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JAUNIMO NUOTAIKOS SANTALKOS VEIKLA
Svarbioji Reuterio žinių agentūra pa

skelbė savo korespondento Peter Millar 
britų BBC radijui skirtą ilgesnį praneši
mą apie Lietuvą, žurnalistas pranešimą 
pradeda atpasakodamas savo susitikimą 
Vilniuje su vienu lietuviu jaunuoliu — 
Vaidu Ir jaunuolio duotą atsakymą į jam 
pastatytą klausimą. „Ar kalbi rusiškai?“ 
paklausė žurnalistas jaunuolio. „Kaip ga 
Įima mažiau“, atsakė Vaidas. Jaunuolio 
atsakymas, rašo korespondentas, atspindi 
Lietuvoje juntamas nuotaikas. Nors ru
sų kalba Lietuvoje yra oficiali kalba, ra 
šo žurnalistas, stebėtinai mažai žmonių 
ją yra tobulai išmokę. „Mes paprastai sa
vo tarpe kalbam lietuviškai“, pasakė žur 
nalistui kitas jaunuolis — Julius, vienos 
lietuvių liaudies muzikos mėgėjų draugi
jos narys. Liaudies muzika yra mūsų tau 
tinės kultūros neatskiriama dalis, kultū
ros, kurią mes norim ir siekiam išsaugoti. 
Šis prisirišimas prie tautinės kultūros yra 
giliai jaučiamas visoje Lietuvoje, rašo 
britų žurnalistas, primindamas, kad Lie
tuva yra katalikiškas kraštas ir kad lie
tuvius jų ilgos istorijos bėgyje visada šie 
jo tamprūs ryšiai su Vakarų Europa. Ka 
talikų Bažnyčia ir tie istoriniai ryšiai su 
Europa padeda lietuviams išsaugoti savo 
tautinę tapatybę. Ne tiktai lietuvių gyve
nimo būdas, bet ir visa aplinka Lietuvo
je, kaip, pavyzdžiui, itališko stiliaus baž 
nyčių architektūra, atspindi vakarietišką 
dvasią. Žurnalistas atkreipia dėmesiį net

ŽYMUS ROMANISTAS PRIMENA 
LIETUVOS LIKIMĄ

Vienas žymiausių šiandienos prozininkų 
Paryžiuje gyvenantis čekas Milan Kunde 
ra, savo raštuose dažnai prisimena Lietu 
vos likimą. Šįmet anglų kalba išėjusiame 
jo romane Nepakeliamas būties lengvu
mas randame šį paragrafą: „Visi ankstes 
nleji Rusų imperijos nusikaltimai buvo pa 
daryti diskretaus šešėlio priedangoje. Pu
sės milijono lietuvių deportavimas, šimtų 
tūkstančių lenkų nužudymas, Krymo to 
torių likvidavimas tebėra mūsų atminty
je, bet fotografinės dokumentacijos netu
rime; anksčiau ar vėliau bus paskelbta, 
jog jie esantys sufabrikuoti. Kitokia 1968 
m. Čekoslovakijos Invazijos istorija; jos 
nuotraukos ir filmai tebėra saugojami pa 
šaulio archyvuose“.
Žurnalo The New York Review of Books, 

balandžio 26 d. numeryje išspausdintame 
straipsnyje „Vidurio Europos Tragedija“, 
Kundera rašo: „Vidurio Europai, kuri ais 
tringai kultyvuoja įvairybę, negali būti 
nieko svetimesnio, kaip Rusija: vienoda, 
niveliuojanti, centralizuojanti, pasiryžusi 
transformuoti kiekvieną jos imperijos tau 
tą (ukrainiečius, gudus, armėnus, latvius, 
lietuvius ir kitus) į vieną rusų liaudį 
(ar, kaip mūsų žodinės mistifikacijos am
žiuje paprasčiau sakoma, į .vieną tarybi
nę liaudį')“. (ELTA)

VARDUVOS ATLAIDAI
DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI VARDUVOJE

Liepos mėnesio pradžioje daugelio Lie
tuvos tikinčiųjų dėmesys krypo į garsiąją 
Žemaitijos šventovę Žemaičių Kalvariją 
— Varduvą — kur kasmet didžiųjų atlai
dų metu susirenka nesuskaitomos minios 
maldininkų.

Žemaičių Kalvarija — Varduva — yra 
žinoma ne tik Lietuvoje. Pavieniai mal
dininkai ir maldininkų grupės į didžiuo
sius atlaidus čia atvyksta iš Latvijos, Es
tijos, Baltarusijos, Ukrainos ir net iš To 
limojo Kazachstano, žemaičių Kalvarijos 
šventovė jau nuo 17-jo šimtmečio pra
džios yra pagarsėjusi stebuklingu Dievo 
Motinos paveikslu ir įspūdingu Kryžiaus 
keliu, kurio stotys yra išdėstytos ant kal
nelių plačioje miestelio apylinkėje. Dėl to 
šis Kryžiaus 'kelias paprastai yra vadina 
mas KALNAIS. Marijos paveikslą į že
maičių Kalvariją iš Romos parvežė vie
nuoliai domininkonai. Čia jis greitai pa
garsėjo stebuklais. Čia įvykusių stebuklų 
pirmieji dokumentai yra iš 1643- jų metų. 
Stebuklai buvo registruojami specialioje 
knygoje. Juos mini istorikas Kojalavičius 
ir vyskupas Motiejus Valančius. Senoji 
stebuklų knyga žuvo gaisre praėjusio šim 
mečio pabaigoje. Kryžiaus kelią Žemai
čių Kalvarijoje sukūrė vyskupas Tiškevi 
čius 1637-tais metais. Jis pats parinko 
vietas ir žingsniais atmatavo, kad visa 
atitiktų Jėzaus Kristaus kančios kelią 
Jeruzalėje. Pats vyskupas čia išbarstė iš 
Jeruzalės atvežtą žemę. Dalyvaujant vai 
stybės vyrams — kacleriui ir hetmonui — 
pirmą kartą iškilmingai apėjo Kryžiaus 
kelio stotis. Vyskupas Tiškevičius čia pa
statydino 19 koplyčių. Parūpino didelę 
šv. Kryžiaus relikviją, kuri yra išlikusi 
nepaliesta iki mūsų dienų, žemaičių Kai 
varijos Kryžiaus kelyje yra ne 14 stočių, 
bet 20. Jos yra įrengtos devyniolikoje ko 
plyčių. Didžiausia iš jų — Nukryžiavimo

į tokį mažmožį, kaip jaunų žmonių gėri
mo polinkius. Jis rašo, kad jauni lietu
viai, susirinkę kavinėse ar restoranuose, 
mieliau geria alų ar kavą, negu rusišką 
degtinę. Korespondentas primena, kad 
Lietuva taųp dviejų pasaulinių karų buvo 
nepriklausoma valstybė ir kad jos įjun
gimą 'į Sovietų Sąjungą nepripažino Va
karų kraštai, kaip Didžioji Britanija ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos. Ant namų 
sienų Vilniaus gatvėse, rašo baigdamas 
britų žurnalistas, kai kur yra pastebimi 
užrašai, atskleidžiantys lietuvių jaunimo 
modernias vakarietiškas nuotaikas, bet 
Žymiai būdingesnį užrašą žurnalistas apti 
ko įraižyta ant vienų durų Vilniaus kavi 
nėję — „Lauk rusai!“ (K.L.)

