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PLB VEIKLA
ŠAUKIAMAS PLB SEIMO 

KORESPONDENCINIS POSĖDIS

PLB Valdyba nutarė šiais 1985 metais 
sušaukti PLB Seimo korespondencinį po
sėdį, kurio metu Valdyba pateiks savo 
dvejų metų veiklos apyskaitą seimo na
riams ir atsiklaus jų nuomonės keliais 
klausimais. Seimo nariai pasisakys dėl 
seimo nutarimų Lituanistikos katedros 
reikalu ir sekančio seimo datos.

PLB VALDYBOS NARIAI AKTYVIAI 
DIRBA

Kovo 9 d. PLB vicepirmininkas Algi
mantas Gečys buvo Toronte ir tarėsi su 
Kanados Lietuvių Bendruomenės irVLIKo 
atstovais apie tinkamą lietuvių pasiruo
šimą žmogaus teisių ekspertų konferenci
jai, kuri vyks gegužės 7 — birželio 17 
Ottawoje, Kanadoje, kaip Madrido konfe
rencijos išdava ir pasiruošimas Vienos 
konferencijai 1986 metais.

Kovo 15-18 dienomis PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas lankėsi St. Petersbur- 
ge Floridoje, ten davė pranešimą lietuvių 
visuomenei apie PLB veiklą, Australijos 
lietuvių dienas, kalbėjosi su LB darbuoto
jais apie Lituanistikos katedros aukų va
jaus sustiprinimą, OSI problemas ir atei-

LITUANISTIKOS KATEDRA
LITUANISTIKOS KATEDROS 
AUKOTOJAI BUS PAGERBTI
PLB Fondo vadovybe nutarė, kad 

visi Lituanistikos katedros aukotojai 
būtų tinkamai įvertinti ir pagerbtį. /To
dėl katedros steigimą pabaigus ir 
600,000 dol. surinkus, visų aukotojų, 
paaukojusių 1 dol. ar daugiau, vardai 
ir pavardės bei galutinės sumos bus su
rašytos į dvi specialias Lituanistikos 
katedros aukotojų knygas, kurių viena 
bus laikoma Illinois universitete Chica- 
goje, o antra PLB raštinėje Jaunimo 
Centre Chicagoje.

Paaukoję nuo 1 dol. iki 999 dol. 
bus vadinami rėmėjai, nuo 1,000 iki 
4,999 dol. mecenatai, nuo 5,000 iki 
9999 dol. steigėjai, o 10,000 dol. ar 
daugiau garbės steigėjai.

50 dol. ar daugiau paaukoję rėmė
jai mecenatai, steigėjai ir garbės stei
gėjai gaus atitinkamus pažymėjimus- 
diplomus.

500 dol. ar daugiau paaukojusių var
dai ir pavardės bus įrašytos į dvi spe
cialias garbės lentas, kurių viena bus 
pakabinta Illinois universitete Chica
goje, o antra — PLB raštinėje Jauni
mo Centre Chicagoje.

Jei atsirastų asmuo, šeima ar or
ganizacija, kurie paaukotų 250,000 
dol. ar daugiau, tai jų vardu būtų gali
ma pavadinti ir pačią katedrą.

Visos aukos JAV ir Kanadoje gali 
būti nurašomos nuo mokesčių. Čekius 
ir testamentinius palikimus rašyti LI
THUANIAN WORLD COMMUNI
TY FOUNDATION vardu ir siųsti 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636.

Šiais metais visame pasaulyje vyks
ta vajus Lituanistikos katedrai surink
ti likusią 240,000 dol. sumą. Iki šiol 
jau gauta 360,000 dol. iš dosnių lietu
vių, jų draugų ir organizacijų. Litua
nistikos katedra jau veikia nuo praė
jusių metų rugsėjo mėnesio, jai vado
vauja prof. dr. Bronius Vaškelis.

PLB inf.

nančius JAV LB tarybos rinkimus. Su 
ten gyvenančiu VLIKo pirmininku dr. K. 
Bobeliu pasitarė apie bendrą veiksnių me
morandumą JAV Valstybės sekretoriui dėl 
OSI reikalų ir apie veiksnių konferenci
jos šaukimą šių metų rudenį.

Kovo 23 d. PLB vicepirmininkas My
kolas Drunga dalyvavo Baltų laisvės ly
gos suruoštoje žmogaus teisių konferen
cijoje Los Angeles mieste ir kalbėjo apie 
PLB darbus bei planus žmogaus teisių gy
nime.

Vasario mėnesio viduryje PLB vicepir
mininkė Milda Lenkauskienė lankėsi Švei
carijoje ir ten susitiko su Šveicarijos LB 
krašto valdybos pirmininku Narcizu Prie
laida, su kuriuo pasitarė bendruomeniš
kais reikalais.

Balandžio-gegužės mėnesiais PLB vice
pirmininkė Birutė Jasaitienė vyks ap
lankyti Pietų Amerikos lietuvių ir ten su
stiprinti lituanistinio švietimo reikalus.

PLB VALDYBA SIEKIA VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJOS

PLB seimas 1983 metais nutarė, kad dėl 
skirtingos atskirų veiksnių kilmės bei pri
gimties šiuo metu tinkamiausia koordina
cijos forma yra atnaujintos periodinės 
veiksnių konferencijos, kurias, paskutinės 
1974 m. White Plains konferencijos pa
vyzdžiu, kviestų PLB ir VLIKo valdybos. 
Atnaujintas konferencijas sudarytų White 
Plains dalyvavę veiksniai, ir jos vyktų 
ta pačia tvarka, kol ji nebūtų pakeista 
bendru susitarimu.

PLB valdybos pirmininkas Vytautas Ka
mantas praėjusių metų rugsėjo mėnesį žo
džiu pasiūlė VLIKo valdybos pirmininkui 
dr. K. Bobeliui, kad abi valdybos (PLB ir 
VLIKo) sekančią veiksnių konferenciją 
šauktų 1985 metų rudenį, šį siūlymą PLB 
pirmininkas pakartojo VLIKo pirminin
kui kovo 17 d., pasiūlydamas veiksnių kon
ferenciją sušaukti 1985 metų spalio mė
nesio pabaigoje Dainavos stovyklavietėje, 
Michigano valstybėje. VLIKo pirmininkas 
pažadėjo šį klausimą iškelti sekančiame 
VLIKo valdybos posėdyje.

JAUNIMO SĄSKRYDŽIAI 
AUSTRALIJOJE

PLB valdybos pirmininkui Vytautui Ka- 
mantui, vicepirmininkui Rimantui Dirvo- 
niui ir PLJS pirmininkui Gintarui Grušui 
lankantis Australijoje praėjusių metų pa
baigoje buvo sutarta su Australijos Lietu
vių Bendruomene, su Australijos Lietuvių 
jaunimo sąjunga ir Australijos Lietuvių 
sporto vadovais, kad VI-sis Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongresas ir III-sios Pa
saulio Lietuvių sporto žaidynės vyks Aus
tralijoje. Jaunimo kongresas prasidės 1987 
m. gruodžio pabaigoje ir baigsis 1988 m. 
sausio pradžioje, o Sporto žaidynės vyks 
1988 gruodžio pabaigoje. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė pažadėjo savo paramą 
abiem įvykiams.

D.G. ELENOS CIPLIJAUSKAITĖS 
STIPENDIJŲ FONDAS PRIE 

L.K.M. AKADEMIJOS
Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė savo 

motinos atminimui įsteigė stipendijų 
fondą. Stipendija yra kasmetinė 1500 
dolerių, skiriama studentui ar studen
tei, ruošiančiam doktoratą iš Lietuvos 
istorijos. Suinteresuoti studentai pra
šomi kreiptis į Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos Centro Valdybą, 
Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, 
Italija.

KAM TARNAUJA MELAS?
Neseniai knygynuose pasirodė K. Bag

donavičiaus feljetonų pamfletų rinkinėlis 
„Dialogai“ (Vilnius, Vaga, 1984 m.). Iš 
šios knygutės Lietuvos tikintieji sužinojo, 
kaip, pasiremiant Kauno Kunigų semina
rijos Rektoriaus interviu, Londono dien
raštyje „Guardian“ iškreiptai vaizduoja
ma Bažnyčios padėtis mūsų krašte (243 
psl.).

Štai rektorius dr. kun. V. Butkus pasa
koja, kad 1982 metais kovo mėn. buvusi 
pašventinta nauja Seminarijos bažnyčia. 
Tai netiesa. Ta bažnyčia nėra nauja. 1982 
m. Seminarijai buvo grąžinta Švč. Trejy
bės bažnyčia, kuri iš jos buvo atimta prieš 
20 metų. Per tuos metus iš nuostabios baž
nyčios beliko tik sienos, sugriauti gražiau
si altoriai, sunaikinti meniški paveikslai 
ir statulos. Bažnyčia buvo paversta knygų 
bazės sandėliu.

Manoma, kad atgauti bažnyčią yra pa
dėjęs a.a. kard. Alfredas Bengsas, kai jis 
lankydamasis Lietuvoje buvo nustebintas 
menka Kunigų seminarijos koplytėle, ku
rioje trūko ir šviesos, ir oro, ir vietos.

Kun. V. Butkus teigia, jog Lietuvoje yra 
laikomos pamaldos jaunimui. Iš tiesų val
džia leidžia tokias pamaldas tik Kunigų 
seminarijos auklėtiniams. Visiems žinomi 
faktai, kaip sovietinė valdžia reaguoja į 
jaunimo rekolekcijas, į Kalėdų eglutes 
vaikams, mokslo metų pradžios paminėji
mą šv. Mišių auka jaunimui. Visa tai 
skelbiama ne tik religinių susivienijimų 
nuostatų pažeidimu, bet net antitarybine 
veikla. (Taip buvo kaltinamas ir kun. Si
gitas Tamkevičius teisme). Rektorius to
liau pasakoja: „...tikintiems jaunuoliams

leidžiama patarnauti prie altoriaus“. Tai 
labai klastingas pasakymas. Atkreipkite 
dėmesį — nesakoma vaikams, bet jaunuo
liams. Religinių susivienijimų nuostatai 
tai leidžia tik jaunuoliams, sulaukusiems 
18 metų. Jei Lietuvoje vaikai patarnauja 
prie altoriaus, tai tik dėl to, kad yra ku
nigų, kurie tų nuostatų nepaiso, bet va
dovaujasi Kristaus žodžiais „Leiskite ma
žutėliams ateiti pas mane“.

Džiaugiamasi tarsi 22 seminaristai, 1982 
metais priimti į Kunigų seminariją, jau 
sudaro labai didelį skaičių. Prieš karą 
Lietuvoje buvo ne viena seminarija ir į 
jas buvo priimama žymiai daugiau jau
nuolių. Be to, iš 22 klierikų neaišku, kiek 
iš jų pasieks šventimus. Tikriausia jų bus 
žymiai mažiau, nei tais metais mirs kuni
gų. Tokia padėtis kartojasi metai iš metų, 
nepaisant viso sovietinės valdžios „geru
mo“. Ar tai' normalios Bažnyčios darbo 
sąlygos?

Tame pačiame straipsnyje spausdina
mas Vilniaus šv. Rapolo parapijos klebono 
Antano Dilio pasisakymas prieš Lenkijos 
Katalikų Bažnyčią. Iš kur kun. A. Dilys 
žino, kad Lenkijos kunigai daugiau užsii
ma nacionalizmu ir mažiau kalba apie 
Dievą? Šį kaltinimą mes girdim bedievių 
spaudoje taikomą ir uoliesiems Lietuvos 
kunigams.

Nežiūrint praeityje buvusių nesusiprati
mų, Lietuvos tikintieji palankiai vertina ir 
domisi kaimynų lenkų pastangomis taip 
pat nelengvomis sąlygomis išsaugoti tikė
jimą savo tautoje.

(LKB KRONIKA Nr. 65, 1985)

Gorbačiovas graso Pakistanui
Pakistano prezidentas gen. Zia-ul-Haq 

pasakė demokratiškai išrinktam parlamen
tui, kad jam viešint Maskvoje, per Černen 
kos laidotuves, naujas Sov. Sąjungos ly- 
reris perspėjo jį dėl padėties Afganistano- 
Pakistano pasienyje. M. Gorbačiovas pa
sakęs jam, kad Pakistanas privalo nusto
ti teikti karinę pagalbą Afganistano par
tizanams, nes, priešingu atveju, šiame ra
jone „saugumo aplinka“ turės pablogėti.

Iš to perspėjimo galima padaryti išva
dą, kad Sov. Sąjunga ruošiasi netrukus 
sukurti Pakistanui naują galvosūkį. Sovie
tų kareiviai, persekiodami islamiškus re
zistentus, dažnai peržengia Pakistano sie
ną. Maskva kaltina Pakistaną dėl ginklų 
ir kitų reikmenų tiekimo partizanams. 
Pakistanas ligšiol tai paneigdavo.

