
' Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.tviažvyJo 

< biblioteka >

Nr. 41 (1481)

LI LUI VI S
Londonas, 1979 m. spalio 23 d. XXXIU metai

TTG KATALIKŲ KOMITETAS

Rev.Sigitas TAMKEVICIUS Rev. Vincas VĖLAVUSIUS Rev.Juozas ZDEBSKIS

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų 
Komitetas, 1979 m. gegužės 5 d. Nr. 15

Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų 
Valdytojams

Ilgą laiką mes, Lietuvos kunigai, liaulkė- 
tna, kad Ordinarai pasisakytų aktualiau
siais Katalikų Bažnyčios Lietuvoje (klau
simais, todėl gerokai nustebome išvydę 
pirmąjį viešą pareiškimą, parašytą B. m. 
balandžio 6 d. ir Skirtą Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinio įstaigai. Dėkojame 
Lietuvos Ordinarams už šį viešą žodį, (bet 
kartu jaučiame pareigą pareikšti savo su
sirūpinimą dėl keliamų ar apleistų klau
simų.

Lietuvos kunigai labai susirūpinę ir 
abejoja, ar Liturginė komisija pajėgs pa. 
ruošti tinkamą galutinį Mišiolo lietuviš
ką tekstą. Pvz., kun. Č. KAVALIAUSKO 
altliktas Naujojo Testamento vertimas su
silaukė nemaža pagrįstų priekaištų. Ar 
nevertėtų dėti daugiau pastangų, kad 
mūsų Liturginė komisija galėtų palaikyti 
kontaktus su šios rūšies specialistais — 
lietuvių kunigais išeivijoje ir ką anie yra 
nuveikę, pasisavinti, o ne kurti iš naujo?

Ordinarai prašo 500.000 katekizmų, bet 
visai nieko neužsimena apie maldakny
ges, kurių tiek vaikams, tiek suaugusiems 
labai trūksta, šiais metais jų niekur ne
įmanoma gauti. Iš ko melsis apie 40.000 
vaikų, kurie šiais metais priims Pirmąją 
Komuniją? Mūsų nuomone, jau laikas 
tarybinei valdžiai nuolatos priminti, kad 
mums, Lietuvos katalikams, reikia ne tik 
tikybos pirmamokslių ir maldaknygių, 
bet ir religinės literatūros, nes mes pri
valome turėti galimybę dvasiškiai kvėpuo. 
ti ir maitintis.

Labai gerai, kad Ordinarai prašo padi
dinti seminaristų skaičių, tačiau gaila, kad 
nereikalauja teisės patiems Ordinarams 
parinkti kandidatus į Seminariją. Nepa- 
slaptis, kad per visą pokario laikotarpį, o 
ypač per patekutintuosius du dešimtme
čius (bedieviai tiek kišosi į kandidatų at
rinkimą, jog patiems goriausiems būdavo 
■užkertamas kelias patekti į Kunigų Semi
nariją. Iš tikrųjų reikia ne maldauti pa. 
didinti stojančiųjų Seminiarijon limitą, 
'bet alSkiai reikalauti, kad valdžios parei
gūnai laikytųsi savo įstatymų ir nesikiš
tų į Seminarijos vidaus reikalus. (Bedie
viai nuolatos deklaruoja, kad Seminariją 
tvarkanti pati bažnytinė vyriausybė, to
dėl Ordinarams ir reikia Seminariją tvar
kyti, o ne pridengti grubų valdžios parei. 
gūnų kišimąsi į Seminarijos gyvenimą.

Ordinarai prašo Kauno šv. Trejybės 
(bažnyčią mokesčių atžvilgiu traktuoti 
kaip kulto pastatą, o ne kaip sandėlį, it. y. 
mokesčius sumažinti. Argi teikiam prašy
mui 'aptarti reikia Ordinarų Kolegijos? 
Nepakeliama mokesčių našta ypač Skau
džiai vargina kaimo bažnyčias — joms 
draudimo mokestis yra trigubai didesnis 
negu miestų bažnyčioms. Pirmaisiais po

terio metais, kai kaimuose nebuvo prieš
gaisrinės apsaugos punktų, didesni mo
kesčiai buvo pateisinami, tačiau dabar, 
kai kiekvienais kolūkis įtuiri priešgaisrines 
draugijas, (trigubai padidinti draudimo 
mokesčiai yra paprasčiausias valstybinių 
įstaigų savivaliavimas. Arba kuo paitei. 
sinti, kad iki šiol (bažnyčios moka po 25 
kap. už 1 kWh elektros energijos, tuo tar
pu, kai privatiems asmenims didžiausias 
mokestis už 1 kWh tesiekia vos 4 kap.? 
šiuos klausimus Lietuvos Ordinarams 
reikėtų įkelti viešumon.

Lietuvos Ordinarai prašo Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinį (tarpininkauti, kad 
būtų leista atstatyti Kretingos bažnyčios 
bokštą.

Ar Kretingos bažnyčia bus su bokštu, 
ar be jo, nuo to per kunigų įkaitę šioje 
parapijoje sužlugdyta paisltaracijia nėpaL 
sukeis. Visų pirma, reikia prašyti ne lei
dimo (bokšto staitybai, 'bet kad Ordinarai 
galėtų savarankiškai Skirstyti kunigus į 
parapijas. O tos šiuo metu darosi? Di- 
džiaiuisiose parapijose (bedievių valdžios 
pareigūnų iniciatyvai dirba apsileidę, pa. 
senę, invalidai, o ne kartą ir piktinantį 
gyvenimą vedą kunigai, o uoliausių ir pa
jėgiausių kunigų Ordinarai negali paskir
ti į pastoracijos atžvilgiu svambias para
pijas. Pvz., Klaipėdos tikintieji seniai 
prašo Telšių vyskupijos Valdytoją iškel
ti jų kleboną ir paskirti niaują, (bet Valdy
tojas yra bejėgis šitai padaryti.

Religijų reikalų tarybos įgaliotinis P. 
ANILIONIS reikalauja Telšių katedros 
vikarą kun. J. KAUNECKĄ iškelti kur 
nors iį vyskupijos 'užkampį, toliau nuo ge. 
rų kelių, kad ten neturėtų ką veikti.

Tais pails įgaliotinis sulkliu'dė Kauno ar
kivyskupijos Apaštališkajam Adminis
tratoriui paskinti didžiulei Viduklės pa
rapijai vikarą — tegul valdžios nemėgs
tamas klebonas, vienas dirbdamas, grei
čiau gauna galą!

Mes neneigiame, kad bažnyčioms reikia, 
lingi bokštai, bet tvirtiname, jog pagrin
dinis .mū'sų visų — Ordinarų ir (kunigų — 
rūpestis 'šiuo metu privalo būti (gyvosios 
Bažnyčios statymas. Jau atėjo laikas Or
dinarams garsiai prabilti — duokite 
mums laisvę tvarkyti Bažnyčios ir kuni
gų reikalus!

Ordinarai prašo leisti praplėsti Ignali
nos bažnyčią ir (atkreipti dėmesį į Klaipė
dos bažnyčią. Minėtas bažnyčias reikia ne 
praplėsti, o reikalauti, kad būtų sugrąžau, 
tos neteisėtai užgrobtos bažnyčios Ignali
noje ir Klaipėdoje. Šių parapijų tikintie
ji jiaiu daug metų reikalauja sugrąžinti 
paimtas bažnyčias, todėl Ordinarams šią 
iniciatyvą visais galimais būdais reikėtų 
palaikytu. Taip pat reikalautina, kad bū
tų sugrąžinta Vilniaus Katedra ir šv. Ka
zimiero bažnyčia, paversta .bedievišku 
muziejumi. Juk artėja šv. Kazimiero 500 
m. mirties jubiliejus (1984 m.).

Ką reiškia Ordinarų prašymas liturgi
nius kalendorius praplėsti „pamokslinę ir 
kita medžiaga“, Lietuvos kunigams tikrai 
nesuprantama. Jeigu į kunigams Skirtą 
liturginį kalendorių bus (įdėti 2.3 sakiniai 
apie religinę šventę ar šventąjį, tuo kuni
gai pamokslams 'tikrai nepasinaudos, o 
bedieviai visam .pasauliui trimituos, kad 
Lietuvoje leidžiama pamokslinę medžia
ga. Jei jau prašyti, tai prašyti rimtai: 
leiskite Lietuvos kunigus aprūpinti pa
mokslinę medžiaiga, leiskite Ikiais metai iš
leisti (bent po vieną pamokslų knygą, leis
kite, kad mūsų 'broliai išeivijoje galėtų 
mumis atsiųsti religinės literatūros. Tuo 
tarpu išeivių religinė literatūra papildo 
tik epe. fondus, prie kurių su spec, leidi
mais prieina tik bedievių šulai, pvz.,, J. 
ANIČAS, P. MIŠUTIS ir ikt.

Mes negalime patikrinti’, ar teisingos 
kalbos, būk tai šis ordinarų pareiškimas 
buvo valdžios pareigūnų inspiruotas, bet 
kiekvienam Lietuvos, (kunigui laišku, jog 
9-sis šio pareiškimo punktas — .Ordina
rai laiko, jog vyraujančiai Lietuvos Kat. 
Bažnyčiai tiktų turėti iliustruotą leidin.į, 
kuris nušviestų mūsų Bažnyčios gyveni
mą ir veiklą“ — tikrai ne Dievo Dvasios 
įkvėptais. Ar toks leidinys nušvies, kaip 
Lietuvoje teinama Bažnyčia, kaip su
pančiotos Ordinarų rankos, kaip kenčia 
tikintieji inteligentai? Ne, toks leidinys šių 
klausimų nelies. O gal jame bus talpina
mos nuotraukos, kaip pamaldų metu alpsta 
tikintieji perpildytoje Klaipėdos bažny
čioje, kaip daugelyje Lietuvos vietų, pvz., 
Sinitautuolse, (Pilviškiuose, 'Etettltiniinlkuosle, 
Alvite ir kt, riogso sugriautų bažnyčių 
griuvėsiai, ir niekas neleidžia jų atstaity. 
ti, kaip niuo vaikų kaklų mokytojai nu
trauko medalifcėlius ir kryželius? Tad ką 
tas „iliustruotas leidinys“ talpins? Talkos 
konferencijose dalyvaujančių Ordinarų 
nuotraukas? Taip, bet tokios nuotraukos 
'tikinčiuosiuose gali sukelti tik pasipikti
nimą. Lietuvos kunigai yra .įsitikinę, kad 
toks „iliustruotas leidinys“ būtų tik įpro- 
pogandinis burbulas pasauliui, ypač ar
tėjančios Olimpiados Maskvdjte proga. 
Taigi, prašome Ordinarus atšaukti „ilius
truoto leidinio“ prašymą, nes 'toks leidi, 
nys ipasitamauitų ne Bažnyčiai, o bedie
viams.

***

Tuojau po Velykų Religijų reikalų ta
rybos įgaliotinis P. ANILIONIS visose 
vyskupijose įkalbinėjo dekanus laikytis 
Religinių susivienijimų nuostatų. Pagal 
įgaliotinį, dekanai turi padėti, kad visi 
Lietuvos kunigai laikytųsi šių nuostatų.

Iš įvykusių pokalbių seka išvados:
a) Religijų reikalų taryba dekanams, o 

per juos ir (kunigams nori įvaryti baimės, 
todėl dekanai ir buvo sukviesti ne į Kuri
jas, l>et į 'vykdomuosius komitetus;

b) dekanų rankomis norima dusinti Ka-

PASA VLYJE
V. ČESIŪNAS BUVO APNUODYTAS

UPI spaudos agentūros pranešimui, V. 
Česiūnas buvo apnuodytas ir pagrobtas, 
kad neparašytų knygos apie sovietinį 
sportą. Tokios nuomonės esanti saugumo 
policija Hamburge.

Apie busimąją knygą jis pasisakė Čika
gos laikraščiui ir po 9 dienų dingo.

Kaip spėjama, apnuodytas jis buvo hor
monų narkotikais, kurie esą plačiai nau
dojami sovietiniuose kraštuose.

„VVELT AM SONNTAG“ APIE VLADĄ 
ČESIŪNĄ

Dar nežinodamas Vlado česiūno aiškes
nio įtikimo, 'vokiečių ,,Welt am Sonnita.g“ 
spalio 7 d. išspausdino Horst Zimmer
mann didesnį reportažą apie jį. Reporta
že pasakojama apie jo pabėgimą, gyveni
mą Aldonoje ir spėliojimus, kas su juo 
bus ‘atsitikę.

Pabėgimą jis pradėjęs paskambilnda. 
mals Altanoje Ursulai ir Ferdinandui For- 
kertams, savo bičiuliams, „čia Vladas“, 
pasisakė jis, papasakojo, kad esąs atva
žiavęs su delegacija į Frankfurtą kaip pa
saulinių varžybų baidarėmis stebėtojas ir 
būtinai turįs pasikalbėti.

Ursula Forkert 1972 m. olimpiadoj, bu
vo lietuvių ir rusų sportininkų vertėja. 
Nuo to laiko Forkertai palaikė su V. Če- 
siūnū ryšį iir prieš trejetą metų (buvo nu. 
važiavę į Vilnių jo aplankyti. Jie, sako, 
buvę vieninteliai Federalinėje Vokietijoje, 
kuriuos jis arčiau pažinojo. Tai jie savo 
namuose ir apgyvendino V. Česiūną, su
vedė jį su Altanoje gyvenančių baidari
ninkų sporto meistru Dėti,f Lewe ir su 
Vokietijos baidarininkų sąjunga. Lewe 
saiko: „Jis turėjo galimybių pasidaryti 
sporto (instruktoriumi.“ Pais Forkertus jis 
gerai jautęsis. Rugsėjo 13 d. autobusu iš
važiavo į Iserlohną, bet vokiečių kalbos 
pamokoje jau nebepasirodė. Kriminalinė 
policija neužtinkanti jokių pėdsakų. Poli
cijos išvada: pagrobti jį turėjo tokių dar
bų specialistai.

