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K0MNAC1ZMAS
Pastaruoju metu Olandijos viešoji opi

nija, masinės informacijos priemonės vis 
daugiau dėmesio skiria Pabaltijui. Ne tik 
eilinė informacija apie disidentų ir nacio
nalinių elementų persekiojimus, bet ir 
bendresnieji pasisakymai vis daugiau gau
na vietos, čia vaidina vaidmenį ir tarp
tautinė konjunktūra, ir visokios karo ir 
pokario metinės iškelia tą didėjantį susi
domėjimą ir jautrumą panašioms temoms.

Kaip žino mūsų skaitytojai, Leideno 
universiteto Socialinių konfliktų studijų 
centro, vadovaujamo šveicarų kilmės is
toriko Alekso Schmido, leidinys plačiai 
apžvelgė lietuvių pokario rezistenciją, pa
sišventimą ir pasiaukojimą. Iš viso Lietu
va dėl savo geografinės padėties ir istori
jos vis labiau jaudina nedidelę, bet labai 
veiklią Olandijos visuomenę.

Pavyzdžiui ir toks reiškinys, kaip lietu
viškas liaudies muzikos ansamblis „Dai
na", sudarytas iš grynakraujų amsterda- 
miečių, dabai- besiruošiąs savo jau antra
jai gastrolių kelionei po Jungtines Ame
rikos Valstijas, su tuo yra susijęs.

Bet šiandien mes sustosime ties aka- 
deminės-mokslinės sferos veikla, būtent 
prie Niderlandų-slavistų susivienijimo 
„Beseda", neseniai atšventusio savo 40- 
metį. Jubiliejinę sueigą „besedečiai“ na- 
skyrė tokiai opiai Rytų Europos temai, 
kaip socializmas ir nacionalizmas Sovietų 
Sąjungoje.

Būdinga, kad pranešėjas buvo profeso
rius Jan Bezemer, Amsterdamo Universi
teto Rytų Europos Instituto vadovas. Ta
me institute Pabaltijo tematika labai uo
liai studijuojama. Paminėtinas „Disiden
tų Biografinis žodynas“, kur apstu me
džiagos iš Pabaltijo. Tas „žodynas“ yra 
profesoriaus Bezemerio vadovauto pro
jekto rezultatas.

Pranešėjas pasirėmė Solženycino krei
pimosi į Sovietų Sąjungos vadovus pakeis
ti marksistinę ideologiją rusišku naciona
lizmu. Bet galutinė išdava rusų naciona
linio prestižo atstatymo, pradėto Stalino 
laikais ir tęsiamo Briežnevui valdant, ma
tosi sovietų oficialiojoj literatūroj ir disi
dentų raštuose (mano pastaba — rusų na
cionalistų. I.K.).

Anot prof. Bezemerio, socializmas savo 
valstybingumo tendencija krypsta ‘į nacio
nalizmą. Tad, kodėl Sovietų Sąjungos ko
munistų partija nesusiriša tiesiog su ru
sišku nacionalizmu? Kai kas mano, kad 
tai trukdo rusų nacionalizmo ryšys su 
pravoslavų tikyba. Kiti įžiūri priežastį 
daugybės rusiškų nacionalistų nusistaty
me prieš industrializaciją ir urbanizaciją. 
Bet, anot Bezemerio, visiškai įmanomas 
rusų nacionalizmas, keliant ateistinę, bei 
industrinę galybę. Svarbu, kad Sovietų 
Sąjunga — ne įvairių tautų valstybė, bet 
imperija. Marksizmas-leninizmas — ge
riausia į tikslą vedanti imperialistinė 
ideologija visame pasaulyje, ir Maskva 
josios neatsisakys.

Su dideliu dėmesiu išklausytas praneši
mas verčia galvoti: Maskvos vadeivos sa
vo ideologijoje yra grynakraujai imperi
niai nacionalistai! Tad komunizmas yra iš 
esmės nacizmas, ir tatai paaiškina rusifi- 
kaciškos politikos vedimas.

Apskritai sovietinė imperinė politika — 
caristinės nutautinimo linijos tęsinys. Iš
eina, kad dabartinė akcija už imperijos 
„vyresniojo brolio“ rusišką kalbą — „ki
rilicos" kultivavimo tęsinys.

O laisvoji lietuvių kultūra persekioja
ma, kaip spaudos draudimo laikais.

Be galo svarbu, kad toks autoritetas, 
kaip Rytų Europos Instituto vadovas, de
maskuoja artimus ryšius tarp sovietų po
litikos ir caristinės rusifikacijos. Caro 
žandarų ir tautų skriaudėjų politinė lini
ja!

Tad turime ne komunizmą, o komnaciz- 
mą, nes Stalino ir Hitlerio grobuonišku
mas iš esmės buvo toks pats.

I. Kaplanas

Ilgamečiu! klubo nariui 
JUOZUI GROBLIUI 

mirus,
jo žmonai Teresei ir jos broliui, 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
Vyties klubo valdyba

KOMUNISTAI V. EUROPOJE
VAKARU EUROPOS KOMUNISTU PARTIJŲ KRIZĖ

Prancūzijos, Ispanijos bei Italijos poli
tologai ir politiniai veikėjai yra linkę ma
nyti, kad didėjančios Vakarų Europos ko
munistų problemos yra ideologinio pobū
džio. Vieną iš pagrindinių, šią krizę su
kėlusią priežasčių, manoma esant Tarybų 
Sąjungą, nes pagaliau suprasta, jog ta
rybinė sistema yra priešinga demokratijos 
principams. „Jau ir anksčiau komunizmas 
pergyveno ne vieną krizę, bet tai, kas da
bar vyksta, negalima pavadinti laikinu 
nuosmukiu, tai labiau panašu į nesustab
domą regresiją ar net mirtį nešantį vėžį“ 
— kalbėdama apie Vakarų Europos kom
partijų populiarumo mažėjimą, pareiškė 
buvusi Prancūzijos komunistų partijos in
telektuale Jean Ellenštein.

V. Europos kompartijų sunkumus labai 
gerai iliustruoja kadaise tai labai svarbų 
vaidmenį Ispanijos ir Prancūzijos visuo
meniniame ir politiniame gyvenime vaidi
nusios tų šalių kompartijos, dabar gi, per 
rinkimus šios partijos netenka vis daug 
rinkėjų balsų. 8-jo dešimtmečio antroje 
pusėje minėtų šalių kompartijos kurį lai
ką buvo sujungusios savo jėgas su galin
ga Italijos kompartija ir sukūrusios taip 
vadinamą „Eurokomunizmo“ idėją, ši 
doktrina pasisakė už parlamentinės de
mokratijos išlaikymą šiose šalyse ir kartu 
proklamavo nepriklausomybę nuo Mask
vos. Kaip teigia politikai, tik vieni italai 
nuosekliai laikėsi šios ideologinės linijos 
ir šiuo laiku ši partija vis dar tebestovi 
tvirtose pozicijose, ko negalima pasakyti 
apie kitas V. Europos kompartijas. Pasta
ruoju laiku Italijos komunistų partija vie
toje žodžio „Eurokomunizmas“ vis daž
niau naudoja terminą „Eurokairieji“. Są
voka „Eurokairieji“, matyt, siekiama bent 
kalbinau požiūriu panaikinti įsisenijusią 
nesantaiką tarp komunistų ir socialistų. 
„Kompartijos toliau sėkmingai veikti gali 
tik V. Europos kairiųjų jėgų kontekste. 
Ilgiau negalima toleruoti Įsišaknijusius 
skirtumus tarp komunistų ir socialistų 
partijų“ — pareiškė Italijos kompartijos 
parlamentarinis vadovas Giorgio Napoli
tano.

V. Europos komunistų partijų narių 
skaičius nesulaikomai mažėja. Pvz., 1946 
metais buvusi trečia pagal stiprumą šaly
je partija, Belgijos komunistų partija per 
pereitų metų spalio mėnesį įvykusius rin
kimus gavo >tik 1,2 proc. rinkėjų balsų ir 
tuo pačiu neteko vienintelės turėtos vie
tos krašto parlamente. Panašiai kaip ir 
kitas V. Europos kompartijas, taip ir Bel
gijos komunistų partiją daugiausia rėmė 
sunkiosios pramonės darbininkai, bet da
bar nykstant šios pramonės šakoms ir per
einant į poindustrialinę erą — informaci

ATSTOVAI DEPARTAMENTE
Washingtonas. — Lietuvių katalikų in

formacijos centras New Yorke pranešė, 
kad kovo 6 d. valstybės departamentas 
buvo sukvietęs nevalstybinių organizaci
jų atstovus aptarti JAV liniją balandžio 
15 — gegužės 26 įvyksiančių Europos Sau
gumo ir kooperavimo komisijos ekspertų 
konferencijoj Berne, Šveicarijoj. Šios kon
ferencijos tikslas — apžvelgti tarpusavio 
santykių principų įgyvendinimą Helsin
kio akto signatarų tarpe. Klausimai api
ma: žmonių tarpvalstybinius ryšius, įskai
tant šeimų sujungimą, santuokas tarp at
skirų valstybių piliečių, turizmą ir tarp
valstybines keliones tarnybiniais reika
lais.

Pasitarime dalyvavo šeši lietuviai: Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų federaci
jos atstovas Joseph Simanis, Eltos vedėja 
Margarita Samatienė, Lietuvių informa
cijos centro vedėja Gintė Damušytė iš 
New Yorko, JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovė, ir iš VLIKo — dr. Domas Krivic
kas ir Juozas Vitėnas.

Atidarydamas posėdį, naujai paskirtas 
Amerikos delegacijos vadovas ambasado
rius Michael Novak supažindino susirin
kusius su kitais prelegentais. Dalyvavo: 
Rozanne Ridgway, valstybės departa
mento vicesekretorė Europos ir Kanados 
reikalams; James Montgomery, departa
mento žmogaus teisių ir humanitarinių 
reikalų vykdomasis vicesekretorius, ir 
Michael Hathaway, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komisijos vedėjas. Jie 

jos ir aukštai išvystytos technikos amžių, 
mažėja ir darbininkų klasė ir atitinkamai 
didėja tarnautojų skaičius, kuriuos mažai 
domina klasių kova. „Jeigu darbininkų 
klasė išnyks — komunistai su savo ideo
logija irgi bankrutuos. Jau dabar komu
nistai praranda socialinį pamatą ir prade
da kyboti ore — žemė slysta iš po jų ko
jų“ — pareiškė buvusi Prancūzijos kom
partijos narė, dabar rašanti straipsnius 
konservatyviam Prancūzijos laikraščiui 
„La Figaro", Annie Kriegel. Ji tęsia to
liau: „V. Europos viešoji nuomonė yra la
bai antikomunistiška. Jeigu anksčiau Ni
kitą Chruščiovą, atvykusį su oficialiu vi
zitu .'į Prancūziją, pasitikdavo entuziastin
gos prancūzų komunistų minios, tai dabar 
atvykusį į Paryžių Gorbačiovą pasitiko 
demonstruojantys disidentai“.

Tie, kurie domisi komunistų partijų is
torija, negalėjo nepastebėti, kad 'šioms 
partijoms geriausiai išsilaikyti sekasi tik 
archaiškos visuomenės ir neišvystytos 
pramonės šalyse — tokiose kaip Graiki
ja, Kipras ir Portugalija. Bet ir šiose ko
munistų įtaka tolydžio mažėja. Dar dra
matiškesnė padėtis yra kitų dviejų, ka
daise labai daug vilčių teikusių, Ispanijos 
ir Prancūzijos kompartijų. Po diktato
riaus Franko mirties 1975 metais, Ispani
jos komunistų partijos vadovas Santiago 
Carrilo mėgdavo sakyti savo jaunesnie
siems bendraminčiams, kad tai, ką Itali
jos komunistų partija atliko per tris de
šimtmečius, Ispanijos komunistų partija 
turėsianti nuveikti per trejus metus. Is
panijos komunistų partija keturis dešimt
mečius vadovavusi pogrindžio kovai prieš 
Franko režimą ir turėjusi lemiamą balsą 
profsąjungų judėjime, ją legalizavus, tuoj 
suskilo į frakcijas ir per 1982 metų rinki
mus gavo tik 3,8 proc rinkėjų balsų. Šios 
partijos žlugimas buvo stiprus ir gal net 
mirtinas smūgis Eurokomunizmo idėjai. 
Ispanijoje ir Prancūzijoje komunistų par
tijų įtakos sumažėjimą paspartino ir tų 
šalių sparčiai augančios socialistų parti
jos. Ispanijos socialistų partija išaugo per 
palyginti trumpą laiką, bet dabartiniam 
Prancūzijos prezidentui Francois Mitter- 
randui prireikė net dešimtmečio kol jo, 
ilgą laiką opozicijoje buvusi, socialistų 
partija narių skaičiumi praaugo komunis
tų partiją ir atėjo į valdžią. 1981 metais 
Prancūzijos socialistų partija buvo tokia 
stipri, jog per rinkimus ji galėjo nugalėti 
ir be komunistų pagalbos, bet vis dėlto, 
sudarant kabinetą, Mitterrand'as keturis 
ministrų portfelius atidavė komunistams. 
1984 metų vasarą komunistai, matydami, 
kad jų sąjunga su „kairiuoju sparnu“ 
jiems atneša daugiau žalos negu naudos, 

visi tarė žodį apie numatytą JAV vyriau
sybės kursą Berno konferencijoje ir pra
šė patarimų, kaip j'į būtų galima papildy
ti ir patobulinti. Po kiekvieno pranešimo 
vyko diskusijos, kuriose lietuviai akty
viai dalyvavo.