Praėjusiais metais sovietai daug kartų 
pažeidė Pakistano teritoriją ir oro erdvę, 
nužudydami per 200 žmonių ir padary
dami daug materialinių nuostolių. Pakis
tano prezidentas pasakė parlamento ats
tovams; kad jie turi nenusileisti sovietų

grasinimams, kaip reikalauja jų garbė.
Naujai paskirtas Pakistano ministras 

pirmininkas Mohamed Chan Junejo pa
reiškė parlamentui, kad jis pirmoje eilėje 
sieks krašte įgyvendinti demokratinę san
tvarką ir iš Pakistano padaryti tikrą is
lamišką valstybę. Parlamentas vienbalsiai 
pareiškė jam pasitikėjimą ir reikalavo, 
kad kuo grečiau būtų atšauktas karo sto
vis.

Komentuodamas Sov. Sąjungos grasini
mus, Londono „Daily Telegraph“ sako, 
jog neabejotinai Pakistanas yra svarbiau
sias prieglobstis Afganistano partizanams 
ir trims milijonams pabėgėlių. Taip pat 
nepaslaptis, kad per Pakistaną eina gin
klų transportas iš Europos, Egipto, Persų 
įlankos ir pietų-rytų Azijos. Gorbačiovas 
galbūt grasina dėl to, kad pastaruoju lai
ku Vašingtonas nutarė padidinti pagal
bą Afganistano partizanams. Tuo grasini
mu jis nori pasakyti saviems ir sveti
miems, kad rusai pasitraukti iš Afganista
no neskubės.

SUOMIAI NENORI VERGAUTI
Kaip praneša anglų spaudos korespon

dentai, Suomijos komunistų partijos ne
eilinis kongresas, posėdžiavęs Helsinkyje 
kovo 23-24 d., nutarė atitolti nuo ligšio
linės paklusnumo Maskvai politikos ir 
kurti nuosavą komunizmo formą.

Nebodamas Sov. Sąjungos komunistų 
partijos kritikos, kongresas pritarė naujo 
partijos pirmininko Arvo Talto politinei 
linijai. Opozicijos kaip ir nebuvo, nes 
kompartijos pro-maskvinė frakcija kon
gresą boikotavo.

Arvo Aalto buvo išrinktas partijos pir
mininku praeitų metų kongrese, kuriame, 
kaip broliškos partijos delegatas, dalyva
vo Grigorij Romanov, buvęs tuo laiku 
kandidatu į Černenkos sostą. Slaptame 
kongreso posėdyje jis perspėjo suomių ko
munistus, kad nepriklausomybės siekian
čių frakcijų veikla gali privesti prie par-

tijos likvidacijos. Grigorij Romanov tada 
pasakė, jog Sov. Sąjungos komunistų par
tija visuomet rems Suomijos marksistinę- 
lenininę partiją, leisdamas suprasti, kad 
daugumos atstovų išrinkta partijos vado
vybė nebus Maskvos pripažįstama.

Ligšiol Suomijos komunistų partijos ma
žumoje buvusi pro-maskvinė frakcija ir 
didesnį užnugarį turinti nuosaikiųjų fra
kcija vengė sudaryti tokią padėtį, kurioje 
Maskva galėtų pasirinkti atvirai remti 
vieną frakciją, kovojančią prieš antrą. 
Dabar tačiau, kai kongresas leido partijos 
vadovybei, reikalui iškilus, pašalinti disi
dentus, Suomijos komunistų partija paro
dė, kad ji nori turėti „žmonišką veidą“ ir 
kad jai visai nepakeliui su sovietų „broliš
ka partija“, kuri nesiskaito su mažesnių 
kaimyninių tautų laisve.

GIRTI TRAKTORISTAI LATVIJOJE
„Daily Telegraph“ korespondentas pra

nešė iš Maskvos, kad Rygos radijas kalba 
apie Latvijos kaimo kelius, kuriuose pil
na girtų traktoristų. Prisigėrę vodkos, jie 
griauna tiltus, verčiasi į griovius, prigeria 
kūdrose, ar tiesiog užmiega ir iškrenta iš 
traktoriaus kėbulo. Radijo pranešėjai sa
ko, kad „tie žmonės sudaro pavojų visuo
menei“. Iš 1506 vairuotojų, dirbančių Lat
vijos žemės ūkio transporte, praeitais me
tais buvo atimti leidimai. Iš jų 1416 važi
nėjo būdami girti.

PET SEIMO SVEIKINIMAS
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas pa

gerbė Lietuvos Nepriklausomybės šventę, 
atsiųsdamas Lietuvos Laisvės Komiteto 
Pirmininkui prof. dr. Broniui Nemickui 
tokio turinio raštą:

Prašome priimti Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo ir mūsų nuoširdžius sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties, 1985 m. vasa
rio 16 d. proga.

Lietuva, kuri taip garbingai priešinasi 
Sovietų viešpatavimui ir rusifikacijai, nu-

LIETUVOJE
Vasaros laikas

Vasaros laikas Lietuvoje prasidėjo ko
vo 31 d. 2 valandą. Laikrodžiai buvo pa
sukti vieną valandą priekin.
Jaunųjų fotografų paroda

Vilniuje, Fotografijos meno draugijos 
salone, atidaryta Lietuvos jaunųjų foto
grafų kūrybos paroda. Joje eksponuojama 
apie šimtas darbų.
Lenkijos jaunimo atstovų viešnagė

Į Lietuvą pasikeisti darbo patyrimu ko
vo mėn. pabaigoje atvyko įvairių lenkų 
jaunimo organizacijų atstovai. Juos pri
ėmė Komunistų partijos CK antrasis se
kretorius N. Dybenka.

Tuo pat metu viešėjo ir Mongolijos 
liaudies respublikos transporto darbuoto
jų delegacija.
„Ąžuoliuko“ koncertas

Vilniuje, Valstybinės filharmonijos sa
lėje, berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuo
liukas“ surengė koncertą, skirtą kūrybi
nės veiklos 25-mečiui. Kolektyvo meno 
vadovas ir dirigentas yra Vytautas Miš
kinis.

1981 m. tarptautiniame chorų konkurse 
Bulgarijoje „Ąžuoliukas“ laimėjo aukso ir 
sidabro medalius.
Padidinta parduotuvė

Kaune, Laisvės alėjoje, po rekonstruk
cijos kovo mėn. atidaryta didžiausia mies
to centre universali maisto prekių par
duotuvė „Skalsa“.

Naujai įrengti sūrių, miltinės kondite
rijos ir saldainių, užsakymų priėmimo 
skyriai, padaugėjo kasų. Apie esamas pre
kes pirkėjus informuoja reklaminiai sim
boliai ir radijo reklamos tarnyba.
Nauja pirtis Vilkaviškyje

Vilkaviškyje atidaryta nauja pirtis. Be 
įprastos pirties, yra maudymosi baseinas, 
individualūs dušai ir vonios. Pirtyje įreng
tos keturios suomiškos pirtys, poilsio kam
bariai.
Poilsio kambariai melžėjoms

„Valstiečių laikraštis“ rašo:
— Keičiasi ūkiuose fermų išvaizda, ky 

la darbo našumas ir kultūra. Jau turbūt 
nerasime, kad melžėjos neturėtų kur per 
sirengti, nusiprausti, išsiskalbti chalatų. 
Jei viename kitame ūkyje šito nėra, tai 
vien per šeimininkų apsileidimą: surūdijo 
neprižiūrėti dušai, sugedo skalbimo ma
šina ar panašiai.

Per daugelį metų beveik nepasikeitė tik 
tai fermų poilsio kambariai. Tiesa, lentų 
suolus pakeitė kėdės, nes šiokio tokio pa
togumo prireikė, organizavus ūkiuose mel 
žėjų mokymą. Višjr kita — kaip prieš de
šimt, dvidįšipitj ihetų. Ant stalo — viena 
kita "brošiūra, laikraščių komplektas, ant 
sienų — informaciniai lapeliai, darbotvar 
kė, socialistinio lenktyniavimo nuostatai, 
įvairios taisyklės, kai kur pieno švarumo 
pavyzdžiai... Vaizdinė informacija nepri
dengia niūrių, niekuo nesiskiriančių nuo 
tvarto sienų, neretai „padabintų“ vien pe 
lesių dėmėmis, nes dažniausiai vos šiltas 
radiatorius nepajėgia apsaugoti nuo drėg 
mės, besismelkiančios iš šalimais esan
čios plovyklos...
Kerdžių skundai

„Valstiečių laikraštyje“ skundžiasi Pa
dusėjo kolūkio kerdžiai: „Ganant vasarą 
gyvulius, mums paskirti jojimui arkliai. 
Deja, jau daug metų niekur negauname 
jojamųjų balnų — nei rajkoopsąjungoje, 
nei žemės ūkio technikos susivienijime".

O R. Vaškūnienė rašo: „Mūsų rajone ne
maža žirginio sporto mėgėjų. Jų būtų dau
giau, bet nėra kur įsigyti sportiniams žir
gams pakinktų ir vežimėlių. Paskyrų šiam 
inventoriui negauname jau daugelį metų“. 
Užderėjo kaip rudenį...

„Valstiečių laikraštis“ rašo:
„Dygsta kaip grybai rudenį. Turimas 

galvoje Akmenės rajone sausio mėnesį su
organizuoto reido metu išaiškintų pažei
dėjų skaičius. Per penkias valandas išaiš
kinta 86 Kelių eismo taisyklių pažeidėjai! 
Transportą vairavo 20 neblaivių vairuoto
jų. Beveik visi jie sulaikyti darbo metu“...

sipelno visų laisvę mylinčių tautų pagar
bą. Ateis diena, kada ji pergalingai kelsis 
iš savo negandos ir bus vėl laisva ir ne
priklausoma drauge su kitomis tautomis.

Drauge su Jumis tariame — lai ilgai 
gyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva!

Stefan Korbonski, 
Pirmininkas 

Feliks Gadomski, 
Generalinis sekretorius

1985 m. vasario 12 d.
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JULIUS VIDZGIRIS

JULIJONAS BUTĖNAS
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ DIDVYRIS

Jau 45-rius metus Lietuva neša ver
gijos jungą, atskirta nuo laisvų ir ne
priklausomų pasaulio valstybių . šei
mos. Tačiau jos nepriklausomybės 
troškimą gaivina ne tik senojo valsty
bingumo prisiminimas, ypač tai liudi
ja nesiliaujanti laisvės kova, šioje liki- 
niinėje kovoje, kurios istorija teberašo
ma krauju ir kančiomis, kurios faktus 
ir prasmę nuolat mėgina iškreipti ir 
sutepti galinga pavergėjų ir jų talkinin
kų propaganda, pasigendame teisingų 
nuodugnesnių žinių, o be jų ne tik sve
timieji, bet ir mes patys net suvokti 
neįstengiame, kokia didinga ši mūsų 
dienų istorija. Naujų didvyrių vardai 
dengia jų pirmtakus.

Tie 45-ri naujausios mūsų istorijos 
metai nėra tiktai vergijos, pažeminimo, 
kančių, pralaimėjimų, dejonių metai. 
Tai tik viena tikrovės pusė, kurią pa
saulis mato. Yra ir kita — šviesioji 
pusė: kuri rodo nepalaužiamą lietuvių 
tautos laisvės ryžtą, orumą, pasiauko
jimą, daugybę laimėjimų, kuo galima 
teisėtai didžiuotis, šios istorijos ne
mirtingą grožį regime atidžiau įsižiūrė
ję į tuos, kurie kuo nors pasižymėjo 
laisvės kovose.

Prie tokių neabejotinai priklauso ir 
Juozo Lukšos bendražygis Julijonas 
Būtėnas, kuriam šiemet kovo mėnesį 
būtų sukakę 70 metų. 1951-jų pavasa
rį jis slapta sugrįžo iš užsienio į kovo
jantį kraštą savo gyvybe paliudyti, 
koks svarbus tas reikalas, už kurį dau
gybė lietuvių padėjo galvas.

Julijonas Būtėnas gimė 1915 metais 
kovo mėnesį Dovydų kaime, Joniškė
lio valsčiuje. Biržų apskrityje. 1933 
baigė Linkuvos gimnaziją, Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune studijavo 
teisę. Baigęs karo mokyklą, gavo arti
lerijos atsargos leitenanto laipsnį. At
eitininkų organizacija Būtėną anksti 
įtraukė į visuomeninę veiklą. Nuo 1934 
metų įsitraukė į spaudos darbą. Buvo 
gabus kalboms, mokėjo vokiškai, pran 
cūziškai, angliškai, rusiškai, itališkai, 
švediškai. Dirbo katalikų dienraščių 
„Rytas“ ir „XX amžius“ redakcijose. 
Nelemti 1940-jų metų įvykiai jį už
klupo „XX amžiaus“ redakcijoje. Ju
lijonas Būtėnas čia dirbo technišką 
darbą su keturiais bendraamžiais, ku
rių likimą okupacija pakreipė skirtin
gais keliais. Praną Rinkevičių bolševi
kai po metų deportavo,Petrą Kupčiūną 
nužudė prie Červenės. Antanas Pauliu- 
konis su Vincu Rygertu atsidūrė Ame
rikoje. Julijonas, tada 25-rių metų 
jaunuolis, iš karto įsijungė į aktyvų 
tautinį pasipriešinimą.