Kriminalinė policija dar kelianti klau. 
simą, kad V. česiūnas galėjo nusižudyti. 
F. For kertas sako, kad jis ne toks žmogus. 
O jeigu, sako, būtų susigalvojęs savo no
ru grįžti, tai būtų pasiėmęs daiktus. For- 
kerto baigiamieji žodžiai: „Niekad nebū
čiau pagalvojęs, kad tokie dalykai būtų 
galimi šių dienų Vokietijoje. Ateityje, ka

talikų Bažnyčią;
c) iš kunigų reikalaujama prisidėti prie 

'bedievių vykdomo nusikaltimo, pažeidi- 
nėjant tikinčiųjų vaikų teises — jų neką, 
tekizuoti, nuvaryti nuo altoriaus, iš pro
cesijų ir t. t.;

d) šiuose pokalbiuose dekanai buvo pa
žeminti, nes tuo pačiu metu, kai įgalioti
nis reikalavo išduoti Bažnyčios interesus, 
jie buvo vaišinami kava;

e) Vyskupijų Kurijos pažemino save, 
nes į vykdomuosius komitetus dekanus 
sukvietė ne valdžios pareigūnai, o pačios 
Kurijos. Pvz., Religijų reikalų tarybos 
refereritas KOŽUKAUSKAS J. E. vysk. 
LABUKUI (perdavė tokią telefonogramą: 
„1979 m. balandžio 24 d. Kauno miesto 
vykdomajame komitete bus pravedamas 
pokalbis su Jūsų vadovaujamų vyskupijų 
dekanais. Pokalbio pradžia 14 vai. Prašo
me užtikrinti visų dekanų dalyvavimą. 
Pageidaujama, kad pokalbyje dalyvautu
mėte ir Jūs.“ Visos Kurijos, gavusios įsa. 
kymą, tuojau paskubėjo jį įvykdyti.

♦ ♦♦
š. m. pradžioje 522 Lietuvos kunigai ir 

du vyskupai — J. E. Julijonas STEPONA
VIČIUS ir J. E. Vincentas SLADKEVI
ČIUS pasisakė labai svarbiu lEiažnyčiai 
klausimu, kad jie negalėsią laikytis Baž
nyčiai primestų Religinių susivienijimų 
nuostatų, ir reikalavo juos 'atšaukti. La
bai įtiktų šiuo klausimu pasisakyti ir pa
reigas einantiems Lietuvos Ordinarams.

***
Ypač Ordinarus raginame rūpinkis vai. 

kų (teisių pažeidimais Lietuvoje ir Vaiko 
mėtų proga šį opų, bet labai svarbų klau
simą nuolatos ir nuolatos kelti'. Mes esa
me įsitikinę, kad valkų atžvilgiu ir mes, 
dvasiškiai, nesame 'be kaltės. Ordinarai 
gailėtų Ibenlt privačiai paraginti kunigus 
daugiau rūpintis ir jaunimu, o dėl baimės 
ar apsileidimo nesirūpinantiems vaikų 
pastoracija pasiūlyta išsikelti j provinciją 
ir užleisti vietą drąsesniems ir uoles
niems kunigams.

Gerbiamieji Ordinarai, Dievo Apvaizda 
mums leidb gyventi ir dirbti labai svarbiu 
ir lemiamu Bažnyčios gyvenimo momen
tu, tad garbingai atlikime Dievo skirtą 
misiją.
TTG Katalikų Komiteto nariai-kunigai:

Jonas KAUNECKAS,
Alfonsas SVARINSKAS, 
Sigitas TAMKEVICIUS, 
Vincas VĖLAVIMUS, 
Juozas ZDEBSKIS.

(iš LKB Kronika Nr. 39) 

rie pas mus ieškos (prieglobsčio, visi turė
tų iš to pasimokyti: turėtų atsargesni ibį- 
ti ir dar labiau savo saugumu pasirūpin
ti.“

Prie reportažo išspausdinta fotografija: 
olimpiadoje laimėjęs (aukso medalį, Vla
das Česiūnas laiko rankoje gėlių puokštę 
ir šypsosi.

HUA VIEŠNAGĖ EUROPOJE

Kinijos komunistų partijos pirmininkas 
Hua pradėjo savo viešnagę Europoje nuo 
Prancūzijos, o po to (aplankys dar kitus 
tris kraštus — V. Vokietiją, Britaniją ir 
Italiją.

Jo kelionės 'tikslas — sustiprinti drau
gystę ir bendradarbiavimą ir užtikrinti 
pasaulyje įtaiką, o šitam, jo žodžiais ta
riant, didelės reikšmės turės stipri ir vie
ninga Vakarų Europa. Todėl Kinija su pa
lengvėjimu sutikusi' žinią, kad JAV, Bri. 
tani ja ir V. Vokietija, nepaisydamos Brež
nevo siūlymų, principe sutarė vykdyti 
planą, pagal kurį V. Europa (bus aprūpin
ta Sov. Sąjungą galinčiomis pasiekti ra
ketomis. Taigi Hua skatins europiečius ne 
apie nuolaidas galvoti, (bet 'griežtai prie
šintis Kremliui. Tuo jis norįs laimėti lai
ko, nes jei NATO bus genai apsiginkiavu. 
si ir Maskva pakankamai jaus jos grės
mę, tai nedrįs pulti Kinijos. Tuo tarpu 
Kinija sumodernins savo gynybą.

VISOS TAUTOS KOVON PRIEŠ 
SOVIETINĘ EKSPANSIJĄ

Kinijos komunistų partijos ir vyriausy
bės pirmininkais Huia Guofengas Prancū. 
rijoje pasakytoje kalboje pakaitino Sov. 
Sąjungą bandymu užgrobti strategines 
bazes, kontroliuoti jūrų kelius ir ekspan
sija Afrikoje ir Azijoje.

Jis ragino visas tautas kovoti prieš so
vietinę ekspansiją.

VOKIETIJOS TARSIS PAČIOS VIENOS

Netrukus ruošiasi susitikti abiejų Vo. 
kietijų vadai, Honeckeris ir Schmidltas, ir 
tarsis ne tik dėl ryšių pagerinimo,, bet ir 
dėl nusiginklavimo Europoje.

UŽ PLATONĄ Į BEPROTNAMĮ

Čekoslovakijos policiją, buvo trims die
noms į (beprotnamį uždariusi filosofą Ju
lių Tominą, kuris iš universiteto profesū
ros buvo pašalintas, ikam pasirašė čairte- 
rį 77, duoną dabar užsidirba' kaip nakti
nis sargas Prahos zoologijos sode, bet sa. 
vo bute veda du filosofijos seminarus — 
vieną apie tvirtos valdžios šalininką Pla
taną (Lietuvos prezidentas A. Smetona 
ypač brangino to filosofo teorijas), kitą 
— apie vysk. Bedkelei „Principus“. Jis 
persekiojamas dėl tų seminarų.

7 dienos
— Tik vieno atstovo persvara laimėju

sios rinkimus, Švedijos nesoci aUstinės 
partijos per tris savaites pagaliau sutarė, 
kad ministeriu (pirmininku bus Thorfojor- 
nas FaUdinas, centro partijos vadas.

— Kalėjime pasikorė jaunuolis!, kuris 
beveik visą parą San Franciske apšaudė 
praeivius iir reikalavo milijono dolerių ir 
buvo suimtas, kai užmigo.

— Dymitrowe (Lenkija) anglies kasyk
loje įvyko sprogimas, ir žuvo 33 angliaka
siai.

— Pagal (dabar rengiamąjį konstitucijos 
projektą Irano (aukščiausiasis autoritetas • 
bus a ja tol a Chomeinis: jis skirs vyriau, 
sybę, tik jis turės teisę skelbti karą iir su
tarti taiką.

— Pagal amnestijos įstatymą paleistas 
iš kalėjimo pats žymausias Rytų Vokieti
jos disidentas Rudolf Baro, kuris buvo 
nuteistas 8 metams, bet išsėdėjo tik 15 
mėnesių ((prieš teismą jis atmetė pasiūly
mą išvažiuoti iš krašto, o dabar jau esąs 
pakeitęs nuomonę, dėl to, greičiausia, per
sikels į V. Vokietiją).

— Kai Kubos prez. Oastro atvažiavo į 
New Yorką sakyti Jungtinėse Tautose 
kalbos, kubiečiai demonstrantai šūkavo 
„,žmogžudys“ ir „Kuba si, Rusija no“ ir 
nešiojo, be (kitų, plakatą su tokiu įrašu: 
„Dievas atsiuntė popiežių, o velniais at
siuntė Oastro“.

— Bolivijos vyriausybė skelbia, kad jai 
pasisekė numalšinti dešiniųjų vykdytąjį 
kariuomenės sukilimą.

— Sįpalio 13 d. pirmasis transportinis 
lėktuvas pradėjo gabenti paramą badau, 
jančiai Kampučijai (Kambodijai).

— Po 21 metų pertraukos Kinija įstojo 
į tarptautinę futbolo federaciją.

— Kadangi vyriausybė pasiryžusi su
mažinti savivaldybių reikalams skiriamą
sias lėšas, tai Britanijos savivaldybės ža
da smarkiai pakelti namų savininkams 
■mokesčius, kai kur gal 50-60, o kai kur 
net 80 -procentų.

— Praeitais metais pasaulis kariniams 
reikalams išleido 425 milijardus dolerių.

— Dėl smarkaus lietaus užtvino Vene
ciją (Italija), ir vanduo apsėmė neit šv. 
Morkaus aikštę.

1
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Jaunimo kongreso atgarsiai
PLJ (kongreso Twickenham (Londonas) 

stovyklos globėja Nijolė Balčiūnienė pasi
kalbėjime su Ingrida (Bubliene (Dirva Nr. 
31, „Įspūdinga Jaunimo kongreso stovyk
la Anglijoje"), (tarp kitų jau žinomų da
lykų, pasisakė, kad ji, moterų vadovė 
Laima Underienė ir vyrų vadovas Sau
lius Girnius prižiūrėjo stovykloje tvarką, 
o darbas stovykloje vyko štai kaip;

„Viršininkas — Aleksas Vilčinskas, ve
dė stovykloj kasdien posėdžius ir visur 
būdavo, kartais jau atrodydavo pavargęs, 
bet su Šypsena, įkuria greit -užsikrėsdavo- 
me ir mes. Dienotvarkės vadovas — Gin
taras Aukštuolis nespėdavo suktis, nes 
tiek daug vyko, vis klausdavo „Ar jau 
laikas eiti?“ Vakarinių programų vedėja 
— Elenuitė Bradūnaitė uždusus dirbo. 
Fausto Stroliios dainuojantis 'akordeonas 
su dainomis visur girdėjosi. Vieną vakarą 
jaunimas norėjo pavakaroti, ir jiems rei
kėjo muzikos, nuėjo ir prisikėlė Faustą. 
Eina per stovyklą nešinas akordeonu, su 
šypsena man sako: „Nijole, kaip man ma. 
Jonu, kad jie manęs nori.“ ūkvedžiai Ga- 
jutė ir Vincentas O‘ Brien nepailstamai 
važinėdavo i miestą pristatyti reikmenų, 
prašant nepasakydami, kad aš tik grįžau. 
Dvasios vadas kun. A. Saulaitis, S. J., su 
pluoštu popierių rankose visada atrasda
vo laiko pakalbinti jaunimą. Mūsų aud’io- 
vizuolinils (technikas Jonas PodvoaSkis 
tuoj višką prijungdiavo, valgykloje galėjo 
ir išjungti, kad negirdėtumėm praneši
mų, kurie kasdien daugėjo. Sprendžiant 
iš stovyklos laikraštėlio, net 7 numeriai, 
-redaktorė Ramunė Ulbai t ė turbūt niekad 
neišeidavo iš savo raštinės. Stovyklos iž
dininkas — Antanas Šiugždinis, turbūt 
buvo populiariausias. Jo niekur nematy. 
davai, kaip tik prie savo stalo., apsuptą 
žmonių, jis kantais pasidarydavo ir ban
kininkas, visi foėgome pas jį keisti .pinigų. 
Paminėta tik dalis vadovų, dirbo ir prisi
dėjo visi, kur ir kas galėjo.“

Į klausimą „Kokia buvo stovyklos pro
grama? Koks manote buvo pats įspūdin
giausias Stovyklos punktas?“ Nijolė Bal
čiūnienė sako taip:

,,Stovyklos programa susidėjo iš pa. 
skaiiltų, užsiėmimų būrelių, vakarinių 
programų ir ekskursija į Londoną. Pa
skaitas skaitė dr. A. Štromas — . Dabar
tinė Lietuvos gyventojų pasaulėžiūra“ ir 
,,Žmogaus teisės“, V. Rakauskaitė — 
,,Švietimas ir profesijos Lietuvoje“,, ra
šytojais I. Menas — „Kultūrinis gyveni

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai Įteikia dovaną popiežiui Jonui 
Pauliui II. Priekyje: Arvydas žygas, Onutė Virbickaitė, Gabija Juozapavičiūtė
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Pranas Milašius

Trumpalaikis Barės atšvaitas
Barė sekantį rytą užėjo pas Kurklį 

skiedrų prakura m s pasirinkti. Žiūri jis į 
Barę ir prisimena, kaip Šauklys sakė: 
„Merga — kad e!“. Stebi jis ją pasilen
kusią, renkančią .skiedras nuo .aslos, ir, 
rodos, sakytų jis „e!“ su kiekvienu jos 
rankos pajudėjimu, su 'kiekvienu raumens 
suvirpėjimu. Prisirinkusi skiedrų, ©arė 
atsitiesė, viena ranka laiko kvartuiko 
kampus, kita glosto ant lakių užkritusius 
plaukus.