M. Samatienė teiravosi, ar Berno sesi
ja bus atidara žurnalistams ir nevalstybi
nių organizacijų atstovams. JAV vyriau
sybė, kaip paprastai, pageidaus atviros 
sesijos. Gintė Damušytė pabrėžė, kad Ber
no sesijos kontekste reikia kreipti dėme
sį į Sovietų Sąjungoje kalinamus bei prieš 
savo valią laikomus Amerikos piliečius. 
Kaip ryškų pavyzdį ji iškėlė Chicagoj gi
musio docento Vytauto Skuodžio atvejį.

J. Simanis priminė, kad sovietai užkir
to kelią popiežiui Jonui Pauliui II vykti i 
katalikišką Lietuvą. Jis siūlė JAV vyriau
sybei š'į faktą užakcentuoti konferencijo
je kaip išskirtiną prasižengimą prieš vi
suotinės katalikų Bažnyčios vadą.

Ambasadorius Novak, atsakydamas į 
vieną klausimą, pagyrė Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kroniką, įvertindamas ją 
kaip svarbų, dėmesio vertą leidinį. Jis pa
brėžė, kad Lietuvos katalikų padėtis yra 
tikrai unikali ir kebli. Tai vienintelė gru
pė, kurios nariai yra ne tik kalinami, bet 
ir atvirai sovietų terorizuojami fiziškais 
užpuolimais ir pan.

Konferencijoje, kuri tęsėsi nuo 10 vai. 
ryto ligi 1 vai., dalyvavo apie 70 nevalsty
binių organizacijų atstovų. 

pasitraukė iš valdžios.
Didėjantis nedarbas ir bendros šalies 

ekonominės problemos kelia rimtą susi
rūpinimą Prancūzijos darbininkams. 
„Prancūzijoje atsiranda vis daugiau žmo
nių, pradedančių abejoti Prancūzijos ko
munistų partijos sugebėjimu ginti jų in
teresus ir linkusių labiau pasitikėti socia
listais", — pareiškė Prancūzijos komunis
tų partijos istorikas Philippe Robrieux.

Išskirtiną vietą V. Europos komunistų 
partijų tarpe užima Italijos kompartija. 
Ši partija, turinti senas ideologines tradi
cijas ir visada pabrėžianti savo nepriklau
somybę nuo Maskvos, pastaruoju laiku, 
atrodo, virsta panašia į socialdemokratų 
partija. Luciano Pellicani, socialistų par
tijos teoretinio žurnalo „Mondoperaio" re
daktorius pareiškė: „Ji jau nebėra komu
nistų partija, bet socialistine partija ji 
irgi dar netapo — nei žuvis nei mėsa“. 
Minėtas redaktorius dar pridūrė, kad jo 
nuomone, šao amžiaus pabaigoje, ar kito 
pradžioje komunistų ir socialistų partijos 
susijungsiančios į vieną koalicinį bloką. 
Šio suartėjimo proceso būtinumą pabrė
žia ir komunistų partijų vadovai.

Italijos komunistų partija, palaikanti 
glaudžius ryšius su V. Vokietijos social
demokratų partija, D. Britanijos leiboris
tų partija bei socialdemokratų grupuotė
mis Skandinavijoje ir Olandijoje, siekia 
minėtą politinę taKtiką įpiršti ir šioms 
išvardintoms partijoms. Įdomu pažymėti, 
kad per balsavimus V. Europos parlamen
te štrasburge Italijos komunistų partija 
visada mieliau palaiko aukščiau minėtas 
partijas, negu, pvz., protarybiškai nusi
teikusius Prancūzijos komunistus. Iš čia 
galbūt ir kyla tendencija pakeisti atgy
venusią „Eurokomunizmo“ idėją nauja 
„Eurokairiųjų“ sąvoka.

Nors Italijos komunistų partija dar te
bėra stipri — per prieš porą metų įvyku
sius rinkimus gavusi 29,9 proc. rinkėjų 
balsų, ji išliko antra pagal dydį šalies par
tija, bet šiuo metu ji irgi susiduria su pa
našiais sunkumais kaip ir kitos V. Euro
pos komunistų partijos. 1984 metais mi
rus Enrico Berlinguer, jo asmenyje Italių 
jos komunistų partija neteko iškilaus ir 
aukštą prestižą turėjusio vadovo. Naująjį 
partijos vadovą, Alessandro Natta, daug 
kas laiko neįdomia ir neryškia asmenybe. 
„Pasenęs“ ir Italijos komunistų partijos 
narių amžiaus vidurkis, o su naujų, jau
nų narių ir intelektualų verbavimu irgi 
nekaip sekasi. Ši partija praranda savo 
masinį charakterį ir net savitumą. Kaip 
kad pareiškė Gianni Rocca, italų kairio
sios pakraipos dienraščio „La Repubbli- 
ca“ redaktoriaus pavaduotojas, dėl kas
met mažėjančios ideologinės įtampos Ita
lijoje, komunistų partija ir jos propaguota 
ideologinė kova praranda savo aktualu
mą.

V.M.

KONFERENCIJA BERNE

Balandžio mėnesį Šveicarijoj, Berne, 
įvyks Helsinkio susitarimus pasirašiusių 
35-kių valstybių ekspertų konferencija 
žmonių santykiavimo klausimais. Helsin
kio susitarimais, kaip žinoma, juos pasi
rašiusios valstybės yra įsipareigojusios 
ne tiktai nevaržyti ar neapsunkinti žmo
nių santykiavimo tarpvalstybiniu mastu, 
bet dargi visomis galimomis priemonė
mis padėti įvairių kraštų žmonėms savo 
tarpe santykiauti, užmegzti glaudesnius 
tarpusavio ryšius, atskirtom šeimom su
daryti sąlygas susijungti ir 1.1. Komunistų 
valdomi kraštai, kaip žinoma, šioje srity
je prisiimtų įsipareigojimų nesilaiko, 
griežtai varžydami savo piliečių laisvą 
santykiavimą su Vakarais. Šiuos varžy
mus ypač skaudžiai patiria lietuviai. At
sižvelgiant į tai, Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas ruošia Berno kon
ferencijos dalyviams skirtą memorandu
mą.

ESTAS PRIVERTĖ SOVIETŲ LAIVĄ 
PLAUKTI Į ŠVEDŲ SALĄ

„Daily Telegraph“ kovo 15 d. pranešė, 
kad ginkluotas estas privertė sovietų žve
jybos inspekcijos laivo kapitoną plaukti į 
Švedijos žvejybos uostą Šiite.

Mirė Povilas Brazdžiūnas
Vasario 28 d., eidamas 89-sius metus, 

mirė Lietuvos Mokslų Akademijos aka
demikas, profesorius Povilas Brazdžiūnas.

P. Brazdžiūnas gimė 1897 m. žižmariš- 
kyje. Baigęs 1925 m. Kauno universitetą, 
gilino žinias Ciuricho universitete. Grįžęs 
į Lietuvą, dirbo Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose.

Jis buvo vienas iš Lietuvos fizikų drau
gijos organizatorių, ilgametis jos pirmi
ninkas, žurnalo „Lietuvos fizikos rinki
nys“ vyriausias redaktorius.
šiukšlės ant ežero

Inžinierius L. Norvilas rašo „Tiesoje“:
— Būrys Vilniaus turistų, mėgstančių 

ne tik slidinėti, bet ir branginančių gam
tą, jautriai reaguojančių į aplinkos grožį, 
pasibaisėjome, matydami statybos ir butų 
šiukšles, išverstas tiesiai ant Totoriškio 
ežero. Prie apleistų namų ežero pakrantė 
■atrodė kaip ištisas šiukšlynas.
Bebrai Lietuvoje

Praėjusių metų gruodžio mėnesį buvo 
atlikta bebrų apskaita. Iš viso rasta 
10950 bebrų. 1984 metais jų buvo 9900. 
141 šeima aptikta Kelmės rajone, o iš vi
so čia bebrų daugiau kaip 600. Nemažai 
bebrų gyvena Plungės rajone (450), Šilu
tės (556), Širvintų (387), Vilkaviškio 
(483).
Dūsta žuvys

Negiliuose ežeruose žiemą vandenyje 
smarkiai sumažėja deguonies, prie dugno 
susikaupia anglies dioksido, metano, kitų 
kenksmingų dujų, šiemet deguonies jau 
stinga Trakų rajono Babruko ežere. Čia 
ekečių kirtimo, sniego valymo nebeužteks, 
reikia kompresorių. Ypač sunki padėtis 
Saloviškių ežere.
Lietuvos boksininkai Alma Atoje

Alma Atoje baigėsi TSRS bokso čem
pionatas, kuriame Lietuvos rinktinė te
gavo tik vieną bronzos medalį. Vieninte
liam kauniečiui R. Biliui pavyko prasi
mušti į pusfinalį.
„Savaitgalis pragare“

Režisierius V. Žalakevičius Lietuvos ki
no studijoje pagal savo literatūrinį scena
rijų kuria naują vaidybinį filmą „Savait
galis pragare“. Filmas statomas pagal val
stybinį užsakymą.
Politinė juosta

Režisierius A. Grikevičius šiuo metu 
baigia politinę juostą „Kas nužudė Ugą 
Vinčerą?“. Ją kuriant Lietuvos kino stu
dijai talkino Argentinos kinematografi
ninkai.
Šiaulių „Gubernija“

Seniausioji Šiaulių įmonė — „Guberni
jos“ alaus kombinatas — didina vaisvan
denių gamybą. Dabar jų išleidžiama ke- 
tvirdaliu daugiau negu praėjusio penkme
čio pradžioje. Miesto parduotuvėse pasi
rodė naujas nealkoholinis gėrimas „Tar- 
chunas“. Gėrimas gaminamas pagal gru
zinų receptūrą. Pagrindinis komponentas 
— tonizuojančių žolelių antpilas, turtin
gas aliejais, vitaminu C. Ruošiamasi iš
leisti naujų vaisvandenių iš vietinių žalia
vų.
Naujos rūšies duona

Kauno duonos pramonės gamybiniame 
susivienijime pradėta kepti naujos rūšies 
duona „Linelis“, šio produkto sudėtyje 
yra sėlenos, linų sėmenys.

Pamėgo kauniečiai miesto parduotuvėse 
pasirodžiusius pieniškus šiaudelius, gami
namus iš pasukų ir praturtintus balty
mais.

VĖL MIRĖ DU KUNIGAI

Vasario 22 d. mirė kun. Izidorius Juš- 
kys, gim. 1905 m., Vainuto, Telšių vysku
pijos, altarista. Kunigu įšventintas 1934 
m. Dirbo įvairiose parapijose vikaru ir 
klebonu, bet paskutiniu metu jau buvo vi
siškas ligonis.

Vasario 24 d. Kaune mirė poetas prel. 
Kazimieras Žitkus, gim. 1893 m. Kunigu 
įšventintas 1919 m. Daug metų buvo Vili
jampolės parapijos altarista-pensininkas. 
Pokario metais kurį laiką buvo Kunigų 
seminarijos rektorius. Nepriklausomybės 
laikais parašė mokykloms tikybos vado
vėlių, bendradarbiavo spaudoje. Buvo 
Kauno arkivyskupijos metropolijos narys.
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A. VIENUOLIO GIMINAITIS
VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS GIMINAIČIO ATSIMINIMUOSE

LIETUVIAI KONGRESE
Vilniuje 1957 m. pasirodžiusioje knygo

je „Iš mano atsiminimų“, rašytojas Anta
nas Vienuolis-Žukauskas (1882-1957) ap
rašo savo atsiminimus apie Antaną Bara
nauską. Daugiausia paskutinėje knygos 
dalyje. Vienuolio-Ž. motina Rozalija Ba
ranauskaitė buvo vyskupo Antano Bara
nausko brolio Julijono duktė.

Paskutiniame knygos skirsnyje surinkta 
nemažai biografinių duomenų apie Anta
ną Baranauską, kuriuos keliais bruožais 
mėginsime nupasakoti.