1940 liepos 7 pasklido žinia, jog 
Kačerginėje naktį suimtas „XX am
žiaus“ vyriausias redaktorius d-ras Ig
nas Skrupskelis. Būtėnas nelaukė. Ne-

PRIE V. KUDIRKOS KAPO
Metai daug ką ištrina iš žmonių at

minties. bet jie nepajėgia ištrinti iš at
minties tų didelių, stiprių dvasia žmo
nių, kurie savo jėgas, sveikatą skyrė 
tautai, jos pažadinimui iš miego, kurie 
nurodė savo tautai kelius į šviesią atei
tį, kurie, negailėdami savęs, kovojo už 
tos tautos vienybę, šviesą, kurie degė 
meile savo tautai, savo kraštui. Žmo
nės su dėkingumu prisimena juos, že
mai nulenkia galvas prie jų kapų. Ir 
kol tik gyva tauta, tokie žmonės bus 
gyvi atmintyje.

Vienas iš tokių lietuvių tautos ža
dintojų. sakyčiau, didvyrių yra Vincas 
Kudirka, kurio 85-osios mirties me
tinės bus minimos lietuvių širdyse. Dar 
kartą bus prisimenama tas didelis dar
bas, tas pasiaukojimas V. Kudirkos, 
kad (pažadintų tautą naujiems, dide
liems žygiams, naujiems darbams, 
naujoms pergalėms. Kad V. Kudirka 
yra gerbiamas ir mylimas, rodo tai, kad 
jo vardu 1934 m. pavadintas miestas, 
kuriame jis dirbo ir mirė — Kudirkos 
Naumiestis, jo vardu pavadintos gat
vės Kudirkos Naumiestyje, Tauragė
je, Sakiuose ir kitur. Jam pastatyti pa
minklai Kudirkos Naumiestyje, Tau
ragėje ir kitur dar prieš Antrąjį pasau
linį karą. Jo vardu Kudirkos Naumies
tyje dar prieš karą pavadinta Kudir
kos Naumiesčio pradžios mokykla (da 
bar vidurinė mokykla). Jo raštai nuo
lat leidžiami ir noriai skaitomi. Apie 
V. Kudirkos nuveiktą darbą, apie jo 
gyvenimą bei jo kūrybą daug parašyta 
po jo mirties ir dabar rašoma, čia no

(Jo 70-sioms gimimo metinėms 
prisiminti)

toli Palangos perėjo „žaliąją sieną“ ir 
persikėlė į Berlyną, kur susitelkė bū
rys pabėgėlių, čia tuometinis Lietuvos 
pasiuntinys ir įgaliotasis ministras pul
kininkas Kazys Škirpa netrukus pra
dėjo jungti visas tautinio pasipriešini
mo jėgas į vieną sąjūdį, kuris pasivadi
no Lietuvių aktyvistų frontu. Būtėnas 
prie jo prisidėjo, prisiekdamas ištiki
mai iki mirties kovoti už Lietuvos 
laisvę: „Savo garbe ir sąžine pareiškiu, 
kad šį iškilmingą pasižadėjimą darau 
ne vien lūpomis ir žodžiais, bet širdimi 
ir siela, kad mano daromas pasižadė
jimas visiškai sutaps su mano princi
piniais ir patriotiniais nusistatymais... 
Taip man. Dieve, padėk“! Nuo tada 
visiškai atsidavė laisvės kovos uždavi
niams. Pradžioje buvo Lietuvių akty
vistų fronto ryšininkas. Kilus karui 
1941, tuojau atvyko į Kauną, rėmė su
kilėlių paskelbtos Laikinosios vyriau
sybės darbus, dirbo dienraščio „į lais
vę“ redakcijoje. Kai paaiškėjo, kad 
vokiečiai neketina pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybės, Būtėnas prisidėjo 
prie naujo antinacinės rezistencijos są
jūdžio — Lietuvių fronto, bendradar
biavo viešoje ir slaptoje spaudoje, dės
tė žurnalistiką filosofijos fakultete. 
1944-jų pradžioje, kai artėjo nauja 
bolševikinė okupacija, Vietinės rinkti
nės priedangoje buvo mėginama suor
ganizuoti naujos Lietuvos kariuome
nės užuomazgą. Būtėnas stojo sava
noriu ir buvo paskirtas rinktinės vado 
generolo Povilo Plechavičiaus adju
tantu. Kai vokiečiai rinktinę nuginkla
vo, Būtėnas su kitais štabo karininkais 
pateko į Salaspilio koncentracijos sto
vyklą, o iš ten į Vokietiją.

Po Vokietijos kapituliacijos ameri
kiečių okupacinėje zonoje buvo atgai
vintas Vyriausias Lietuvos išlaisvini
mo komitetas, kuriam Būtėnas iki 
1949-jų metų talkino savo kalbų mo
kėjimu ir žurnalistiniais sugebėjimais. 
Redagavo Eltos žinių biuletenius, ko
mentavo tarptautinės politikos įvy
kius.

Jis giliai pergyveno pokario Lietu
voje vykusią laisvės kovą, kurios sū
kuriai įtraukė visą Lietuvos jaunimo 
žiedą. Kovotojai vylėsi sulaukti pagal
bos iš Vakarų, kurie ne tik Lietuvos, 
bet ir visos Rytų Europos tautų lais
vės siekimų nesuprato ir nerėmė.

1948-jų pradžioje į Vakarus prasimu 
šę partizanų pasiuntiniai — Juozas 
Lukša-Daumantas ir Kazimieras Pip- 
lys-Audronis atgabeno naikinamos tau 

riu papasakoti, kaip V. Kudirkos at
minimas saugomas jo mieste Kudirkos 
Naumiestyje. Manau, tai sudomins 
skaitytojus, kurie galės pasimokyti iš 
to krašto kraštotyrininkų, kaip reikia 
mylėti ir saugoti savos vietovės žymių 
žmonių atminimą.

Nedidelį būrelį žmonių iš Žemaiti
jos keliai mus nuvedė į Kudirkos Nau
miestį. Ir kaip nenulenksi galvos prie 
V. Kudirkos paminklo, čia apsilankęs. 
Kaip neaplankysi V. Kudirkos kapo. 
Tą vakarą Kudirkos Naumiesčio ka
puose buvo nedaug žmonių. Sustoja
me, nulenkę galvas, prie V. Kudirkos 
kapo. Paskiau kalba nukrypo apie 
rašytoją. Neskubėjome palikti kapą. 
Pamatėme ateinant moterį su mergaite, 
kurios priėjusios prie V. Kudirkos ka
po ir pamačiusios, kad mes atiduoda
me rašytojui pagarbą, nuėjo toliau ir 
sustojo. Mums palikus kapą, moteris 
su mergaite nuėjo tvarkyti V. Kudir
kos kapo. Grįžau prie kapo ir pasilabi
nęs užklausiau: „Gal V. Kudirkos gi
minės esate?“ „Ne“, išgirdau atsaky
mą. Ir moteris pradėjo pasakoti apie 
V. Kudirką, jo kūrybą, jo darbą. Pa
mačiusi, kad ir daugiau žmonių klau
sosi jos pasakojimo, ji su tokia meile 
mums kalbėjo apie V. Kudirką, kad 
jautėsi, jog ji nori, kad mes kaip galint 
daugiau sužinotume apie rašytoją, kad 
praturtėję dvasioje grįžtume į namus. 
Pasirodo, kad ji V. Kudirkos viduri
nės mokyklos literatūros mokytoja, 
nusipelniusi kraštotyrininkė N. Mani- 
kienė, su mokiniais prižiūrinti rašytojo 
kapą. Mokiniai, būdami ketvirtoje 

tos pagalbos šauksmą popiežiui Pijui 
Dvyliktajam, tačiau ir šis nerado bū
dų, kuo padėti.

Būtėnui susitikimas su Lukša Vaka
ruose buvo lemtingas. Profesorius Juo
zas Ambrazevičius-Brazaitis, kurio 
autoritetą jie abu giliai gerbė, paliudi
jo: „Juozo Lukšos, jaunesnio vyro už 
Julijoną, pasirodymas Vakaruose jam 
buvo pragiedrėjimas . Matė Juozą Luk
šą kaip reiškėją jaunos generacijos, ku
ri išpažįsta savo idealą žodžiais ir dar
bais, neša tautos gyvybę ir kovoja dėl 
naujos pokario tvarkos. Ir kada Luk
ša pakalbino Julijoną vykti į Lietuvą, 
nes intelektualinis kadras labai ten 
reikalingas, Julijonas nesakė nei taip, 
nei ne. Demonstracijos net žodžiu ne
mėgo. Kvietimą priėmė kaip savaime 
suprantamą dalyką. Vykti į kraštą 
jam pačiam ėmė rodytis kaip naujas 
asmeninio gyvenimo įprasminimas... 
Jam, vyresnio amžiaus vyrui, kelionei 
pasiruošimo praktika nebuvo lengva. 
Nebe tie metai šokinėti nuo tramplino 
ir virsti kūliais, kad priprastum prie 
šokimo su parašiutu. Bet negi su tuo 
rodysies jaunesniem: turi pasistengti ir 
neatsilikti, — pasakojo Julijonas su 
šiltu atviru šypsniu“. Toliau profeso
rius Brazaitis pasakoja: „Kelionės ak
tui rengėsi (kaip didelei savo gyvenimo 
šventei, ne kaip avantiūrai. Prieš vyk
damas Lietuvon, nuskubėjo bažnytė
lėm kaip jis saike, a ts i skaityti su Dievu
liu. Buvo beveik nelaimingas, kai pa
skutiniu momentu jam buvo pavesta 
tik palydėti Juozą Lukšą ir kitus jo 
draugus iki Lietuvos ir pačiam su
grįžti“. Lukša, lydimas dviejų sava
norių „Ryto“ ir „Sakalo“, sugrįžo Lie
tuvon 1950-tais spalio pradžioje, tuo
jau susirišo su vieningo partizanų są
jūdžio vadais — generolu „Vytautu“ 
ir jo pavaduotoju „Vanagu“, perdavė 
jiems simbolines Vliko dovanas ir ži
nias. Metų pabaigoje Vakaruose jau 
buvo gautas jo pirmas pranešimas ir 
nauji įgaliojimai. 1951-mais pavasarį 
Lukša davė ženklą Būtėnui atvykti. 
Draugai ir netiesioginiai vadai Būtėną 
įtikinėjo, ikad tas žygis neprasmingas, 
bet jis liko ištikimas savo priesaikai ir 
duotam žodžiui. 1951 balandžio 19 jis 
drauge su „Gardeniu“ nusileido Kazlų 
Rūdos miškuose, čia jis ir žuvo mažai 
žinomomis aplinkybėmis gegužės mė
nesį, nepasidavęs gyvas. Jo palydovas 
„Gardenis“ buvo paimtas gyvas ir pa
naudotas saugumiečių pinklėse prieš 
Lukšą, kuris tų pačių metų ankstyvą 
rudenį irgi žuvo didvyrio mirtimi.

Minėtas profesorius Brazaitis, mi
ręs Amerikoje prieš dešimtmetį, pali
ko įsimintinus žodžius; „Julijonas Bū
tėnas buvo laisvojo pasaulio lietuvių 
šviesioji auka prie pavergtos Lietuvos 

klasėje, pradeda rūpintis kapo prie
žiūra, ir taip ta klasė prižiūrinti kapą, 
kol baigia vidurinę mokyklą. O pa
skiau vėl pradeda prižiūrėti trečia kla
sė, ir vėl, kol baigia mokyklą. Taip 
esant atsakingai klasei už kapo prie
žiūrą, kapas būna visada tvarkingas.

Nors buvo vėlus vakaras, Manikie- 
nė pakvietė mus į V. Kudirkos viduri
nę mokyklą apžiūrėti rašytojo muzie
jaus. Nors muziejus turi tik 17 kv. m, 
bet gausu čia eksponatų ir įdomu. Čia 
yra V. Kudirkos leisto laikraščio „Var
pas“ komplektai, žmonių atsimini
mai apie rašytoją, mokinių rašomieji 
darbai V. Kudirkos tematika, dailinin
kų kūriniai, V. Kudirkos išleistos kny
gos ir kt. O mokytoja N. Manikienė 
vis pasakoja ir pasakoja apie V. Ku
dirką, jo gyvenimo nuotrupas, jo dar
bą, ligą, jo svečius, pas jį darytas kra
tas, žandarų persekiojimą. Paskutinis 
metų šeštadienis ( V. Kudirka gimė 
gruodžio 3 d.) skiriamas rašytojo gar
bei. Vasaros metu Kudirkos Naumies
tyje surengiama gatvės diena (pradėta 
nuo V. Kudirkos gatvės). Tą dieną 
mokiniai aplanko visus pasirinktos gat 
vės gyventojus, klauso gyventojų dai
nuojamų dainų, pasakojimų, patarlių, 
priežodžių ir kt., visa tai užrašinėda- 
mi. Jie piešia pas gyventojus esamų 
antklodžių, staltiesių, kilimų eskizus, 
aprašo sodybose esančius darželius (ko 
kios gėlės kokia tvarka pasodintos), 
nubraižo gėlynų išplanavimus ir kt. Vi
sa medžiaga apibendrinama. Metų ga
le pasiunčiami visos gatvės gyvento
jams kvietimai atsilankyti į „N“ ga
tvės dieną, čia aptariama visa apie 
gatvę surinkta medžiaga (tas daroma 
paskutinį metų šeštadienį), gyventojai 

dešimčių tūkstančių aukų rezistencijos 
kovoje.