PROTESTAI
PRIEŠ EMIGRACIJOS VARŽYMĄ
Apie du šimtai tūkstančių amerikiečių 

New Yorke dalyvavo protesto demonstra 
sijoje prieš žydų persekiojimą Sovietų Są 
jungoje ir žydų emigracijos varžymą. 
New Yorko miesto solidarumą Sovietų 
Sąjungos žydam išreiškė miesto burmis
tras Koch, kuris savo kalboje griežtai pa 
smerkė sovietinės valdžios vykdomą anti
semitinę politiką, priminė, kad sovietinė 
valdžia atsisako leisti emigruoti apie ke
turiem šimtam tūkstančių žydų, kurie 
trokšta išvykti į Vakarus. Sovietų Sąjun 
goję iš viso yra apie du su puse milijono 
žydų. Burmistras Koch atkreipė dėmeslį, 
kad dabartinis sovietų komunistų parti
jos sekretorius Černenka yra parašęs kny 
gą apie žmogaus teises Sovietų Sąjungo
je. Knyga sudaro įspūdį, kalbėjo burmis
tras, kad visuomeninis gyvenimas Sovieto 
Sąjungoje yra tobulas ir laimingas. Bet 
kažin kur yra toji laiminga visuomeninė 
santvarka,sarkastiškai klausė burmistras, 
partijos sekretorius Černenka parašys dar 
ir kitą knygą, paaiškindamas, kodėl dide 
lis skaičius žydų Sovietų Sąjungoje merdi 
priverčiamųjų darbų stovyklose. Mes čia 
rinksimės kiekvienais metais, pažymėjo 
burmistras, kol sovietinė valdžia nesiliaus 
naikinusi savo piliečių. Demonstracijos 
organizatoriai priminė, kad 1983-iais me
tais tik tūkstančiui trims šimtams žydų 
buvo leista emigruoti į Vakarus, kai tuo 
tarpu 1979-ais metais jų emigravo dau
giau negu 50 tūlkst. Kelios dešimtys žy
dų yra kalinami priverčiamųjų darbų 
stovyklose vien dėl to, kad pateikė val
džiai prašymus emigruoti į Vakarus.

P. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
Liepos 21-25 d. Venesueloje 'įvyks. Pietų 

Amerikos lietuvių Aštuntasis kongresas. 
Suvažiuos bendruomenių pirmininkai, jau 
nimas, bus stovykla ir P. Amerikos lietu
vių kunigų konferencija.

koplyčia — yra dekoruota liaudies me
nininko Kazimiero Varnelio dideliais šie 
nos plėšiniais. Kryžiaus kelio stotys yra 
apeinamos pavieniui, mažais būreliais ir 
iškilmingomis procesijomis. Jau aštuonio 
liktajame šimtmetyje Žemaičių Kalvari
jos šventovę kasmet aplankydavo iki 15- 
kos tūkstančių maldininkų. Nepriklauso
mybės metais į žemaičių Kalvarijos di
džiuosius atlaidus susirinkdavo 20-30 tūk 
stančių žmonių. Pokario metais nepaisant 
trukdymų maldininkai Žemaičių Kalvari
joje, atrodo, yra dar pagausėję. Štai kaip 
vienas dalyvis aprašo praėjusių metų at
laidus:

„Liepos 2-10 dienomis, kada Varduvoje 
vyko didieji žemaičių Kalvarijos atlaidai, 
aplinkinių tikinčiuosius, ypač jaunimą, bu 
vo griežčiai uždrausta išleisti iš darbų, 
o ne darbo dienomis buvo ruošiami specia 
lūs privalomi renginiai, neišleidžiant mo
kinių atlaidų dienomis net į namus. Pro 
cesijų dalyviai buvo stebimi iš tolo, į pa 
galbą pasitelkus žiūronus. Be to, saugu
miečiai .mėgino visa kontroliuoti, įsimaišę 
į tikinčiųjų minias. Šv. Komuniją priėmu 
šiųjų skaičius šiemet buvo dviem tūkstan 
čiais didesnis, nei praėjusiais metais — 
išdalinta 22 tūkstančiai šv. Komunijų. Lie 
pos 6 dieną, vadinamų kunigų trečiadienį, 
į atlaidus atvyko apie 150 kunigų ir ne
suskaitoma minia pasauliečių, šv. Mišias 
blaivybės intencija kartu su vyskupu Vai 
čium koncelebravo 90 kunigų. Pamokslus 
sakyti atlaiduose kunigai galėjo tik pa
gal valdžios patvirtintą sąrašą. Kun. Pa
kalniškis pamokslo metu paminėjo kun. 
Alfonsą Svarinską ir dėl to turėjo aiškin
tis Plungės rajono komitete. Visas atlaidų 
dienas valdžios pareigūnai uoliai saugojo 
netoliese esantį Panų Kalną“.

Apie šių metų Varduvos atlaidus dar ne 
turime žinių.

Gegužės 26 d. Washingtone įvyko antras 
šių metų Santalkos posėdis. Jame dalyva 
vo: latviai — dr. O. Pavlovskis (pirminin 
kas), G. Meirovics Ir E. Bolsteins; estų 
atstovas K. Popp, ir lietuvių — L. Grinius 
ir dr. K. Jurgėla.

Posėdyje buvo svarstyti pasiruošimai 
1985 m. gegužės 6 d. Otavoje įvyksiančiai 
Helsinkio Akto signatarų konferencijai 
žmogaus teisių reikalais ir 1985 m. ruigpjū 
čio mėn. pradžioje ruošiamam Helsinkio 
Akto 10-ties metų sukakties minėjimui — 
viešosios opinijos teismui dėl Sovietų Są
jungos nusikaltimų prieš žmogaus teises 
Pabaltijo valstybėse.

