalinimus ir uždarymus 'į pschia- 
trines ligonines, tik dėl to, kad lietuviai 
nori būti nepriklausomi ir ištikimi savo 
religijai.

Bertolt Brechtas, marksistinių pažiūrų 
rašytojas, yra gerai pasakęs: „Tie, kurie 
girdi besišaukiančius pagalbos ir tyli, pa
tys šauks ir nebus girdimi“.

Mes Vakaruose negalime tylėti. Niekad 
nereikia praleisti progos pataisyti klaidin
gus pareiškimus. Laiškas ir pašto ženklas 
yra ginklai!...

Toliau prelegentas iš daugelio susiraši
nėjimų Lietuvos problemomis papasakojo 
keletą pavyzdžių iš jo veiklos. Jis yra pa
rašęs Respublikos prezidentui F. Mitte- 
randui prieš jam vykstant 1984 m. birželio 
mėnesį į Maskvą, prašydamas prezidento 
atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidi
mą Lietuvoje. Prancūzijos Užsienių Reika
lų Ministerija laišku atsakė, kad prancū
zų valdžia nėra pripažinus Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos. Prancūzi
jos valdžia viską daro ginti žmogaus teises 
pasaulyje. Prezidentas yra pareiškęs Krem 
liuje, kad tokia politika yra vedama tarp-

Bradfordas
MARGUČIŲ KONKURSAS

Balandžio 8 d., Velykų pirmadienį, 2.30 
vai., Vyties klube rengiamas

Velykų margučių konkursas.
Programoje: margučių premijavimas, 

ritinėjimo varžybos ir kita. P. Pucevičius 
rodys filmus apie Vasario 16 ir Kariuo
menės šventės minėjimus, įvykusius Vy
ties klube.

Kviečiame kuo gausiausiai atsilankyti.
Vyties Klubo Valdyba

PARYŽIUJE
tautinėje plotmėje ir tarpusavio sutartyse. 
Be to, paskaitininkas yra susirašinėjęs su 
didele kartografijos kompanija Michelin. 
Jis jiems priminė, kad jų išspausdintuose 
žemėlapiuose ne vien tik Pabaltijo kraštai 
yra pažymėti kaip dalis Sovietų Sąjungos, 
bet ir kraštų vardai iškraipyti, verčiant iš 
rusų cyrilikos alfabeto. Prelegentas laiške 
užklausė, ar ta pati kartografijos kompa
nija 1940-44 metais, kada Prancūzija bu
vo užimta vokiečių, būtų išdrįsusi Pran
cūzijos žemėlapiuose pavadinti Elsass ir 
Lothringen vietoje Alsace ir Lorraine. 
Michelin kompanija jam atsakė, kad jie 
savo žemėlapiuose krašto sienas atžymėjo 
tokias, kokios jos yra de facto, bet kad 
ateityje jie atkreips dėmesį dėl trijų Bal
tų kalbų vartojimo žemėlapiuose.

Labai svarbu rašyti disidentams-kali- 
niams ir priminti, kad jie nėra užmiršti. 
Pasiuntus jiems laiškus registruotu paštu 
ir gavus pašto pranešimą, kad laiškas bu
vo 'įteiktas, kyla abejonės, jog patys adre
satai jų negauna. Visus tokius pasirašytus 
pašto pranešimus reikia siųsti į Jungtinių 
Amerikos Valstijų Kongreso komisiją, kuri 
tyrinėja pašto išdalinimą Sovietų Sąjun
goje.

Paskaitininkas yra labai veiklus ir ski
ria daug laiko mūsų krašto padėtį primin
ti visuomenei.

Minėjimo meninę dalį atliko iš Vokie
tijos atvažiavusi solistė Nelė Paltinienė. 
Ji gražiai išpildė visą eilę estradinių dai
nų lietuviškai. Neseniai pasirodė solistės 
dainų rinkinys, įregistruotas juostelėn. 
Minėjimo dalyviai turėjo progos ją įsigy
ti.

Po programos visi vaišinosi užkandžiais 
ir smagiai šnekučiavosi ir dalijosi 'įspū
džiais iki vėlyvo vakaro.

Žiba Klimienė
Paryžius, 1985 III 13.