Busimasis poetas, vyskupas, teologas, 
kalbininkas, matematikas, o senatvėje ir 
polonizatorius gimė (1835 m.) Anykščių 
miestelio priemiestyje Jurzdike, vienoje 
lūšnelėje. Jo tėvas Jonas Bernardas Ba- 
ronas-Bernabinskas-Baranauskas, kilęs 
nuo Vabalninko, buvęs bajoras, atsisakęs 
nuo žemės karališkas valstietis, vedė 
anykštietę Teklę Povylonyčią, kuri pasi
žymėjo savo gražiu veideliu. Vienas prie
žodis apie Anykščius sako, kad Anykščiai 
yra garsūs savo mergomis. Vaikystėje jau
nasis Baranauskas Eglėkalnyje ganęs Už- 
piečių bandą. Pasak Vienuolio, Eglėkalnis 
buvo Baranausko poezijos mokykla, ku
rią jaunuolis išėjo, bet ne Rumšiškės, 
Skuodas, Varnių kunigų seminarija ar 
Peterburgo dvasinė akademija. Pagrindi
nis A. Baranausko veikalas „Anykščių 
šilelis“ sukurtas 1858-59 m., kai lietuvių 
raštijoje dar nebuvo nei mokslinės grama
tikos, nei sintaksės ar kokių nors kitų 
kalbos mokslo vadovėlių. Sukurtas jauno
jo poeto veikalas ilgai išgulėjo klėtelėje 
ant lentynos, bene pirmosios veikalo iš
traukos pasirodžiusios Ivinskio kalendo
riuje. 1863 m. lenkų sukilimo metu, B. 
gyveno užsienyje, Muenchene, o Anykš
čiuose buvo likę jo raštai, kuriuose gan 
griežtai pasisakyta prieš caro valdžią. Vie
name laiške B. netiesiogiai prašė, kad jo 
tėvai sunaikintų jo rašinius, bet jo motina 
sūnaus prašymo neišpildžiusi ir išsinešio
jusi juos užantyje. Poeto broliai Jonas ir 
Anupras dalyvavo 1863 m. sukilime ir abu 
buvo 12-kai metų ištremti į Sibirą.

Raštininkų mokykla Rumpiškėse, kurio
je B. 1851-53 m. mokėsi, būsimajam dva
siškiui visiškai nepatikusi. Joje buvo kal
bama lenkiškai ir rusiškai, girtuokliauja
ma, lošiama kortomis ir panašiai. Kiti mo 
kiniai tyčiodavosi iš busimojo poeto, kaip 
iš mužiko vaiko. Iš Rumpiškių Baranaus
kas rašė tėvams laiškus lietuviškai ir len
kiškai prozos ir eilių formoje, šita kores
pondencija buvo B. tėvų ir giminių ger
biama ir saugoma. Teigiama, kad eilėraš
tis „Giesmininko pasikalbėjimas su Lietu
va“, išgulėjęs apie 35 metus pas gimines 
Anykščiuose, tik po to buvo išspausdin
tas. Ypač buvo gerbiami B. lenkiškai pa
rašytasis eilėraštis „Jaunojo poeto Bara
nausko eilėraštis Karolinai P.“ ir K. Pra- 

niauskaitės eilėraštis „Atsakymas jauna
jam poetui“ (Odpovviedž mlodemu poe- 
cie). Yra žinoma, kad šituos jo eilėraščius 
žinojo atmintinai beveik visi šeimos na
riai.

Tokie lietuvių literatūros tyrinėtojai 
kaip J. Tumas-Vaižgantas ir M. Biržiška 
tvirtina, kad dvarininko duktė Karolina 
Praniauskaitė, pastebėjusi jaunojo A. Ba
ranausko gabumus, nupirkusi jam Telšių 
gimnazijos keturių klasių baigimo pažy
mėjimą ir tuo suteikė jam galimybę mo
kytis Varnių seminarijoje. Pasak Vienuo
lio, kuris iš savo bobutės pasikalbėjimų su 
M. Uzdonaičia girdėjęs, kad abu jauni 
poetai vienas kitą buvo pamilę. Raštinin
kaudamas Skuode, B. važiuodavo į Tel
šius parsivežti pašto ir tenai pasimatyda- 
vęs su Praniauskaitė. šita bičiulyste susi
domėjo ir visa dvarininkų Praniauskų gi
minė, jų tarpe ir kanauninkas Otonas 
Praniauskas. Jis lankėsi ir pas Baranaus
ko gimines Anykščiuose. Rodėsi, kad Pra- 
niauskaitės giminės norėjo uždrausti san
tykius su Baranausku ir todėl įteikdami 
jam keturių klasių baigimo pažymėjimą, 
suteikė galimybę mokytis Varnių kunigų 
seminarijoje. Karolina P. mirė 1859 m., 
būdama tik 28 m. amžiaus. Tais metais 
Baranauskas kaip tik buvo paskirtas stu
dentu į Peterburgo dvasinę seminariją.

Busimasis rašytojas Antanas Žukaus
kas-Vienuolis vaizdžiai aprašo savo as
meniškus santykius su vyskupu. Vienuo
lis peikia savo laiko pradinių mokyklų sis
temą, teigdamas, kad Anykščių valsčiaus 
pradinėje mokykloje nieko nebuvo galima 
išmokti, ir jis tik per nesusipratimą iš
laikęs egzaminus į Liepojos gimnazijos 
pirmąją klasę. Mokslas Liepojoj Vienuo
liui nelabai tesisekė ir ketvirtoje klasėje 
jis liko sėdėti. Mokinį Liepojos gimnazijo
je vyskupas šelpė asmeniškai, pasiųsda
mas kasmet klebonui Ropp po 300 rublių. 
Kada jaunasis A. Žukauskas liko ketvir
toje klasėje sėdėti, tada vyskupas atrašė 
jo tėvams laišką į Anykščius ir prašė jį 
atsiųsti į Seinus, kadangi „norėjo pasižiū
rėti į šitą balvoną, kurio dar nebuvo ma
tęs".

Kelionė tais laikais (1898) iš Anykščių 
'į Seinus buvo maždaug taip komplikuota, 
kaip dabar iš Anykščių į Romą. Jaunuo
lio kelionė tęsėsi nuo Anykščių iki Uk
mergės arkliais, iš Ukmergės į Kauną di
ližanu, o iš Kauno į Gardiną traukiniu, o 
iš Gardino į Suvalkus vėl traukiniu, o iš 
Suvalkų diližanu tiesiog į Seinus. Kelio
nė iš viso užtrukusi 4 dienas. Kelionėje 
jaunikaitis susipažino su dvejais klieri
kais, kurie, sužinoję jo kelionės tikslą, 
pradėjo visai pagarbiai elgtis su gimna
zistu. Kaune keliautojui teko išbūti visą 
dieną, jis apžiūrėjęs miestą ir lankėsi ke
liose bažnyčiose. Mieste matęs visur daug 

kariškių, kunigų, klierikų ir uniformuotų 
valdininkų. Ypač jaunąjį turistą nustebi
nęs tas liūdnas faktas, kad Kaune jis nie
kur negalėjo girdėti žmonių lietuviškai 
kalbant, nors pastebėjęs, kad bažnyčiose 
jie iš lietuviškų maldaknygių meldėsi. At
vykus į Seinus, jaunąjį svečią pasitiko 
liokajus „Juozapas Rukša“. Tikrumoje 
liokajus buvo Antanas Šimkūnas, kilęs iš 
Anykščių, kuris slėpėsi po Juozapo Ruk- 
šos pasu, berno žuvusio 1863 m. sukilime. 
„Nukautojo“ Antano Šimkūno sklypas bu
vo paskirtas iš Rusijos kilusiam sentikiui 
rusui. Liokajus pristato jaunąjį svečią 
vyskupui. Pirmasis pasimatymas praėjo 
gana 'šaltokai, vyskupas savo iškviestojo 
giminaičio net neatpažino. Vienuolis pri
simena savo dėdę kaip žmogų, kuris daž
nai keisdavo savo nuotaiką. Per pusryčius 
jis pastebėdavo jį paniurusį, vyskupas 
apibardavo virėją ir jos vyrą. Pietų metu 
vyskupo nuotaika buvusi gera, jis pats 
‘įdėdavo valgį savo jaunajam svečiui, kal
bėdavosi su juo lietuviškai, klausinėdavo 
jį apie Anykščius ir tenai gyvenančius gi
mines. Beveik kiekvieną dieną po pietų 
vyskupas su savo palydovais išvažiuoda
vo į tolimą mišką pasivažinėti. Pasivaikš
čiojimo metu miške, vyskupas skaityda
vęs brevijorių. Tokių pasivaikščiojimų 
metu, vyskupas klausinėdavo savo svečią 
ir apie Anykščiuose gyvenančius kaimy
nus.

Pasak Vienuolio, vyskupo Baranausko 
darbo diena buvo maždaug tokia. Jis kel- 
davęs 5 valandą ryto, sukalbėdavęs pote
rius, o po to, daugiausia atsiklaupęs prie 
stalo, versdavęs Šventąjį Raštą į lietuvių 
kalbą. Apie 7 vai. vyškupas eidavo į baž
nyčią, o grįžęs iš bažnyčios laikydavo mi
šias savo namų koplyčioje, kurioms sve
čias patarnaudavo. Svečiuose pas vysku
pą jaunasis Žukauskas išbuvo apie 3 sa
vaites. Jaunuolio apsilankymas iš dalies 
buvo sutrumpintas, nes vyskupas turėjo 
Seinų viešbutyje revizituoti atvykusį gu
bernatorių. Pasiruošimas šiam vizitui už
ėmęs kelias dienas ir jaunuolis jautėsi ne
bereikalingas. Jam atsisveikinant, vysku
pas peržegnojęs, pabučiavęs ir lietuviškai 
pasakęs, kad reikia mylėti Dievą, tėvus, 
tėvynę ir neapkęsti lenkų kalbos ir arti
mo, kuris ta kalba šneka. Liokajui įsakė 
paruošti visa, kas reikalinga kelionei ir 
duoti 15 rublių. Į namus svečias išvažiavo 
karieta.

Grįžęs į Liepoją ir baigęs ketvirtą kla
sę, Vienuolis-Ž. atsisakė stoti į kunigų se
minariją. Vyskupas jam tučtuojau nutrau
kė pašalpą. Tada busimasis rašytojas iš
vyko į Rusiją, išmoko provizoriaus profe
siją ir dirbo farmacijos srityje.

Apie vyskupo mirtį 1902 m. Vienuolis 
iš pradžių sužinojęs tik iš laikraščių. Vė
liau namiškiai jam atrašė, kad visi trys

Jau tris metus iš eilės Lietuvių Katali
kų Religinė šalpa išstato savo informaci
jos stendą Los Angeles arkivyskupijos 
Religinio Švietimo Kongrese, į kurį atsi
lanko daugiau kaip 20,000 dalyvių. Š.m. 
iKongresas įvyko „Anaheim Convention 
Center" vasario 13-16 d.

Kongreso proga, Religinė šalpa atspaus
dino per pusę puslapio „The Tidings" die
ceziniame laikraštyje skelbimą, kuriame 
anglų ir ispanų kalbomis priminė Lietu
vos tikinčiųjų persekiojimą ir kvietė da
lyvius aplankyti Religinės šalpos stendą 
ir arčiau susipažinti su persekiojamųjų 
katalikų būkle.

Informacijos stendui vadovavo Marytė 
ir Pranas Grušai, talkinant Valei ir Vy
tui Ruzgiams, Ramunei Ruzgytei, Raimon
dai ir Ričardui Kontrimams bei Edvardui 
Antanaičiui. Kongreso metu buvo išdaly
ta tūkstančiai apie dabartinę Lietuvą 
brošiūrų bei informacinių lapelių ir mal
dos kortelių, iš viso apie 500 svarų me
džiagos.

Į Religinės šalpos įstaigą New Yorke 
jau pradėjo atplaukti peticijos, kurios bu
vo skleidžiamos Kongreso metu dėl įkalin
tųjų Lietuvos kunigų išlaisvinimo. Taip 
pat ateina užklausimai dėl gausesnės in
formacijos apie persekiojamuosius, ypač 
sąžinės kalinius. Viena paklausėja rašo: 
„belankydama Religinio švietimo kon
gresą Anaheime užtikau jūsų informaci
jos stendą. Jis man atvėrė akis apie šiuos 
žmones, kurie praktikuoja savo tikėjimą 
nepaisant įvairių kliūčių... Aš norėčiau

VERTINGA KNYGA
Čikagos Lietuvių Jaunimo Centre buvo 

surengtas susipažinimas su neseniai išleis
ta jėzuito kunigo Juozo Vaišnio knyga 
„Praktinė lietuvių kalbos vartosena“. 
Knygos parengimui autorius pasinaudojo 
daugelio kalbininkų darbais, taip pat Lie
tuvoje atliktomis kalbinėmis studijomis, 
jas apvalius nuo komunistinių priemaišų. 
Veikalas yra skirtas ypač jaunimui, sie
kiančiam tobulintis lietuvių kalbos varto
senoje. Su naujai pasirodžiusia knyga vi
suomenę supažindino prof. dr. Bronius 
Vaškelis, prof. Petras Jonikas ir pats au
torius — kun. Vaišnys. Knygos išleidimą 
finansavo Amėrtkos lietuvių bendruome
nės kultūros taryba.

vyskupo broliai ir Antano Žukausko mo
tina dalyvavę laidotuvėse Seinų katedro
je.

Po laidotuvių vyresnysis vyskupo bro
lis Jonas pakvietė liokajų Juozapą vėl 
grįžti į Anykščius ir pas jį apsigyventi, 
bet jis atsisakęs. Liokajus tą pačią dieną 
išvykęs iš Seinų ir žmonės kalbėjo, kad jis 
tapęs misionierium ir išvykęs į pagonių 
kraštus krikščionybės skelbti.