Otavos konferencijai ruošiamas 'įteikti 
Santalkos vardu memorandumas. Laukia 
ma aktyvaus pasireiškimo Kanadoje gy
venančių pabaltiečių ir kitų tautybių ats
tovų.

Kopenhagoje ruošiamam Sovietų Sąjun 
gos teismui yra jau gautas žymaus ameri 
kiečio sutikimas būti teisėju. Ieškomi kiti 
du teisėjai iš Europos. Prokuratūrai yra 
reikalingi teisininkai, Helsinkio Akto ži
novai, kurie galėtų atlikti kaltinamosos 
medžiagos galutiną apipavidalinimą ir

VLIKo sukaktis Sov. spaudoj
VLIKO 40-ties metų sukaktį savaip pa 

minėjo ir oficialioji spauda Lietuvoje. Sa 
vaitraščio ,Kalba Vilnius' 1984 m. vasario 
23 d. buvo išspausdintas straipsnis „Lais
vės kovotojų ideologinė Ir moralinė men 
kystė“, kuriame rašoma, kad VLIKAS 
kreipėsi į Stockholmo pasitarimo daly
vius, reikalaudamas peržiūrėti Teherano 
ir Jaltos konferencijų nutarimus.

Savaitraštis — be abejo, prieš tai pa
skelbęs liaudies referendum^ šiuo klausi
mu — teigia, kad Lietuvos liaudis „vienin 
gai smerkia Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto šmeižikišką veiklą“-. 
Tvirtinama, kad po „hitlerininkų sutriuš 
kiniimo“ VLIKAS mėgino „persidažyti“, 
tapti antifašistinio pasipriešinimo 
organizacija ir stojo tarnauti amerikiečių 
Centrinės Žvalgybos valdybai. Beje, šią 
2-jo pas. karo istorijos „interpretaciją“ 
—■ kad Lietuvoje tebuvusi komunistinė re 
zistencija, o .buržuaziniai nacionalistai“ 
tik 1943 m., pamatę, jog Berlynas pralai
mės, ėmė nuduoti anti-nacius — pastaruo 
ju metu suskato vienu balsu kartoti ko
munistinė spauda Vilniuje ir jos ruporas 
Queens, New Yorke, „Laisvė“.

Straipsnis baigiamas šiais žodžiais: 
„šiuo metu vadinamas Vyriausiasis Komi 
tetas mėgina drumsti vandenį tarptauti
niuose forumuose, kalbėdamas už lietuvių 
liaudį, kuri dar 1940-ais metais vieningai 
nuvertė nekenčiamą buržuazinių naciona
listų režimą, o po to pasimerkė paniekai 
atskalūnus“.

Taigi, lietuvių „liaudis“ (matyt, apreng 
ta Raudonosios armijos uniformomis) 
„vieningai“ sutriuškino savo pačios ne-

VYSKUPO REZIDENCIJA
Užsienio lietuvių spauda pranešė, kad 

naujojo pasaulio lietuvių vyskupo pran
ciškono Pauliaus Baltakio konsekracija 
įvyks rugsėjo 17 dieną, Portland vyskupi
jos, Maino valstijoje, katedroje. Port- 
lando vyskupijai priklauso Kennebunk- 
porto vietovė, kurioje, kaip žinoma, yra 
lietuvių pranciškonų vienuolynas. Jame 
iki šiol gyveno naujasis pasaulio lietuvių 
vyskupas. Po konsekracijos vyskupas Pau 
liūs Baltakis reziduos lietuvių pranciško
nų vienuolyne Brooklyne.

ALAN TYRELL, M.P. APIE 
PABALTIJO REZOLIUCIJĄ EUROPOS 

PARLAMENTE
Šių metų pradžioje Londone įvyko Žmo 

gaus Teisių Konferencija, kurios metu 
svarbią kalbą pasakė D. Britanijos Parla 
rnento narys Alan Tyrell, balsavęs už Eu 
ropos Parlamento rezoliuciją Pabaltijo 
Mausimu.. Jo žodžiais:

„Dr. Otto von Habsburgo parašytas pra 
nešimas apie Pabaltijo valstybes reikalą 
vo, kad Pabaltijo klausimas būtų perduo
tas Jungtinių Tautų Dekolonizavimo Ko
mitetui, ir buvo priimtas didele balsų dau 
guma. Tačiau Ministerių Taryba atsisakė 
tai padaryti. Jų nurodytos priežastys bu 
vo visiškai nepatenkinamos. Europos Ben 
druomenės Ministerių Taryba dar nepri
ėjo vieningos nuomonės ir dar nesugeba 
suprasti, kaip svarbu remti pavergtųjų 
bylą visame pasaulyje ir ypač už Geleži
nės Uždangos...

„Už savo įnašą į pranešimo apie Pabal 
tijo valstybes suredagavimą aš gavau laiš 
kų iš viso pasaulio kampų. Po devynių 
mėnesių, tie laiškai vis dar ateina. Aš ži 
nau, kad mano kolegos gauna panašių 
laiškų. Tai padėkos laiškai, bet mes ži
nom, kad jie reiškia daug daugiau. Mes 
žinom-, kad jie siekia mus padrąsinti to
liau veikti ir daryti naujų pastangų. Jie 
pasiekia savo tikslą“. (ELTA)

pristatyti kaltinimus Kopenhagoje.
• Drauge su Kopenhagos teismu yra pla
nuojama jaunimo ekskursija laivu iš Ko 
penhagos į Pabaltijo pakraščius: Helsinkį, 
Gotlando salą ir Stockholmą. Apie šiuos 

‘įvykius smulkesnė informacija bus pa
teikta vėliau.

VLIKO atstovai informavo posėdžio da
lyvius apie VLIKO nusistatymą dėl 1945 
m. Jaltos susitarimų, 1984 m. Los Angeles 
olimpiados Ir akcijos Europos Parlamen
te bei atskirose valstybėse, ypač Švedijo
je ir Olandijoje.

Taip pat pranešė apie Tomo Venclovos, 
lietuvio atstovo dalyvavimą PEN rašytojų 
suvažiavime Tokyo mieste, ir apie š.m. 
rugsėjo mėn. įvyksiantį Pasaulio Anti- 
Komunistinės Lygos suvažiavimą San Die 
go mieste. Posėdyje buvo pristatytas Ko
penhagos teismui VLIKO ruošiamos me
džiagos turinys ir dokumentacijos projek 
tas.