— Va, tai bus šįryt prasitarti, o šiaip 
vargas, kol durpės įtari, — sako ji. Galė
tų jau eiti, bet d!ar storinėj a ir žiūri į 
Kurklį. Reikėtų ką nors sakyti, padėtis 
labai kvaila atrodo, kai žiūri viens į (kitą 
ir tyli.

— O duktė ar dar tebemiega, — klausia 
jis pagaliau.

— Je, tebemiega.
— Vakar ji čia buvo užėjusi, žaidė as. 

loję su skiedromis. Graži mergaitė, labai 
graži.

— Ar neišvedė iš kantrybės?
— Ale kur tau! Tokia tyki mergaitė, 

galėtų ji čia pas mane visą laiką būti.
— Je, je! Pamatysi, kali pripras, tai ožį 

parodys.
— Jei būtų berniukas, tai išdrožčiau 

arklį, bėt mergaitei nežinau, ką reiktų iš
drožti. 

mas bendrai“, dr. R. Šilbajoris — ,,Da
bartinė Lietuvos literatūra" ir simpoziu
mas „Kelionė 'į Lietuvą“, Rimantas Pet
rauskas — ,,Statistika“. Užsiėmimų būre
liai: choras, tautiniai šokiai, audimas, lie
tuviški valgiai, tradicijos-papročiai, dra
ma, liaudies menas, foto ir filmai, susipa
žinimas su kalba, kronika-liturgija, 
Skulptūra, grafika, tapyba, architektūra, 
proza-poezija, išraiškos šokis, radijas, or. 
kestnas, laikraštėlis, Skudučiai, ir tikriau
siai kelis praleidau“.

„Iš pačios stovyklos didžiausias susido
mėjimas buvo Lietuviškom tradicinėm 
vestuvėm, kurias paruošė Elenutė Bradū
naitė, „jaunieji“ Kristina Rociūnaitė ir 
Paulius IBemotas.“

Į klausimą: ,,Ar aktyviai dalyvavo jau. 
nfimias stovyklos programoje? Kokia vy
ravo kalba stovykloje?“ atsakoma.:

„Į programą jaunimas turėjo jungtis 
daug gausiau. Juos labai viliojo Londo
nas. Daugiausiai dalyvavo vyresnieji. 
Lietuvių kalba stovykloje .buvome suža
vėti. Jautėmės lyg Lietuvos sala, atskirta 
nuo pasaulio, visi kalbėjo lietuviškai, ir 
tie, kurie nemokėjo, nepasidavė. Girdėjo
si kai kurie kiti kraštai kalbant savo kal
ba, bet 'tik būtinybei esant.“

KAIP SEKASI VITUI GERULAIČIUI?

Atvirose JAV teniso varžybose Vitas 
Gerulaitis finale pralaimėjo J McEnroe ir 
turėjo pasitenkinti vicemeisterio titulu ir 
20.000 dol. piniginiu laimėjimu.

J. McEnroe gavo tų varžybų meisterio 
titulą ir 39.000 dol.

J. McEnroe ir V. Gerulaitis atstovaus 
JAV varžybose su Argentina.

Pasaulio pirmasis tenisininkas Wimlble- 
dono nugalėtojas B. Borg, pasiekęs ket
virčio baigmę, netikėtai pralaimėjo R. 
Tanner.

TELESFORO VALIAUS PARODA

Pomirtinė diail. Telesforo Valiaus paro
da suruošta Čikagoje, Čiurlionio galerijo
je.

Joje buvo išstatyta įvairių rūšių grafi
kos, knygos aplankų darbų, taip pat jo 
diplomai, žymenys ir nuotrauka.

— Ale kam čia tau rūpintis, nereikia 
nieko.

Ir išėjo, tarpduryje dar atsisukusi ir 
jam nusišypsojusi.

Po pietų jiedvi vėl užėjo — motina ir 
duktė. Motinai reikia nueiti į kaimynys
tę — būtinai reikia, ar negalėtų ji palikti 
dukters čia kokliai valandai, kol ji sugrįš?

— Ję, tegul pabūna mergaitė, jokios (bė
dos čia dėl jos.

Iš medžio gabalo Kurklys išdrožė ark
lio pavidalą, įkalė keturias virtis — tai 
keturios kojos — ir įdavė jį mergaitei, o 
ši. paėmusi žaislą, .pradėjo jį stumdyti ir 
traukyti po aslą, visą laiką „jo-jo“ „tprr- 
tprr“ šaukdama, taip kad kol motina grį. 
žo, mergaitė jos visai nepasizgedo.

Kai motina grįžo, buvo toks laikas, kad 
dirbti jau per tamsu, o žiburį degti per 
amksiti, tai niekas nepasakys, (kad tingi
niauji, jei ibe darbo sėdi. Kurklys, atsisė
dęs iant varstoto, viena koja siekia grin
dis, kita siūbuoja ore, lyg laikrodžio ipen- 
delis. 'Bare, nugarą į krosnį atrėmuisi, žiū
ri pro langą į vakaro prieblandą, žodžiai, 
lyg nuvargę arkliai, ateina sunkiai, pa
lengva, nėra ko klausti, o paklausus klau
simas toks kvailas atrodo, kad nėra ką 
atsakyti. Paklausė Kurklys, ar šalta lau
ke, „Šalta“, atsakė "Barė. Ir vėl tyla. „Me
džiai (apšarmoję, bailia“,- sako 'Barė.

Su/fatumais 
pasaulyje

TYLĖJIMO UŽTEKO KAIP SIMBOLIO 
NUTILDYTAI TAUTAI PAVAIZDUOTI

Lietuvos diplomatas Vaclovas Sidzikaus
kas pokario metais buvo labai judrus ir 
aktyviai dalyvaudavo įvairiose tarptauti
nėse konferencijose. Štai Maniloje (Filipi
nai) ipo visų posėdžių parlamento pirmi
ninkas suruošė priėmimą savo ūkyje. Pri
ėmimui paįvairinti Manilos universiteto 
ansamblis pašoko tautinių šokių. Po to 
buvo pakviesti ir delegatai pademonstruo
ti savo krašto šokį, dainą ar būdingą 
pokštą. Dabar „Dirvoje“ spausdinamuose

Legendarinis lietuvis Berlyne
Berlyne suruoštoji M. K. Čiurlionio kū

rinių paroda susilaukė dėmesio ir Vakarų 
Vokietijos spaudoje. Ryšium su ta paro
da .didieji laikraščiai išspausdino apie jį, 
jo kūrinius ir jo vietą dailės pasaulyje 
rimtų straipsnių. Štai Camilla Biechen 
„Frankfurter AUgemeine Zeitung“ rugsė
jo 11 d. išspausdintame įdomaus pavadi
nimo straipsnyje („Legeindaniinis lietu
vis“) rašo apie „neįprastą kelią“, kuriuo 
ėjo jaunas miręs Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. ,,Jiis bandė paveikslais išreikš
ti tai, ką prieš itai buvo reiškęs muzikoje: 
pasakiškąjį aino šimtmečio pradžios sim
bolizmą, kurio žymiausiais .atstovais lai. 
kytiini Richard Strauss, Maurice Maeter
linck, Gustave Moreau ir Odilon Redon. 
Šalia tų plačiai .aptartų menininkų Čiur
lionis yra labiausiai nepažįstamas.“

Papasakojusi, kur laikomas čiurlio, 
nio palikimas ir kad ligi šiol svetur būda
vo .rodomos (1961 m. New Yorke) tik jo 
kūrinių reprodukcijos, įtik šįkart į Berly
ną atgabenti originalai, straipsnio autorė

Judita Vaičiūnaitė

SPAUSTUVĖ

Įžiebkime žvakę ir dulkes nupūskime — 
VVilniuie miestuose Wiespaties 1595 
spaustuvininkai jėzuitai dar triūsia, 
archaiški rašmenys dėsto iš nieko 
lietuvišką žodi pasaulis, 
jo nebeuždengs nei juodas morų aksomas, 
nei maro drobulė, 
gaisrai nesudegins tos spaudžiamos

knygos, 
pro šimtmečių kruviną triukšmą

išgirstam, 
kaip daužos tamsoj Mikalojaus Daukšos 

širdis 
iš nežmoniško džiaugsmo, 
kaip aklas elgeta ima skambint varpais, 
o Vilniaus varpų toks pašėlęs gaudimas, 
viltingas gaudimas, 
kad sudreba ginklai ant sienų, šventųjų 

paveikslai ir kryžiai, 
ir kaustytos skrynios, 
ir krosnių žalieji kokliai, 
prabyla ugnies ir medžio dvasia židiny, 
Medeinė, Žemyna, Perkūnas, 
aikštėj palei miesto šulinį 
lietuviškai šnekasi moterys, 
tolsta jų skambantis juokas, 
bet amžiams išlieka puslapiuos švelnūs jų 

žodžiai...
(iš premijuoto ciklo „Vitražas Vilniaus 

Universitetui“)

„Aha“, sako Kurklys. Patraukė dūmą, iš
pūtė į palubes, žiūri į vieną kampą, į ki
tą, negi tiesiai į veidą nepažįstamai mo
teriai spoksosi. O langas vis tamsėjai, kad 
akys vogčia užgriebia Barės veidą, prie
tamsyje ji dar gražesnė atrodo. Pasigirs, 
ta atidaromos Šeimyninės durys, trinkteli 
uždaromos, žingsniai per priemenę, įeina 
šauklys.

— O ko jūs šviesos neužsidegate! — 
šaukia jis garsiai, pusiau' piktai, tamsoje 
beveik ant mergaitės asloje užmynęs.

Užbrėžia degtuką, 'Uždega lempą, dabar 
šviesa pripildo kambarį, lauke pradings
ta tvartai, stoginė, medžiai, ikai žiūri pro 
langą, matai trobos vidaus atšvaitą, įElarė 
stovi viduryje kiemo, į krosnį atsilkolusi, 
rankas už nugaros susidėjusi. Kurklys (at
sistoja, atsigręžia į langą, įsižiūri į Barės 
atšvaitą. Rodos, kad jiedu būtų įtik at
švaitai už lango, jis ir jli, eitų jiedu i!š kie
mo, patiktų jis savo varstotą, savo meist
rystę, paliktų tą varganą žemę, nueitų į 
kitą pasaulį, kur po pilną žiedų pievą, 
kaip vaikai, rankomis susikibę, braidytų!

Bet žmonės nėra atšvaitai. Jie prirakin
ti prie žemės, prie amato, prirakinti įprie 
vargo ir kasdieninių rūpesčių. Niekur tu 
nuo savo dalies nepabėgsi, sparnais, kaip 
paukštis, į geresnį pasauli menuplasnosi. 
šauklys epie darbą 'kalba, apie žieduotą 
pievą nėra kada galvoti.

— Eisiv mudvi dabar, — sako Barė, pa. 
ima dukterį į glėbį ir išeina.

— Matai, sakau tau! — sako šauklys 
Kurkliui, pamerkia akį ir galva pakink- 

atsiminimuose V. Sidzikauskas taip rašo:
„Kai atėjo mano eilė, pasijutau gana 

kebliai. Mano balsas ir choreografiniai su
gebėjimai, deja, nėra tos rūšies, kad ga
lėčiau tinkamai pavaizduoti lietuvių tau
tinį šokį ar dainą. Staiga man šovė į galvą 
mintis, kad aš atstovauju sovietų nutildy
tą tautą, todėl išėjęs į areną nusilenkiau 
ir porą minučių patylėjau, paaiškindamas 
mano gestą simboliška reikšme. Pasiseki
mas buvo nelauktas ir, sakyčiau, nepelny
tai didelis. Lietuva buvo visų ilgai mini
ma".

Toliau jis raišo: 

toliau pakalba šitaip:
„Socialistinis kraštas, koks yrą sovieti

nė Lietuvos respublika, turi susidurti su 
sunkumais, aiškindamasi tokios rūšies 
kūrinį, kuriame susipina pagoniškoji ir 
krikščioniškoji simbolika, sukuriama fan
tastinė architektūra, o galutinis rezulta
tas visada yna užburiantis.“

Rytų (Berlyno laikraštis „Sonntag“, sa
ko, išsiaiškinęs paprastai: Čiurlionis pra
matąs .ateinančią naują epochą — socia
listinę. Lietuvoje šitaip nesą aiškinama, 
tačiau visai paranki esanti Maksimo Gor
kio šitokia citata: „Argi realizme nebėra 
vietos romantikai? Argi plastika, ritmas, 
muzikalumas ir panašūs dalykai visiškai 
nereikalingi realistinei tapybai? Čiurlio, 
nis man dėl to patinka, kad jis mane kaip 
rašytoją verčia galvoti.“

,,Die Welt“ .rugsėjo 6 d. išspausdintojo 
straipsnio autorius Peter Hans Goepfert 
iš pat pradžių primena, kad Sergei Diagi- 
levui patikęs Čiurlionio „(Mėlynasis raite
lis“, Romain Rollamdas apdainavo jo geni
jų ir knygą apie jiį pamaišė, Jacques Lip
schitz didžiavosi savo laime, kad porą 
metų mindė tą pačią Druskininkų žemę, 
kaip ir Čiurlionis, o Stravinskis skundėsi, 
kad' revoliucijos metu dingo paveikslas, 
kurį jis buvo priėmęs iš paties dailininko 
rankų.