NAUJA PARYŽIAUS JAUNIMO 
VALDYBA

Paryžiaus lietuvių jaunimas išsirinko 
naują valdybą: pirmininkas — Vytas Bač
kis, sekretorė — Jolanta Vaičaitytė-Goutt, 
iždininkas — Rimas Bačkis, narys kultū
riniams reikalams — Jonas Rosales.

Visais jaunimo reikalais prašome kreip
tis: V. Bačkis, c/o Communautė Lithuan- 
niene en France. 7, rue dės Lions-Saint- 
Paul, 75004 Paris, France.

„DU GAIDELIAI“ — NAUJAI 
IŠLEISTA PLOKŠTELĖ 

VAIKAMS!
Kviečiame užsisakyti naujai išleistą 

dainų ir žaidimų plokštelę vaikams: 
nuo naujagimių iki 13 metų amžiaus. 
„DU GAIDELIUS“ sukūrė ir išpildo 
kanadiečiai: Vaidotas Vaičiūnas, Ire
na čerškienė iiš Hamiltono; Rūta Va
laitienė iš Oakviles. Andrius čerškus iš 
Hamiltono ir Paulius Vytas iš Toron
to — muzikos palydovai. Rinkinyje 
girdėsite jau gerai žinomus veikalus ir 
taip pat naujai aranžuotus ir įdomiai 
išpildomus naujus veikalus. Visos dai
nelės ir žaidimai akomponuojami įvai
rių garsų palyda. Prie dainelių pritai
kyti judesiai, žaidimai ir libretas at
spausdinti knygutėje, kuri gaunama 
kartu su plokštele. Dainininkai patys 
augina jaunas šeimas.

Plokštelės pavyzdinė juostelė buvo 
pirmą kartą grojama Jaunų šeimų 
stovykloje Wasagoje, Kanadoje, 1984 
m. vasarą išbandymui, kaip patiks ma
žiems vaikučiams. Vaikai ją labai pa
mėgo ir nenustodavo šokti ir dainuoti 
— taigi veikalas jau yra išbandytas ir 
yra gavęs pritarimą mūsų didžiausių 
„kritikų“ — vaikų!

Plokštelė tinkama kaip Velykinė do
vanėlė vaikams, bei naudinga vaikų 
darželiams, lituanistinių mokyklų pra
diniams skyriams bei kaip dovana įvai
rioms progoms. Plokštelės kaina (kartu 
su knygele) 1 1 dol. plius pašto perlai
dos kaina.

Užsakymus siųskite jau dabar, kad 
Velykų Bobutė suspėtų ją padovanoti 
Jūsų vaikučiams šių Velykų proga! 
„DU GAIDELIAI“ c/o A. Juozapa
vičius 68 Princeton Road, Toronto, 
Ont., CANADA M8X 2E4. Telefonas 
vakarais: (416) 239-0995.

TREJOS DEVYNERIOS
Pokelis su prisiuntimo išlaidomis £3.50 

Baltic Stores & Co.
11 London Lane, 

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

Lietuviai
pasaulyje

KUN. V. PIKTURNA
Kun. Vytautas Pikturna, ilgai dirbęs 

Angelų karalienės parapijoj Brooklyne, '■ 
N.Y., jai užsidarius, išėjo į pensiją ir per- '■ 
sikėlė į Singer Island, Fla. Vasario mėn. ? 
jam suėjo 70 metų. Pernai minėjo 45 me- . 
tų kunigystės sukaktį. Kaune jis yra bu- < 
vęs IV gimnazijos kapelionu. Vokietijoje 
kalėjęs Dachau koncentracijos lageryje.

ARAS LAPINSKAS
Aras Lapinskas Morgan Park, JAV, 

akademijos konkurse laimėjo pirmąją vie
tą. Šis laimėjimas Arui teikia 20 tūkstan
čių dolerių pilną stipendiją ketverių metų 
studijoms Morgan Park akademijos aukš- j 
tesniojoje mokykloje.

DAIL. A. MONCYS
Paryžiuje gyvenantis dailininkas Anta

nas Moneys pastaruoju metu dvejose pa
rodose eksponavo savo naujausius kūri
nius — piešinius, reljefus, akvareles ir i 
kolažus. Jis vadovauja skulptūros kur
sams Paryžiaus universiteto miestelyje.

POETAS KUN. L. ANDRIEKUS
Kun. Leonardas Andriekus, poetas ir I 

„Aidų“ žurnalo redaktorius, paruošė nau- | 
ją savo eilėraščių rinkinį „Priglausk mane. 
Rūpintojėli“. Neužilgo pasirodys knygų 
rinkoje.