Santalkos pirmininkas pasiūlė sekan
čiame posėdyje persvarstyti pirmininkau
jančio kadencijos pratęsimą iš vienų į dve 
jus metus.

(ELTA)

priklausomybę. Būdinga, kad žodis „tau 
ta“ savaitraščiui „Kalba Vilnius“, kaip ir 
kitiems Kremliaus garsiakalbiams, jau 
nebeegzistuoja; tėra „tarybinė liautos“ — 
„sovietskije liūdi“ — motinos Maskvos 
paklusnūs ir laimingi vaikai. Apie VLIKO 
rezistencinę veiklą, pogrindžio spaudą, 
pačių nacių dokumentus, patvirtinančius 
nekomunistinių lietuvių pasipriešinimą 
— visiška tyla. Nors žurnalistai — apara- 
čikai, ypač lankydamiesi Amerikoje, mėgs 
ta pasigirti, kad jie šiandien daugiau ob 
jektyvūs ir labiau išprusę, jie tebemeluo 
ja iš pareigos ir iš įpratimo, kaip ir Stali
no laikais.

VLIKAS RUOŠIA LIETUVIŲ 
JAUNIMO ŽYGĮ

1985 m. rugpjūčio mėnesį sueis 10 metų 
nuo Helsinkio Baigminio Akto pasirašy
mo. Pasaulinė Baltų Santalka, kurią su
daro Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas, Pasaulio Laisvų Latvių Federaci 
ja ir Pasaulio Estų Sąjunga šią sukaktį 
ruošiasi taip paminėti:

Kopenhagoje 'bus teisiama Sovietų Są
junga už nuolatinius žmogaus teisių pažei 
dimus;

Europoje vyks pabaltiečių demonstraci 
jos.

Organizuojamas pabaltiečių jaunimo 
Laisvės Žygis — ekskursija laivu Balti
jos jūroje.

V'LIKAS ragina lietuvius visame pašau 
lyje šį projektą paremti ir prie jo akty
viai prisidėti, o ypatingai ragina jaunimą 
dalyvauti numatytoje ekskursijoje.

Pasiteiravimus bei pasiūlymus prašome 
siųsti VLIKO įstaigai: 1611 Connecticut 
Ave., N.W. Suite 2, Washington, D.C. 
20009. (ELTA)

SVEIKINIMO TELEGRAMA 
VYSK. L. POVILONIUI

Vatikano Valstybės sekretorius kardi
nolas Agostino Casaroli pasiuntė telegra
mą Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos apaštaliniam administratoriui 
vysk. Liudui Poviloniui. Telegramoje 
kardinolas pranešė, kad popiežius Jonas 
Paulius II yra numatęs artimiausiu laiku 
pasiųsti asmenišką laišką vysk. Povilonio 
kunigystės auksinio jubiliejaus proga.

Jubiliejaus išvakarėse kardinolas per
davė jubiliatui ir jo vadovaujamiems ti
kintiesiems ypatingą šv. Tėvo palaimini
mą. Pats kard. Casaroli telegramoje iš
reiškė savo nuoširdžiausius linkėjimus, už 
tikrindamas, kad maldoje prašys Dievą 
palaikyti dvasines bei fizines jubiliato jė 
gas, kurios yra taip reikalingos Bažnyčios 
ir Lietuvos gerovei.

ESTŲ IR LATVIŲ SUVAŽIAVIMAI
Liepos 8-15 dienomis Toronte vyko ke

tvirtasis pasaulio estų kultūros, meno ir 
sporto festivalis, kuriame buvo apie 2,000 
aktyvių dalyvių ir apie 20,000 žiūrovų. 
Festivalio metu posėdžiavo pasaulio estų 
atstovai, daugelis organizacijų.

Pirmasis estų festivalis įvyko 1869 m. 
Tartu mieste. Išeiviai estai rengė apygar 
dinius festivalius JAV-ėse, Švedijoje ir 
Australijoje. Pirmasis pasaulinis festivalis 
įvyko Toronte 1972 m., antrasis — Balti- 
morėje 1976 m., o trečiasis — Švedijoje 
1980 m.
Pasaulio latvių suvažiavimas vyks liepos 

28 — rugpjūčio 4 d. Muensteryje, V. Vokie 
tijoje. Programos centre — dainų šventė. 
Pasaulio Laisvųjų Latvių Federacijos vai 
dyfoos nariai susirinks posėdžiui iš šiaurės 
bei Pietų Amerikos, Australijos ir Euro
pos. (ELTA)

LIETUVOJE
Užterštas Nevėžis

Su viltim visi laukė Panevėžio miesto 
biologinio valymo įrengimų. 1978 metais 
jie buvo baigti statyti ir atiduoti naudoti. 
Jų pajėgumas nemažas — 56 tūkstančiai 
kubinių metrų vandens per parą. Tai di 
džiausiąs biologinio valymo kompleksas 
Lietuvoje. Tačiau to, ko žmonės tikėjosi, 
ko upei reikėjo, — nesulaukė. Įrengimai 
tik retkarčiais nutekamą vandenį išvalo 
ilki projekte numatytų normų. Dėl to upė 
žemiau miesto kanalizacijos išleistuvo ge
rokai užteršta.

„Pavasario linksmybės“ armėniškai
Jerevane leidžiamam žurnale „Soveta- 

kan grakanutiun“ išspausdinta K. Done
laičio poemos „Metai“ ištrauka „Pavasa
rio linksmybės“. Į armėnų kalbą išvertė 
F. Bachčinianas.

Memorialas nacių aukoms
Birželio mėn. Kaune iškilmingai atida

rytas IX forto memorialas. Tame forte na 
ciai nužudė iš viso 80 tūkstančių žmonių. 
1959 m. čia buvo įkurtas IX forto muzie
jus, kurį jau aplankė apie 7 milijonai įvai 
rių tautybių žmonių.

Lietuvos aklųjų d-jos suvažiavimas
Dvi dienas Vilniuje vyko Lietuvos aklų 

jų draugijos suvažiavimas.
Lietuvos aklųjų draugija jungia 6399 

žmones, netekusius regėjimo ir silpnare
gius. Daugiau kaip pusė jų dirba.