„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra 
legenda“, toliau pareiškia autorius. O iš 
kur ta legenda? O dėl to, sako, kad ne. 
daug kas gali susipažinti su jo paveiks
lais, laikomais jo vardo muziejuje Kaune.

Straipsnyje pasakojama, kad Čiurlionio 
paveikslai nyksta, kad jis buvo taip pat 
ir muzikas ir jo muzikiniai kūriniai bu
vo atliekami parodos metu. „Bet staiga 
nutraukė Čiurlionis savo muzikinę kūry
bą“, rašoma toliau. „Tapybai jam beliko 
tik septynetas metų.“ Jo darbuose pasi
reiškianti senovės egiptiečių filosofija, 
rytų Azijos ir lietuviškoji mitologija ir 
muzikiniai pradai. Išvardijęs įtaikius kūri
nius, kaip „Jūros sonata“, P. H. Goepfert 
pareiškia: „Taigi Čiurlionis yna dlailinin. 
kais panteistas“, ir įrodinėja, kodėl taip 
reikia (galvoti.

Jo vietą straipsnio autorius nustato ar
čiau. Blako ir .Rėdomo, o ne Kandinslkio, 
su kuriuo jis paprastai mėgstamas lygin
ti. Čiurlionio muzika taip pat liudijanti, 
kad jis negiminingas įsu KandinSkiu.

Abiejų autorių straipsniai pailiustruoti 
Čiurlionio kūriniais: prie P. H. Goepfert 
straipsnio išspausdintas „Finale“ iš „Va
saros sonatos“ ciklo, o prie C. Biechen — 
„Liūdesys“.

nuoja į duris, pro kurias moteris su mer
gaite išėjo.

— Jeh... — numykia Kurklys.
— Tokia merga su perkaršusiu seniu, 

— kalba toliau Šauklys.
— Turtingas, tar būt, tas žiektorius.
— Kur tau ne! Toks namas, krautuvė. 

Pinigus jis maišais skaito. Ale kas iš to, 
tokiai mergai vyro reikia. Negi gulės vie
na lovoje, maišą pinigų šalia pasidėjusi.

Barė dabar kiekvieną rytą Skiedrų pra- 
fcurams užeina, o ir per dieną prie kros
nies pasišildyti užbėga, jo krosnis šiltes
nė negu jos.

Vieną dieną ji pastebėjo Kurklio ran. 
koje įbrėžimą.

— Kodėl žaizdos neaipsitveri? — sako 
ji lyg susirūpinusi. Pakelia ranką, apžiū
rinėja įbrėžimą, o ten vos vos oda pra- 
drėksta.

— Matai, jau pūliuoti pradeda!
Išbėgusi tuoj grįžo su jodė buteliuku, 

su baltos drobės skiaute, jodu užtepė pna- 
drėskimą, aprišusi dar rankos nepalei
džia, glosto ir sako:

— Matai, amatininko rankos! Uždirbi 
sau ir šeimą išlaikai.

— Aš neturiu šeimos.
— Atsiras.
— Ha! Sena kempinė!
Tyli abudu. Iš šauklio ji buvo girdėju

si, kaip meistro žmona atrodo, maityt, ne- 
perdėjo.

— O tau nereikia amatininko, žiektorius 
pinigus maišais skaito.

|EĮarė pažiūri jam į alkis ir patylėjusi

„Iš savo daugelio metų diplomatinio pa
tyrimo žinojau, kad diplomatas, ypač ma
žos ar mažesnės valstybės, turi būti savo 
rūšies enoMopedistas, atseit, neblogai 
orientuojantis literatūroj, bibliografijoj, 
mene, muzikoj ir moksle. Maniloje man 
paaiškėjo, kad, atsidūręs egzotiniam kraš
te, jis turi būti ir artistas.“

JAUNIMO KONGRESO PAJAMOS IR 
IŠLAIDOS

Kun. A. Saulaitis „Tėviškės Žiburiuose“ 
rašo, kad Jaunimo kongresui iki rugsėjo 
1 d. surinkta 85.000 dol., o išleista apie 
45.000 dol. Visa apyvarta su kelionėmis 
buvusi arti pusės milijono dolerių.

Pusė aukų — 38.000 dol. surinko JAV 
LB apylinkės, 16.500 dol. sudėjo pavieniai 
asmenys. Lietuvių Fondas davė 3.000 dol., 
įvairios organizacijos 13.000 dol., Kanados 
lietuviai — 10.000 dol., Čikagos lietuvių 
dienos metu surinkta 5.000 dol., loterija 
davusi 2500 dol.

Stambesnių išlaidų pareikalavo atstovų 
kelionės ilš kitų kraštų: P. Amerikos — 
8.000 dol., Europos 2.000 dol., kitų kraštų 
8.000 dol. Pagrindiniams meno vienetams 
sumokėta 14.500 dol., o paskaitininkai 
stovykloje Londone ir Vokietijoje kaštavę 
4.000 dol. Raštinės, pašto, spaudinių išlai
dos siekė 7.000 dol.

Dar liko 30.000 dol., kurių ketvirdalis 
paskirtas V-jam PLJ kongresui, o liku
sieji bus naudojami PLJ sąjungos veiklai.

G. JUOZAPAVIČIŪTĖ SUKŪRĖ ŠEIMĄ

Lietuvos kankinių šventovėje Toronte 
buvusi PLJ sąjungos pirmininkė Gabija 
Juozapavičiūtė susituokė su Rimantu 
Petrausku. Vestuvinėje .puotoje dalyvavo 
visa eilė žymių svečių, susilaukta daugy
bės sveikinimų ir dovanų. Dabartinis PLJ 
sąjungos pirm. Gintaras Aukštuolis su Čy- 
vu įteikė dovanų gražų lietuvišką (kryžių.

Abu jaunuoliai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje, abu yra ateitininkai. Gabija yra 
baigusi sociologijos mokslus magistrės 
laipsniu, o Rimantas psichologiją daktaro 
laipsniu.

PAGERBTI LIETUVOS PREZIDENTAI

Lietuvos prezidentams pagerbti Toronto 
(Kanada) Lietuvių namuose rugsėjo 30 d. 
suruoštas minėjimas koncertas.

Meninę dalį atliko aktorė E. Dauguvie
tytė Kudabienė.

RAŠYTOJA I. JOERG NAUDŽICNA1T6 
KANADOJE

Australijoje gyvenanti Irena Joerg-Nau- 
džiūnaiitė lankėsi Toronte ir „Tėviškės Ži
burių“ redakcijoje.

Ji ieško paskaitininkų būsimajai Euro
pos Lietuviškųjų studijų savaitei, kiuri bus 
Irunsbrucike 1980 m. rugpjūčio mėn.

Taip pat rūpinasi išversti kai kurias sa
vo noveles į anglų kalbą.

PAGERBTAS ANTANAS ŠUKYS

St. Catharines (Kanada) „Ramovės" 
valdyba suruošė ramovėnui savanoriui - 
kūrėjui, dviejų Vyčio kryžių žymūnui 
Antanui Šukiui iškilmingą pagerbimą jo 
80 m. amžiaus sukakties proga.

Taip pat buvo pagerbta ir A. Šukio žmo
na Ona, 18 metų iškalėjusi Sibire.

Kaip iš „Tėviškės Žiburių“ matome, 
Kanados lietuviai moka paminėti Lietuvai 
pasitarnavusius žmones.

Iki 1966 m. A. Šukys gyveno Bradforde 
(Anglija). 1964 m. Nidos Knygų Klubas 
savo žydėjimo laikotarpiu išleido jo atsi
minimų 'knygą apie nepriklausomybės ko
vas Lietuvoje „Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai“.

klausia:
— Gaspadorius sakė?
Kurklys pakiniknuoja galvą.
— Nei man to žlėktoriaus reikia nei jo 

pinigų. Tegul jis sau eina. — Apsisuko 
ir išėjo pro duris.

Kurklys, vienas troboje pasilikęs, ap
žiūrinėja aprištą ranką. Reikėtų numesti 
tą tvarstį, dėl tokio mažo įdrėskimo ap
tverta ranka labai (bobiškai atrodo, įbėt 
ne, tegul būna, kol jauti ant rankos jos 
pirštus, jos plaukus prie smilkinio.

Išvažiavo Barė į Klaipėdą pinigų par
sivežti. Važiuoja ji kiekvieną mėnesį, I 
kartais net visą savaitę prabūna abidvi j
su dukterimi.’Bet 'šiandien ji viena išva- i 
žiavo, dukterį namie palikusi, tą patį va
karą grįžt prižadėjusi. Ir grįžo, nors ne 
tą patį vakarą, bet kitą dieną sugrįžo.

— Daugiau nebevažinėsiu. Pasakiau, 
kad kas mėnesį pinigus paštu atsiųstų. į

Taip ji sugrįžusi visiems apskelbė, kad 
visi suprastų, jog ji dabar laisva, visi ry
šiai su fleišeriu dabar nutraukti. Tik
Šauklys neįtiki Barės nuoširdumu.

— Prigąsdino senį. Dabar jis persigal
vos, užrašys jai narną, ir tada Barė už jo 
'tiekės.

Persigalvos senis ar nepers: galvos, bet 
dabar lEįarė ir Kurklys visai suartėjo.

Sekmadienio rytą Kurklys gavo gaspa- . 
doriaus arklį ir parvažiavo į namus apsi
lankyti.

— Pasiimsiu savo gerus drabužius, — 
sako jais žmonai.

(Bus daugiau)
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VIETA IR LAIKAS
Praeitais metais Paryžiuje buvo iš- 

spausdinlta Michailo Cheifeco knyga „Vie
ta ir laikas“. Jos autorius 1974 m. buvo 
nuteistas keturiems metams kalėti, nes 
.parraišė prakalbą savilaidos būdu atspaus
dintai poeto J. lEtrodskio knygai. Kiti kar
tu su 'juo nuteistieji jau yra išleisti i Va
karus, o M_. Cheifecas tebelaikomas Sibi
re. Jo knyga, aišku, nelegaliais keliais pa
siekė Paryžių.

,,Akiračiai“ (birželio mėn. numeryje) 
išsispausdino tos knygos ištrauką, daug 
kuo įdomią. Autorius, kaip skaitytojai 
matys, n'e kartą susidūrė su lietuviais ka
liniais ir svarstė žydų, nacionalizmo ir 
kitokius Mausimus.

I. Istoriko apmąstymai: Ar esama 
antisemitizmo Tarybų Sąjungoje?

Busi'jos žydų tarpe labai paplitęs mitas: 
esą įprieš antrąjį pasaulinį karą, nors žy
dų tauitinė egzistencija buvo slopinama, 
tarybų valdžia draudė antisemitizmą, 
.persekiojo antisemitus, žydiai visuomenė, 
je buvo užėmę aukštas, pavydėtinas vie
tas ir ne tik buvo lygiateisiai su kitais, 
bet turėjo netgi privilegijų. Tik po .1937- 
38 mėtų iperversmo, o ypač A. Ščerbako
vui įsakius 1942 metais pašalinti žydus iš 
politinių, juridinių ir panašių pareigų ka
riuomenėje, prasidėjęs grįžimas į anks
tesnę padėtį, buvusio antisemitizmo atgi. 
mimas Rusijoje — ribojimai, piudymai ir 
klt. Šios „iš aukščiau“ inspiruotos antise
mitizmo bangos viršūnė, esą, buvusi 1953 
metų ,,gydytojų byla“, paskui antisemi
tizmas kiek susilpnėjo, ir pagaliau jo 
nauja banga mus užplūdusi po 1967 me
tų...

Aš, žinoma', galiu 'kalbėti tik apie savo 
asmeninį pojūtį, galimas daiktas, klaidin
gą. Bet mano gyvenimo patyrimas — pa. 
'tyrimas vieno 'tarybinio žydo, kuris pats 
pergyveno visas tas ,,epochas“ ir ,,ban
gas“, kužda man į ausį, jog toji versija 
netiksli iš esmės.

Gal suaugusiems žmonėms, kuriuos gy
nė Stalino valstybės policinis įstatymas, 
prieš karą tikrai 'atrodė, kadi jie savi toje 
didžiulėje šalyje, kaid antisemitizmas sly
pi tiktai kelių girtų chuliganų sieloje, kad 
valdžia juos myli, o jie yna pirmoji savo
sios valdžios 'atrama. Įžūloki, savimi pasi
tikį ir patenkinti suaugę žydai per „rau
donąsias šventes“ ir vestuves dainuodavo 
,,Ten, kur įsėdėjo carai ir generolai, da
bar ten sėdim mes, jie sėdi po mumis“. 
Būtų pravertę jiems laiku prisiminti, 
koks buvo carų ir generolų galas, ir pas
kui nekaltinti žiauraus likimo. Kol jie už
simiršę džiūgavo, pažemintos, iškamuo
tos, represuotos, subiaurotos minios gel
mėse kaupėsi baisus įniršis, kuris pir. 
miausila turėjo šliūkštelėti į juos — sveti
muosius, kalbančius su akcentu, Skubiai, 
temperamentingai, ^įkyriai ir ,Jbiziniierit(f 
kai“ ardančius ramų sodiečių gyvenimą, 
nesuprantančius kitoniškų tautinių verty
bių ir papročių. Šį susikaupusį įniršį pa
naudojo Stalinais, naikindamas trodkių- 
bronšteinų ir kamenevų.rozenfeldų pase
kėjus, paskui jį panaudojo Hitleris, nai
kindamas Stalino „žydus politrukus“, ir 
vėl panaudojo Stalinais, kuris atsisakė tų 
politrukų ir, varydamas į mūšį savo ka
reivius, ėmė šauktis tautinių šešėlių — 
Suvorovo ir Kutuzovo.