„Tai galima vertinti ir kaip auką 
Vakarų pasaulio, kurio lyderių mora
linis lygis leido jų žodžiam Skirtis nuo 
jų veiksmų, žodžiais kėlė tikėjimą ir 
kurstė žygius už laisvę. Veiksmai su
kilusius už laisvę išdavė. To išdavimo 
auka buvo ir Julijonas, kaip ir visa 
Lietuvos rezistencija, kaip ir viso pa
vergto pasaulio pasipriešinimas“.

Iš didesnio laiko nuotolio, Julijono 
Būtėno mirties 25-jų metinių proga, 
Amerikoje leidžiamas politikos žurna
las „Į laisvę“ 1976<ais metais pažy
mėjo: „jo gyvybės auka, kaip tie Čiur
lionio paveiksle baltieji aukos dūmai, 
pavergtosios mūsų tautos laisvės troš
kimą neša į žmonių ir tautų likimo 
Viešpatį ir įkvepia bei drąsina gyvuo
sius ištverti galbūt dar ilgame ir per
mainingame kelyje į savo tautos lais
vę ir valstybinę nepriklausomybę“.

Laisvės kovotojo mirtimi Lietuvoje 
1951 žuvęs žurnalistas Julijonas Bū
tėnas — vienas iš nedaugelio, kurie, 
ir pasitraukę į Vakarus, nepasitraukė 
iš kovos lauko tėvynėje. Savo gyvybės 
auka jis paliudijo užsienyje ir krašte gy 
venančių solidarumą.

Julijono Būtėno, kaip daugybės ki
tų Lietuvos laisvės gynėjų, kapas ne
žinomas. bet idealai, už kuriuos pasi
aukojo, gyvuoja. Jis buvo visų pirma 
idėjinis kovotojas, jo pažiūros į tautą 
ir žmoniškumą rėmėsi krikščionybės 
principais.

Prof. Juozas Ambrazevičius-Brazai
tis, kuris gerai pažino Būtėną, taip jį 
apibūdino: „Aukštaitis, iš Joniškėlio, 
jautriasielis. Didelis talentas kal
boms... Kalbos buvo jam priemonė 
gausiai lektūrai, kuri padėjo jam su
prasti žmonijos dinamikos kelią. Bū
tėnas matė tos dinamikos du didžiuo
sius veiksnius — didžias idėjas ir di
džias asmenybes, kurios tas idėjas ne
ša. Didžios idėjos, krikščioniška ir anti- 
krikščioniška, jo epochoje rungėsi glo
baliniu plotu ir žmonijos istoriją darė 
konvulsingai dramatišką“.

„Su optimizmu Būtėnas regėjo, kad 
krikščioniškos idėjos pranašumas vis 
labiau pripažįstamas ir išpažįstamas. 
Jai nukelti į gyvenimą, paversti jėga, 
kuri imtų dominuoti interišką masių 
gyvenimą, reikia pakilių asmenybių. 
Jų labiausiai trūko idėjai nešti, masei 
paveikti. Būtėnas matė ir rašė, kad as
menybių moralinė ir etinė pažanga yra 
atsilikusi nuo jų intelektualinio geni
jaus. Ypač jį gąsdino įsigalėjusi hipo- 
krizė, veidmainingas idealistiniais šū
kiais savanaudiškų siekimų dengimas. 
Hipokrizė buvo įsigalėjusi tiek Vaka
ruose, tiek ir tarp savųjų“.

Ir šiandien tebėra vertingos gilios 
mintys, kurias Julijonas Būtėnas iš
dėstė pokario metais rašytame straips
nyje „Atsišaukimas į politinę sąžinę“. 
Čia jis pabrėžė, kad atsinaujinimas po
litiniame gyvenime įmanomas tik tada, 
kai bus sugrąžinti krikščioniškosios 
moralės principai. Toks atsinaujini
mas turi prasidėti nuo savęs.

pasižiūri savo sodybų eskizų. Po to 
seka meninė dalis, skirta V. Kudirkai 
pagerbti, kurios metu surengiamos in
scenizacijos, vaidinimai ir kt. pagal V. 
Kudirkos kūrybą. Miesto gyventojai 
tuo būna patenkinti, o surinkta me
džiaga bus naudinga ateinančioms kar 
toms, o taip pat šių dienų etnogra
fams. Be to, V. Kudirkos vidurinėje 
mokykloje rengiama mokytojo diena. 
Tai nepastovi, o netikėtai nustatyta 
diena, kurios metu darbe nufotogra
fuojami mokyklos darbuotojai, aprašo
mas jų darbas.

O mokytoja N. Manikienė parodo 
mums vietą, kurioje stovėjo namas, ku 
riame V. Kudirka nuomavosi butą. 
Čia pasodintos rožės tokių spalvų, ku
rias V. Kudirka mini savo laiškuose. 
Rožės gražiai prižiūrimos, aplinka gra
žiai sutvarkyta. Visi miesto gyventojai 
gėrisi rožėmis, jas saugo. Ir atsitiko 
taip prieš keletą metų, kad vieną rožę 
kažkas išrovė. Tai buvo netikėta. Vi
si miesto gyventojai leidosi ieškoti ro
žės. Nei vaikai, nei suaugę neliko abe
jingi, kol buvo atrasta išrautoji rožė. 
Tai buvo ypatingas įvykis miesto gy
ventojams. Taip mokytojos N. Mani- 
kienės bei jos kolegų dėka gerbiamas 
ir populiarinamas V. Kudirkos atmi
nimas, kaip Sintautų vidurinės moky
klos mokytojos M. Puodžiukaitienės 
dėka saugomas poetų Prano Vaičaičio 
ir Edmundo Steponaičio atminimas. 
Bet tai jau kita tema. Gražu, kad at
siranda entuziastų mylinčių savo kraš
tą ir jo žymius žmones.

Kęstutis Balčiūnas

(„Aušra" Nr. 3, 1984, Seinai)

Būtėnas rašė: „Jeigu audringame 
vandenyne jūrininkas yra visiškai gam
tos nuostatų vergas ir daugių daugiau
sia tegali sumaniai manevruoti, tai so
cialinėje audroje žmogus pats ligi tam 
tikro laipsnio gali sąmoningai nulem
ti vyksmo logiką. Bet tam reikalinga 
revoliucinių užsimojimų ir plieninės 
valios jiems įvykdyti, šiandien tokių už 
simojimų ir tokios valios žmonija yra 
reikalinga, galima sakyti, vien savo 
egzistencijai išlaikyti“.

Tačiau žmonijai nelengva surasti iš
gelbėjimo kelią, dideli pavojai slypi pa
čiame žmoguje, kai proto ir technikos 
pažanga toli pralenkia sąžinės ir doro
vės kultūrą.

„Žmogaus intelektualinis genijus — 
teigė Julijonas Būtėnas — išdidžiai 
įsiveržė į kosminių jėgų paslaptis. Tos 
jėgos pakluso jo valiai. Bet apvaldęs 
jėgas, glūdinčias medžiagoje, žmogus, 
siaubo apimtas, pamatė nesąs apval
dęs griaunamųjų pradų pats savyje. 
Patalinis šių dienų klausimas, ar ato
minė energija bus panaudota kūrybai 
ar naikinimui, yra prisipažinimas, kad 
žmogaus etinės bei moralinės asmeny
bės pažanga yra tragiškai atsilikusi nuo 
jo intelektualinio genijaus laimėjimų“.

Būtėnas neabejojo, kad tik krikščio
nybė turi pakankamai jėgų sutramdy
ti žmoguje ir visuomenėje glūdinčius 
griaunamuosius pradus ir išgelbėti pa
saulį nuo sunaikinimo, todėl jis reika
lavo priartinti politiką prie moralės, 
pradėti visuomenės atsinaujinimą nuo 
žmogaus. Būtėnas rašė: „Kaip kosmi
nių jėgų atsipalaidavimas prasideda 
nuo atomo, taip socialiniai sukrėtimai 
pirminį akstiną gauna iš atskirų visuo
menės narių nuodėmių artimui ir in
stitucijų nusikaltimų visuomenei. To
dėl ir krikščioniškųjų principų taiky
mas tarptautiniam ir tautiniam gyveni
mui privalo prasidėti nuo atskiro as
mens, nuo smulkiausio visuomeninio 
junginio, nuo paprasčiausios instituci
jos. Galutiniame rezultate tų revoliu
cinių reikalavimų padiktuotos etinės 
pastangos turi priartinti politiką prie 
moralės ir tuo būdu užtvenkti įsisiūba
vusį pasaulinio chaoso srautą“. Reikia 
pažymėti, kad Julijonas Būtėnas taip 
rašė tada, kai Hirosimoje ir Nagasaky
je buvo Išbandyta baisi atominės bom
bos naikinamiji jėga, kai buvo pasibai
gęs daugybę nelaimių žmonijai atne
šęs Antrasis pasaulinis karas, o Lietu
va ir pusė Europos tapo komunistinio 
„žmogaus be Dievo“ antplūdžio auka.

Sukrėtimai pasaulyje nesiliovė, nes 
nesiliovė pavienių žmonių nuodėmės 
artimui ir institucijų nusikaltimai vi
suomenei. Šios mintys išreiškia esminę 
krikščionišką pažiūrą į visuomenę ir 
žmogų. Jos kertinis akmuo — nelygs
tama asmens vertybė. Tik šitos verty
bės pripažinimas ir gerbimas yra tikra
sis kelias, kuris gali nuvesti į visuome
nės dorovinį atsinaujinimą, į politikos 
priartinimą prie moralės, į žmonijai 
gresiančio branduolinio susinaikinimo 
pavojaus pašalinimą. Todėl kova už 
žmogaus teises neatskiriama nuo kovos 
už tautos laisvę.

Tai visuomet mums primins mūsų 
laisvės kovų didvyrio Julijono Būtėno 
gyvybės auka.

SIBIRO TREMTINIO SVAJONĖ

Kiek žemėj pasakų gražių 
Ir kiek žavių svajonių — 
Ir aš lyg pasaka einu 
Gimtais laukais ir kloniais.

Vis ieškau žiedo nuostabaus, 
Ramaus pasauly uosto,
Ir ieškau tarp žmonių žmogaus, 
Einu, klumpu, keliuosi.

Vis ieškau meilės nemarios, 
Visiems parodau širdį, 
Pasauly laisvė tegyvuos — 
Juk laisvės himnai girdis.

GRĮŽUS Į TĖVYNĘ

Naktis užmigo ant dirvonų; 
čia vaikšto pasaka graži; 
Gyvent toj pasakoj malonu, 
Kada su meile gyveni.

Kada jauti, širdis kaip plaka,
Kaip ilgis artimo žmogaus, 
Jausmai per kūną švelnūs teka — 
Pasauly nieko nėr brangiau.

Tada keliautumei per žemę, 
Visas išglostytam gėles, 
Ir dienos nebebūt aptemę, 
Užmirštum buvusias gėlas.

(Eilėraščiai iš Lietuvos)
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VASARIO 16 GIMNAZIJ
KRISTAUS KANČIA

Golgotos kalnelio gatvėse plyšojo 
riksmas ir garsus juokas. Veronika 
išėjo į kiemų sergančiai motinai van
dens. Netrukus ir ji aiškiai išgirdo ar
tėjantį triukšmą. Jauną mergaitę pa
gavo smalsa, ir ji trumpam išbėgo lauk. 
Siaura gatvelė buvo pilna miesto gy
ventojų. Pasistiebusi ant pirštų galų, 
Veronika jų viduryje išvydo jauną, 
aukštą vyrą. Jis ėjo apsuptas šešių sar
gybinių. Mergaitė prigludo prie sienos, 
kad žmonių srovė jos kartu nenuneš
tų. Metusi į suimtąjį žvilgsnį, Veronika 
iš įkarto pastebėjo, kad jis svetimšalis.

„Kas jis toks ir kur jį veda?“ Susi
domėjusi Veronika akimis sekė jo ra
mią eiseną. Staiga jos šviesios akys su
stojo prie vieno iš sargybinių. Ten ėjo 
Markus, kuriam Veronika buvo paža
dėta nuo jos gimimo dienos. Mergaitė 
ėmė greitai spraustis prie jo. Ji vikriai 
pribėgo ir trūktelėjo Markaus ranko
vę.

„Veronika! Ką tu čia veiki? Kodėl 
tu ne pas motiną?“ nustebo jaunuolis.

„Aš tik labai trumpam“, nuramino 
mergaitė susirūpinusį sužadėtinį ir pa
klausė: „Kas jis toks?“

„Jis?“ pažvelgęs į vedamą svetimša
lį, Markus nusijuokė. „Tu dar niekad 
nieko apie jį negirdėjai?“

Veronika papurtė galvą. „Kodėl jį 
suėmė“? paklausė nekantriai.