„Nematomas žmogus“ Kaune
„Mosiilmo“ kino studija pradėjo sukti 

naują fantastinę juostą filmui „Nemato
mas žmogus“ pagal to paties pavadinimo 
H. Velso apysaką. Pagrindiniai filmavimo 
darbai vyksta Kaune. Taip pat bus fil
muojama Vilniuje, Klaipėdoje ir Nidoje. 
Filme yra nemaža lietuvių aktorių: R. Ra 
manauskas, A. Voščikas, A. Žekas, A. Ri- 
baitis, P. Venclova.

Vilnietė — dukart čempionė
Vilnietė Dalia Kutkaitė Zaporožėje Iš

kovojo du aukščiausius meninės gimnasti 
kos apdovanojimus.

PASIKEITIMAI LATVIJOJE
Stockholme leidžiamo latvių laikraščio 

BRIVIBA žiniomis, Latvijos kompartijos 
viršūnėse pastaruoju laiku padaryta žy
mių pakeitimų. Ligšiolinis LKP CK I 
sekretorius Voss buvo perkeltas į Maskvą 
naujoms pareigoms. Jis „buvo išrinktas“ 
Sov. Sąjungos Tautybių tarybos prezidiu 
m o pirmininku.

Rygoje naujuoju LKP CK I sekretorium 
paskirtas Boris Pugo, ligšiolinis Latvijos 
KGB viršininkas. Jis yra gimęs 1939 m. 
Rusijoje. Į Latviją atvyko su tėvais 1940 
metais sovietams okupavus Baltijos res
publikas. Jo tėvas, Karlis Pugo, kompar 
tijos pareigūnas, nuo 1949 m. buvo Latvi
jos universiteto prorektorius, o nuo 1952 
m. — respublikos partinės mokyklos di
rektorius.

Boris Pugo studijavo Rygos politechni
kos institute ir pasirinko kompartijos biu 
rokrato karjerą. 1969 m. jis buvo paskir
tas Latvijos komjaunimo I sekretorium. 
Vėliau buvo perkeltas į CK Maskvoje, o 
nuo 1980 m. lapkričio mėn. paskirtas Lat 
vijos KGB viršininku. Už nuopelnus Mas 
kvai dabar jis gavo aukščiausią postą — 
Latvijos KPCK I sekretoriaus.

Naujuoju Latvijos KGB viršininku yra 
paskirtas Stanislavs Zukulis.

NUTEISTAS ESTAS
Užsienio spaudos agentūros pasikeitė, 

kad sovietinis teismas Taline birželio mė
nesį nuteisė 45-erių metų estą, Žmogaus 
teisių gynėją Enn Tarto dešimt metų ka
lėti Ir penkeriems metams tremties už ta 
riamą antisovietinę agitaciją ir propagan 
dą. Tarto kaltinamas, jog 1979 metais bu 
vo pasirašęs kolektyvinį pareiškimą, rei 
kalaujantį grąžinti pilną autonomiją trims 
Pabaltijo valstybėms, taip pat pabaltiečių 
kitaminčių atvirą laišką, kuriuo buvo ra 
ginama išplėsti nebranduolinę zoną šiau
rės Europoje ir į Pabaltijo kraštus. Tarto 
1982-ais metais taip pat pasirašė estų in 
telektualų pareiškimą, kuriuo pasisakyta 
prieš sovietų valdžios nutarimą netoli Ta
lino pastatyti karinį uostą. Be to, kaltina 
majame .akte buvo pažymėta, kad kratos 
metu Enno Tarto bute rasta knygutė su 
Visuotinės žmogaus Teisių Deklaracijos 
tekstu, ši deklaracija, pažymi užsienio 
spauda, Sovietų Sąjungoje yra laikoma 
„uždrausta literatūra“. Už visus šluos ta
riamus nusikaltimus, pažymi užsienio 
spauda, estas žmogaus teisių gynėjas Enn 
Tarto nuteistas labai sunkia kalėjimo ir 
tremties bausme kaip paprastas krimina
listas. Tarto jau praeityje buvo du kartus 
teistas.
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KANONIZACIJĄ
Kalbant apie kanonizaciją, t.y., iškil

mingą šventųjų skelbimą, reikia nepa
miršti dviejų dalykų. 1) Kanonizacija nė
ra (kaip gal ne vienas galvoja) šventuo
ju paskelbtajam dangaus vartų atvėrimas. 
Danguje yra daugybė tokių, kurių niekas 
niekuomet nekanonizavo. Kanonizacija 
nieko neprideda prie šventumo, kurį kas, 
Dievo malonei veikiant, savo gyvenime 
yra pasiekęs. Bažnyčia gali tiktai ,paskelb 
tS‘, kad tas ar kitas asmuo yra šventas; ji 
negali .padaryti1 šventą tą, kuris pats ne 
pelnė šventumo. Kitaip sakant, iškilmingu 
kanonizacijos aktu popiežius, jam Dievo 
suteiktu autoritetu, užtikrina, kad šven
tuoju skelbiamas asmuo tikrai yra dangu
je, ir leidžia jį čia žemėje viešai kaip 
šventąjį garbinti, t.y., jo garbei skirti li
turgines apeigas, laikyti šv. mišias, švęs
ti jo šventę, išstatyti altoriuje jo paveikslą 
jam pašvęsti bažnyčias ir pan. Iš to seka, 
kad, jei popiežius, skelbdamas šventuo
sius, negali padidinti jų šventumo, jis 
taip pat negali niekam šventumo sumažin 
ti. Kai prieš maždaug 15 metų pertvarky 
tas katalikų liturginis kalendorius ir ‘į jį 
nebebuvo įtrauktos kai kurios šventųjų 
šventės, buvo tokių, kurie piktinosi dėl 
tokio — kaip jie sakė — šventųjų paže
minimo, jų tarsi iš dangaus išmetimo. Jo 
kio pažeminimo' ir jokio .išmetimo' ne
buvo ir negalėjo būti! Kalendoriaus re
forma norėta tiktai geriau sutvarkyti 
šventųjų čia žemėje kultą ir jį tikslingiau 
įjungti į bendrą liturginę veiklą.