Dar 1917 metais, kiek žinau, daugiau 
kaip 90% Rusijos žydų per rinkimus į 
Steigiamąjį susirinkimą balsavo už sio
nistų sąrašą. Bet kai ipo Spalio rusų in
teligentija 'beveik visa atsisakė bendra
darbiauti su bolševikais (o tie, kurie ben. 
drad'arbiavo, atrodė nepatikimi), ryžtin
gi ir kibūs leniniečiai kreipėsi pagalbos į 

žydus — energingus, guvius, gabius ir li
gi to laiko pažemintus, antižydiškų įsta
tymų sutryptus. Milijonams supuvusių 
miesčiukų gyventojų, sendaikčių pardavi
nėtojams, smuklininkams, kontrabandis- 
tams, kurių valią sustiprino kova dėl ibū. 
vio, o smegenis išlavino (Biblija ir Talmu
das, valdžia pasiūlė persikelti į Maskvą, 
Petrapilį, Kijevą, paimti į savo rankas 
tai, kas iškrito iš lepių inteligentijos ran
kų — viską, nuo didžiulės valstybės fi
nansų ligi atominės fizikos, nuo šachma
tų ligi slaptosios policijos. Tie neatsilai
kė prieš Ezavo gundymą, juo labiau, kad 
jiems buvo pasiūlyta ne talk sriuba, bet ir 
(.Jpažadėtodios ijemės“ kūryba, ,piaujjo(jtt 
Dievo karalystė žemėje“, atseit Komu
nizmas, neva amžinoji liaudies svajonė. 
Kas turi teisę juos kaltinti už tą istorinę 
Maldą ir istorinį 'atsiskaitymą su Rusija 
dėl kilnojimosi draudimų ir pogromų, 
kas, išskyrus mus, jų kiančiai atgailau
jančius palikuonis?

Du dešimtmečius, kol neišaugo nauja 
rusų inteligentija, atėjusi nuo. staklių ir 
žagrės, tarybų valdžia lepino savuosius 
žydus. Juntu, kad mano tone esama sar
kazmo, ir to gailiuosi. Viskas tada buvo 
sudėtingiau, nuoširdžiau, be tokio tolimo 
išskaičiavimo, viskas plėtojosi ieškant ir 
klystant. |Eiet faktais lieka faktu: apie 1935 
metus tarybų valstybės vadai pajuto, kad 
žydai jUiOs apsunkina, kad jie nepatogūs, 
o gal ir pavojingi... Čia neliestu to reiški
nio priežasčių ir Stalino politikos zigza
gų, tik pažymėsiu, jog, mano manymu, 
Rusijai tuomet bebuvo likęs žingsnelis, 
ir ji, atsikraičiuši ,,žydiškojo marksizmo“, 
būtų sukūruisi originalią nacional-socia. 
listinę 'teoriją (kokį nors „stalinizmą“). 
Hitleris pasirodė priešiškas ir nepatik
lus... Bet po 1937-38 metų valstybinio 
perversmo žydų — busimųjų oficialiosios 
biurokratijos partijų likimas buvo nu
spręstas: mat, tą perversmą užtvirtino 
ideologinė reforma, posūkis nuo marksiz
mo į rusiSkąjį patriotizmą su Uja Muro- 
mocu, Nevskiu ir Požarskiu vėliavoje. 
Žydų šeima“, dvidešimt metų vyravusi 
svarbiuose partinio valstybinio aparato 
mazguose, kovoje dėl Valdžios pralaimėjo 
kitoms „šeimoms“, kurios jau seniai ne
apkentė įžūlių svetimųjų.

Bet mes, vaikai, dar prieš karą jutome 
savo vaikiškomis sielomis ir vaikiška oda 
to liaudies 'antisemitizmo smūgius: ,,pui
kiaisiais“ prieškariniais metais jis slėpė
si nuo valdžios, 'bet juo labiau kasmet 
stiprėjo.

II. LIUDAS SIMUTIS
Kai važiavau iš 17-jo lagerio, mūsų ve

teranas Petras Paulaitis, vienias iš lietu- 
vi'škosios rezistencijos vadų, jau pralei
dęs daugiau kaip 29 metus tarybiniuose 
lageriuose iš savo 35 metų termino (aš 
ne;į skaitau tų mėtų, kai jis sėdėjo vokie
čių konclageryje) — tai šit, ponas Petras 
apkabino maine, išbučiavo ir pasakė:

—■ 19-jiame jūs pamatysite labai gerą 
vyrą Simutį. Mano bičiulį...

Savaime aišku, aš maniau, kad 19- 
tajame susitiksiu senį, to paties amžiaus 
kaip Paulaitis ir kiti lietuvių nepriklauso
mybės kovos veteranai, kurie varė į pa
baigą savo neįsivaizduojamus terminus 
Mordovijoje, beveik netekę atminties ir 
gebėjimo judėti, 'beveik praradę kalbą ir 
protą — tokie, kokius alš jiau buvau ma
tęs 17-tajaime.

O mane pasitiko jaunas, tvirtas, juoda
plaukis vyras, gražiu, nors kiek pabrin
kusiu veidu, linksmomis šviesiomis žyd. 
romis akimis (įsižiūrėjęs matai, kokios 

jos išvargusios), šokėjo eigastimi (jis 
serga Stuburo tuberkulioze) ir ištiesė 
kažkodėl kiek nejudrią dešinę ranką (ji 
kadaise buvo paraližuota):

— Simutis.
Liudas už mane jaunesnis: kada susiti

kome, jam buvo 42 metai. Iš jų dvidešimt 
vienerius jis praleido kalėjime: pradžioje 
„spece“, nes buvo nuteistas mirti, o mir
ties bausmė pakeista 25-rių metų termi
nu, paskui 19-'tajiame lageryje.

Jam dar nebuvo šešerių, kai jis pama
tė savo 'tėvo lavoną — 1941 metų vasarą.

— ...Lietuvą okupavus, tėvą įskundė 
kaimynas, su kuriuo jis nesugyveno. Gal 
kiaulė buvo ežią išknisusi, o gal kas kilta 
pasipainiojo — nežinau. Karo pradžioje 
čekistai ėmė valyti kalėjimą. Jie naktį 
išvarydavo kalinį iš kameros, tvirtai su
rišdavo jam rankas už nugaros, įvesdavo 
į kitą kamerą, 'kur lūkuriavo žmogus bal
tu gydytojo chalatu. Tasai įsakydavo: pa
rodykite liežuvį. Iškišus liežuvį, jį su
verždavo odine kilpa ir ją pritvirtindavo 
paspranidėje. Sako, kad' kalinys negalėtų 
rėkti... Paskui juos pro kameros langą 
mėtė žemyn į sunkvežimį ir visą krūvą 
vežė į mišką. Ten jau stovėjo mašinos' ir, 
rodos, tankai užvestais motorais: ingi kad 
nebūtų girdėti dejonių. Pradėjo kankin
ti... Po kelių dienų praėjo frontas, ir la
vonus atsitiktinai surado: praeivis juos 
užtiko miške. lEruvo jų 72 vietinio kalėji
mo kailiniai ir vienias rusų kareivis su 
uniforma. Sako, jis neištvėrė, pakėlė 
maištą ir pats buvo nukankintais drauge 
su lietuviais... Kai pamačiau tėvą, jo mė
lynas liežuvis buvo išvirtęs, apiplikyta 
oda nuslinkus! nuo veido ir rankų; paskui 
■man papasakojo, kad jam buvo sutraiš
kyti lyties organai...

Liudas buvo vienias iš vyriškiausių ir 
šaltakraujiškiausių konspiratorių polka, 
rio Lietuvos laisvės 'Sąjūdyje: įtartas, 
tliksliiiau pasakius, įduotas dar 1952 me
tais, jis savo ištvermės ir atsargumo dė
ka gebėjo dar trejus metus išsilaikyti po
grindyje, vadovavo plačiai ^rezistencinei 
organizaciją! beviltiškomis kovos sąlygo
mis, kai kovotojų moralinė atrama buvo 
tik -Savęs atsižadąs, sakyčiau, savižudiš
kas atkaklumas. Kada jį antrą kartą įda. 
vė, jis gulėjo ligoninėje, sirgdamas sun
kia stuburo tuberkuliozės forma, Tanjp jį 
ir areštavo su gipsiniu korsetu: tardė, 
teisė, laikė mirtininkų kameroje lanit įgul
to be čiužinio, bet sugipsuotą. Jo arešto 
orderyje Paleckis buvo parašęs: „Kadan
gi Simutis labai pavojingas nusikaltėlis, 
leidžiu jį areštuoti, nors jis ir sunkiai ser
ga“.

(Bus daugiau)

KAI TIK JIE NETEKS BUDRUMO...

Sovietinis irusų filosofas, vienu . metu 
buvęs neit Jungtinių Tautų saugumo ta
rybos pirmininkas, Dmitrijuis Manuillskis 
1931 m. Lenino vardo politinėje mokyk
loje Maskvoje pasakė:

„Lemtingas karas tarp komunizmo ir 
kapitalizmo yna neišvengi amais. Šiandien, 
žinome, mes nesame pakankamai stiprūs 
pulti. Mūsų laikas ateis po dvidešimt ar 
trisdešimt metų. Kad laimėtume, mums 
reikės pasinaudoti šiokia tokia staigme
na. Reikės užmigdyti buržuaziją. Tai mes 
pradėsime skelbdami ligi šiol negirdėto 
masto taikos akciją. Bus keliami pa
traukliausi pasiūlymai ir daromos viso
kiausios nuolaidos. Kapitalistiniai kraš
tai, kvaili ir susmukę, džiaugsmingai 'šok. 
sis bendradarbiauti savo pačių pražūčiai. 
Jie griebsis tokios progos susidraugauti. 
O kai tik jie neteks budrumo, -mes trenk
sime jiems sugniaužtu kumščiu.“

ORDINAI, MEDALIAI IR GARBĖS 
VARDAI VILNIAUS UNIVERSITETO 

DĖSTYTOJAMS

Ryšium su 400 m. sukaktim TSRS aukš
čiausioji taryba Vilniaus universiteto rek
torių J. Kubilių apdovanojo -Lenino ordi
nu, 2 profesorius Spalio revoliucijos or
dinu, 4 — Darbo raudonosios vėliavos or
dinu, 6 — Tautų draugystės ordinu, 9 — 
„Garbės ženklo“ ordinu, 9 — medaliu „Už 
darbo šaunumą“ ir 9— medaliu „Už pa. 
sižymėjiimą darbe“.

Lietuvos aukščiausioji taryba nusipel
niusio mokslo veikėjo garbės vardą sutei
kė 4 profesoriams, nusipelniusio dėstyto
jo — 13, nusipelniusio gydytojo — 3. Gar
bės raštais buvo 'apdovanoti 27 profeso
riai ir dar vairuotojas, valytoja ir dažy
tojas.

PO MASKVOS KNYGŲ PARODOS. 
MUGĖS

Po Maskvoje įvykusios tarptautinės 
knygų parodos-muigės „Tiesa“ rašė:

,,Tarpinliinkauijiant sąjunginiam susivie
nijimui „Meždlunarodnaja kniga“, mūsų 
respublikos atstovai vedė derybas su dvi
dešimties užsienio šalių leidėjais Ir pre
kybininkais, paislrašė beveik šimtą sutar
čių. Užsienio šalyse numatoma išversti ir 
išleisti rašytojų E. Mieželaičio, J. Baltu
šio, M. Sludkio, V. 'Bubnio, sociologo M. 
Solovjovo ir kitų autorių knygas. Lietu, 
vos TSR Molkslų Akademijos Fizinių — 
techninių energetikos problemų instituto 
leidžiamos serijos „Šiluminė fizika“ šešis 
tomus užsibrėžta išleisti Jungtinėse Ame
rikos Valstjjose.

Užsienio firmos platinimui įgijo Lietu
voje išleistų knygų — „Vilniaus universi
teto istoriją“, lietuvių ir anglų kalbomis 
išėjusią poezijos rinktinę „Gintaro vėri
nys“, M. K. Čiurlionio, S. Krasausko Ikū. 
rintų aplankus ir klt.“

KŪDIKIAI MOKOMI PLAUKTI

V. Bielskytė .„Tiesoje“ rašo, kad (Pane
vėžio respublikinės ligoninės vaikų poli
klinikoje yra hildroterapijos skyrius, ku
riame mokomi plaukti kūdikiai nuo 2-3 
savaičių 'amžiaus.

DIDYSIS KUKURBEZDALIS

Vytautas Rimša Vilniaus rajone, šuniš
kuose, rado prie rąsto išaugusį 3 kilogra
mų 150 -gramų kulkurdvelkį, -arba kukur. 
bezdalį.

Anksčiau Lietuvoje buvę rasta tų ku- 
kurbezdalių ilr didesnių, sveriančių iki 5 
kilogramų. O iš viso tinkamose sąlygose 
jie kai kur išauga ūki 8 kg svorio.