J. Kokštas 

pradėti susirašinėti su įkalinta Jadvyga 
Bieliauskiene, kuri yra mokytoja, kaip ir 
aš...“

Kongreso metu, taip pat užmegztas ry
šys su Lietuva besidominčiais ir norin
čiais prisidėti prie Religinės Šalpos dar
bų — publicistikoje, kalinių globoje, ir 
pan. Ypač didelį susidomėjimą dalyvių 
tarpe sukėlė NBC reportažas, kuris buvo 
pakartotinai rodomas video-ekrane prie 
informacijos stendo. Šią video-juostą bei 
literatūrą apie Lietuvą kaip švietimo prie
monę užsisakė mokytojai ir mokyklos ve- 
dėj ai.

Religinio švietimo kongrese taip pat da
lyvavo kun. Jurgis šarauskas iš Čikagos 
arkivyskupijos. Jis programoje kalbėjo 
apie savanorių bei bendradarbių tinklo 
ugdymą parapijose, religinėse įstaigose, 
ir pan.

(LIC)

LEIDINYS APIE TEISIŲ 
PAŽEIDIMUS

Lietuvių Informacijos Centro New Yor
ke bendradarbė Gintė Damušytė parengė 
spaudai dokumentinio veikalo anglų kal
ba „Žmogaus teisių pažeidimai sovietų 
okupuotoje Lietuvoje“ naują leidimą. 
Tai bus iš eilės jau dvyliktas metraštinis 
raportas apie žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje, apimantis 1983-84 metų laiko
tarpį. Knyga bus išleista šių metų pava
sarį, Amerikos lietuvių bendruomenės rū
pesčiu.

LIETUVIŲ DIENOS

„Lietuvių Dienų“ žurnalo vasario mė
nesio numeris jau išsiuntinėtas prenume
ratoriams ir platintojams.

„Lietuvių Dienų“ žurnalo vasario mėn. 
numeryje rašoma:

VLIKas sėkmingai dirba. V.F. Jokūbai
čio pranešimas. Jono Gintario — žodžiai 
nuo Nemuno. Alės Rūtos — Aplankykime 
Vilniaus bažnyčias. Vietoj recenzijos. An
tano Kučo — Neturėkite vilties iš čia išei
ti. Mykolo Naujokaičio — Minint kariuo
menės šventę. Klevelando lietuvių veikla.

Anglų kalbos skyriuje:
Frank Petrauskas naujas Lietuvos Vy

čių pirmininkas. KGB agentas pasisako 
buvęs dvigubu agentu. Karalius Mindau
gas ir krikščionybės atėjimas. Slapti so
vietų dokumentai parodo bažnyčios perse
kiojimą. JBANC ragina pabaltiečius ne
pamiršti Miroslav Medvid. 20 senatorių 
ragina Reaganą padėti Gajauskui. Žydų 
istorinis turtas Vilniuje palaidotas poka
riniam miesto atstatyme. Lietuvos jauni
mas raginamas priešintis įsakymui ka
riauti Afganistane. Prezidentas Reaganas 
sveikina Lietuvos Kroniką.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrauko
mis. Viršelyje Frank Petrausko nuotrau
ka.

ULTIMATUMAS
LIETUVA PRIIMA LENKIJOS ULTIMATUMĄ

Lenkijos karo atstovas Kaune pik. 
Leonas Mitkievič 1968 m. Londone 
išleido savo prisiminimus „Wspomnie- 
nia Kowienskie“ (Kauniškiai prisimi
nimai). Autorius skaitytoją perkelia į 
tuometinius Lietuvos-Lenkijos santy
kius, į 1938-39 m. tarptautinę Euro
pos padėtį, taip pat mesdamas žvilgs
nį į nepriklausomos Lietuvos visuome
ninį gyvenimą, neaplenkdamas lenkų 
mažumos.

Prieš išvykimą į Lietuvą pik. L. M. 
buvo pakviestas pasikalbėjimams ne 
tik aukštų kariškių, bet taip pat ir už
sienio reikalų ministerijos pareigūnų, 
jų tarpe užsienių reikalų min. J. Bec- 
ko. Čia ir iškilo lenkų mažumos klau
simas. štai J. Beoko žodžiai: „.būtų 
didelė klaida remtis likusiais Lietuvo
je lenkais. Natūralu, jie yra verti dė
mesio mūsų plano įvykdymui, tačiau 
nereikalaujant iš jų istorinių svajonių 
ištrynimo, paliekant jas ant lietuviškos 
valstybės pagrindo“.

Maršalas Pilsudskis, pats savo kil
me iš Lietuvos, nežiūrint didelių sen
timentų Lietuvos lenkams, taip apie 
juos yra išsireiškęs: „To są malpy 
(tai yra beždžionės). Daugumas te
nykščių lenkų yra oportunistai. Jiems 
tik rūpi dvarų išlaikymas. Tuo ir re
miasi visa jų politinė programa. Ge
riau atsiremti į neturtingus lenkus, 
dirbančią lenkų inteligentiją, o ypač į 
priaugančią kartą“ (Wspomnienia 
Kowienskie, psi. 18).

Įvadą prisiminimams parašė prof, 
dr. M.K. Dzievanovski, pažymėda
mas, kad leidinys yra turtingas litera

tūrinis įnašas į 1938-39 m. lietuvių- 
lenkų problemą.

Teigimas labai teisingas, tačiau kar
tu reikia apgailestauti, kad pik. L. 
Mitkievič, persikėlęs į Paryžių, pateko 
į lenkiškų paskalų pynę, tvirtindamas, 
kad „lietuviška valdžia pritaikė labai 
klaidingą politiką Vilniaus ir Vilniaus 
krašto lenkų gyventojų atžvilgiu, ves
dama Vilniuje ir Žečpospolitos žemė
se lenkų atžvilgiu eksterminaciniai šo
vinistinę politiką, skaitydama, kad ir 
karui pasibaigus, šios žemės paliks jų 
valdžioje“ (psl. 282).

Tai įžeidimas lietuvių, kadangi Vil
niuje veikė lenkų gimnazijos, mokyk
los, įstaigose lenkai gyventojai galėjo 
su tarnautojais susikalbėti lenkiškai. 
Neduodamas tokiems sakiniams doku
mentuotų faktų, autorius labai ir la
bai nuvertino, palyginus objektyviai, 
parašytus prisiminimus.

Gen. St. Raštikis savo prisiminimuo
se „Kovose dėl Lietuvos“ taip pristato 
skaitytojui pirmą karinį Lenkijos atsto
vą Lietuvoje: „Nuo 1938 m. Kaune, 
Putvinskio gatvėje, nuolat gyveno Len 
kijos karo atstovas, vieno lenkų švole- 
žerų pulko gen. št. pulkininkas Mit- 
kievič-Žoltek, kilęs iš rytinių Lenkijos 
krosų. Jo žmona buvo kilusi iš Lietu
vos (Gražina, Stefanija Olechno-Huš- 
čov — K.B.). Pirmojo Lenkijos karo 
atstovo misija Lietuvoje buvo gan sun
ki, tačiau jis vykdė ją sėkmingai ir per 
trumpą laiką sugebėjo užmegzti gan 
gerus ryšius. 1939 m. rudenį, vokie
čiams ir rusams užėmus visą Lenkiją, 
pik. Mitkievič-Žoltek pergyveno Kau

ne didžiausią savo kariuomenės ir vi
sos Lenkijos tragediją. Išpardavęs sa
vo daiktus, jis per Latviją ir Švediją 
išvyko į Paryžių, kur generolas Sikors
kis jau buvo pradėjęs organizuoti len
kų kariuomenės likučius ir lenkų egzi- 
linę vyriausybę. Užėjęs į mūsų kariuo
menės štabą atsisveikinti, pulkininkas 
apsiverkė“ (psl. 472).

Kaip matome, gen. St. Raštikis rašo, 
kad L.M. buvo kilęs iš rytinių Lenki
jos kresų. Tuo tarpu, kalbėdamas su 
maršalu E. Rydz-Smigly, paskyrus jį 
kariniu atstovu Lietuvoje, pik. L.M. 
pasakė: „Pone maršale, mano gyveni
mo svajonė yra, kad Lietuva būtų su 
mumis, su Lenkija taikoje. Kiek galė
damas, geriausiai vykdysiu pono mar
šalo įsakymą. Be to, savo kilme esu 
iš Lietuvos kunigaikštystės, turiu kiek 
lietuviško kraujo“. Maršalas į tai: „Ne, 
bent pradžioje neprisipažinkite prie to 
Lietuvoje“, (psl. 14).

Gen. St. Raštikio „Kovose dėl Lie
tuvos“ I t. buvo išleistas 1956 m., tuo 
tarpu L. Mitkievičiaus prisiminimai 
pasirodė tik 1968 m., tad gen. St. Raš
tikio padaryta klaida yra dovanotina. 
Tiesa, Hamiltono lenkų bibliotekoje 
teko skaityti žymiai anksčiau paskiras 
pik. L.M. prisiminimų atkarpas ir tai, 
berods, Paryžiaus „Kultūra“ žurnale, 
spausdintas 1960 ar 1961 m. Tačiau 
ir tie metai nedaug padėtų gen. St. R.

Tačiau pereikime prie pik. L. Mit
kievič prisiminimų. Juos jis pradeda 
lemtingomis Lietuvai dienomis, pava
dindamas įžangą „1938 m. kovo mėn. 
19 d. Lietuva priima Lenkijos ultima

tumą“. šį trumpą sk. duodame mūsų 
skaitytojams:

„1938 m. kovo mėn. 16 d. vakarą — 
rašo autorius — priešais GISZ (Gene- 
ralny Inspektorat Sil Zbrojnych — 
Karinių pajėgų generalinis inspekto- 
riatas — K.B.) pastatą Varšuvoje, įvy
ko iš anksto paruošta didelė manifes
tacija. Stebėjau jos eigą iš mūsų buto 
lango Ujazdovskių alėjoje (Maršal- 
kovska, Jeruzolimska, alėja Ujazdos- 
kie — vienos pagrindinių Varšuvos 
gatvių. Ujazdowskiu alėjoje buvo su
telktos svetimų valstybių pasiuntiny
bės ir ambasados — K.B.), matyda
mas žygiuojančią kariška tvarka žmo
nių minią su plakatais ir orkestrais. 
Taip pat matėsi įvairių mokyklų ir or
ganizacijų vėliavos, daugybė priešlietu- 
viškų transparentų. 5-6 tūkst. žmonių 
minią daugumoje sudarė akademinis 
jaunimas ir vyresniųjų gimnazijų kla
sių mokiniai, visi su Didžiosios Len
kijos ženkliukais — mažais kardeliais. 
Matomos buvo įvairios Varšuvos mies
to darbininkų grupės — elektros jė
gainės, dujų įmonės, gaisro apsaugos 
ir kaip visuomet valstybinėse manifes
tacijose — šauliai (strzelcy) su šautu
vais. Demonstrantai griausmingai šau
kė: „Mes norime Lietuvos, „Vade, 
veslk mus į Kauną“, nors kartais pasi
girsdavo švelnesni šūkiai — „Mes no
rime Lenkijos unijos su Lietuva“, šie 
šūkiai buvo įrašyti demonstrantų ne
šamuose plakatuose. Nors buvo girdi
mi griausmingi šūkiai, tačiau aiškiai 
matėsi, kad minia šią demonstraciją 
„ima“ i’š linksmosios pusės. Mažai dė
mesio minia kreipė į svetimtaučius ir 
kokį įspūdį ši demonstracija galėjo 
jiems padaryti.

„Demonstrantai sustojo prie GIZS 
(karinių jėgų generalinio inspektoria- 
to) pastato, kuriame buvo maršalo 
Rydz-Smigly raštinė. Priešais pastatą 

išsirikiavo vėliavos ir šios demonstra
cijos vadovai. Ir vėl tie patys, be jo
kios pertraukos pasikartojantieji, šū
kiai — „Vade, vesk mus į Kauną“, 
„Mes norime Lietuvos“.

Prietemoje, reflektoriais apšviesta
me balkone, lydimas kelių karininkų, 
pasirodė maršalas Edvardas Rydz- 
Smigly. Jis buvo pasveikintas Lenki
jos himnu bei garsiais šūkiais — „Te
gyvuoja mūsų maršalas Rydz-Smig
ly“. Visiškoje tyloje pasigirdo iškil
mingas ir kiek duslus maršalo balsas: 
„Nepaprastai džiaugiuosiu — kalbėjo 
maršalas— kad šiuo istoriniu momen
tu, lenkiškos širdys moka plakti vie
ningu ritmu. Tai svarbus faktas, nes 
Lenkija turi būti pasiruošusi dide
liems sprendimams“. Maršalas kariš
kai pasveikino minią, laukdamas į sa
vo pasakytus žodžius reakcijos. Minia 
pradėjo ploti ir šaukti — „Tegyvuoja 
mūsų vyriausias vadas“.