BUDRIO FOTO ARCHYVAS
Dr. Milda Budrienė įsteigė savo vyro a.a. 

dr. Stasio Budrio atminimui skirtą fondą, , 
kuriuo bus remiamas Čikagoje veikiantis 
Lietuvių foto archyvas. Jo vadovybė dėl 1 
šio fondo nutarė pakeisti archyvo pavadi- j 
nimą. Dabar jis vadinsis Budrio lietuvių 
foto archyvu. Adresas: 2345 W. 56th St., | 
Chicago, IL. 60636, USA.

N. IR A. PALTINŲ KONCERTAS 
FLORIDOJE

Balandžio 17 d. Lietuvių klube bus so- I 
listės Nelės ir muz. Arvydo Paltinų (iš I 
Vokietijos) pramoginių dainų koncertas.

Koncertą renga BALFo skyrius.

POETO B. BRAZDŽIONIO REČITALIS
Floridos LB St. Petersburgo apylinkė | 

rengė poeto Bernardo Brazdžionio poezi
jos rečitalį, kuris įvyko kovo 27 d. Liet. | 
klubo patalpose.

Poetas gyvena Californijoje.
Be to, programoje dalyvavo pianistė I 

Kristina Grabnickaitė, viešnia iš Orlando. I

KELIONĖ PO KARIBŲ JŪRĄ
St. Petersburgo SLA 378 kuopa suorga- j 

nizavo kelionę po Karibų jūrą. Išplaukė j 
sausio 25 d. ir grįžo vasario 2 d. Aplankė 1 
Jamaicą, Meksiką ir kitas vietas.

Oras buvo gražus, kelionė pilna 'įspū- 4 
džių. Išvykoje dalyvavo 25 lietuviai.

ST. PETERSBURGO SVEČIAI 3
St. Petersburgo lietuvių kolonija, ypač S 

žiemos metu, susilaukia svečių iš visos g 
Amerikos, Kanados ir net kitų kraštų, ku- | 
rie atvyksta praleisti čia žiemą. Jie akty- g 
viai pasireiškia ir vietos lietuvių veikloje. ;

Sausio 27 d. pietus paruošė žiemotojai g 
iš Kanados ir pelną paskyrė Vasario 16 g 
gimnazijai (400 dol.). Pietų metu buvo į 
renkamos aukos ir dar surinkta 225 dol. 1 
Taigi iš viso pasiųsta gimnazijai 625 dol.

DAILĖS KONKURSAS BRAZILIJOJ

Baigiantis jubiliejiniams šv. Kazimiero ; 
metams, Sao Paulo kultūrinis centras | 
„Centro Cultural Francisco Matarazzo So- | 
brinho“ drauge su lietuvių Šv. Kazimiero | 
metų komitetu paskelbė plataus masto, j 
visą Braziliją apimantį dailės konkursą, g 
Konkurso tikslas: skatinti religinį meną ir 1 
įsijungti į Tarptautinius jaunimo metus, I 
švento jaunuolio garbei skirtu kūriniu. I 
Vieno milijono kruzeirų premija bus pa- I 
skirta už geriausią paišybos, tapybos, | 
skulptūros ar graviūros kūrinį, apibūdi- | 
nantį Lietuvos karalaičio ir jaunimo gio- f 
bėjo sv. Kazimiero asmenybę. Kuriniai t 
turi būti pristatyti iki birželio 30-tos die- 1 

I nos. Žiuri komisiją sudarys du brazilų kul- g 
tūrinio centro, du lietuvių Šv. Kazimiero Į 
jubiliejaus komiteto atstovai ir vienas me- i 
no kritikas, kurį paskirs Sao Paulo Meno į 
Kritikų Draugija. Premija bus įteikta su | 
atitinkamom iškilmėm viešu aktu rugpjū- 1 
čio 29 dieną. Konkursą globoja Sao Paulo i 
valstijos gubernatorius ir valstijos Kultū
ros sekretoriatas. Konkursas yra skelbia
mas visoje brazilų spaudoje ir specialiu į 
lankstinuku, kurį Kultūrinis Centras yra 
išsiuntinėjęs atskiriems brazilų dailinin
kams ir meno mokykloms. Lankstinukas 
pateikia šv. Kazimiero biografijos bruo- į 
žus.
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