2) Antras dalykas, kurio nereikia pa
miršti, kalbant apie kanonizaciją, tai is
torinė tikrovė, jog šventaisiais skelbimas 
nėra vieno popiežiaus autoritarinis, į nie 
ką neatsižvelgiantis aktas, bet reikalauja 
daugelio žmonių, ypačiai paprastų tikin
čiųjų, sąveikos. Nėra žinoma Bažnyčios 
istorijoje, kad popiežius savo iniciatyva 
būtų ėmęs ir paskelbęs kokį šventąjį. Kan 
didatu į šventuosius jis p-aprastai pradeda 
rūpintis tiktai, kai kas nors iš 'įtakinges
nių asmenų — vyskupų, vienuolijų vado
vų, krašto valdovų — jį to prašo. Ir ne
užtenka paprašyta tik vieną kartą; prašy
mai turi būti įvairinami ir kartojami. Po 
to pradedama kanizacijos byla. Ne tam, 
kad kandidatą į šventuosius teistų kaip 
kokį nusikaltėli, bet tam, kad panaudotų 
teismuose sėkmingai išmėgintą procedūrą, 
kaip tinkamą priemonę surasti tiesai, ypa 
čiai, kai reikia nustatyti įvairių gyvenimo 
faktų arba stebuklų tikrumą.

Visa tai pareikalauja nemaža laiko ir 
daug pastangų, štai pop. Leono X valdy
mo metais buvo ruošiamasi keturių žy
mių ir šventumu pagarsėjusių italų ka
nonizacijoms: pranciškono Jono iš Capes- 
tnano (to, kuris paruošė šv. Kazimiero tė 
vo vedybas ir jose pats dalyvavo), domi
ninkono, Florencijos arkivyskupo Antani 
no, Venecijos patriarcho Lorenzo Gius-ti- 
nia.n'i ir didelio asketo bei .Minimų' vie
nuolijos įsteigėjo Pranciškaus Pauliečio 
(di Paola). Leonas X galėjo kanonizuoti 
tiktai pastarąjį, šv. Pranciškų Paulietį. Ki 
tų bylų tais metais nespėta užbaigti, nes 
— kaip rašo garsusis popiežių istorikas 
Liudvikas von Pastor —: „visi tyrinėjimai 
buvo atliekami su didžiausiu kruopštu

BALYS GAJAUSKAS

DARBININKO 
GYVENIMAS

ŽVILGSNIS Į TSRS DARBININKŲ PADĖTĮ 
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Bolševikų imperijos žemės ūkio darbininkų vai 
stiečių padėtis, tai skaudi, pilna tragiškų likimų ir 
aukų istorija. Nė vienos pramonės ar kultūros ša
kos darbuotojai tiek nenukentėjo, kiek valstiečiai. 
Valstiečių problema dar laukia savo tyrinėtojų ir 
rašytojų. Iš to kas .parašyta imperijoje — maža ver 
tės, nes tie veikalai nenagrinėja visų valstiečių 
tragiškos ir beviltiškos būklės. Romanai, apsaky
mai, apybraižos, sociologiniai tyrimai skiriami nu
slėpti ir užtušuoti sunkią valstiečių padėtį. Jei kas 
bando šiek tiek pakritikuoti kolūkius, paskelbti nuo 
monę, nesutampančią su oficialiąja, tokio autoriaus 
kūryba neišvysta šviesos, jeigu jam neatsitinka dar 
blogiau.

Po Stalino mirties, kai bolševikų vadeivos ko
vojo dėl valdžios ir vidaus politika buvo nenusisto 
vėjusi, cenzūra neturėjo aiškių gairių. Tada ji pra
leisdavo ir realiau galvojančių autorių kūrybą. Da 
bar totalinė cenzūra, kuri prasideda nuo menkiausio 
partinio sekretorėlio ir baigiasi imperijos valdovu, 
nepraleidžia į spaudą jokios laisvesnės minties.

Tragiška valstiečių istorija bolševikų imperijo
je prasideda nuo jos įkūrimo. Pirmojo pasaulinio 
karo išvarginti valstiečiai negalėjo pasidžiaugti atė
jusia taika, laukė nauji sunkumai, nelengvesni, 
o daugeliui net sunkesni, už karo metų sunkumus. 
Jau pilietinio karo metais bolševikai atiminėjo iš 
valstiečių žemės ūkio produktus. Dėl galutinio že
mės ūkio nualinimo kai kuriose srityse kilo badas. 
Vėliau iš valstiečių atiminėjo ir žemę, trėmė juos iš 
gimtųjų vietų į Sibirą. Likusieji šiek tiek atkuto, 
bet netrukus juos užgriuvo nauja nelaimė. 1929 m.

prasidėjo kolektyvizacija. Ypač smarkiai nukentė
jo Ukraina — dirbtinis badas nusinešė į kapus mi
lijonus valstiečių. Nelengva buvo ir kituose rajonuo 
se: ir ten atiminėjo iš valstiečių žemę, padargus, 
prievarta varė į kolūkius. Nepaklusniuosius trėmė 
į tolimas šalies sritis, uždarinėjo į konclagerius. Ta
da valstietis neturėjo nei nuolatinio užmokesčio, nei 
poilsio. Dirbo pusbadis, bet negalėjo palikti kolū
kio. Jis buvo tikras baudžiauninkas su kuriuo nau
jieji valdovai visiškai nesiskaitė. Mūsų valstiečiai 
iki 1940 m- nepergyveno bolševikinio maro. Tačiau 
bolševikų imperija tykojo ir laukė patogios progos 
užgrobti mūsų kraštą. Ta valanda atėjo 1940 m., o 
1941 m. jau mūsų valstiečius trėmė į „plačiąją tė
vynę“. Tikrieji „sodybų tuštėjimo metai“ atėjo po 
Antrojo pasaulinio karo. Ištuštėjo Suvalkijos lygu
mos, išretėjo Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija. Tada 
kiekvienais metais, vienais daugiau kitais mažiau, 
trėmė į Sibirą, pas „baltąsias meškas“, kaip tada 
dažnai bolševikai sakydavo. Žinoma, trėmė ne tik 
valstiečius. Ištremtųjų likimas apgailėtinas: vieni 
išmirė pakeliui, kiti ten nuvykę, nuo bado, ligų, sun 
kaus darbo ir neįprastų klimato sąlygų. Dar kiti, 
praradę sveikatą, vilko sunkų tremtinio jungą. Tik 
vėliau, po Stalino mirties, jų likučiai grįžo į tėvynę.

Likę Lietuvoje valstiečiai kapanojosi varge. 
Apkrovė juos dideliais mokesčiais ir tokiu būdu 
varė į kolūkius. Kiekvienais metais mokesčius didi
no. Pagaliau valstietis, nepajėgiantis jų išsimokėti, 
turėjo stoti į kolūkį ar mesti savo ūkį ir bėgti į mies 
tą.