Čia norėčiau nutraukti pik. L. Mit
kievičiaus prisiminimus, sustodamas 
ties maršalo E. RydzSmigly asmeniu.

Į kariuomenės aukštumas jis iškilo 
1926 m., paremdamas J. Pilsudskio 
perversmą ir po jo mirties tapdamas 
neoficialiu Lenkijos valdytoju. Visai 
teisingai gen. St. Raštikis rašo: „Labai 
daug apie jį esu girdėjęs ir skaitęs. 
Lenkai įvairiais būdais jį labai popu
liarino. Ir man kaip tik susidarė įspū
dis, kad tai buvo per daug išpopulia
rintas vadas ir kad iš tikrųjų jis nebu
vo toks didis, kokį lenkai jį atestavo 
ir norėjo matyti. Tai buvo labai geras 
ir drąsus generolas, tačiau per daug 
išpopuliarintas autoritetas, kurio len
kams po Pilsudskio mirties stokojo ir 
kurį jie stengėsi pasidaryti ir buvo pa
sidarę“ (Kovose dėl Lietuvos, I t. psl. 
582). Taip, Rydz-Smigly vardu buvo 
pavadintos gatvės aikštės, kariški spor
to klubai Vilniuje, Brastoje, Gardine
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)

Vienas Maskvos gyventojų, mokytojas, 
paklaustas, ką jis mano apie 27-ąj'į ko
munistų partijos kongresą, abejingai at
sakė: „Nei vienas kongresas neapvertė 
pasaulio aukštyn kojom, neapvers ir šis“. 
Žiūrint į pasaulį iš gyvenamojo namo lan
go, pasaulis atrodo jam vis toks pats, 70 
metų vis toks pats: krautuvėse trūksta 
prekių, ilgos pirkėjų eilės, atlyginimai už 
darbą menki, bet prekių kainos aukštos, 
butai maži, matuojami beveik kvadrati
niais centimetrais, šeimų gyvenimas kon
troliuojamas KGB ar kad ir kitokio pa
vadinimo valdžios organizacijos: tai ne
sudaro skirtumo eiliniam Sovietų piliečiui 
— jo gyvenimas nuobodus, vienodai pil
kas, pilnas nepriteklių, nepriklausomai 
nuo kongresų skaičiaus.

Sovietų pilietis labai gerai žino, kad jo 
gyvenimo įvairumas ir jam pasiekiamos 
lengvatos, kuriomis jis naudojasi, pri
klauso ne nuo komunistų partijos ir ne 
nuo jos kongresų nutarimų, bet nuo ką 
kongresas ir partija oficialiai draudžia. 
Per eilę dešimtmečių Sovietų pilietis nuo
latiniuose nepritekliuose gyventi negalė

SPORTINIS GYVENIMAS
Europos vyrų krepšinio pirmenybės 

šiemet įvyks liepos mėn. Ispanijoje, o 
moterų — Lietuvoje ir SS-goje. Rugpjū
čio mėn. 8-17 d. pirmame pogrupyje Mins
ke žais SS-gos, Bulgarijos, Kanados, Ku
bos, Pietų Korėjos ir Pietų Amerikos at
stovės, tuo tarpu Lietuvos sostinėje da
lyvaus JAV, Kinijos, Australijos, Vengri
jos, Čekoslovakijos bei Azijos žemyno 
kvalifikacinio turnyro nugalėtojos. Baig
mė greičiausiai įvyks Maskvoje.

Vilniaus Žalgirio futbolininkai, trum
pam sugrįžę ‘į sostinę ir po treniruočių 
salėje, vėl atgal iškeliavo į pietus ne tik 
treniruotėms, bet ir draugiškoms rugty- 
nėms. štai žalgiriečių paskutinės pasek
mės: Žalgiris — Nikopolio Kolosas 0:1, 
Žalgiris — Kutaisio Torpedo 2:2. Nuo 
vilniečių neatsilieka Klaipėdos Atlantas, 
taip pat išvykdamas prie Juodosios jū
ros. Uostamiesčio futbolininkai jau spėjo 
sužaisti rungtynes prieš trečios lygos Ak- 
tiubinsko komandą, baigdami jas lygio
mis — 1:1. Kaip matome mūsų abi ko
mandos pilnu greičiu ruošiasi sutikti 1986 
m. futbolo sezoną.

Iš tarptautinio gyvenimo reikėtų atžy
mėti Europos uždarų patalpų lengvosios 
atletikos pirmenybes Madride. Jose daly
vavo grupė pabaltiečių, pvz., 3000 m. bė
gime SS-gos atstovė vilnietė Regina Ny- 
derytė-čistiakova, baigdama šį nuotolį 
trečioje vietoje. Latvis M. Bružikas, nu

jo. Jis buvo priverstas ieškoti išeities. Ir 
jis ją rado, sukūręs savą aplinką, savą 
gyvenimo sistemą, kuri bent dalinai galė
jo patenkinti jo gyvybinius reikalavimus 
— geriau pavalgyti, geriau apsirengti ir 
net nusipirkti automobilį. Ta sistema va
dinasi „kyšių sistema“. Ji taip greit iš
plito po visą Sov. Sąjungą, pasidarė to
kia galinga, kad joks partijos kongresas 
nepajėgė jos panaikinti. Beliko tik viena 
išeitis — kyšių sistemos nematyti ir apie 
ją nekalbėti. Kyšininkavimas tapo neat
skiriama komunistinio režimo dalis.

* ♦
Štai tikras kasdieninis atsitikimas Balt- 

gudijoj. Vienas mano geras pažįstamas, 
gyvenąs Amerikoje, atvyko keliom die
nom į Minską. Turėdamas kiek laisvo lai
ko, nutarė nuvažiuoti 'į Vilnių. Stotyje, 
kaip ir visur, lengva atpažinti užsienietį. 
Pasikalbėjimas prie bilietų kasos lange
lio buvo šitoks: 

šokęs teisuolyje 17,54 m. laimėjo ne tik 
pirmą vietą, bet taip pat atsiekė uždarų 
patalpų pasaulio rekordą. Antras latvis
J. Bojars, nustūmęs rutulį 20,09 m., užė
mė ketvirtą vietą. Pasaulio trišuolio 
meisterį vokiečių spauda vienur vadino 
rusu, kitur latviu. Tautybės klausime va
kariečiai yra tikri geopolitiniai analfabe
tai. Štai rogučių pirmenybėse Berchtes- 
gadene televizijos komentatorius prista
tęs žiūrovams dvejetą iš Rygos... rusai, 
nors su latviškom pavardėm, pažymėjo, 
kad jie meisterio vardo nelaimės, kadan
gi šveicarai yra labai geros formos.

Panašiai buvo ir su pasaulinėm ranki
nio pirmenybėm Šveicarijoje, čia buvo 
vien tik rusai, pv., mūsiškai V. Novic
kis, R. Valuckas. Pastarasis neįmetė net 
dviejų baudų į Vakarų Vokietijos vartus. 
Nors Gorbačiovas paskelbė kovą alkoho
lizmui, tačiau du geri žaidėjai už dievai
čio Bacho garbininmą buvo palikti na
muose, kas labai atsiliepė į SS-gos žaidi
mą.

Po ilgesnės pertraukos į bėgimo taką 
numato sugrįžti 400 m. barjeriniame bė
gime buv. pasaulio meisterė Ona Kastec- 
kaja — Ambrazienė (ištekėjusi už lietu
vio daktaro Vilniuje). Jos pirmas pasiro
dymas buvo nesėmingas, nes uždarose 
patalpose ją pralenkė universiados meis
terė Navickaitė. K. Baronas

„Prašau man bilietą į Vilnių“.
„Kada tamsta nori važiuoti?" 
„Šiandien artimiausiu traukiniu“. 
„Labai gaila. Traukiniai į Vilnių yra 

perpildyti. Galite gauti bilietą tik ryt va
kare“.

„Aš turiu būtinai vykti šiandien!“ 
„Gaila, negaliu tamstai padėti“.
Mano pažįstamas atsitraukia nuo lan

gelio ir galvoja, ką jam daryti toliau. 
Tuoj pat prieina prie jo moteriškė ir sa
ko:

„Aš girdėjau, kad jūs negavote bilieto 
į Vilnių. Galiu jums padėti. Palaukit mi
nutę“.

Moteriškė dingsta. Greit grįžta ir sako:
„Galiu parūpinti jums bilietą, bet tai 

kainuos 10 dolerių“.
„Deja, aš turiu tik penkis“.
„Tokiu atveju nebus lengva, bet aš pa

bandysiu"...
Ji vėl dingsta, o už minutės naujas pa

siūlymas:
„Galėčiau už 8 dolerius“.
„Aš juk tamstai sakiau, kad turiu tik 5 

dolerius“.
„Gerai, bet už 5 dolerius negausite 

minkštos sėdynės“.
Paėmusi penkis dolerius, netrukus grį

žo ji su bilietu.
Mano pažįstamas įsėdo į traukinį, ku

riame buvo vos keli keleiviai.
Tai tikras, tik labai mažo masto, atsiti

kimas. Bet Sov. Sąjungoje parduodami 
ne tik geležinkelio bilietai. Parduodamos 
mašinos ir kiti dalykai, administruojami 
milžiniški fabrikai. Ir visa tai vyksta to
je pačioje kyšių sistemoje. Ši sistema la
bai sėkmingai veikia nuo 1918 metų. Vi
siems ji davė papildomų pajamų, visus 
kažkaip patenkino ir tuo būdu tapo bū
tina Sov. Sąjungos komunistinės santvar
kos dalimi.

* *
Bet štai... šių metų komunistų partijos 

kongreso proga, M. Gorbačiovas paskelbė 
visuotinį ir besąlyginį karą šiai galingai, 
taip patogiai įsisenėjusiai „kyšių siste
mai“ akivaizdoj 6000 partijai užsitarna
vusių atstovų, kitaip sakant, akivaizdoj 
šios „kyšių sistemos“ svarbiausių vykdy
tojų. Todėl nenuostabu, pagal užsienio 
žurnalistų žinias, kad Gorbačiovo, dau
giau kaip penkias valandas trukusi, kal
ba buvo pertraukta vos keliais nedrąsiais 
plojimais, o ovacijos pasigirdo tik kalbai 
pasibaigus, bet ir jos buvo trumpos. Kon
greso atstovai išsiskirstė ateities tamsioj 
nežinioj.

Kadangi Gorbačiovo skelbiamas „ka
ras“ liečia esminę rusiškojo komunizmo 
santvarkos dalį, tikrumoje visą esančią 
ekonominę sistemą, tai savaime aišku, 
kad Gorbačiovo pergalė turėtų būti lydi
ma nepaprastai didelių ir esminių pakei
timų rusiškosios komunistinės santvarkos 
viduje. Juk negalima panaikinti kyšių ir 
neduoti galimybių kitoms darbininko pa
jamoms, kurios būtinos, nes valdžios nu
statytas darbo atlyginimas yra žemas, to

li atsilikęs nuo pagrindinių gyvenimo rei
kalavimų. Todėl ir kyla neišvengiami 
klausimai: kokios bus papildomos paja
mos, jei kyšių daugiau nebus? Padidin
tas darbo atlyginimas? Jeigu padidintas, 
tai kam ir kiek? Kaip tie atlyginimų pa
didinimai bus nustatomi, ar vėl tik val
džios, ar pasitarimuose su darbininkais? 
Kaip bus skatinami darbininkai našes
niam darbui ir didesnei atsakomybei? 
Kaip atlyginimai bus derinami su inflia
cija? ir t.t. ir 1.1. Iki šiol tokių klausimų, 
bent valdžios žinyboje, nebuvo, nes „ky
šių sistema“ veikė už valdžios ribų. Ji vei
kė pusėtinai sklandžiai, atsakydama į vi
sus klausimus savistoviai ir automatiškai. 
Valdžiai dėl to galvos neskaudėjo. Jeigu 
ir kildavo kai kurių mažų nesusipratimų, 
tai KGB juos lengvai sutvarkydavo. Bet 
„kyšių sistemą“ panaikinus, tas iki šiol 
buvęs toks naudingas ir tylus tarp val
džios ir darbininko tarpininkas dings; 
darbininkas su geresnio gyvenimo reika
lavimais ir valdžia su šykščiais pasiūly
mais priešpastatomi nuogai ir betarpiai.