„Tai Jėzus iš Nazareto“, paaiškino 
jai jaunuolis. „Jis skleidžia gandus — 
esąs Dievo sūnus, o kažkokia, niekam 
nesuprantama galia gydo sunkiai ser
gančius ligonius. Jį suėmė už švento 
rašto šmeižimą, šventyklos niekinimą 
ir žmonių apgaudinėjimą“. Markus pa
žvelgė į rimtą Veronikos veidą ir nusi
juokė: „Neklausyk visokių kvailų pa
sakų ir bėk namo. Mama jau tikriau
siai susirūpino, kur tu prapuolei.“

„Bėgu“, pažadėjo nusišypsojusi mer
gaitė, bet keistas jausmas neleido jei 
pajudėti iš vietos. Žmonių minia gar
siai prasistūmė pro ją ir iš lėto paleido 
mergaitę iš savo stipraus glėbio. Vero
nikai akyse liko suimto svetimšalio vei
das, kuris jos širdyje sukėlė neįprastą 
jausmą.

Namie Veronikai nesisekė dirbti. 
Jos mintyse skambėjo Markaus balsas 
„Tai Jėzus iš Nazareto... jį suėmė už 
švento rašto šmeižimą...“

Veronikai <ėmė kilti abejonės. „O 
gal jis tikrai nekaltas“, mąstė ji. „Gal 
jis iš tikrųjų yra Dievo sūnus. Juk nė
ra bloga, jeigu jis gali gydyti ligonius. 
Bet kodėl jį suėmė? Jį teis ir kankins, 
gal net pasmerks mirti! O jeigu jis ne
kaltas?“

Ir jaunoje mergaitės širdyje staiga 
kilo nepaprastas skausmas. Skausmas 
veriantis neteisybe, neapykanta, Jė
zaus krauju. Veronika, sukandusi dan
tis kentėjo. Suspaudusi kumščius, ji ko
vojo su ašarom. Pykčio ašarom, ku
rios buvo karštos kaip žarijos ir degi
no akis.

VERONIKOS ŠIRDYJE
„Jis nekaltas! Ne, aš mačiau, kad 

jis nekaltas!“
Ir mergaitė šoko bėgti. Nuo jos na

mų iki Golgotos tebuvo kelios gatvės. 
Netrukus ji sustojo baisioje aikštėje, 
kuri buvo nusėta žmonių. Veronika 
ėmė spraustis į priekį ir staiga krūpte
lėjo: Jėzus nuo teismo rūmų iš lėto 
artėjo į mirties vykdymo vietą. Naza- 
retietis buvo sumuštas, sulinkęs po 
sunkia kryžiaus našta, jo kūnas buvo 
apsiauptas plačia raudona skraiste. 
Ant galvos grubiai uždėtas erškėčių 
vainikas, po kuriuo lėtai sunkėsi krau
jo lašai. Veronika užsimerkė: jis nešė 
kryžių! Vadinas, jį nuteisė mirti!

„Kodėl? Už ką? Dieve, pagelbėk 
jam, juk jis nekaltas!“ šaukė mergai
tės širdyje kankinantis skausmas.

Nazaretietis artinosi. Sunkiai, lėtai, 
išvargęs ir svyruodamas. Jį lydėjo gar
sus žmonių šauksmas, patyčios ir grau
dus verksmas. Prakaitu išplautas vei
das buvo paplūdęs krauju. Jis trum
pai stabtelėjo ir pažvelgė į Veroniką 
kažkokiu liūdnu padėkos žvilgsniu. 
Bet keista: su lengva lūpose šypsena,ku 
ri tartum užbūrė mergaitę.

Staiga ore sušvilpė botagas ir per
liejo Nazaretiečio kūną. Jėzus suklu
po.

PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖ
Lygiai prieš 50 metų Kaune buvo pra

dėta statyti didinga Prisikėlimo švento
vė, kuri būtų turėjusi tapti nepriklauso
mam gyvenimui prisikėlusios Lietuvos 
simboliu, lietuvių tautos Panteonu, šven
tovės kertinis akmuo buvo atgabentas iš 
Šventosios Žemės, nuo Alyvų kalno. Ak
menį pašventino tuometinis Kauno arki
vyskupas metropolitas Juozapas Skvirec
kas, dalyvaujant respublikos prezidentui 
A. Smetonai, vyriausybės ir visuomenės 
atstovams. Paminklinėje Prisikėlimo šven
tovėje turėjo būti kasdien laikomos vaka
rinės pamaldos, reiškiant Dievui padėką 
už tautos laisvę ir prašant ją globoti atei
tyje. Šventovės koplyčiose turėjo būti at
vaizduoti lietuvių tautos išgyventi var
gai, kančios ir kovos, šventovės bokšto 
viršūnėje buvo numatyta švento Kazimie
ro — Lietuvos Globėjo — koplytėlė, ku
rioje turėjo būti saugomas Vasario 16- 
sios Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo aktas. Požemyje turėjo būti laidojami 
nusipelnę Lietuvos veikėjai, šventovės 
statybos darbai ir vidaus įrengimai buvo 
jau įpusėję, kai 1940 metais sovietai oku
pavo Lietuvą. Sunaikinę Lietuvos nepri
klausomybę, svetimieji negalėjo nepalikti 
nepalietę ir jai skirtos šventovės. Jau per 
pirmąjį bolševikmetį bažnyčia buvo atim
ta iš tikinčiųjų ir išniekinta, paverčiant 
ją radijo gamykla. Prisikėlimo šventovė 
ir šiandien tebėra išniekinta, kaip ir dau
gelis kitų Lietuvos bažnyčių. Jos visos aki
vaizdžiai simbolizuoja Lietuvos tikinčiųjų 
ir visos tautos beteisę padėtį.

O L G A
TRAUMATIŠKAS LŪŽIS STALINO ANŪKĖS GYVENIME

Vakarų korespondentai iš Maskvos 
praneša, kad į Tarybų Sąjungą sugrį- 
žusios Stalino dukters Svetlanos Ali- 
liujevos trylikametė duktė Olga Peters 
niekaip nenori prisitaikyti prie jai sve
timo tarybinio gyvenimo būdo. Ji ne
moka rusų kalbos ir jaučiasi izoliuota 
jos naujoje tėvynėje. Tarybinė val
džia, matomai, siekdama įsiteikti ne
pilnametei Olgai ir vildamasi, kad to
kiu būdu ji greičiau apsipras su nauja 
aplinka, nusiuntė ją į jos senelio Džo
zefo Stalino gimtinę — Gruziją. Val
džia tikisi, jog Gruzijoje, kur Stalinas 
dar ir dabar tebėra garbinamas, šiltas 
Olgos priėmimas tenykščių gyventojų 
tarpe padės jai atsigauti nuo viso to 
triukšmo, sukelto apie ją ir jos motiną, 
joms atvykus į Tarybų Sąjungą prieš 
keturis mėnesius.

Maskvoje akredituoti užsienio šalių 
korespondentai bei turistai, lankęsi 
Gruzijos sostinėje, pasakoja, kad Sta
lino anūkė vengia žmonių, su niekuo 
nekalba ir atsisako nešioti rusišką mo
kyklinę uniformą. Ant kaklo ji dar te
beturi pasikabinusi grandinėlę su kry
želiu, kuris nemaloniai rėžia akį ateis
tinės valstybės pareigūnams. Tarybinė 
valdžia turi daug daugiau vargo su 
Olga, negu kad su jos motina Svetlana 
Aliliujeva.

58-rių metų amžiaus Stalino duktė 
S. Aliliujeva, prieš 17-ka metų pasi

i

prašiusi prieglobsčio J A Vajose, praė
jusių metų lapkričio mėnesį vėl pano
ro sugrįžti į Tarybų Sąjungą, kartu ji 
atsivežė ir savo paauglę dukrą. Olgos 
tėvas yra amerikiečių architektas Vil
jamas Peters, už kurio buvo ištekėjusi 
Svetlana Aliliujeva. Jų vedybinis gy
venimas nebuvo sėkmingas ir po ku
rio laiko, 1973 metais, jis baigėsi sky
rybomis.

Svetlanos pabėgimas į Vakarus ir su
grįžimas į tėvynę buvo dramatiško po
būdžio. Spaudos konferencijos metu 
ji pareiškė, jog sugrįždama pas sūnų ir 
dukrą, gyvenančius Tarybų Sąjungoje, 
ji tikisi atrasti tą laimę, kurios ji pasi
gedo Vakaruose. Atrodo, kad ir šį kar
tą Svetlanai Aliliujevai vargu ar pa
vyks surasti savo laimę: jos vaikai iš 
pirmųjų dviejų vedybų — sūnus ir 
duktė, dabar abu jau įkopę į ketvirtą 
dešimtmetį, nepriėmė išskėstomis ran
komis motiną — sugrįžėlę, palikusią 
juos likimo valiai 1967-tais metais. 
Kalbama, jog Svetlanos vyresnioji duk
tė nė matyti nenori savo motinos, o 
sūnus, nors kiek ir draugiškesnis mo
tinai, bet taip pat pareiškęs, jog jis ne
norėtų, kad jo motina gyventų kartu 
su jo šeimyna.

Istorija tarytum kartojasi: Svetlanos 
neapgalvotas, impulsyvus laimės ieš
kojimas dabar neigiamai palietė ir jos 
trečią vaiką. Olga gimė ir išaugo JAV,

„Judėk, nenaudėli! Greičiau!“ išgir
do Markaus balsą.

„Veronika, kodėl tu atbėgai čia? 
Aš sakiau tau būti namuose“. Jo bal
sas skambėjo svetimai ir šiurkščiai. 
Kai paėmė jos ranką, Veronika paju
to šaltį.

„Neliesk manęs“! ištraukė ji savo 
ranką, tartum nusideginus. „Kodėl tu 
jį mušei? Jis nekaltas!“

Ir kažkoks keistas jausmas pervėrė 
jos širdį. Apsisukusi nusirišo nuo kak
lo baltą skarelę ir ėmė drąsiai skverb
tis pro žmonių minią. Markaus šauks
mo sugrįžti ji negirdėjo. Prasibrovusi 
į pirmąją eilę, trumpam sudvejojo, šal
tas prakaitas, kaip rytmečio rasa, iš
pylė jos veidą. Širdis iš baimės ėmė 
plakti garsiai ir vis greičiau. Bet nesu
prantamos drąsos paveikta, ji vis tiek 
puolė prie nuteistojo. Rūpestingai nu
valė nuo jo nešvaraus, kraujuoto, ap
spjaudyto veido prakaitą ir purvą.

„Dėkui!“ išgirdo ji kaip migloje ty
lų jo balsą ir nusišypsojo. Staiga virš 
jos galvos šnypštelėjo botagas ir, tik 
dėka Markaus atsiradimo, ji išvengė 
smūgio.

Rūpestingas sužadėtinis sugriebė ją 
už rankos ir ėmė traukti iš minios. 
Veronika nesipriešino. Jos širdis buvo 
džiugi ir tyra lyg kūdikio.

„Tave galėjo už tai užmušti,“ išgir
do ji Markų. Veronika nuleido galvą.

„Juk jis nekaltas, ar ne?“ paklausė 
ji ir didelės ašaros nuriedėjo per jos 
skruostus. Rankoje ji stipriai spaudė 
skarelę, ant kurios Kristus buvo pali
kęs savo veido atspaudą. Jame atsi
spindėjo jo geros liūdnos akys ir ken
čiantys veido bruožai...

Gabija Diavaraitė, 9 klasė.

ŽALIOSIOS LAUKO BAŽNYČIA
Važiuojant iš Vilkaviškio į Kudirkos 

Naumiestį prie kelio matosi kapinės. Jose 
mažutė koplytėlė, prieš ją Dievo stalas — 
grotelės, šalia kapinėse esantis akmeninis 
aukuras, o už jo suolai vienoje ir antroje 
pusėje, kiek toliau, kairėje pusėje, yra dvi 
klausyklos. Tai Žaliosios lauko bažnyčia. 
Pamaldos čia vyksta kiekvieną sekmadie
nį ir per šventes. Daromos procesijos. Vis
kas taip, kaip ir kiekvienoje bažnyčioje. 
1984 m. lapkričio 1 d. suėjo šeši metai, 
kai Vilkaviškio rajono vykdomojo komite
to pirmininko pavaduotojo Juozo Urbono 
nurodymu žaliosios Katalikų Bažnyčioje 
'įrengtas malūnas, o žmonės priversti į jį 
vežti susimalti grūdus. Rūmokų eksperi
mentinis ūkis neleidžia žmonėms naudo
tis valdišku malūnu. Malūnu paversta 
Žaliosios bažnyčia neremontuojama —■ sto
gas kiauras, lubos, nuo vandens bėgimo į 
vidų, supuvusios. Tikintieji, matydami ap
gailėtiną savo buvusios bažnyčios padėtį, 
nutarė pareiškimu, per Kauno Arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinį 
administratorių Liudviką Povilonį kreiptis 

‘į Religinių reikalų tarybos įgaliotinį Pet
rą Anilionį, reikalaudami grąžinti bedie
vių atimtą bažnyčią ir patvirtinti jų reli
ginę bendruomenę, kuri prieš tikinčiųjų 
valią be jokio nusikaltimo įstatymams bu
vo panaikinta.