VERTĖJAI IR VERTIMAI

Rugsėjo 12-13 di. d. Vilniuje buvo su
rengta lietuvių autorių kūrinių į įvairias 
kallba-s vertėjų konferencija, kurioje daly
vavo leidėjai ir vertėjai iš 15 vadinamųjų 
broliškų respublikų ir 9 kitų kraštų. Ta 
proga suminėta, kad Rytų Vokietijoje bu
vo išleista 61 iš lietuvių kalbos išversta 
knyga, Lenkijoje 35, Čekoslovakijoje 36, 
Bulgarijoje 29, Vengrijoje 20, Rumunijo
je 13.

Poetas ir vertėjas iš Anglijos P. Tem- 
pestas pasisakė, kad šią vasarą jis vertęs 
A. Baranausko ,,Anykščių šilelį“ į -anglų 
kalbą, ir 'a-pie 'tą kūrinį prasitarė 'šitaip: 

„Tai -puiki poema! Ji skamba tarsi simfo
nija — patetinė simfonija su netikėta, su
krečiančia pabaiga, kuri užgniaužia kva
pą. Aš nežinau galingesnio kvietimo rū
pintis gamta už A. Baranausko poemą, 
parašytą prieš 120 metų.“

Kaip „'Literatūroje ir mene“ išspaus
dintame reportaže rašoma, konferencijo
je buvo pasakyta daug kalbų apie verti
mus ir visokias su tuo darbu susijusias 
problemas, bulgarui Trojanskiui paskirta 
premija už lietuvių literatūros vertimus 
ir tos literatūros propagavimą (pernai to
kią premiją gavo į vokiečių kalbą lietu
vių knygas 'verčianti I. Brevinig)>, o 15 
vertėjų apdovanoti garbės raštais.

SKUNDAS DĖL RASŲ KAPINIŲ 
PAVEIKĖ

„E. Liet.“ buvo cituotas „Literatūroje 
ir mene“ išspausdintasis laiškas, kuriame 
Skundžiamasi dėl barbariškumo Rasų ka
pinėse Vilniuje.

Dabar tame savaitraštyje Lietuvos mu
ziejų ir kultūros paminklų apsaugos vir
šininkas .pranešė, kad ministerijos suda
rytoji komisija išaiškino kapinėse pada
rytuosius nuostolius, dalis išvežtų 'tvore
lių fragmentų surasta ir grąžinta atgal, o 
kultūros ministerija dar kreipėsi į Vil
niaus miesto vykdomojo komiteto komu
nalinio ūkio vaidybą, kuri atsako už ka. 
pų priežiūrą, ši pasižadėjo, kiek bus įga
lima, sutvarkyti 'kapines.

V. PETKUS ČISTOPOLYJE,
P. PAULAITIS POTMOJE

„Darbininke“ (JAV) rašoma, kad 1978 
m. vasarą 10 m. kalėti nuteistasis Vikto
ras Petkus šiuo metu yra kalinamas čis- 
topolio kalėjime.

Į Čistopolį V. Petkus buvo perkeltas iš 
Vladimiro kalėjimo, kurį, artėjant 1980 
m. olimpiadai, rusai panaikino, norėdami 
nukreipti užsieniečių dėmesį.

V. Petkaus adresas yra toks:
Viktorais Petkus, 422950 Tatairškaja 

ASSR, Čistcpol, Uė 148 st. 4.
Politinis kalinys 75 metų amžiaus Pet

ras Paulaitis vargsta Mordovijos priver
čiamųjų darbų lageryje Potmos apylinkė
je.

P. Paulaitis, buvęs Jurbarko gimnazijos 
mokytojas, už partizaninę veiklą 1947 m. 
buvo nuteistas 25 m. kalėti. 1956 m. jo Iby. 
la buvo peržiūrėta, ilr išaiškinta, kad jis 
priešinosi vokiečiams. Tada jį paleido, 
bet 1957 m. suėmė ir išsiuntė į Sibirą 
baigti anksčiau paskirtosios bausmės. Vė
liau jis gavo dar 10 metų priedo, ilš viso 
35 metai bausmės.

Nors jau 75 m. amžiaus, jis tebėra tvir
tais ir nepalūžęs lietuvis.

I POILSĮ RENGIASI

— Kaipgi gražus gražus rūtelių daržė- 
lis... — tykiai niūniuoja Petrienė, laisty
dama agurkus. Niūniuoja ir neišgirsta, 
kaip atkulniuoja brigadininkas.

— Gal radijo neklausai, Petrien, lietų 
rytdienai pažadėjo. Geriau prie atolų ei
tum. Jei neapsisuksim, šiandien, sulis.

— Tai kad negaliu. Tikrai negaliu —Ir 
čia sopa, ir čia.

— Ką jau negali, ką jau sopa? Su agur
kėliais, su kriaušiukėm tai kaip šešio
likametė į Druskininkus leki. O kai prie 
atolų — tai jau sopa.

— Kiek jau čia tos sveikatos — kaip 
aptiekoj... — ginasi Petrienė. — O, 'be to, 
it pats žinai — aš jau poilsin. Kaip sako 
— užtarnautan poilsin nuo šito pavasario 
rengiuosi.
J. JOVARIUTĖ („Valstiečių laikraštis“)

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

II. GYVOJI LIETUVOS POLITINĖ SĄMONĖ

Kalbant apie gyvąją Lietuvos politinę sąmonę, rei
kia griežtai Skirti du jos aspektus: teleologinį ir prag
matiškai taktinį.

Teleologinis politinės sąmonės aspektas apibūdina 
pagrindinius. žmonių politinius tikslus, tą politinį ide
alą, kurį jie norėtų matyti savo krašte įgyvendintą; te
leologinė 'politinė sąmonė nepriklauso nuo to, kiek rea
listiškai pasiekiami yra jos.formuluojamieji tikslai, kiek 
nutolusi nuo jos puoselėjimo idealo dabartinė tikrovė at
rodo tai politinei sąmonei atstovaujantiems žmonėms. O 
pragmatiškai taktinis politinės sąmonės aspektas liečia 
žmonių konkretaus šiuometinio politinio elgesio linijas 
bei formas, apsprendžia jų einamuosius politinius tikslus 
bei 'būdus ir priemones jiems atsiekti; galima būtų pasa
kyti, kad pragmatiškai taktinė politinė sąmonė nustato 
savotišką transliacinį ryšį tarp teleologinės politinės są
monės diktuojamų žmonėms idealų bei tikslų ir tų tiks
lų pasiekimo užduotose aplinkybėse galimybių bei būdų 
(tas galimybes ir būdus skirtingi žmonės, žinoma, skir
tingai ir suvokia).

Jei teleologinė Lietuvos politinė sąmonė yra didžiu
lei krašto žmonių daugumai maždaug vienoda ir todėl 
gali būti suformuluota visos tautos atžvilgiu tam tikra 
'bendra forma, tai pragmatiškai taktinė politinė sąmonė 
įvairiuose žmonėse bei žmonių grupėse gana esmiškai 
skiriasi. Mažo to, žmonėms, kurie yra radikaliausiai nusi
teikę teleologiniu atžvilgiu, gali kartais būti didžiausi 
konformistai pragmatiškai taktiniu atžvilgiu, t.y., prak-

Dr. A. Štromas

tiškai jie gali elgtis kaip lojaliausi tarybinės Lietuvos 
visuomenės nariai. Taigi, tarp teleologinės ir pragma'iS- 
kai .taktinės politinės sąmonės yra tik funkcionalus ry
šys, tačiau nėra tiesioginės savitarpio priklausomybės 
ryšio, dėl to nagrinėti šiuos du politinės sąmonės aspek
tus reikia kiekvieną atskirai.

1. Teleologinė Lietuvos politinė sąmonė

Teleologinė politinė sąmonė gali būti iš esmės suta- 
platinta su žmonių puoselėjamomis krašto politinėmis 
ateities vizijomis. Aš tas vizijas, o tuo pačiu ir dabartinę, 
visiems 'bendrą Lietuvos teleologinę politinę sąmonę su- 
statymas'jos etnografinėse ribose.

1. Laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės at- 
tatymas jos etnografinėse ribose.

2. Toks krašto politinės, visuomeninės bei ekonomi
nės santvarkos pertvarkymas, kurio rezultate toji sant
varka atitiktų nacionalinius lietuvių tautos interesus bei 
jos istorines tradicijas, o taip pat sudarytų ir plačias ga
limybes pasireikšti individualiai bei grupinei žmonių 
iniciatyvai, pirmoje eilėje ekonomikoje, bet taip pat ir 
visuomeniniame bei politiniame gyvenime (pastaruoju 
atveju kalba eina praktiškai apie atstatytos Lietuvos tra
diciškai tautinės visuomenės spartų modernizavimą va
karietiškais pagrindais, ar, kaip priimta sakyti dabarti
niuose socialiniuose moksluose, — apie lietuviškos tra
dicinės visuomenės vesternizaciją).

3. Betarpiškų, savarankiškų ir kuo gausesnių politi
nių, ekonominių bei kultūrinių ryšių su Vakarų pasau

liu užmezgimas ir jų nuolatinis vystymas bei stiprini
mas (o tuo pagrindu ir asmeninių žmonių ryšių su žmo
nėmis užsienyje skatinimas, kelionių į užsienį laisvė ir 
pan.).

4. Kompaktinės nacionalinės visuomenės Lietuvoje 
atstatymas 'bei jos struktūros visokeriopa 'konsolidacija ir 
tuo pagrindu rusinamųjų bei kitokių asimiliacinių ten. 
dencijų visiškas eliminavimas.

5. Pilnos kūrybinės, kultūrinės bei religinės laisvės 
užtikrinimas visiems atstatytosios Lietuvos kompaktinės 
nacionalinės visuomenės nariams.

A. Nepriklausomybė

Pirmoj eilėj apsistosiu ties nepriklausomo nuo TSRS 
Lietuvos valstybingumo atstatymu. Aš teigiu, kad ne
priklausomybė yra visų be išimties lietuvių bendrai pri
pažintas, neginčytinas politinis idealas, šitam teiginiui 
patvirtinti turime šiandieną visą eilę tiesioginių ir ne
dviprasmiškų įrodymų.

Pirmoj eilėj tai spontaniški atviro bei masinio pro
testo veiksmai, tokie, kaip dramatinių įvykių Lenkijoje 
ir Vengrijoje paskatintos protesto demonstracijos Kaune 
ir Vilniuje 1956 m. Vėlinių dieną, kaip 1960 m. liepas 20 
d. Kauno miesto gyventojų atviri susidūrimai su milici
ja (vadinamosios „bokso riaušės“, nes visi neramumai 
prasidėjo tą dieną suruoštųjų Lietuvos-Uzbekistano 
bokso rungtynių metu) ar kaip Romo Kalantos suside
ginimu sukeltieji 1972 m. gegužės mėn. įvykiai Kaune. 
Charakteringa, kad visuose tuose spontaniškuose masinio 
protesto veiksmuose nekintamai iškildavo vieni ir tie 
patys visus aplink save suburiantieji šūkiai: „Rusai, 
lauk iš Lietuvos“ ir „Nepriklausomybė Lietuvai!“

(Bus daugiau)

KIAUNIŲ IŠDAIGA

Tą rytą Radviliškio rajono Šaukoto 
kolūkyje gyvenanti Genė Dišlerienė buvo 
nejuokais susikrimtusi. Suskaičiavo jau 
ūgtelėjusias vištaites — net 34 trūksta! 
Plunksnų — ir tų neliko. Kaltino lapes, 
šeškus, vanagus.

Laimė, žentas užtiko pėdsakus. Nuardė 
daržinėje šieno kraštą, atplėšė lentą ir 
užtiko... višteles it pliauskas sukrautas, 
čia pat, įsitaisytame lizde, kiaunių porelė. 
Pažadintos raivėsi, žiovavo ir, atrodė, klau. 
sė: ar jau užkūrėt rūkyklą — mėsa ne
nueis perniek?

J. KUVYKAS („Valstiečių laikraštis“)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI ,,TIESOJE“

Raišo Jums Širvintų rajono Viešų apy. 
linkės Liaurų ir Navasiolkų kaimų gyven
tojai. Teka pro mus Širvinta, kurios van
duo kartais panašus į pieną, kartais į kaž. 
kokį putojantį skystį.

Prisimename, kaip būdavo gera, kada 
po dienios darbų ar savaitgalį galėdavome 
atsigaivinti švariame upės vandenyje. Bet 
tada dar nebuvo Širvintų centrinės svies
to gamyklas, kuri dabar (teršia mūsų upės 
vandenį, atima galimybę nors trumpomis 
poilsio valandėlėmis pabūti prie Širvintos.

J. Pukanosis, J. Markevičis, V. Borec- 
kienė ir kt. Širvintų rajonas.

Gyvename gražioje Dzūkijos vietovėje 
— 'Liškiavoje. Kasdien čia lankosi dlalug 
turistų, tačiau mums visiems nesmagu, 
kai žmonės eina per sulūžusį, skylėtą til
tą. Tiltą verkiant reikia remontuoti. (Be. 
je, miško medžiaga, atvežta prie pat Itilto, 
guli jau nebe'pirmi metai.

J. Šimonis, Varėnos rajonas ,
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Kronika
VLADAS ČESIŪNAS LAIKOMAS 

VILNIAUS PSICHIATRINĖJE 
LIGONINĖJE

Naujausiomis žiniomis, sužalotas Vla
das Česiūnas laikomas ne Maskvoje, bet 
Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje.

Nežinodami, kad jis buvo pabėgęs, vil
niečiai stebisi, kodėl ir kaip jis atsidūrė 
tokioje nelemtoje padėtyje.

PADĖKIME VLADUI ČESIŪNUI

Iki šiol nieko teigiamo negirdėti Vlado 
Česiūno reikalu.