Kas iš to seks, šiandien, manau, veltui 
būtų spėlioti, nes ir pačiam Gorbačiovui 
turbūt dar neaišku. Tačiau gal ir naudin

LIETUVOS LAIVAI
VOKIEČIŲ ŽURNALAS RAŠO APIE LIETUVOS LAIVININKYSTĘ

Vakarų Vokietijoje išeinantis žurnalas 
STRANDGUT Nr. 10 rugsėjo mėn. 1985 
m. „Materialien zur Schiffahrtsgeschich- 
te“ — „Medžiaga laivininkystės istorijai“ 
išspausdino išsamų straipsnį apie nepri
klausomos Lietuvos laivininkystę. Duota 
trumpa istorinė apžvalga Klaipėdos kraš
to po I-jo Pasaulinio karo, aprašytos vo
kiečių vietinės laivininkystės bendrovės 
ir vėliau įsteigtos lietuvių laivininkystės 
bendrovės. Teisingai pažymėta Lietuvos 
jūrų laivininkystės pradžia, kai pirmieji 
jūros prekiniai laivai KASTYTIS ir JŪ
RATĖ registruoti Jurbarke 1921 metais po 
LIETUVOS vėliava išplaukė į plačiąsias 
jūras. Iki šiol buvo priimta klaidingai 
skaityti mūsų prekybos laivyno pradžią su 
„Lietuvos Baltijos Lloydo“ bendrovės 
įsteigimu 1936 m. Kaune. Išspausdinti 
taip pat tų laivų statybos planai, Lietuvos 
žemėlapis, Klaipėdos uosto planas, Lie
tuvos vėliavos ir laivininkystės bendrovių 
ženklai ir vėliavos. Gaila tik, kad jos ne
spalvotos ir ant brėžinių spalva nepažy
mėta. Parodytos 58 jūros ir vidaus van
denų laivų metrikos. Laivų sąrašas-regis- 
tras (lentelė) su paaiškinimais lietuvių 
kalboje. Eilė dokumentų kopijų lietuvių 
kalboje. 19 laivų fotografijų ir keletas 
brėžinių. Lietuviški vardai ir vietovių pa
vadinimai parašyti teisingai, kas tokiais 
atvejais svetimų kalbų spaudoje atsitin
ka retai, žurnalo 1 psl. viršelį puošia Ni
dos žvejų valtis ir viršelio (4 psl.) užpa
kalyje motorlaivis KURŠIŲ MARĖS Ne
apolio uoste 1968 metais. Straipsnio auto

rius jau po Il-ro Pasaulinio karo gimęs

ga būtų dabar prisiminti netolimus įvy
kius Lenkijoj. Ten irgi valdžia ir darbi
ninkai buvo priešpastatyti. Tiesa, Lenki
joj iniciatyvos ėmėsi ne valdžia, bet dar
bininkai. Tai didelis skirtumas. Bet, ne
žiūrint neramumų, streikų, riaušių, karo 
stovio ir tankų gatvėse, nė darbi
ninkas, nė valdžia nelaimėjo. 
Laimėtoju liko tas pats, kuris nekovojo — 
tylusis kyšininkas. Pradedant pirmąjį ėji
mą, Gorbačiovui būtų naudinga anuos 
Lenkijos įvykius prisiminti.

Mums, lietuviams, bus įdomu stebėti; 
gal bus iš to naudos ir mums?

Darydamas tokius revoliucinius pasiū
lymus ekonominėje srityje, Gorbačiovas 
nepraleido progos užtikrinti kongresą, 
kad jis visgi, jeigu kas suabejojo, yra kie
tas komunistas. Tai pabrėžė, kreipdamas 
kongreso dėmesį į JAV-jas ir į Vakarus. 
Jis pareiškė: „Jungtinės Amerikos Valsti
jos yra imperializmo sostinė“, o kalbėda
mas apie kapitalizmą apskritai, pacitavo 
Marksą: „Kapitalizmas yra pagoniško gar
binimo pabaisa, kuri geria medų iš savo 
aukų kaukolių“.

Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
Stasys Kuzminskas

jūrininkystės istorikas T. Dorgeist, ku
ris glaudžiai bendradarbiauja su jūrų ka
pitonu R. Vilku (Floridoje), kurie abu yra 
Pabaltijo kraštų laivininkystės istorijos 
draugijos nariai.

Tame pačiame žurnale, straipsnyje 
„Klaipėdos garlaiviai ir motorlaiviai“, 
jauna istorikė Cornelia Duden apžvelgia- 
aprašo 96 laivus, pradedant pirmu regis
truotu garlaiviu Klaipėdoje 1839 metais. 
Straipsnis gausiai iliustruotas fotografi
jomis, 'įdėti uosto ir miesto planai ir sta
tistikos lentelės. Visi lietuviški vardai pa
rašyti teisingai. Žurnalas didelio formato 
(8įxllį colių), iš 178 puslapių tie du 
viršminėti straipsniai užpildo 115 pusla
pių. Žurnalas išeina neperiodiniai ir jo 
paskirtis, kaip pats skelbia tituliniame la
pe, tai medžiaga laivininkystės istorijai. 
Leidėjas: R. Schmelzkopf, Cuxhaven‘e. 
Žurnalas siunčiamas tiktai iš anksto užsi
sakiusiems, bibliotekoms ir archyvams po 
visą žemės rutulį. Kaina 26 DM. be per
siuntimo.
Ta pačia proga reikia pažymėti, kad jau 

baigiama paruošti didelės apimties knyga 
apie Pabaltijo valstybių laivininkystę, ku
rioje bus išsamiai aprašyta ne tik jūrų, 
bet ir vidaus, žvejų laivininkystė nuo se
niausių laikų. Knygos pavadinimas: „Est- 
land, Letland, Litauen“ 1 dalis. Knygos 
leidėjas: V. Vokietijos laivininkystės mu
ziejus.

Eduardas Voroneckas 
„Lietuvos Jūrininkystės ir 

Laivininkystės Archyvo“ 
bendradarbis Europoje.

ir kt., jo garbei parašytas maršas „Mar- 
šalek Smigly-Rydz, naš vielki dzielny 
wudz“ (maršalas Smigly-Rydz, mūsų 
didelis ir narsusis vadas). Tačiau, at
rodo, kad gen. St. Raštikis labai apsi
riko, pavadindamas jį geru ir drąsiu 
generolu, nes tas pats pik. L.M. taip 
prisiminimuose rašo: „Atvykusios į 
Kauną Lietuvos pasiuntinybės Varšu
voje žiniomis, jau rugsėjo mėn. 3-4 d. 
teko maršalą izoliuoti, kadangi jis 
neteko pusiausvyros (utracil panova- 
nie nad sobą — negalėjo savęs suval
dyti), duodamas klaidingus įsaky
mus“ (psl. 266).

„Tačiau įdomu ir kiek keistokai at
rodo, kad dar rugsėjo mėn. 17 d. Rydz 
-Smigly tariamai Vilniun atsiuntė įsa
kymą — nesipriešinti žygiuojantiems 
raudonarmiečiams, kadangi Lenkija 
nėra karo stovyje su Sov. Sąjunga. 
Vilniaus daliniai turi trauktis į Lietu
vą ir ten sudėti savo ginklus“, (psl. 
256).

Kokią jėgą sudarė Vilniaus įgula? 
Mūsų sostinę pik. L. Mitkievič su žmo
na aplankė rugsėjo mėn. 14 d. Iš vai
vados pik. Matuševskio (užmezgus 
diplomatinius santykius, vaivada Bo- 
cianski buvo Varšuvos atšauktas —
K.B.) jis sužinojo, kad Vilnius yra vi
siškai „ogolocony“ (apnuogintas) — 
tik su keliais silpnais ginkluotais KOP 
(Pasienio Apsaugos Korpas) daliniais 
ir beveik be ginklų ir amunicijos, ke
liais 1 pėstininkų divizijos legionų pul
kais, sudarytais iš atsarginių.

„Vilnius negalėtų gintis prieš vokie
čių puolimą, negalėtų pasipriešinti lie
tuviams, jeigu jie susigundytų jį užim
ti“ (psl. 244).

Tragiškai baigėsi maršalo ir jo žmo
nos gyvenimas. Dar gyvendamas Ka
nadoje, skaičiau viename lenkų žurna
le lenkų žvalgybos pik. prisiminimus. 
Juose autorius palietė E. Rydz-Smigly 

gyvenimą. Jis, 1939 m. rugsėjo mėn. 
17 d. perėjęs Rumunijos sieną, 1940 
m. Slaptai grįžo į Varšuvą, apsigyven
damas pas senutę. Mirė kiek prisime
nu 1942 ar 1943 m. Nežinomas yra 
jo kapas ir kapinės. (Grįžimą patvirti
na LE XXV t., psl. 240).

Žmona, išsivežė iš Lenkijos daug 
brangenybių, apsigyveno Paryžiuje. 
Čia ji stipriai paremdavo gražiom pi
nigų sumom Lenkijos Tautos Fondą. 
Vieną dieną jos lavonas buvo rastas 
Senos upėje. Po kelių dienų Paryžiaus 
policija „nusiplovė“ rankas, neišaiškin
dama jos mirties priežasčių. Taigi, ar 
ji buvo nužudyta apiplėšimo sumeti
mais, ar čia veikė politiniai motyvai 
— taip ir liko neaišku iki šiai dienai.

Prezidentas Ignas Moscicki apsigy
veno Šveicarijoje, vedė savo sekretorę 
(buvo našlys), mirė 1946 m.

Tačiau vėl grįžkime prie Lenkijos 
karo atstovo prisiminimų.

„Susidariau įspūdį, — rašo toliau 
pik. L. Mitkievič, — kad ši priešlietu- 
viška akcija buvo iš anksto paruošta 
mūsų MSZ (Ministerstwo spraw zag- 
ranicznych — užsienio reikalų minis
terija — K.B.) prisidedant generali
niam štabui ir GISZ. Pirmas PAT 
(Polska Ogencja Telegraficzna — K. 
B.) komunikatas apie Lietuvą buvo 
parašytas ir paskelbtas MSZ įsakymu. 
Šiandieną jau pasirodė antras oficia
lus pranešimas, kad Lenkijos vyriau
sybė pastatė reikalingus žingsnius Lie
tuvos reikalų sutvarkymui. Generali
niame Inspektoriate eina paskalos- 
gandai (kadangi niekas nieko tikro ne
žino), kad ši visa priešlietuviška akci
ja, įjungiant vakarykščią demonstraci
ją, buvo surežisuota užsienių reikalų 
min. Becko, susitarus su maršalu Rydz 
-Smigly. Lenkijos Telegramų agentū
ros — PAT pranešimai buvo sureda
guoti užsienių reikalų ministerijoje. 

„Užsienio spauda — Prancūzijos .Vo
kietijos, Anglijos ir Šveicarijos — pra
nešė apie didelę lenkų kariuomenės 
koncentraciją Lietuvos pasienyje, mi
nėdama Suvalkų ir Vilniaus rajonus.

„Kovo mėn. 18 d. — rašo toliau 
Lenkijos karo atstovas Lietuvoje — 
Gardine, Vilniuje ir Suvalkuose įvyko 
dideli kariuomenės paradai. Dalyva
vo 1-mo legiono, 19-tos ir 29-tos divi
zijos pėstininkai, Suvalkijos ir Vilni
jos kavalerijos brigados bei skaitlingi 
KOP — pasienio apsaugos korpo da
liniai. Taip pat, generaliniame inspek
toriate plačiai kalbama, kad į Vilniaus 
Kirtimų (lenk. Porubanek — K.B.) ae
rodromą buvo permestos Varšuvos ir 
Poznanės apygardų eskadrilės. Kalba
ma, kad nusileidžiant lėktuvams įvy
ko kelios avarijos.

„Sekančią dieną Varšuvos gatvėse 
viešpatauja ramybė. Gyventojai nede
monstruoja prieš Lietuvą, užsilaiko 
ramiai, tikrovėje jausdami tam tikrą 
baimę, idant visa ši akcija neiššauktų 
karo.

„Vyriausybės oficiozai daug rašo 
Lietuvos tema, ragindami Lenkijos 
vyriausybę Lietuvai statyti aštrius rei
kalavimus.

„Vėlų kovo mėn. 18 d. vakarą Len
kijos radijas pranešė, kad lenkų vy
riausybė įteikė Lietuvos vyriausybei 
ultimatumą, reikalaudama nustatytu 
laiku priimti mūsų (t.y. Lenkijos — 
K.B.) pastatytas sąlygas. Ultimatumas 
buvo įteiktas 21 vai. Lietuvos pasiun
tiniui Talline p. Dojlide (Pr. Dailidė 
— K.B.).

„Kovo mėn. 19 d. rytą lenkiška 
spauda paskelbė to ultimatumo turi
nį. Reikalaujama užmegzti diplomati
nius santykius, atidaryti susisiekimą 
geležinkeliais ir paprastais keliais, su
jungiant Lenkiją su Lietuva telegrafo 
ir telefono linijom, užmezgiant preky

binius santykius. Notoje min. J. Bec- 
kas nustatė laiką, kuriuo aukščiau mi
nimi reikalavimai turi būti Lietuvos 
priimti, būtent, 1938 m. kovo mėn. 19 
d. 21 vai.

„ši diena juk yra maršalo Juozo 
Pilsudskio vardadienis — rašo pik. L. 
M. — ir ar metami Lenkijos reikala
vimai Lietuvai turi būti dovana pa
gerbimui jo atminimo? Ar tai nėra 
brutalus, jėga mestas reikalavimas pri
imti Lietuvai Lenkijos pastatytas sąly
gas? Maršalas J. Pilsudskis niekuo
met nesutiktų su tokiais ėjimais!