(LKB KRONIKA, Nr. 65)

tad savo būdu ir elgsena yra tikra ame
rikietė. Jai sukakus 11-ka metų, jos 
motina persikėlė gyventi į Angliją, 
kur Olga pradėjo lankyti kvakerių 
(Quakers — religiniai pacifistai) mo
kyklą. Ji buvo giliai tikinti mergaitė ir 
ją labai mėgo kiti mokiniai. Tiksliai ne 
žinoma, kada Svetlana papasakojo sa
vo dukrai apie tai, kad jos senelis bu
vo Stalinas, 1924-1953 metų laikotar
pyje buvęs Tarybų Sąjungos diktato
rius ir ketvirtajame dešimtmetyje vy
kusių partinių valymų metu pasmer
kęs myriop ar nusiuntęs į darbo stovy
klas milijonus nekaltų žmonių. Pries 
dvejus metus Svetlana pareiškė repor
teriams, jog nuo dukters laikanti pa 
slaptyje jos senelio kilmę. Galbūt OI 
ga sužinojo kas buvo jos senelis tik 
joms atvykus į Tarybų Sąjungą. Kaip 
praneša laikraščiai, jų išvykimo iš An
glijos išvakarėse kaimynai girdėję kaip 
Olga spiegiančiu balsu šaukė ant moti
nos: „Kodėl tu man tai anksčiau ne
pasakei?!“.

Atvykus į Maskvą, Olga pradėjo 
lankyti tenykštę mokykla Nr. 45, bet 
jai buvo sunku prisitaikyti prie moky
kloje esančios tvarkos ir ten keliamų 
reikalavimų. Mokytojai sako, kad jai 
esą reikalingos pagalbinės pamokos, 
nes ji nemokanti rusiškai, nežinanti 
Tarybų Sąjungos geografijos, istorijos 
ir kitų dalykų. Svetlana ir jos duktė 
kurį laiką gyveno Maskvos viešbuty
je, retkarčiais jos nueidavo pas gimi
nes, bet jas ten priimdavo labai šaltai, 
kas psichologiškai labai neigiamai 
veikdavo Olgos motiną. Gruzija, tik
riausiai yra vienintelė vieta Tarybų Są
jungoje, kur Svetlana ir Olga dar gali

SPORTAS LIETUVOJE
KAUNAS NUGALI MASKVĄ

Kauno Žalgirio krepšininkai, įveikę 
daugkartinį SS-gos meisterį Maskvos CA 
SK kariškių komandą, laimėjo pirmą vie
tą ir tuo pačiu aukso medalius.

Lygos pirmenybes kauniečiai baigė pir
moje vietoje, tačiau keistos SS-gos krep
šinio pirmenybių taisyklės nurodo, kad 
pirmos ir antros vietos komandos turi dar 
peržaisti rungtynes ir meisterio vardas 
skiriamas klubui, laimėjusiam dvejas 
rungtynes.

Praėjusiais metais Žalgiris buvo prie 
pat laimėjimo slenksčio, bet CASK klubui 
pergalę iškovoti padėjo rusai teisėjai. Bet 
šiemet, nuo pat krepšinio sezono pradžios, 
Žalgiris buvo tvirtai pasiryžęs po 34 metų 
atvežti meisterio titulą į Kauną. Ir Žal
giris kovą laimėjo, nes Maskva buvo pir
menybėse „paguldyta“ tris kartus ir vėl 
„superbaigmėje“ du kartus! Pirmą susiti
kimą Maskvoje gan lengvai laimėjo lietu
viai pasekme 86:71, o antrą Kaune tik po 
pratęsimo 77:75.

Pastarąjį laimėjimą Kaune (vis dar 
žaidžiama nepriklausomos Lietuvos Euro
pos pirmenybėms pastatytoje halėje!) žiū
rovai priėmė su didžiausiu entuziazmu, nes 
Lietuva tikrovėje įveikė nepilnos sudėties 
SS-gos rinktinę. Lietuvių pranašumą pri
pažino ir SS-gos krepšinio rinktinės tre
neris A. Gomelskis (jis vadovavo super
baigmėje Maskvai, norėdamas būtinai 
Kremliaus laimėjimo!), pareikšdamas, kad 
žalgiriečiai parodė vyrišką charakterį, ko
vingumą ir pasiekė gražią pergalę. Žalgi
ris turi gerą techniką, greitį, susitelkimą. 
Iš dabartinės Žalgirio komandos reikia 
mokytis kaip žaisti krepšinį.

Ačiū A. Gomelskiui už gražius žodžius. 
Tikime, kad šių metų Europos vyrų krep
šinio pirmenybėse V. Vokietijoje jis turės 
tiek sportinės garbės ir nenuslėps geriau
sio Europos krepšininko A. Sabonio tauty
bės (o tai jis keletą kartų padarė JAV-se),

VADOVĖLIS ŠNIPAMS

Neseniai į Vakarus pasitraukęs aukštas 
sovietinio saugumo pareigūnas, KGB pul
kininkas, perdavė Vakarų saugumo tarny
boms griežtai slaptą sovietų šnipams pa
rengtą vadovėlį. Jame šnipams yra nuro
doma, kokios technologinės informacijos 
yra reikalingos Sovietų Sąjungai ir kurio
mis priemonėmis galima jas slaptai įsi
gyti. Iš vadove skelbiamų informacijų ga
lima susidaryti gana aiškų vaizdą, kaip 
kruopščiai ir plačiai yra išvystytas slap
tą technologinę informaciją Vakaruose 
renkančių sovietinių šnipų tinklas. Ren
kama informacija sovietams yra reikalin
ga karinei technologijai vystyti, kadangi 
šioje plotmėje Sovietų Sąjunga yra smar
kiai atsilikusi. Kaip paaiškėja iš vadovo, 
sovietus ypač domina mikroelektronika, 
tarpkontinentinių raketų kompiuteriai; tų 
pačių raketų valdymo sistemos, radaro te
chnologija, superminikompiuteriai ir net 
tokie pirmu žvilgsniu nekalti mechaniz
mai, kaip žemės ūkio mašinoms naudoja
mos pavaros, kurias sovietai, atlikę reikia
mus pakeitimus, pritaiko šarvuočiams. 

atrasti žmogišką šilumą ir net visuoti
ną pagarbą joms, šios respublikos gat
vės ir namai dar tebėra pavadinti Sta
lino vardu, Stalino portretai tebekabo 
maisto ir vyno parduotuvėse, o buvu
siame Stalino name, netoli nuo Tbili
sio esančiame Gorio mieste, dabar yra 
įkurtas jo vardo muziejus. Tuo tarpu 
kitos gi respublikos, 1956-tais metais 
N. Chruščiovui apkaltinus Staliną kul
to įvedimu Tarybų Sąjungoje, iš visų 
viešų vietų išėmė jo portretus bei kitus 
diktatoriaus garbinimo atributus.

Gruzijoje gyvena Svetlanos Aliliu- 
jevos netikro brolio Jakovo, Stalino 
sūnaus iš pirmųjų vedybų, artimieji. 
Jakovas mirė ar buvo nužudytas karo 
belaisvių stovykloje Vokietijoje 1943- 
iais metais, nes Stalinas nesutiko iš
duoti vokiečių maršalą mainais už sa
vo sūnų. Jakovo sūnus Jevgenijus dir
ba Maskvos Karo Akademijoje, jis tu
ri du sūnus, kurie gyvena Tbilisyje. 
Tarybinė spauda apkaltino Jevgenijaus 
sūnus ir kitas Svetlaną ir Olgą užjau
čiančias šeimas už pernelyg didelį tra
dicinį gruzinų vaišingumą bei nuošir
dumą, parodytą Stalino dukrai ir anū
kei.

Olga dar tebeturi amerikiečių pasą, 
jai taip pat buvo pasiūlyta ir tarybinė 
pilietybė, bet tokiu atveju pagal tary
binius įstatymus ji turėtų atsisakyti 
JAV-jų pilietybės. JAV-jų 
pareigūnai Maskvoje pareiškė, jog jie 
laiką Olga Amerikos piliete ir kad ji 
galinti keliauti į JAV-jas kada tik ji 
panorėsianti, beje, jie taip pat pasakė, 
kad nuo Olgos atvykimo į Tarybų Są
jungą dienos iki šiol jiems dar nebuvo 
suteikta proga susitikti su ja. V.M.

nenuslėps ir kitų SS-gos žaidėjų tautybių, 
nes SS-gos sąstate be penkių lietuvių bus 
du latviai ir CASK klube žaidžiąs estas 
Ende.

Kiek kuklesnis buvo Žalgirio treneris 
V. Garastas, pareikšdamas spaudos atsto
vams, jog buvo sunku žaisti, tačiau jis 
džiaugėsi su visais, sugebėjus įgyvendin
ti visų sporto mėgėjų svajonę — iškovoti 
aukso medalius.

Ir išeivijos lietuviai sveikina Kauno Žal
girį su gražiu laimėjimu, linkėdami ir to
liau sėkmingai ir garbingai atstovauti gin
taro krašto krepšinį ne tik SS-goje, bet 
ir už jos ribų, tęsiant užsienyje gražius 
1937-39 metų Lietuvos laimėjimus. Šiuo 
keliu kauniečiai ir žygiuoja, įveikdami 

• Europos taurės varžybose Prancūzijos AS 
[VĖL komandą 84:78 bei pralaimėję jai 

88:93. Taigi baigmėn pateko tik vieno taš
ko skirtumu. Finalines rungtynes Greno
blyje prieš FC Barceloną (komandoje žai
džia amerikiečiai profesionalai), deja, te
ko pralaimėti 73:77.

Pradėtos ir futbolo pirmenybės. Rung
tynės vyksta daugiausia SS-gos pietuose, 
tačiau ir tenai sniego danga neleido pil
nai išvystyti žaidimo. Vilniaus Žalgiris 
pirmas rungtynes žaidė Jerevane prieš 
Araratą ir jas baigė lygiom 3:3. Antras 
rungtynes pralaimėjo prieš Baku Neftčių 
0:1. K. Baronas

ANSAMBLIO SUKAKTIS
Kovo 10 d. Clevelando lietuvių Dievo 

Motinos parapijos didžiojoje auditorijoje 
įvyko Čiurlionio vardo lietuvių liaudies 
meno ansamblio sukaktuvinis koncertas. 
Juo buvo atžymėta šio bene pačio žymiau
siojo išeivijos lietuvių meno ansamblio 
įsisteigimo 45 metų sukaktis. Ansamblį 
tuoj po Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
Vak. Vokietijoje įkūrė muzikas Alfonsas 
Mikulskis, kuris jam ir vadovavo iki savo 
mirties, tai yra daugiau kaip 40 metų. Dar 
prieš 50-uosius metus iš Vakarų Vokieti
jos ansamblis persikėlė į Clevelandą, JAV, 
kur ir dabar sėkmingai tebeveikia. Ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautinių grupių ir net 
pačių amerikiečių tarpe turbūt nedaug 
yra tokių muzikinių vienetų, kurie būtų 
taip ilgai išsilaikę. Čiurlionio ansamblio 
tikslą nusako jo steigiamasis statutas: 
Tautiniam lietuvių menui ugdyti ir skleis
ti veikia Lietuvių Tautinio Meno Ansam
blis Čiurlionis. Jis tęsia Vilniaus Čiurlio
nio meno ans. darbą ir tradicijas. Čiurlio- 
niečiai labai daug nusipelnė šioje srityje 
sėkmingai propaguodami lietuvių, o ypač 
kitataučių tarpe lietuvių liaudies dainą, 
muziką ir šokius, tuo pačiu drauge supa
žindindami su Lietuva ir jos kultūra. 
Čiurlionio ansamblį dabar sudaro mišrūs 
vyrų ir moterų chorai, kanklių bei pučia
mųjų liaudies instrumentų orkestrai, ku
riems vadovauja muzikė Ona Mikulskienė, 
tautinių šokių grupė. Po Alfonso Mikuls
kio mirties, ansambliui vadovauja muzikas 
Rytas Babickas. Ansamblio įsisteigimo 
45-erių metų sukakties proga ruošiamasi 
išleisti jo ilgamečio vadovo Alfonso Mi
kulskio kūrybinį palikimą, kurį sudaro 
daugiau negu 500 muzikos kūrinių. Tai 
bus gražiausias ir išliekantis paminklas 
kūrėjui ir jo įsteigtam ansambliui.