Mes, užsienio lietuviai, negalime likti 
pasyvūs, mūsų tautos okupantams rusams 
vagiant lietuvius iš demokratiškų valsty
bių. Reikia veikti gyviau, organizuočiau, 
plačiau ir lįtalkingiau, siūlau:

a. Vokietijos lietuviams sudaryti komi
tetą Vladui Česiūnui gelbėti iš Vokietijo
je gyvenančių įtakingų vokiečių, lietuvių 
ir kitų tautybių asmenų. Jie išdirba deta
lius veiklos planus.

to. Užsienio lietuviai organizuoja grupes 
Česiūnui pagelbėti. Tokios grupės ar ko
mitetai galėtų būti sudaryti iš (skirtingų 
organizacij'iĮį, veikiančių aitisįkinai: 'spaiUi- 
ninkiaii, jaunimas, vadovaujančios organi
zacijos, skautai, šauliai, binutietės ir kt.

Tos grupės ar komitetai ieško talkos 
užsieniečiuose, rašo spaudai, skambina 
radijo, televizijos stotims, vyriausybių 
atstovams. Ypač svarbu prašyti Vokietijos 
ambasadas, konsulatus, kad Vokietijos 
vyriausybė talkininkautų 'aiškinant če- 
siūno pagrobimą.

.Būtų naudinga raštu kreiptis į visas 
Helsinkio sutartį pasirašiusias valstybes 
(išskyrus Sovietų Sąjungą), prašant tal
kos vardan Helsinkio sutarties.

Kreiptis į pasaulines organizacijas, gi
nančias politinių kalinių teises.

c. Visi geros valios lietuviai rašo atitin
kamus laiškus Vokietijos atstovybėms ir 
kitiems.

Gynėme Simą Kudirką, Praną ir Algir
dą Bražinskus, giname daugelį Ikitų iš So
vietų kalėjimo norinčius ištrūkti, ginkime 
ir Vladą Česiūną. Jo atvejis kitoks, ir tai 
ryšku 'be platesnių aiškinimų. Nesėdėki- 
kime sudėję rankas, kai pavagiami mūsų 
tautiečiai. Vakar Vladas Česiūnas, rytoj 
gali būti kas kitas.

Siūlau rinkti spaudos iškarpas apie 
Vladą Česiūną tiek iš lietuviškos spaudos, 
tiek ir užsienietiškos. Ir laiškus, doku
mentus tuo reikalu. Ilgainiui tai gali būti 
panaudota knygai ar filmui.

Algirdas Gustaitis

AUKOS SPAUDOS REIKALAMS
Spaudos reikalams aukojo F. Jasiulis 

6,50 sv., A. Gudiiauskas ir P. Dudėnas po 
3 sv.

Londonas
KALĖDINIS BAZARAS

(Lapkričio 24-25 dienomis įvyks tradici
nes Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras 
(Latvių Namuose Londone, kur ^Daina
va“ tvarko lietuvių Skyrių.

,,Dainava“ prašo mielus .tautiečius tal
kon — lietuviškam kampeliui labai rei
kalingi tautinių motyvų darbeliai: juos
tos, .pagalvėlės, medžio drožiniai ir kita. 
Be to, labali trūksta fantų loterijai, čia 
tinka visokios smulkmenos (iš loterijos 
gaunama daugiausia pelno).

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami ,,Dainavą“, padėsite 
ligoniams, seneliams ir kitiems vangan 
patekusiems jtauitiečįamsi. Dalis metinlio 
pelno taip pat skiriama jaunimo ir lietu, 
vių organizacijų paramai.

Daiktus ir pinigines aukas siųsti' iki 
lapkričio 21 d. (šiuo adresu: ,,Dainava“, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

VILNIAUS UNIVERSITETO MINĖJIMAS

Spalio 27 d., 'šeštadienį, 6 vai. vakaro, 
Lietuvių Namuose (2 Ladbroke Gardens, 
W11) D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba su Lietuvių Namų klubu 
rengia Vilniaus universiteto 400 m. su
kakties minėjimą.

Paskaitą skaitys dr. Aleksandras Štro
mas.

Po paskaitos bus meninė programa.
Prašome visus gausiai dalyvauti.

Rengėjai

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

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš aukšto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

LONDONO LIETUVIAI LANKO 
SAVO MIRUSIUS

Sekmadienį, lapkričio 4 d., 3.30 vai. po 
pietų,, Londono lietuviai lanko savo miru
sius ir palaidotus Šv. Patriko kapinėse. 
Visi renkasi prie kapinių koplyčioje, iš kur 
prasidės eitynės, kurios baigsis lietuviška
me ’Skyriuje.

Visi kviečiami nesivėluoti ir gausiai da
lyvauti.

NAUJA KNYGA
Nauja knyga anglų kalba apie Lietuvą 

,,LAND OF CROSSES“ ,kurią parašė 
Michael Bourdeaux, jau atspausdinta. Ji 
bus pristatyta visuomenei spalio 26 d.,
6 V.V., Lietuvių Namuose.

Knygų mėgėjai (kviečiami atsilankyti.
Knygą galima užsisakyti Liet. Namuo

se. Kaina 3 sv., persiuntimas 50 p.

„VAIVORYKŠTĖ“ LONDONE

Tautinių 'šokių ir dainų ansamblio 
,,Vaivorykštė“ iš Vilniaus pasirodymas 
Londone bus sekmadienį, lapkričio 4 d.,
7 vai. vak., (Shialftesbury teatre, Shaftes
bury 'Ave., Wl.

Bilietai bus parduodami teatro kasoje 
lapkričio 4 d.

Koncertą ,rengia Britų - Sovietų drau
gystės draugija.

A. A. ONA KACINIENĖ

Rugsėjo 4 d. mirė Ona Kiačinlienė, 58 m. 
amžiaus, gimusi Škotijoje.

Laidotuvių pamaldos buvo Our Lady of 
Lourdes, Wanstead. Pamaldose dalyvavo 
apie pusšimtis žmonių. Palaidota šv. Pat
riko kapinių lietuviškame skyriuje.

Velionė dalyvaudavo Šv. Onos Moterų 
draugijoje, o kol buvo jaunesnė, tai ir ki
tuose lietuviškuose darbuose.

Paliko liūdinčius vyrą, sūnus Petrą, 
Vytą ir Stasį (Stasys yra dalyvavęs LSS 
Anglijos Rajono Skautuose). IEe to, liko 
dvi seserys ir du įbroliai.

Laidotuvių dalyviai buvo pakviesti į 
Kačinų namus polaidctuviniaims užlkan- 
džiams.

S. K.

NAUJAS KLUBO SEKRETORIUS

Rugsėjo 4 d. klubo valdyba patvirtino 
naują klubo sekretorių Vytautą Masteiką.

Jonui Paruliui talkininkaudavo Juozas 
Sendžikas, kuris po Parulio mirties ėjo 
laikinai sekretoriaus pareigas. Bet jis pa
sitraukė iš sekretoriaus pareigų,, pasilik, 
darnias kasininku.

Naujasis sekretorius kviečia visus klu
bo narius dažniau lankytis klube.

S. K.

KAPINIŲ LIETUVIŠKOJO SKYRIAUS 
PRIEŽIŪRA

Šią vasarą kapinių priežiūra daugiausia 
rūpinosi P. Pupalaigiis, Anicetas 'Bužas, 
jiems talkino Igruas Dailidė, Stasys Staro- 
lis, Alfonsas Knabikas, Kazys Blažys, V. 
Žuikas dr retkarčiais kai kurie kiti.

Žolė kapinėse buvo nupjauta net 4 kar
tus. Kiekvieną kartą šiems vynams už
trukdavo net po 3 valandų, kol lietuviška
sis skyrius pasidarydavo pats švariausias 
ir gražiausias visose kapinėse. Padėka 
šiėmls šauniems talkininkams, kurie tik. 
rali rodo artimo meilę minusiems tautie
čiams!

S. K.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d. Londono DBLS I skyrius 
surengė Tautos šventės minėjimą Sporto 
ir Socialinio klubo salėje.

Paskaitą skaitė inž. Juozas Vilčinskas 
apie 'Lietuvos sostinę Vilnių. Akaldlemimio 
pobūdžio paskaita buvo gera, jos skaity
mas užtruko daugiau kaip valandą, ir dar 
galą teko nukirsti.

Po paskaitos pasirodė Londono moterų 
choras, paisipuošęs tautiniais rūbais, va. 
dovaujamas Justo Čenniio, ir pakėlė minė
jimo dalyvius 'lietuviškos dvasios padan
gėn. Choras sudainavo keletą patriotinių

VASAROS LAIKO PABAIGA

Britanijos vasaros laikas baigiasi spa
lio 27 d. Naktį liš spalio 27 d. į 28 d. laik
rodžiai! bus pasukti vieną valandą atgal, 
t. y. į Grinvičio vidutinį laiką (GMT).

dainų, o užbaigai Justas Černius solo kar
tu su choru.

Skyriaus pirmininkas Jonas Baublys 
padėkojo paskaitininkui inž. Juozui Vil
činskui, chorui ir jo vedėjui Justui Čer
niui.

Minėjimas buvo, palyginti, gausus — 
dalyvavo apie 70 žmonių.

S. Kasparas

SVEČIAI D. B. LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS 

BŪSTINĖJE

Grįždami iš kelionės į Lietuvą, dr. Ma. 
rija ir Aleksandras Žemaičiai buvo apsi
stoję Krašto valdybos būstinėje ir valdy
bos žmonėms padarė pranešimą apie sa
vo kelionę, žmonių nuotaikas ir gyveni
mą Lietuvoje.

Norėdami geriau susipažinti su D. Bri
tanijos lietuvių gyvenimu, dar buvo dlšvy. 
kę į D. B. 'Lietuvių Katalikų Elendrijos 
centrą Nottingbame.

M. ir A. žemaičiai yra dideli lietuviškų 
reikalų rėmėjai. Lietuviškoms organizaci
joms ir institucijoms jie yra paaukoję de
šimtis tūkstančių dolerių.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS FONDAS

Tai yra (fondas, (kuris daugiausia rū
pinasi, kad suaukoti pinigai būtų panau
dojami leisti Lietuvių katalikų Bažnyčios 
kronikoms, šelpti Seinų trikampio lietu
viams ir sąžinės kaliniams ir jų giminėms 
Lietuvoje.

Londono lietuviai kviečiami savo aukas 
įteikti (lietuviškos bažnyčios rektoriui 
kum. dr. Jonui Sakevičiui, MIC, arba Ta
rybos pirmininkui S. Kasparui, arba Al
fonsui Knabikui. Visų mūsų tautinė pa. 
reiga yra padėti savo broliams ir sesėms 
Lietuvoje.

S. Kasparas

Boltonas
PABALTIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 29 d. latvių klube pirmą kartą 
susitiko Boltono lietuvių, estų ir (latvių 
valdybos, šeimininkų latvių pirmininkas 
I. Žakus visus pasveikino ir supažindino 
su savo valdyba. Lietuvių pirmininkas 
pristatė lietuvių skyriaus valdybą ir 
trumpai papasakojo, kaip jis įsivaizduo
ja pa'baltiečių veiklą Boltone, ir pasakė, 
ikad galų gale jo viltys 'dėl pabaltiečių vie
ningos veiklos išsipildė. Estų pirmininkas 
R. Neik, pristatydamas savo valdybą, su
tiko su lietuvių pasiūlymais ir taip pat 
pareiškė savo džiaugsmą dėl pabaltiečių 
(bendradarbiavimo.

Gyvos ir įdomios diskusijos pasibaigė 
šauniu latvių moterų paruoštu priėmimu. 
Pobūvis pasibaigė dainavimo varžybomis, 
ir jei lietuviai, gal būt, jų nelaimėjo, 'bet 
apsileisti tikrai neapsileiido.

METINIAI ŠOKIAI

'Spalio 6 d. ukrainiečių salėje įvyko me
tiniai lEoltono lietuvių šokiai. Jie, kaip ir 
praeitais metais, praėjo labai geroj ir 
linksmoj nuotaikoj, nors, gal būt, dėl bol- 
tonllškių entuziazmo platinant (šių šokių 
bilietus, salė buvo truputį perpildyta, šo. 
kiuose (buvo labai malonu sutikti DBLS 
pirmininką J. Alkį, Tarybos valdybą ir 
atstovus. Didėlis ačiū!

Didelis dėkui, kaip ir visada, priklauso 
apylinkės lietuviams, kurie prisidėjo prie 
šių šokių pasisekimo. Ypatingas ačiū 
Leigh, Manchesterio, Prestono ir Roohda- 
lės lietuviams ir kun. V. Kamaičiuii, kuris 
Boltono lietuvius reguliariai aplanko. Pa
dėka taip pat pniMaiuso Boltono ukrainie
čiams, kurde savo salę lietuviams visada 
labai pigiai išnuomoja. Didėlis ačiū Bol
tono lietuvėms, kurios prisidėjo prie 
maisto ir vaišių pagaminimo. — Eidukie- 
nei, Gabrilavičienei, Keturakienei, Pau. 
liukonienei, Mrs. Viaiines ir Mitss Wilson, 
nepamirštant Silienės, kuri, savo šeimos 
padedama, pardavė rekordinį loterijos 
bilietų skaičių.

Daugumas svečių, 'atsisveikindami su 
vietiniais lietuviais, jtems priminė: ,,Ne- 
pamirSkiite mūsų pakviesti į ateinančius 
jūsų šokius!“

Manchesteris
SUSIRINKIMAS IR PASKAITA

Šdštadienį, lapkričio 10 d., 3 vai. p. p., 
Manchesterio liet, klubo salėje, 121 Mid
dleton Rd,, Crumpsall, kviečiamais Liet, 
socialdemokratų organizacijos D. Britani
joje narių susirinkimais.