„Kovo mėn. 19 d. popietinėm va
landom mieste pasirodė visų Varšu
vos laikraščių specialios laidos, pra
nešant Lenkijos ultimatumo priėmi
mą. Tuoj pat nusipirkau — sako pik.
L.M. — „Kurier Warszawski“, kuria
me PAT‘o (Lenkijos telegramų agen
tūros) pranešimas skelbė: „Lietuvos 
pasiuntinys Talline p. Pr. Dailidė (len
kas ir toliau rašo Dojlide) 11 vai, įtei
kė Žečpospolitos pasiuntiniui Talline 
p. Pšesmyckiui Lietuvos vyriausybės 
atsakymą į jos š.m. kovo mėn. 17 d. 
notą. Visas pastatytas lenkų sąlygos 
Lietuvos vyriausybė priėmė be jokių 
pastabų ir pataisų.
„Popietinėm valandom ir vakare Var

šuvos gatvės pilnos žmonių. Lietuva 
buvo visų lūpose. Bendras džiaugsmas, 
kad visas reikalas baigėsi taikingai. 
Pasikeitė ir Lenkijos spaudos tonas. 
Vietoje anksčiau reikalautų aštrių są
lygų („srodkov“) Lietuvai — dabar 
rašomi medaus saldumo žodžiai.

„Varšuvos visuomenė ir, be abejo
nės, visos Lenkijos, oficialiuose vy
riausybės pranešimuoseį, norėtų suži
noti tikrą teisybę, koks buvo tikslas 
ir ko siekia Lenkijos vyriausybė, su
tvarkydama „manu militari“ (kario 
ranka, ginkluotąja jėga — K.B.) dip
lomatinius santykius su Lietuva, ma

žu Lenkijos kaimynu? — klausia pik.
L. Mitkievič. Ir tai tik kelioms die
noms praėjus po Hitlerio žygio į Aust
riją!

„Jau kelios dienos vyksta pasiruoši
mai diplomatinių santykių užmezgi
mui. Iš abiejų pusių paskirti pasiunti
niai. Žečpospolitos pasiuntiniu Kau
ne bus ligšiolinis pasiuntinys Rygoje 
p. Pr. Charvat, o Lietuvos Varšuvoje 
— generalinio štabo pik. Kazys Škir
pa, buv. Karinis atstovas Berlyne ir 
paskutiniu metu nuolatinis Lietuvos 
atstovas prie Tautų Sąjungos Ženevo
je“.

Keliose prisiminimų vietose pik. L.
M. skundžiasi, kad lenkų pasiuntiny
bei rodomi „Šalti pečiai“. 1938 m. ge
gužės 8 d. surengtuose p. Lozoraičių 
namuose iškilminguose pietuose lenkų 
pasiuntinybei, karo atstovas rašo: „Lie
tuviai visuomet mokėdavo priimti sve
čius, ne tik prašytus, bet taip pat ne
prašytus, kaip mus lenkus“ (psl. 71). 
čia autorius aiškiai pasako, kad Len
kijos pasiuntinybė į Lietuvą įsiveržė 
tik jėga — K.B.

„Be abejo, kaltininkas buvo pasiun
tinys Pr. Charvat, kuris tik po kelių 
mėnesių gyvenimo Kaune, Lenkijos 
konstitucijos proga, gegužės mėn. 3 d. 
surengtuose pietuose Lietuvos vieš
butyje (Metropolyje), keldamas tostą 
pasakė: „kad mes, Žečpospolitos pa
siuntinybė, taptume kuo greičiausiai 
kacija (psl. 61).

Tad visai teisingai pik. L. Mitkie
vič rašo, kad tai buvo bereikalinga ir 
kenksminga lietuviškų jausmų provo
kacija (psl. 61).

Iš lenkų kalbos paruošė

K. Baronas
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Kronika
Iš Lietuvių Sodybos išvykstama 19 vai. 

vak., kad visiems būtų patogu laiku su
grįžti.

Gegužės 25 dieną Lietuvių Sodyboje bus 
nepaprastas sąskrydis, nes jame pirmą 
kartą dalyvaus laisvojo pasaulio lietuvių 
vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM, ir 
atnašaus šv. Mišias.

Naujieji Lietuvių Sodybos vedėjai kvie
čia londoniškius kuo gausiau dalyvauti 
šiame iškilmingame sąskrydyje.

Tad gegužės 25 dieną visi vykstame 
Sodybon!

MINĖJIMAI VENESUELOJE

KAS—KADA —KUR
XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 

Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantis susirinkimas — balandžio 13 d.
DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 

LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-20 d., Lietuvių Namuose Londone.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

Margučių vakaronė — balandžio 12 d., 
6 vai. vak., Parapijos svetainėje. Rengia 
Londono Šv. Onos Moterų Draugija.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 25 
d., sekmadienį. Rengia Londono Liet, pa
rapija. Lietuvių sąskrydyje Sodyboje pir
mą kartą dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
OFM.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Stundžia ir A.P. — po 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Živilė Matukienė savo a.a. vyro Edvar

do atminimui paaukojo 100 svarų lietu
viškos spaudos paramai.

P. Matulevičius — 19.50 sv.
B. Totoraitis — 14.50 sv.
T. Curzon — 8 sv.
J. Mažeiva — 6.33 sv.
S. Gabalis — 6 sv.
J.P. Matulevičiai — 4 sv.
J. Blažys — 4.50 sv.
S. Aleknavičius — 3 sv.
P. Bradulskis — 2.50 sv.
Visiems nuoširdi padėka.

Londonas
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Did. ketvirtadienį — kovo 27 d. šv. 

Mišios su Švč. Sakramento adoracija bus 
5 vai. vakare.

Did. penktadienį pamaldos bus 3 vai. 
Svečio kunigo nebus. Pasninko diena.

Did. šeštadienį — kovo 29 d. velykinės 
pamaldos bus 6.30 vai.

Velykų rytą pamaldos prasidės 8 vai. 
pagal vasaros laiką, tą naktį pasukant 
laikrodžius.

Suma, kaip paprastai, bus 11 vai.
Antrą Velykų dieną (neprivaloma) šv. 

Mišios bus 11 vai.
Išpažinčių klausoma kiekvieną dieną.

LONDONO LIET. PARAPIJOS IŠVYKA 
LIETUVIŲ SODYBON

Šiais metais Londono Lietuvių Parapi
jos išvyka Sodybon bus 31-oji!

Išvyka įvyks gegužės 25 d., sekmadien'į.
Išvykstama nuo Lietuvių bažnyčios, 21 

The Oval, Hackney Rd., London, E.2, 8.30 
vai. ryto, o nuo Lietuvių Namų, 2 Lad
broke Gardens, W.11, 9 vai. ryto. Išvyks
tama punktualiai.

Norintiems vykti tuo autobusu, prašom 
užsirašyti Lietuvių Namuose pas V. Velič
ką, Lietuvių parapijos svetainėje pas pa
rapijos tarybos narius ar pas kleboną.

Išvykos mokestis 4 sv. 25 p., sumoka
mas užsirašant.

TRADICINĖ LONDONO LIET.
PARAPIJOS „DERBY“ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA
Londono lietuvių parapijos klebonas ir 

taryba kviečia visus vienintelės lietuvių 
bažnyčios Vakarų Europoje rėmėjus ir 
geradarius vėl ateiti talkon pravesti šią 
loteriją ir platinti bilietus lietuviškose ko
lonijose, o visus lietuvius prašo neatsisa
kyti įsigyti bilietų.

Rengėjai liks visiems dėkingi už talką.

IŠVYKA PRIE JŪROS
Šiais metais Sporto ir Socialinio klubo 

išvyka prie jūros įvyks birželio 28 d., šeš- 
tadien'į. Išvykstama nuo Lietuvių bažny
čios 8.30 vai. ryto ir nuo Sporto ir Socia
linio klubo 9 vai. ryto punktualiai, pasi
vėlavusiųjų nebus laukiama.

Šį kartą išvyka bus į garsųjį Hastings 
pajūrį. Kaina tik 1 sv. 50 p., sumokama 
užsirašant.

Užsirašyti prašome kuo greičiau pas 
klubo sekretorę, arba pas valdybos narius 
sekmadieniais parapijos svetainėje.

Klubo valdyba taip pat prašo narius at
naujinti nario pažymėjimus ir pasiimti 
1986 m. kišeninius kalendorius.

MARGUČIŲ VAKARONĖ
Šv. Onos Moterų D-ja rengia margučių 

vakaronę balandžio 12 d. parapijos sve
tainėje. Pradžia 6 v.v.

Bus skanus maistas, jauki lietuviška 
muzika ir premijuojami margučiai.

Maloniai visus kviečiame dalyvauti. 
Įėjimas ir maistas vienas svaras.

Manchesteris
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 8 d. Manchesterio lietuvių klubas 
savo patalpose surengė šv. Kazimiero mi
nėjimą, kuriame dalyvavo gražus vietinių 
ir apylinkės lietuvių būrelis.

Minėjimą atidarė A. Jakimavičius ir jis 
paskaitai pakvietė klubo pirmininką A. 
Podvoiskį.

Prelegentas savo paskaitą buvo gerai 
ir kruopščiai paruošęs. Į minėjimą susi
rinkę tautiečiai sužinojo smulkią šv. Ka
zimiero gyvenimo istoriją ir jo paskelbi
mą šventuoju. Paaiškėjo, kad be savo pa
maldumo šv. Kazimieras, per savo trum
pą gyvenimą taip pat pasirodė ir geru 
administratorium ir diplomatu.

A. Jakimavičius padėkojo A. Podvois- 
kiui už tokią įdomią paskaitą ir jo vedami 
visi sugiedojo „Marija, Marija“, tuo už
baigdami minėjimą.

Vakaras praėjo greitai ir linksmai — 
buvo pasikalbėta, pasijuokta ir įspūdžiais 
pasidalyta.

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

kovo 22 d., šeštadienį, 6 vai. vakare M. 
lietuvių klube šaukia savo narių metinį 
visuotinį susirinkimą.

Darbotvarkė: valdybos ir revizijos k. 
pranešimai, naujos valdybos, revizijos k., 
atstovo į DBLS suvažiavimą rinkimai ir 
einamieji reikalai.

Visi nariai kviečiami susirinkime būti
nai dalyvauti. Skyriaus valdyba

VELYKOS KLUBE
Pirmą Velykų dieną baras bus atdaras. 

Antrą Velykų dieną p.p. įvyks gražiausių 
margučių premijavimas ir ritinėjimo var
žybos. Gražiausi margučiai bus premijuo
jami.

Visi prašomi atsinešti kuo daugiau mar
gučių. Klubo valdyba

MIRĖ J. VINCIŪNAS

Sausio 29 d. Čikagoje mirė Jonas Vin- 
ciūnas, kilęs iš Vilniaus krašto. Baigęs 
Švenčionių gimnaziją, studijavo Vilniaus 
universitete, mokytojavo Švenčionių apy
linkėje.

Karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau gyveno Anglijoje, kur pasižymėjo 
DBLS veikloje — Coventrio skyriuje.

Palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse 
kapinėse.

J.Vč.

KVIETIMAS
L.SS. sesės ir broliai skautai,

Europos Rajono vadovų vardu 
kviečiu jus balandžio mėn. 12-13 d., 
šeštadienį ir sekmadienį, į Mancheste
rio lietuvių klubą, 121, Middleton Rd., 
Šv. Jurgio iškilmingam suvažiavimui. 
Pasiimti miegmaišius, tvarkingas uni
formas ir tualetinius reikmenis.

Programoje; 12 d., šeštadienį, 1 vai. 
pietūs (nevėluoti). 5 vai. p.p. Iškilmin
ga Sueiga — Laužas. Vyks parodėlė, 
bazaras ir loterija. 8 vai. — vakarie
nė. Po vakarienės pasilinksminimas — 
šokiai.

13-tą dieną, sekmadienį po pusry
čių pokalbis ir 11.30 vai. Iškilmingos 
pamaldos. Pietūs ir namo!

Gerbiamą visuomenę ir visus skau- 
tybės rėmėjus kviečiame šeštadienį, 5 
vai., į klubą pabendrauti su skautais. 
Jų laukiame iš Škotijos, Londono ir 
kitur. Nepamiršlkime ir sekmadienio 
Iškilmingų pamaldų 11.30. Lauksime 
visų!

v.s. Janina Traškienė
L.S.S. Seserijos Europos 

rajono vadeivė

Nottinghamas
MOTERŲ DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Kovo 2 d. 'įvyko Nottinghamo Moterų 
Draugijos susirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. — F. Damo- 
ševičienė, vicepirm. — A. Važgauskienė, 
kasn. — B. Drulienė ir sekr. — T. Gud- 
liauskienė. Kandidatėm liko: G. Aleknavi
čienė, O. Jasv'vičiūtė ir B. Bishop.

Sodyba
METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 22 d. DBLS Sodybos skyrius 
sušaukė metinį narių susirinkimą ir ta 
pačia proga paminėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininkas — Algis Klimas; sekreto- 
riūs — Povilas Podvoiskis; kasininkas — 
A rtanas Masiulionis; nariai — kun. A. 
G sryba ir A. Persevičius.

Revizijos komisiją sudaro ponios Elsė 
Grigelis ir Barbara Klimas. Skyrių me
tiniame narių suvažiavime Londone ats
tovaus Povilas Podvoiskis ir Robertas Sa
kalas.