JUBILIEJAUS KOMITETAI
Vadovaujant vyskupui Pauliui Balta

kiui, sausio 25 dieną Jaunimo Centre, 
Chicagoje, įvyko pagrindinių lietuvių or
ganizacijų atstovų pasitarimas. Pasitari
mo metu buvo sudaryti Lietuvos krikšto 
jubiliejaus trys komitetai: garbės, centri
nis ir vykdomasis. Vykdomojo komiteto 
pirmininku buvo išrinktas žinomas lietu
vių veikėjas, pedagogas Jonas Kavaliūnas. 
Į vykdomąjį komitetą dar įeina: jėzuitų 
provincijos vadovas kun. Antanas Saulai- 
tis, Nekalto Prasidėjimo seserų vienuoli- 

I jos atstovė sesuo Igne Marijošiūtė, dr. 
Adolfas Darnusis, dr. Linas Sidrys, Me
čys Šilkaitis, kun. Kazimieras Pugevičius, 
kazimierietė sesuo Agnė Balčiūnaitė, ma
rijonas kun. Vytautas Bagdanavičius, Ire
na Kerelienė, Loreta Stukienė, kun. Jonas 
Staškus, pranciškietė sesuo Lojolą, Irena 
Senkutė, Laukaitis, Polikaitis, Kleiza, Li- 
kanderienė, Gotseitienė. Komiteto pirmi
ninkui palikta teisė, reikalui esant, kvies
ti kitus narius. Vykdomasis Lietuvos 
Krikšto jubiliejaus komitetas čia pat ap
tarė pagrindines minėjimo gaires. Pagrin
dinis iškilmingiausias minėjimas įvyks 
1987 metais Romoje, dalyvaujant popiežiui 
Jonui Pauliui II. Vatikano paštas išleis 
pašto ženklų seriją. Jų projektam paga
minti yra skelbiamas konkursas. I-ji pre
mija 600 dolerių, II-ji 400 dolerių ir 
III-ji 200 dolerių. Jubiliejinį medalį su
kurti sutiko žymusis lietuvių medalių kū
rėjas skulptorius Vytautas Kašuba.
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Kronika

DBLS PIRMININKO PRANEŠIMAS

KAS—KADA—KUR
Pabaltiečlų Talkos 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.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Petras Varkala — 50 sv. Tautos Fondui 
ir 50 sv. Laisvės ir Taikos kelionei.

S. Štarka — 5 sv.
D. Gintas — 3 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

DBLS ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS IR 
LNB AKCININKU SUSIRINKIMAS

Metinis DBLS suvažiavimas ir LNB ak
cininkų susirinkimas įvyks Lietuvių Na
muose, Londone, balandžio 13-14 d.

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

Manchesteris
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 16 d. DBLS Manchesterio skyrius 

turėjo M. lietuvių klube metinį visuotinį 
susirinkimą, kuriame skyriaus valdyba ir 
revizijos k-sija padarė pranešimus ir 
•perrinkta valdyba 1985-tiems metams.

Susirinkimą atidarė skyr. pirm. A. Jalo- 
veckas. Susirinkimui pirmininkavo D. Ba
naitis, sekretoriavo S. Lauruvėnas. Į bal
sų skaičiavimo komisiją išrinkti A. Pod- 
voiskienė, V. Rudys ir A. Pupelis. CV-bos 
aplinkraščius perskaitė S. Lauruvėnas. 
Platų pranešimą apie Sąjungos reikalus 
padarė CV-bos narys V. Dargis. Po to vy
ko diskusijos, per kurias išsiaiškinta įvai
rūs klausimai.

Susirinkimui pageidaujant ir senoms 
valdyboms sutinkant, skyriaus valdyba ir 
revizijos k-sija paliktos tos pačios. Sky
riaus valdybą sudaro: pirm. — A. Jalovec- 
kas, sekr. — S. Lauruvėnas, iždin. — A. 
Jakimavičius. Reviziją sudaro: V. Paulaus
kas (pirm.) ir A. Podvoiskis.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

Bradfordas
MARGUČIU 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

PAMALDOS
Nottingham? — Didžiosios Savaitės apei 

gos Liet. Židinyje: Did. Ketvirtadienį 19 
vai., D. Penktadienį 15 vai., D. šeštadienį 
20 vai., Velykose Prisikėlimas 11.15 vai.

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

Bradforde — Velykų I d., 12.30 vai.
Boltone — Velykų II d., 11 vai.
Eccles — balandžo 14 d., 12.15 vai.
Halifax? — balandžio 21 d., 13 vai., St. 

Columba's bažn.
Manchesteryje—balandžio 28 d.. 12.30 v.
Leigh — balandžio 28 d., 4.30 vai., St.

Joseph's bažn.
Londone

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

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

VOKIETIJA
BRANGUS LIETUVIAI — 
GERBIAMI TĖVYNAINIAI!

Nuoširdžiausiai dėkoju Jums už pagalbą 
pasveikti. Jūsų dėka, pavyko sunki ir pa
vojinga operacija, kurią padarė man Prof. 
Knipper Marienkrankenhaus ligoninėje.

Jis pašalino inkstų vėžį. Netekau kai
riojo inksto ir blužnies. Gydytojai tvirti
na, kad operacija pilnai pavyko ir man nė
ra reikalo papildyto gydymo rentgeno 
spinduliais. Ligoninėje per 10 dienų nete
kau 15 kg., bet paskiau per 10 dienų priė
miau 5 kg.

Ligoninėje teko būti pusantro mėnesio. 
Šioje ligoninėje buvo pavyzdingas perso
nalas. Manimi rūpinosi gydytojai, gailes
tingosios seselės ir patarnautojai. Stebė
jau jų darbą, kai jie patarnavo kitiems 
pacientams. Buvau jais visais sužavėtas, 
o šiandien prisimenu juos visus su dide
liu dėkingumu.

Ligonio patale jutau Jūsų maldą ir no
rą, kad pasveikčiau. Tai buvo didelė man 
pagalba sunkiomis valandomis. Ačiū 
Jums už sėkmingą pagalbą, kurią patyriau 
iiš Jūsų maldos pavidale, apsilankymo me
tu, kurią suteikėte man paskambinimu, 
laiško parašymu, atviruko pasiuntimu, gė
lių ar dovanų įteikimu. Ačiū Jums už ge
rą širdį ir brolišką pagalbą!

Ligoninės personalas stebėjosi1 Jūsų ge
rumu ir uolumu savo kunigui pagelbėti. 
Nebuvo tos dienos, kad neapsilankytų ke
li ar net keliolika svečių. Pakankamai bu
vo ir paskambinimu telefonu, nemažai bu
vo ir laiškų. Man buvo labai smagu, kad 
Jūs man padėjote. Labai ačiū!

Savo dėkingumą reiškiu Jums savo mal
da. Kasdien meldžiuosi už Jus kaip savo 
geradarius. Dėkoju Jums už vispusišką 
pagalbą, kurią siuntėte Jūs per Visagalį 
Dievą!

Linkiu Jums palaimintos Gavėnios, 
džiaugsmingų Velykų švenčių ir nuošir
daus Aleliuja!

Kun. Vaclovas Šarka

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

BAD-GODESBERGE
Lietuviai gausiai atvyko iš Bonn ir Koeln 

apylinkės Bad-Godesbergo pilyje atšvęsti 
Lietuvos nepriklausomybės šventę.

Kunigas dr. Konstantinas Gulbinas pa
sakė gražų pamokslą lietuviams, prisimin
damas ir tuos lietuvius — brolius ir sese- 

iris, kurie yra už tikėjimą ištremti iš Lie- 
j tuvos į Sibirą. Bažnyčia buvo perpildyta.

Paskaitą skaitė pedagogas — V. Bartu
sevičius, apžvelgdamas trumpai Lietuvos 
istorijos ir pramonės vystimosi eigą.

Po to sekė ponios Boehm pranešimas. 
Labai gerai buvo paruošta meninė dalis. 
Ją atliko Paltinienė ir Paltinas — neseniai 
atvykę iš Lietuvos aukšto lygio meninin
kai. Dainos begalo sužavėjo lietuvių šir
dis. Švelnus ir linksmas menininkės balsas 
pradžiugino visus to vakaro atvykusius 
lietuvius.

Tą vakarą galėjo lietuviai įsigyti įdai
nuotą Stereo kasetę — Nelly: „Mano 
daina“. Po programos įvyko puikus pasi
linksminimas ir šokiai.

Dr. Ričardas Tautvaišas

BELGIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Mažoji lietuvių kolonija Belgijoje Va
sario 16 atšventė tik kovo mėnesį, nes 
anksčiau negalėjo gauti patalpų.

Kunigas Jonas Petrošius savo pamoksle 
grįžo prie Pirmojo karo laikotarpio, lietu
vių tautos renesanso tėvų Basanavičiaus, 
Kudirkos, prie Lietuvos valstybės atkūri
mo.

St. Baltus pasveikino ir tuos, kurie ne
kalba lietuviškai, prašė kantrybės išklau
syti nesuprantamų žodžių. O savo tautie
čiams priminė, kad 1918 metų vasary dau
guma esančiųjų dar nebuvo gimę. Nepri
klausomos valstybės laikotarpis praėjo

Praėjusių metų bėgyje Centro Valdyba 
(CV), šalia kitų darbų, ypatingą dėmesį 
kreipė į ryšių palaikymą su skyriais ir į 
informacijų teikimą nariams ir visuome
nei.

Ryšių palaikymas ir informacija sudaro 
pagrindą bendruomenės veiklai. Naudota
si keliomis priemonėmis. Iš jų svarbiau
sios buvo: „Europos Lietuvis“, aplinkraš
čiai ir skyrių bei kolonijų lankymas.

Plačiau naudoti „Europos Lietuv'i“ DB 
LS žinioms nebuvo praktikuota, ir tik dėl 
to, kad vos tik trečdalis DBLS narių pre
numeruoja mūsų laikraštį. Tuo tarpu ap
linkraščiai jau seniai siuntinėjami sky
riams ir organizacijoms, šiais metais pla
tesnis pranešimas buvo pasiųstas kiekvie
nam nariui.

Pats efektingiausiais būdas yra skyrių 
lankymas, tam ir buvo skirtas didžiau
sias dėmesys.

Aplankyta 15 skyrių. Susipažinta su 
esamom sąlygom ir padėtimi. Pagal rei
kalą suteikta pagalba ir patarimai. Ben
drai paėmus, veikla vyksta patenkinamai, 
nors teko pastebėti tam tikrų trūkumų. 
Jaučiasi stoka susirinkimų, valdybų po
sėdžių ir narių bei visuomenės informa
vimo vietovėse. Norėtųsi matyti didesnes 
pastangas jaunimo organizavime ir litua
nistiniame auklėjime. Būtų naudinga ma
tyti artimesnį narių bendravimą, nepasi
tenkinant vien tik minėjimų rengimu, ir 
būtų labai naudinga centrui turėti dau
giau informacijų iš skyrių, kas tai lie
čia skyrių protokolus, narių sąrašus ir me
tines apyskaitas.

Teko pastebėti, kad per daug narių yra 
atleidžiama nuo nario mokesčio, ir apie 
tai suvažiavimas turėtų pareikšti savo 
nuomonę.

Sąjungoje veikia 19 skyrių su 730 narių.

Pasikeitimai C. Valdyboj
Po praeito suvažiavimo K. Tamošiūnas 

pasitraukė iš Valdybos. Jos sąstatas buvo 
papildytas, pakviečiant suvažiavime dau
giausiai balsų gavusį kandidatą Z. Jurą. 
K. Tamošiūnui reiškiame didelę padėką 
už atliktą darbą Sąjungai.

Valdyba veikė pasiskirsčiusi pareigomis 
šitaip: J. Alkis— pirmininkas; V. Dargis— 
pirmasis vicepirmininkas, spaudos ir in
formacijos reikalai; E. šova — antrasis 
vicepirmininkas, organizaciniai ir kultū
riniai reikalai; S. Nenortas — teisiniai ir 
administraciniai1 reikalai; Z. Juras — poli
tiniai ir socialiniai reikalai; A. Vilčinskas 
— sekretorius, jaunimo ir tautinio auklė
jimo reikalai; B. Butrimas — iždininkas, 
finansai ir parengimai.

Rotacine tvarka šiais metais atsistaty
dina J. Alkis ir V. Dargis. Abudu sutinka 
kandidatuoti rinkimuose. Taip pat bus 
perrenkamas ir Z. Juras.

Sąjunga ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė

Kaip lietuviškoji bendruomenė, Sąjun
ga turi pareigą siekti artimų ryšių su 
PLB ir kitų kraštų bendruomenėmis. Pra
eitą vasarą man teko vėl dalyvauti Euro
pos bendruomenių pirmininkų suvažiavi
me Studijų Savaitės metu. Ten buvo pa
liesti kultūrinės ir politinės veiklos reika
lai ir artimesnio bendravimo galimybės. 
Ryšiai su PLB yra atviri ir draugiški ir 
CV savo veikloje stengėsi prisidėti prie 
kai kurių PLB darbų. Vienas iš jų yra fi
nansų telkimas Lituanistikos Katedrai, 
ir visuomenės pritarimas yra geras. Tai 
tvirtina iki šiol surinktos aukos. Reikia 
tikėtis, kad parama Katedrai1 nemažės.

Sąjunga ir kitos organizacijos
CV visuomet siekė vienybės ir darnaus 

sugyvenimo mūsų bendruomenėje. Mūsų 
skyriai, turėdami pareigą vadovauti lie
tuviškai veiklai savo vietovėse, taip pat 

apgaubtas vaikystės ir jaunystės vaizduo
tės spalvomis ir įskiepyta tėvynės meile. 
Okupantai išdraskė lizdus ir išblaškė Lie
tuvos vaikus po svetimus kraštus. Kalbė
jo ir apie dabartinę Lietuvą, kur apsilankę 
išeiviai negali sakyti, kad buvo savo kraš
te, nes penkios naktys Vilniaus viešbutyje, 
kuriame atvykę giminaičiai turi rodyti sa
vo dokumentus, nėra malonios. Baigdama 
B-nės pirmininkė prašė visų nepamiršti 
lietuviškos spaudos, užsisakyti bent po vie
ną laikraštį, nusipirkti savo autorių kny
gų.