Tą pat dieną 6 vai. vak. ten pat bus 
bendras lietuvių susirinkimas su paskai
ta aktualiais klausimais. Kviečiami daly
vauti visi Manchesterio ir apylinkių lie. 
tuviai.

V. M.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS ,,VILNIUS“ 
SUSIRINKIMAS

Sekantis Draugijos susirinkimais įvyks 
•šeštadienį, spalio 27 d., 5 vai. vak., Man
chesterio lietuvių klube. Bus galima pa
matyti dalį R. Popikienės Isle of Man paš
to ženklų rinkinio.

Visi lietuviai filatelistai kviečiami šia
me susirinkime dalyvauti.

Leigh
SKYRIAUS SUKAKTIES MINĖJIMAS

D-LS Leigh skyrius rengia salvo 32 me
tų sukakties minėjimą, kuris įvyks lap
kričio 3 d., 7.30 vai. p. p., Jubilee Hali, 
Atherton.

Visus vietinius ir tolimesnės apylinkės 
lietuvius kviečiame dalyvauti. Puiki salė, 
gera muzika, vietoje bus baras ir užkan. 
džių. Pabaiga 11.30 vai.

Skyriaus valdyba

Z. BUKAITIS LAIMĖJO BYLĄ

Norėdamas Golfoorno (anglies kasykloje 
sulaikyti sunkią įsibėgėjančių pioviimo 
mašiną, Zigfridas Pukaitis susižeidė ko
ją.

Graifijos teismas Leigh mieste, kaip 
spalio 6 d. rašė .^Manchester Evening 
News“, priteisė sumokėti jam 750 svarų. 
Nors National Coal Board tvirtina, kad 
Pukaitis neturėjo bėgti sulaikyti mašinos, 
bet teisėj ės nusprendė, kad mašina netu. 
rėjo taip pasielgti, vadinas, kasyklos ne
tvarka kalba.

Vokietija
„BALTŲ DRAUGIJOS“ KONFERENCIJA

Nuo rugsėjo 28 iki 30 d. Lueneburge, 
šiaurės Vokietijoje, vokiečių Rytų Akade
mijos patalpose vyko „Baltų Draugijos“ 
konferencija. Jos darbų tvarkoje vyravo 
Stalino-Hitlerio pakto 40 metų sukaktis 
ir šio suokalbio tarp vokiečių nacionalso
cialistų ir rusų bolševikų padariniai Lie
tuvoje bei iš viso Rytų Europoje. Ta tema 
laikyta net 5 referatai.

Konferencijos programoje pasireiškė 
trys lietuviai: dr. A. Gerutis laikė paskai
tą apie Mažosios Lietuvos „Lietuvių Lite
ratūrinės Draugijos“ 100 metų sukaktį; 
dr. R. Lampsatytė (Hamburg) supažindi
no dalyvius su lietuvių muzika, ir prof, 
dr. V. Vasyliūnas (Goettingen) Marijos 
bažnyčioje suruošė vargonų muzikos kon
certą. Tarp kitų autorių profesorius gro
jo diviejų lietuvių kompozitorių — Juliaus 
Gaidelio ir Vytauto Barkausko — kūri
nius.

Po paskaitų 'vykusiose diskusijose veik
liai dalyvavo Mažosibs Lietuvos tautietis 
V. Banaitis (Fuerstenburg), dr. J. Norkai- 
tis (Stuttgart) ir dr. P. Rėklaitis (Mar
burg). „Baltų Draugijos“ kas tris mėne
sius leidžiamame leidinyje „Mitteilungen 
aus baltischem Leben“ paskelbtas dr. A. 
Geručio straipsnis, kuriame aptartos drau
gijos veiklos gairės, minus organizacijos 
generaliniam sekretoriui A. Gruenbau- 
mui, kuris didžiai nusipelnė šiai draugijai. 
Draugija kitais metais galės minėti 25 
metų veiklos sukaktį.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
EVANGELIKŲ MOKINIŲ METINĖ 

EKSKURSIJA

Vasario 16 gimnazijos evangelikų mo
kinių išvyką kun. Fr. Skėrys suorganiza. 
vo rugsėjo 23 d. Be visų evangelikų mo
kinių, išvykoje dalyvavo keli katalikai 
mokiniai iš užjūrio ir kitur ir keletas su
augusiųjų, iš viso 50 asmenų. Šiais me
tais ekskursijos tikslas buvo Šiaurės 
Schwarzwaldas — Juodosios girios.

Anksti rytą Išvažiavome iš Romuvos ir 
patraukėme Bergstrasse — Kalnių plentu 
— į Heidelbergą, kur pamatėme jo žy
miąją pilį ir Raudonąjį 'tiltą. Per Wieslo- 
chą ir Bruchsalį pasiekėme Bretteną ir 
ten prie kapinių sustojome ilgiau aplan. 
kyti a. a. Viliaus Gaigalaičio kapo.

Prof. dr. D. Vilius Gaigalaitis gimė 1870 
m. rugsėjo 27 d. ‘Klaipėdos krašte, 1900 
m. baigė Karaliaučiaus universitetą 
evangelikų 'teologijos daktaro laipsniu ir 
po to (klebonavo Klaipėdos krašte. Nuo 
1903 ilki 1918 m. jis buvo Prūsijos kara
lystės seimo nariu. Po Pirmojo pasaulinio 
karo prisidėjo prie Klaipėdos krašto at
siskyrimo nuo Vokietijos ir prijungimo 
prie Lietuvos ir buvo direktorijos nariu 
mokyklų ir bažnyčios reikalams. Nuo 1925 
iki 1936 m. buvo Vytauto Didžiojo univer
siteto evangelikų teologijos docentas, vė
liau profesorius. Jis yra parašęs daug 
veikalų. Rygos universitetas jam yra su. 
teikęs garbės daktaro laipsnį. 1941 m. jis 
pasitraukė į Vokietiją, kur 1945 m. lap
kričio 30 d. Brettene mirė. Vilius Gaiga
laitis yra vienas iškiliausių asmenų nau
jesnėje lietuvių evangelikų istorijoje.

Iš Bretteno toliau keliavome per Pforz- 
heimą, kuris vadinamas Vartais į 
Schwarzwaldą, palei Nagold upelį į Hir- 
sau. Hirsau miestelyje yra vieno seniau
sių Vokietijos vienuolynų griuvėsiai. Šis 
benediktinų vienuolynas buvo įkurtais 830 
m., vėliau 11 ir 12 amžiuje buvo naujai 
pertvarkytas ir laikėsi griežtos Cluny re
gulos. Tuo jis pasidarė svarbus anų taikų 
Bažnyčios ramstis ir turėjo daug įtakos į 
kitus vienuolynus Vokietijoje. Refformaf- 
cijos metu 1534 m. buvo sekuliarizuotas, 
ir jame 'buvo įkurta evangelikų bažnytinė 
mokykla. 1692 m. prancūzai kare prieš 
Pfalzą vienuolyną sugriovė. Dabar Hir
sau yra oro kurortas.

Iš Hirsau įvažiavome truputį toliau į 
Schwarzw>aldo kalnyną ir, miške sustoję, 
piknikavome, valgėme pietus. Sekantis 
mūsų sustojimas buvo Bad Herren alb. šis 
miestelis yra termalinJs ir Kneippo siste
mos kurortas. Jame irgi yra vienuolyno 
griuvėsiai, tačiau toli gražu ne tokios

reikšmės kaip Hirsau.
Iš Bad Herrenalb keliavome į Gerns

bach, kur pasiekėme Schwarzwald-Tae- 
ler-Strasse- Slėnių plentą, kuriuo toliau 
važiavome į pietus'. Prie Raumuenzach 
pasukome į vakarus. Po kelių kilometrų 
privažiavome Schwarzenbacho vandens 
užtvanką su didėle energijos jėgaine, sta
tytą 1914-18 m. Užtvankos ežerais yra 2,2 
ikm ilgib ir turi iki 14,3 milijonų kubinių 
metrų vandens. Toliau Schwarzwaldhoch. 
strasse — (Aukštuoju plentu — sukome į 
(Baden-Baden.

Baden-Badėn yra vienas seniausių van
dens kurortų pasaulyje. Jo 69 laipsnių C 
karšti šaltiniai buvo žinomi jau prieš du 
tūkstančius metų, t. y. dar prieš romėnų 
laikotarpį. Dabar Baden-Baden,, be abejo, 
daugiau žinomas savo seniausiu Vokieti
jos kazinu, kuriame galima žaisti roulette 
ir baccarat. Jame jau Dostojevškis yra 
pralošęs daug pinigo!

Iš lEiaden-Baden grįžome autostrada į 
Vasario 16 gimnaziją.

Mokiniai ir kiti ekskursijos dalyviai 
praleido malonią dieną ir matė daug ir 
įdomių įžymybių miestuose ir gamtoje. 
Todėl visi labai laimingi, kad1 kun. Fr. 
Skėrys ir šiais metais suorganizavo įdė
mią išvyką. Šia proga didelis didelis ačiū 
kun. Fr. Skėriui.

Petras Veršelis

APIE ŽUVINTO EŽERĄ 
„DAS TIER“ ŽURNALE

Vokiškai kalbančiuose kraštuose gau
siai skaitomame mėnesiniame žurnale 
„Das Tier“ spalio numeryje paskelbtas 
sovietinėje Lietuvoje gyvenančio ornitolo
go Algimanto Kamičaičio straipsnis apie 
Žuvinto ežero draustinyje perinčias neby
les gulbes. Straipsnis lydimas įspūdingų 
iliustracijų, vaizduojančių taip pat užsie
nyje pagarsėjusį gamtos apsaugos drausti
nį. Straipsnyje nurodoma, kad Žuvinto 
draustinyje (tarp Marijampolės ir Simno, 
1032 hektarų ploto) liigšiol aptikta 247 
paukščių rūšys, tarp jų tokios retenybės 
kaip baublys, sidabriniai ir purpuriniai 
garniai, mažosios gulbės, bitininkai, nend
rinės ir pievinės lingės, gagos ir kt. Be to, 
draustinyje veisiasi 29 žinduolių rūšys, 
tarp jų paskutiniuoju laiku globojamasis 
vilkas.

f
Šveicarija

V. GERULAIČIO LAIMĖJIMAS BERNE

Rugsėjo 25 d. Vitas Gerulaitis, pagarsė
jęs teniso žaidėjas, dalyvavo teniso tur
nyre lEerne, Šveicarijos sostinėj. Rezulta
tu 6:2 ir 6:3 jis laimėjo prieš italą Panattą. 
Šveicarų spauda aukštai įvertino Gerulai
čio žaidimą. Jis kvalifikuojamas kaip vie
nas geriausiųjų pasaulinio vardo žaidėjų. 
Pasaulinio rango žaidėjų sąraše V. Geru
laičiui skiriama ketvirtoji vieta.

KINIEČIAI PAŠIEPIA MASKVĄ, 
GIRIA LATVIUS

^Latvių šventė Gotlando saloje sukėlė 
piktų Maskvos šauksmų“, raišo Pekino 
laikraštis „Ženmin Žibao“ (1979. VII. 2). 
,,Noris latviams tikriausiai maloniai 
skamba jų gimtinės dainos, jos sukėlė di
džiarusių šovinistų Maskvoje (įtūžį. Mašk. 
va įteikė Švedijos užsienio reikalų minis
terijai grasinantį protestą, kuriame tei
giama, kad latvių dainų Šventė Gotlande 
yra nedraugiškas veiksmas ir gryna pro
vokacija“.

Pasak kiniečių laikraščio, Maskvą su
pykino ne latviškos dainos Gotlando salo
je, bet „opi problema“, 'kurią Maskvai no
ri nuslėpti: „Visiems gerai žinomai, kad 
daugiau kaip du milijonai latvių savo 
krašte yra nepatenkinti Maskvos vedamą 
didžiarusių šovinistine politika, siekian
čia 'asimiliuoti (tautas. Latviai kovoja už 
savo tautinio charakterio ir kultūros iš
laikymą. Kremlius gi susirūpinęs, kad 
dainos Gdtlando saloje gali priminti už 
(šimto kilometrų Sovietų Sąjungoje gyve
nantiems latviams jų vargus, iššaukti to-, 
limos praeities ilgesį ir sudrebinti rusų 
viešpatiją užimtuose kraštuose“. (ELTA)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — spalio 28 d., 1 vi p p. 
St. Joseph's bažn., nes X. 14 d. nebū
siu namuose.

MANCHESTERYJE — spalio 28 d., 12. 30 
vai.

NOTTINGHAME — spalio 28 d., 11.15 
•vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — spalio 28 d., 14 
vai., šv. Petro bažnyčioje.

COVENTRYJE — spalio 28 d., 16 vai., šv. 
Elzbietos bažn.

NOTTINGHAME — lapkričio 1 d., Visų 
Šventų dieną. 19 vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — lapkričio 2 d., Vėli
nėse, 19 vai., Židinyje. Seka gedulin
gi Mišparai.

NOTTINGHAME — lapkričio 4 d., 11.15 
vai., Židinyje. Seka liet, kapinių lan
kymas.

STOKE-ON-TRENTE — lapkričio 4 d., 
14.30 vai., šv. Wulstane.

NOTTINGHAME — lapkričio 11 d., 11.15 
vai., Židinyje.

WOLVERHAMPTONE
17 vai., šv. Petro 
North Street.

Oi t
— lapkričio 11 d-, 
ir Pauliaus bažn., -
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