Žemės ūkio produktus valdžia „pirko“. Ji nu
statė kiek valstietis kokių produktų privalo jai „par 
duoti“. Prievolės buvo didelės, bet žmones dar vers
davo „parduoti“ daugiau, negu nustatyta. Propagan 
da teigė, kad valstiečiai „parduoda“ savanoriškai. 
Valstybinės kainos buvo plėšikiškai žemos. Už ru
gių centnerį valstybė „mokėjo“ 5 rb. 60 kp., o 
už duonos kilogramą imdavo 3 rb. 60 kp. Valstietis 
pardavęs valstybei centnerį rugių, galėjo nusipirkti 
pusantro kilogramo duonos. Net baudžiava buvo

lengvesnė. Atėmę iš valstiečių žemę ir suvarę juos 
į kolūkius vertė kasdien dirbti, o už darbą dažnai 
nieko nemokėjo. Į dvarą baudžiauninkai ne kasdien 
eidavo, turėjo kelias dienas ir savo žemės apdirbi
mui. Bolševikų dvarponiai neduodavo nė tų kelių 
dienų. Savo sklypelį (arus), iš kurio turėjo išmisti, 
valstiečių šeima galėjo apdirbti naktimis ir sekma
dieniais. O bolševikų propaganda suokė idiliškas 
daineles apie laimingą valstiečio, savo žemės šei
mininko, gyvenimą. Valstiečiai masiškai bėgo i 
miestus. Dėl to miestų gyventojų skaičius pirmai
siais pokario metais gerokai pašoko. Mūsų miestai 
suvalstietėjo ir surusėjo, nes juose apsigyveno ir iš 
Rusijos atvykusių kolonistų. Liūdnai atrodė mūsų 
pokarinis kaimas. Geresnes trobas nugriovė ir iš
vežė statyti į miestelius. Tik pamatai liko kyšoti 
iš žemės, o vėliau ir jie apžėlė žolėmis. Pažvelgsi į 
sodybą — nė gyvos dvasios. Žmonės išvežti, iš
grobstytas jų turtas. Kai kur dar galėjai pamatyti 
šunį, bindzinėjantį apie namus.

Išretėjęs kaimas šiaip taip stūmė dienas, vykdė 
bolševikų planus (tiesa, daugiau popieriuje). Skau
du buvo valstiečiui žiūrėti į naujoviškai apdirba
mą žemę: kur vaga arta, kur praleista, kur grūdas 
bertas, o kur liko plynė. Juk reikėjo skubėti apdirb
ti kuo didesnį plotą ir apie tai kuo greičiau praneš
ti į rajoną partiniams asilams. Rudenį net ir tą „su
liesėjusį“ derlių nesugebėdavo nuimti: dažnai lik
davo žiemoti ant lauko. Valstiečiui buvo graudu 
žiūrėti kaip „ūkininkavo“ nieko nenusimanantys 
partiniai asilai, kurių svarbiausias tikslas buvo — 
kuo daugiau išspausti iš valstiečio prakaito ir kuo 
jnažiau jam duoti. Todėl valstietis dirbo atžagario
mis rankomis. Ne jo žemė, ne jo ir derlius. Jis ne
matė savo darbo vaisių. Viskas eina į bendrą kati
lą, iš kurio didžiausią samtį semia valstybę, o po 
jos bolševikų dvarponiai: kolūkio pirmininkas, par
tinis sekretorius, buhalteris bei jų artimieji. Vals
tiečiui lieka tik pelai.

(Bus daugiau)

mu“ (žr. L. von Pastor,Geschichte der Pap 
ste IV, 599). O Leonas X, pats florentie- 
tis, sakoma, ypatingai norėjęs paskelbti 
šventuoju savo gimtojo miesto arkivysku 
pą Antaniną. Bet byla vis dar tęsėsi ir 
buvo užbaigta gerokai po Leono X mir
ties. šv. Antanino kanonizacija įvyko tik
tai 1523 metais.

Todėl nenuostabu, kad ir mūsų Kazi
miero kanonizacijos byla nesivystė taip 
greitai, kaip gal būtų norėję anų metų 
Vilniaus ir visos Lietuvos katalikai.

Pirmą sykį apie Kazimiero kanonizaci
jos reikalą popiežiui užsiminė 1501 m. 
Erazmas CSolekas. Tais metais jis iš Vil
niaus nuvyko į Romą pareikšti pop. Alek 
Sandrui VI Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Aleksandro paklusnybę. Sakytoje ta pro
ga kalboje jis popiežiui aiškino Lietuvos 
valdovo kilmę ir giminystę. Paminėjo ir 
mirusį jo brolį Kazimierą, kuris jau be
veik 20 metų garsėjąs stebuklais, ir tuoj 
pat pastebėjo: „Visa tai, surašyta vienon 
vieton, kada nors bus išsamiai pateikta 
šiam šventajam Sostui“. Buvo pažadėta, 
bet negreit išpildyta.

Erazmas Ciolekas už ketverių metų 
vėl buvo Romoje. Ir vėl turėjo pareikšti 
Aleksandro, tuomet jau Lenkijos kara
liaus, paklusnybę naujajam popiežiui Ju
lijui II. Bet tą kartą Ciolekas vyko ne iš 
Vilniaus, o iš Krokuvos. Karalaičio Kazi
miero jis savo kalboje nė nepaminėjo. Nė 
ra nė jokio kitokio ženklo, kad tuokart 
Romoje kas nors būtų buvę daryta ka
ralaičio kanonizacijos reikalu.