Šventės proga žodį tarė kun. Aleksan
dras Geryba. Meninę dalį su dideliu en
tuziazmu ir įsijungimu į lietuvišką dva
sią atliko Londono jaunimo grupė LIE
TUVA. Jie visus jautriai sužavėjo. Sky
rius ii- svečiai jiems labai dėkoja ir tikisi 
juos vėl Sodyboje pamatyti.

Sekmadienį kapelionas atnašavo šv. 
Mišias už Lietuvą. Daug kas gailėjosi, kad 
nemažas patriotų būrelis nesurado dvasi
nės ir tautinės energijos dalyvauti ben
droje maldoje už mūsų kenčiančią Tėvy
nę. Lietuvoje tautiečiai kovoja už teisę 
garbinti Dievą, o mums Jis taip arti ir 
taip toli.

A.G.

PAMALDOS
Gavėnioje dvasiniai patarnauja

Kun. J. Sakevičius, MIC, kovo 23 d., 
11.15 vai., Židinyje, Nottinghame.

Kun. S. Matulis MIC, kovo 22 d., 17 
vai., kovo 23 d., 9 ir 11 v., Lietuvių baž
nyčioje Londone; kovo 29 d., 14.30 vai., 
Šv. Chado bažnyčioje, Manchesteryje.

Kiti susitelkimai jau buvo Wolver- 
hamptone, Ketteringe, Northamptone, 
Stoke on Trente ir Bradforde.

Visur susitaikymo sakramentui-išpažin- 
čiai kviečiami bent pusvalandį prieš pa
maldas.

Keighleyje — kovo 23 d., 13 vai., St. 
Anne's bažn.

Manchesteryje — kovo 30 d., 2.30 vai., 
Priešvelykinis susikaupimas. Praves kun. 
S. Matulis, MIC.

Manchesteryje — Velykų I dieną, 12.30 
vai.

Boltone — Velykų II dieną, 11 vai., St. 
Patrick's bažn.

Bradforde — balandžio 6 d., 12.30 vai.

VASARIO 16 IR

Jau treti metai, kaip Venesuelos lietu
viai jungia Vasario 16 ir šv. Kazimiero 
šventes. Skirtumas tik tas, kad šiais me
tais tą dvigubą minėjimą organizavo ne 
Caracas Lietuvių Bendruomenės apylin
kė, o Venesuelos Lietuvių Katalikų Misi
jos Taryba.

Minėjimai vyko seselių Saleziečių kole
gijos patalpose.

Data buvo pasirinkta pirmąjį kovo sek
madienį (kovo 2 d.), kada reguliariai 
vyksta mėnesinės Venesuelos lietuvių pa
maldos. Mirus kun. Antanui Perkumui, 
SDB, mišias atnašavo italų kilmės sale
zietis ir lietuvių draugas Jose Modena. Pa
mokslo vieton, Katalikų Misijos Tarybos 
vicepirmininkas inž. Antanas Šulcas per
skaitė apybraižą apie Lietuvos Šventąjį.

Persikėlus į seselių saleziečių kolegijos 
salę, Vincas Baronas atidarė iškilmingąjį 
Vasario šešioliktos minėjimą, kurios cen
tre buvo VLB Garbės pirmininko dr. Vy
tauto Dambravos paskaita.

Pirmiausia prelegentas pabrėžė, kad lie
tuvių tauta laikosi Vasario 16 akto, jo 
niekas neatšaukė. Tai teisės ir politikos 
dokumentas, liudijantis apie nekeičiamą 
tautos valią būti laisva ir nepriklausoma. 
Laisvės kovos vertę yra patvirtinę tūks
tančiai lietuvių, paaukodami savo gyvy
bę dėl laisvės idealo kovos lauke ar Sibi
ro plotuose. Atsisakymas nuo tolimesnės 
kovos būtų tautos kankinių išdavimas ir 
savęs pasmerkimas.

Taigi, „Vasario 16-ji įpareigoja kiekvie
ną lietuvį atiduoti duoklę tautai, aktyviai 
įsijungiant į laisvinimo darbą“.

Prelegentas ragino bent 5 proc. savo 
metinės algos skirti lietuviško rezistenci
nio darbo rėmimui. Turtingiesiems jis pri
minė multimilionieriaus Carnegie žodžius: 
„Mirti turtingam yra gėda; palikti pini
gus vaikams — nusikaltimas“. Jis ragino 
nesigailint aukoti projektams, kurie kon
krečiai tarnauja Lietuvos ir lietuvių in
teresui.

Dr. Dambrava ragino stiprinti politinę 
informaciją, vengti biuletenių, kuriais 
svetimų kraštų spauda mažai tesidomi ir 
jų beveik nenaudoja; kėlė reikalą sudary
mo politinės akcijos komiteto reikalą, 
profesinės talkos, organizuotos Pasaulio 
Lietuvių Santalkos; reikią ir rezistencinio 
vadovėlio mūsų veiklai. Priminęs didįjį 
lietuvių tautos rezistentą prof. Juozą Bra
zaitį, jis sutiko su jo išvada, kad dabar
tiniu metu realiai gali nuveikti nebe tiek

BRADFORDO VEIKLA
Šiemetinė lietuvių veikla prasidėjo Lie

tuvių Vyties klube (o kur kitur?), sutin
kant Naujus 1986 metus su šampano tos
tu, bendru pasilinksminimu, sveikinimais 
ir bučkiais.

Vaikų Kalėdų eglutė surengta po Naujų 
metų sutikimo. Klubo narių vaikai pri
pildė visas klubo patalpas. Kalėdų sene
lio maiše netrūko dovanų ir šiaip žaidimų. 
Taip pat visiems kavutė su užkandžiais. 
Visa tai parūpino ir organizavo klubo val
dyba, visą naštą pavesdama tada buvu
siai klubo pirmininkei Romai Vaičekaus
kaitei. Gaila, lietuvių vaikų nedaug te
dalyvavo.

Klubo metinis narių susirinkimas spau
doj buvo anksčiau paminėtas. Taip pat ir 
Vasario 16-sios minėjimas.

DBLS-gos skyriaus narių susirinkime, 
kovo 2 d., padiskutuota skyriaus veikla 
ir kilę klausimai iš S-gos Tarybos suva
žiavimo Nottinghame. Skyriaus valdyba 
palikta ta pati: sekr. S. Grybas, kas. J. 
Adamonis ir pirm. A. Bučys, kuriam taip 
pat pavesta atstovauti skyrių DBLS-gos 
suvažiavime.

Klubo valdybos posėdyje, kovo 9 d., 
nutarta suruošti Velykų II d., t.y. kovo 31 
d., net du margučių konkursus. Vaikams 
premijos: I — 3 sv, II — 2 sv ir III — 1 
sv. Suaugusiems: I — 5 sv, II — 3 sv. ir 
III — 2 sv. Taip pat bus tradicinis margu
čių ritinėjimas ir kavutė su užkandžiais. 
Pradžia 2 vai. p.p.

Taip pat tame posėdyje nutarta sureng
ti klubo narių-pensininkų (ir kitų) pobū
vį balandžio 6 d., sekmadienį (per Atvely
kį). Aptartas vyskupo P.A. Baltakio priė
mimas birželio 7 d.

Sprendžiant klubo reikalus, nutarta vi
siškai modemiškai pertvarkyti klubo vir
tuvę ir įsigyti taip vadinamą „muzikos 
centrą“.

Nepamiršta aukos ir spauda.
Vasario 16 gimnazijai paskirta 100 sv 

auka ir Tautos Fondui, be surinktų aukv 
Vasario 16 minėjime — 80 sv., iš klube 
skirti dar 70 sv. Viso 150 sv.

Užsakyta klubo bibliotekai lietuvių 
periodinė spauda 1986 metams, kurios 
prenumerata apie 200 sv.

Džiugu paminėti, kad Bradfordo Cen

KAZIMIERINĖS

veiksniai ar net kolektyvai, bet daugiau 
paskiri pajėgūs asmenys. Taip yra diplo
matinėje, taip politinėje, taip propagan
dinėje, taip ir kultūrinėje srityje.

Sveikinime žodį tarė VLB Krašto Val
dybos pirmininkas Henrikas Gavorskas, 
perskaitęs vyskupo Baltakio padėkos at
viruką. Minėjimas baigėsi Tautos Hirpnu 
ir vaišėmis.

Nepriklausomybės šventės proga, dr. 
Dambravos iniciatyva „La Religion" die- 
raštis išspausdino ilgą Algirdo Gustaičio 
apybraižą apie Lietuvą ir Danutės Rosa
les ispaniškai išverstą Tautos Himną. Šia 
proga sukaktuvinį straipsnį parašė lenkų 
bendruomenės veikėjas Feliks Zubr.

Didžiausias Venesuelos dienraštis „EI 
Universal" dr. Dambravai tebesilankant 
JAV, išspausdino bibliografinį straipsnį, 
pavadintą „EI Grito de Lituania“ (Lietu
vos Šauksmas). Jame komentuojama apie 
Algimanto Gečio iniciatyva finansuotą ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu 
išleistą stambų leidinį apie didžioje Vene
suelos spaudoje išspausdintus straipsnius 
apie Lietuvą. Carlos Rafael Herrera bi
bliografiniame straipsnyje labai nuošir
džiai sveikina daugumos straipsnių auto
rių Dambravą — Tautginą. Leidinys jau 
esąs virtęs istoriniu dokumentu, o straips
nių autorius yra tapęs žymiu socialiu ko- 
munikatorium, internacionalistu ir diplo
matu, pripažintu ir įvertintu Venesuelos 
spaudos dėl autoriaus kultūros.

Baigdami suminėsime, kad šiame jung
tiniame Vasario 16 — Šv. Kazimiero mi
nėjime pirmą kartą organizuotai nedaly
vavo jaunimas su tautiniais kostiumais ir 
vėliavomis, kaip buvo įprasta. Jaunimas 
turi išsijudinti, nors pastaruoju metu tau
tinių šokių pratybos atnaujinamos.

Ta pačia proga VLB Krašto Valdybos 
pirmininkas Henrikas Gavorskas baigė 
komplektuoti Centro Valdybą, kaip buvo 
pavesta visuotinio narių suvažiavimo pe
reitų metų rugsėjo 8 d. Maracay mieste 
(Tuo metu nepavyko pilnos valdybos iš
rinkti). Be pirmininko Gavorsko ir vice
pirmininko Vytauto Korsako, dabar į 
Krašto Valdybą dar įeina dr. Jadvyga 
Klovaitė — iždininkė, Ona Zavadzkienė — 
sekretorė ir inž. Antanas Baronas — na
rys.

Dalyvių skaičiumi minėjimas irgi buvo 
kuklus — dalyvavo apie 50 asmenų.

Julius Vaisiūnas

trinės bibliotikos parodų patalpoje, da
bartiniu metu, surengta Lauretos Šilin
gaitės nuotraukų paroda. Iškabinta 80 
nuotraukų. Pažymėtos nuotraukų kainos. 
Nuotraukų sąraše pasakyta, kad L. šilin
gaitė lankė Meno mokyklą Bradforde, stu
dijavo fotografavimą ir tam artimą meną.

Ferdinandui Šilingui klubo valdyba 
pavedė patvarkyti klubo knyginėlį. Lin
kėtina jiems sėkmės!

Deja, yra ir liūdnų įvykių. Kovo 4 d. 
gausūs tautiečiai palydėjo į krematoriu
mą mirusį Juozą Groblį. Buvo gimęs 1902 
m. Rokiškio apskr., Kamajų valse., Kukšų 
km., ūkininkų šeimoje. Mokėsi dar rusiš
koje mokykloje prieš I p. karą. Tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje ulonų pulke. Iš 
kariuomenės grįžęs ūkvedžiavo. Artėjant 
antrai rusų okupacijai pasitraukė į Vokie
tija, 1947 m. atkeliavo Anglijon, dirbo že
mės ūkyje Škotijoje, persikėlė dirbti į 
plieno pramonę Shefielde ir vėliau dirbo 
tekstilėje, Bradforde. Čia vedė suvalkietę 
Teresę Kačergytę 1955 m. Įsigijo gražius 
namus ir patogiai gyveno. Nuolat lanky
davosi klube, nepraleisdavo parengimų, 
buvo draugiškas ir tylaus būdo, blaivinin
kas. Turėjo giminių Lietuvoje. Velionio 
žmonos iniciatyva suruošta klube arbatė
lė laidotuvių dalyviams. Klubo vardu su 
buvusiu ilgamečiu nariu atsisveikino A. 
Bučys. Kan. V. Kamaitis atnašavo Šv. 
Mišias bažnyčioje ir palydėjo į kapines.

A-tas B.

Derby
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 5 d., 18 vai., Ukrainiečių klu
bo patalpose, 27 Charnwood St., Derby, 
DBLS skyrius šaukia

Metinį visuotinį narių susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba ir atsto
vas į DBLS atstovų suvažiavimą Londone.

Visus narius ir besidominčius sky
riaus veikla tautiečius, kviečiame kuo 
gausiau dalyvauti. Laukiam visų!

Skyriaus valdyba
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