Suteikusi žinias apie Popiežiaus vizitą 
Belgijoje gegužės mėn., pristatė Estų B- 
nės pirmininką ir jo žmoną p. Otter. Po
nia Stella Otter pasveikino lietuvius.

Dalyvius sužavėjo Arvydo ir Nelės Bal
tinų koncertas.

Vakaras baigėsi vaišėmis, muzika ir ben
dromis dainomis. Išsiskirstę po Belgiją 
lietuviai retai turi tokių progų susitikti.

Rengėjų gretose pirmoj eilėj reikia pa
minėti nepavargstantį Paulių Bružą ir 
Slavinskų šeimą. Gal iš tikrųjų jų dėka 
turėjau progą ir malonumą parašyti šias 
kelias eilutes.

St. Baltus 

turi siekti vienybės ir susiklausymo ne tik 
savo narių tarpe, bet ir kitų mažesnių 
organizacijų atžvilgiu.

Ekonominiai vienetai, klubai, jaunimo 
grupės, chorai, moterų draugijos ir kitos 
organizacijos yra mūsų bendros veiklos 
rateliai, kuriuos daugumoje suka mūsų 
Sąjungos žmonės. Visų organizacijų atlik
ti darbai ne trukdo, o tik papildo vienas 
kitą. Nesusipratimų atsiranda. Juos turi
me pašalinti, ir tam juk yra DBLS Tary
ba, kurios uždavinys kaip tik ir yra siek
ti vienybės ir darnaus sugyvenimo mūsų 
visų organizacijų tarpe.
Kultūrinė veikla

Šioje srityje CV talkininkauja Kultūri
nės veiklos komisija. Jos tikslas yra vys
tyti artimesnius ryšius tarp visų meninių 
pajėgų ir darbuotojų. Planuoti ir ruošti 
bendrus parengimus, talkininkauti! C. Val
dybai ir skyriams didesnių parengimų pro
gomis.

Iš praeitų metų veiklos norėčiau pami
nėti Kanados „Gintaro“ ansamblio kon
certus, jaunimo pantomimos spektaklį 
Londone, Nottinghamo „Gintaro“ pasise
kusį koncertą to miesto festivalio proga, 
D.B. Lietuvių Dieną Nottinghame, Londo
no choro koncertą Šv. Kazimiero paminė
jime Westminsterio Katedroje ir įvairius 
pasirodymus Europos vyskupo lankymosi 
proga.

Reikia paminėti jaunimo pastangomis 
išleistą Europos Liet. Meno Ratelio plokš
telę ŽIBURĖLIAI, kuri buvo aukštai 
įvertinta lietuviškoje spaudoje. Tam pro
jektui finansinę paskolą suteikė DBLS.

šių metų bėgyje numatyta surengti ke
li didesni parengimai: gegužės mėn. Fila
telistų paroda Derbyje, liepos mėn. pabai
goje iš Kanados atvyksta Toronto Liet. 
Vyrų Choras „Aras“. Jis turės tris kon
certus: Škotijoje, Nottinghame ir Londone. 
Tai bus vėl ypatingas įvykis mūsų gyve
nime, Kanados ir Britanijos lietuvių ben
dravimo tąsa.

Tautos Šventės proga vėl bus rengiama 
Brit. Liet. Diena Bradforde. Organizavi
mu rūpinasi Kult. Veiklos Komisija, Brad- 
fordo skyrius ir VYTIES klubas. Progra
moje dalyvaus mūsų pačių meninės pa
jėgos. Ryšium su Taikos ir Laisvės kelio
ne, tautinių šokių grupė LIETUVA yra 
pakviesta dalyvauti pabaltiečių koncerte 
Stokholme.
Politinė veikla

Politinėje srityje CV patarimus teikia 
Politinės Veiklos Komitetas. Kaip ir pra
eityje, daugiausia veikiama Ibendrai su 
kitų pavergtų tautų atstovais per 
European Liaison Group (ELG). Tačiau 
šiais metais didelis dėmesys buvo skirtas 
Baltų Tarybos sustiprinimui ir ryšių pa
laikymui su BATUNu (Baltic Appeal to 
the UN). Baltų Taryboje ir ELG lietuvius 
atstovauja šie DBLS ir DBLJS atstovai; 
M. Bajorūnas, J. Alkis A. Vilčinskas, Z. 
Juras, I. Petrauskaitė, A. Kuliukas ir V. 
Puodžiūnas.

Per ELG yra informuojami Britų Parla
mento nariai apie padėtį Pabaltijo kraš
tuose. Buvo aktyviai prisidėta prie Euro
pos Parlamento rinkimų, remiant mums 
palankius kandidatus. Dalyvauta susitiki
me su JAV patarėju prie Jungtinių Tautų 
Carn Gresham, kuriam priminta Lietuvių 
tautos siekiai. Teko dalyvauti susirinkime 
ir iškelti Lietuvos padėtį Britų vyriausy
bės ministrui M. Hezeltine. Buvo tinka
mai nušviesta ir paminėta nelemtų Jaltos 
nutarimų sukaktis ir atlikta platus laiš
kų rašymas Britų vyriausybei ir žymes
niems Britų politikams.

Baltų Taryboje yra ir toliau tęsiama 
akcija dėl Europos Parlamento rezoliuci
jos Jungtinių Tautų Organizacijai (UNO) 
Pabaltijos kraštų klausimu. CV kviečia 
Brit. lietuvius rašyti laiškus JTO Dekolo
nizacijos Komitetui. Tokių laiškų pavyz
džiai buvo išsiųsti skyriams.

Palaikomi ryšiai su organizatoriais So
vietų Sąjungos teismo Kopenhagoje ir 
rūpinamasi Taikos ir Laisvės kelionės 
reikalais, kas susiję su Britanijos pabaltie
čių jaunimo organizavimu ir lėšų telkimu.

Kelionės organizavimo ryšininkės pa
reigas eina Ingrida Petrauskaitė. Šiais 

' metais Baltų Taryba vėl rengia iškilmin
gą Išvežtųjų minėjimą Londone, koordi
nuoja pabaltiečių politinę akciją, įjun
giant jaunimą, siekiant aktyvesnio propa
gavimo pabaltiečių tautų reikalų politinė
je arenoje. Tarybos atstovai turėjo susi
tikimą su pabaltiečių bičiuliu Sir Anthony 
Cershaw. Numatyta ir daugiau tokių su
sitikimų. Tarybai pirmininkauja M. Ba- 
jorinas.

Politinėje veikloje CV informuoja VLI 
Ką ir PLB ir gauna iš jų informaciją, ypač 
dėl Kopenhagos Teismo ir Laisvės ir Tai
kos Kelionės organizavimo, šitie du įvy
kiai yra Pabaltiečių Pasaulinės Santalkos 
sumanymas ir yra verti mūsų paramos.

Svarbesnėmis progomis CV siunčia 
laiškus Britų Vyriausybei ir opozicijos 
vadams.

Palaikomi ryšiai su parlamentarais ir

■įvairiomis politinėmis organizacijomis.
Konferencijoje „Beyond 1984“, kurioje bu
vo nagrinėtas komunizmo pavojus libera
linei demokratijai, lietuvius atstovavo dr. 
A. Štromas. Mūsų spaudos atstovu buvo 
Algis Kuliukas.

Didesnį dėmesį kreipėme į mūsų poli
tinių minėjimų ir parengimų kokybę. Tek
tų paminėti pavykusį Vas. 16-tos minėji
mą Londone, o taip pat ir Derby sk. su
rengtas Nepriklausomybės minėjimas pa
sižymėjo garbingų svečių ir politikų gau
sumu.
Spauda ir informacija

Spaudos skyriaus perorganizavimo dar
bai prasidėjo. Bus sumodernintas spaus
dinimo metodas. Tikimės, kad „Europos 
Lietuvis“ savo nauja išvaizda ir turiniu 
pritrauks daugiau skaitytojų ir užsienyje. 
Turime siekti daugiau prenumeratų. Aiš^ 
ku, kad Britanijoje galėtume turėti dau
giau skaitytojų, nes pasitaiko, kad kelios 
šeimos skaito vieną numerį. Esame tikri, 
kad ir užsienyje pavyktų bent padvigubin
ti prenumeratorių skaičių.

CV dėkoja redakcijai ir administracijai 
už uoliai atliktą darbą ir pasiaukojimą 
spaudai. Tenka tik apgailestauti, kad nė
ra pakankamai informuojama užsienio 
spauda apie tikrą padėtį ir veiklą D. Bri1- 
tanijoje. Tuo tarpu neteisinga informaci
ja ir Sąjungos juodinimas vis dar randa 
kelią į kai kuriuos užsienio lietuvių laikraš 
čius. Kviečiame mūsų spaudos darbuoto
jus atitaisyti šią padėtį, reguliariai infor
muojant užsienį apie mūsų veiklą, užda
rant kelią tiems rašeivoms, kurie skleidžia
melą.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo 
S-ga (DBLJS)

CV palaiko labai artimus ryšius su 
DBLJS valdyba. Jaunimo atstovai daly
vauja CV posėdžiuose ir aktyviai talkinin
kauja mūsų darbuose. Jaunimo Sąjunga 
•šiuos metus skyrė naujų narių verbavi
mui. Buvo paruošta Nidos spaustuvėje 
600 verbavimo paketo egzempliorių su 
įvairia informacija apie Lietuvą ir mūsų 
organizacij as.

Buvo kreiptasi į DBLS skyrius, pra
šant vietos jaunimo sąrašų, o kai kur ir 
pagalbos verbavime. Reikia apgailestau
ti, kad nevisi skyriai atsiliepė. Tenka 
kreiptis į skyrių valdybas įvertinti š'į Jau
nimo Sąjungos žygį ir atlikti savo pareigą, 
ateinant į pagalbą.

Šiuo metu Sąjunga turi 60 narių. Iki 
1986 metų tikimasi pritraukti bent 200. 
Gal atrodo ambicinga, bet mūsų žiniomis 
Britanijoje gyvena bent 750 lietuviškos 
kilmės jaunuolių. Kiekvienas DBLS narys 
turi prisidėti prie šio verbavimo darbo.

Jaunimo S-ga taip pat smarkiai reiškia
si kultūrinėje ir politinėje plotmėje. Bu
vo surengtas lituanistinis savaitgalis So
dyboje, pantomimos spektaklis Londone 
ir dalyvauta pabaltiečių jaunimo semina
ruose. Jaunimo atstovai dalyvauja Baltų 
Tarybos ir ELG posėdžiuose. Jaunimo S-ga 
palaiko glaudžius ryšius su latvių ir 
estų jaunimo organizacijomis ir aktyviai 
dalyvauja Laisvės ir Taikos kelionės or
ganizavime.

Be to, veikia jaunimo tautinių šokių 
grupės Škotijoje, Londone, Gloucesteryje 
ir Derbyje. Taip pat reikia pasidžiaugti, 
kad skyriuose kaip Wolverhamptone, Not
tinghame ir Stoke-on-Trente jaunimas dir
ba DBLS skyrių valdybose.
Lituanistinis auklėjimas

Šioje srityje visuomet turėjome proble
mų, ypač šiuo metu. Jungtinės Tautos 
1985 metus paskelbė Jaunimo Metais. Pa
darykime ir mes šiuos metus savo Jauni
mo metais, suteikdami daugiau galimy
bių jaunuoliams išlikti lietuviais. Atkreip
dami dėmesį į paties jaunimo pastangas 
organizuotis, parodykime savo gerus no
rūs ateidami į pagalbą. O svarbiausia, iš
tirkime galimybes savo kolonijose įsteigti 
savaitgalio mokyklas lietuvių kalbai ir li
tuanistikai dėstyti. Kiek žinoma, tik Lon
done ir Nottinghame panašios mokyklos 
veikia, o jų galėtų būti ir daugiau. Tai 
būtų vienas iš svarbiausių uždavinių Są
jungai.
Organizacinė veikla

Kviečiame narius remti savo skyriaus 
veiklą, mokant nario mokestį, dalyvau
jant skyriaus susirinkimuose ir pobūviuo
se. Ypač prašome remti mūsų spaudą, pre
numeruojant „Europos Lietuvį“ ir Ni
dos Klubo knygas. Siūlome skyrių valdy
boms turėti bent vieną posėdį mėnesy ir 
bent 3 kart metuose kviesti narių susirin
kimą. Tobulinkime tarpusavio santykius, 
lankydami vieni kitus. Teikime sąlygas 
jaunimo organizacijų ir vienetų stiprėji
mui. Kvieskime jaunuosius veikėjus 'į sa
vo eiles.

Mes laukiame pageidavimų bei pasiūly
mų įvairiais organizaciniais reikalais. Pra
šome naujienų apie skyrių veiklą ir pro
blemas.

Tik vienybėje ir glaudžiu bendradarbis- 
vimu užtikrinsime DBLS tęstinumą.

J. Alkis
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