Nauja galimybė pasitaikė 1512 metais. 
Popiežius Julijus II sukvietė į Romą visus 
katalikų Bažnyčios vyskupus į tų metų 
pavasari Laterane prasidėsiantį visuotinį 
susirinkimą. Tačiau į susirinkimo atidary 
mo iškilmes (1512 V 3) iš Lenkijos-Lietu 
vos vyskupų nenuvyko nė vienas. Kai 
Lenkijos vyskupai ir vėliau delsė ruoštis 
kelionėn, iš Lietuvos 1512 m. vasarą į 
Romą iškeliavo net du vyskupai: Vilniaus 
Albertas Radvilas ir Lucko Paulius Al
gimantas Alšėniškis. Jų vardus randame 
susirinkimo aktuose, pradedant trečiąja 
jo sesija, įvykusia 1512 m. gruodžio 3 d. 
(žr. N. H. Minnich, „The Participants at 
the Fifth Lateran Council": Archivum 
Historiae Pontificiae 14, 1974, psi. 181 ir 
192, nr. 4 ir 313). Kadangi aktų puiblikaci 
jose buvo klaidingai perrašyti abiejų vys
kupijų pavadinimai (vietoje ,Vilnen.‘ — 
,Valven.‘ ir vietoje .Luceorien' — ,Lec- 
torien.'), iki šiol tiek lietuviai, tiek lenkai 
istorikai nė neužsiminė apie lietuvių vys
kupų Laterano susirinkime dalyvavimą. 
Vysk. Paulius Algimantas, pabuvęs Ro
moje apie pusmetį, sugrįžo į savo vyskupi 
ja, o vysk. A. Radvilą randame dar tarp 
1513 m., gruodžio 17 d. įvykusios VIII se
sijos dalyvių. (Sesija čia suprantama iš
kilmingas aktas, kuriuo patvirtinami pa
ruošti susirinkimo dekretai ir daromi ki
ti svarbūs nutarimai. Sesijų dažnumas 
šiame penkeris metus užtrukusiame susi
rinkime labai įvairavo: nuo dviejų trijų 
sykių per mėnesį iki tik vieno karto per 
metus). Sekančioje, 1514 m. gegužės 5 d. 
susirinkusioje IX sesijoje vysk. A. Rad
vilo jau nebebuvo. Matyt, jis 1514 metų 
pradžioje paliko Romą, joje išbuvęs apie 
pusantrų metų. Vėliau, 1514 m. rugsėjo 
15 d., jis išsirūpino popiežiaus brevę, lei

džiančią jam grįžti į savo vyskupiją, bet 
sykiu jį įpareigojančią po aštuonių mė
nesių vėl būti Romoje ir dalyvauti visiuo 
tiniame susirinkime (plg. J. Hergenroet- 
her, Leonis X Regesta, Friburgi Br. 1884, 
psl. 723 nr. 11732). Po to nebeturime ži
nių, kad vysk. A. Radvilas 1515 m. būtų 
iš tikrųjų sugrįžęs į Romą. •

Tuo tarpu ir karalius susirūpino, kad 
kas nors jį atstovautų Laterano susirin
kime. Kai 1513 m. vasario mėn. mirė pop. 
Julijus II ir sekantį mėnesį buvo išrinktas 
Leonas X, katalikiško krašto valdovui rei 
kėjo, pagal priimtą paprotį, naujajam po 
piežiui pareikšti paklusnybę. Šiai svar
biai karaliaus pasiuntinybei buvo parink 
tas Gniezno arkivyskupas Jonas Laskis. 
Jis atvyko į Romą 1513 m. birželio 5 d. 
ir dalyvavo to paties mėn. 17 d. įvykusio 
je VII susirinkimo sesijoje. Arkiv. J. Las 
kis išbuvo Romoje virš dvejų metų ir tik 
tai 1515 m. vasarą sugrįžo į savo krašta.

Visa tai čia aprašoma dėl to, kad yra iš 
likęs tuomet, 1514 m. spalio 20 d., Romoje 
pasirašytas arkiv. J Laskio prašymas ka
nonizuoti net penkis, daugiausia Kroku
voje šventai gyvenusius, asmenis: pir
miausia karalaitį Kazimierą, po to kara 
Menę Kunigundą (lenkų vadinamą Kin
gą), gyvenusią XVIII amžiuje, irto paties 
amžiaus domininkoną Jacintą—Jackų taip 
pat du Kazimiero amžininkus: Krokuvos 
universiteto profesorių Joną iš Kęty ir vie 
nuolį bernardiną Simoną iš Lipnicos (plg. 
Hagiog-afia Polska I, Lubin 1971, psl. 
747). Tas prašymas yra žinomas ne iš Ro 
mos šaltinių, o tik iš atsitiktinai Krokuvo 
je klarisių vienuolyne, išlikusios prašymo 
kopijos. Tuo remdamiesi kai kurie lenkai 
tvirtina, jog ne Lietuva, o Lenkija pirmoji 
pradėjo daryti žygių pravesti šv. Kazimie 
ro kanonizaciją.

Bet ar iš tikrųjų taip buvo? Romoje 
1512-1514 m. apie pusantrų metų gyveno 
Vilniaus vyskupas A. Radvilas. Apie še- 
šius ir daugiau mėnesių jis čia buvo drau 
ge su Gniezno arkivyskupu. Beveik ne
įmanoma, kad jie nebūtų prisiminę kara 
laičio Kazimiero, prie jo kapo besimel
džiančių žmonių ir ten įvykstančių nuosta 
bių maldų išklausymų. Jei jie sutarė įteik 
ti popiežiui prašymą dėl karalaičio kano 
nizacijos, tai pirmiausia turėjo to prašyti 
Vilniaus vyskupas, kurio katedros bažny- 
čoje Kazimieras buvo palaidotas, o Gniez 
no arkivyskupui tiko vėliau tą prašymą pa 
lemti. Kad vysk. A. Radvilo prašymo teks 
tas šiandien nežinomas, nėra ko stebėtis. 
Lig šiol net nežinota, kad vysk. Radvilas 
iš viso tuo metu buvo Romoje. Dabargi, 
amerikiečiui N.H. Minnich nuodugniai iš
tyrinėjus visus tame susirinkime dalyvavu 
sius, nebėra jokios abejonės. Ir apie arkiv. 
J. Lackio prašymą kanonizacijų reikalu 
Romoje, atrodo, neliko nė ženklo. Tiktai 
atsitiktinai Krokuvoje surasta prašymo 
kopija papildė mūsų žinias apie pradinius 
Lietuvos Globėjo kanonizacijos žingsnius.

Neišliko ir karaliaus Žygimanto Senojo 
dviejų panašių prašymų tekstai. Kad ka
ralius tokius prašymus buvo parašęs, ma
tome iš 1516 m. gegužės 10 d. Vilniuje jo 
pasirašyto popiežiui laiško — prašymo 
kanonziuoti ,divum Kasimirum'. Laiške 
pabrėžiama, jog du kartus to paties yra 
prašęs ir dabar nusprendęs kreiptis jau

PRELATAS VINCAS MINCEVIČIUS

Šįmet suėjo ypatinga sukaktis — prieš 
30 metų prelatas Vincas Mincevičius su
redagavo ir išleido pirmąjį VLIKO ELTA 
Press italų kalba numerį, šis jo kūdikis, 
šiandien sulaukęs biuleteniams reto am
žiaus, dabar žinomas visose italų spaudos 
redakcijose, kurios gausiai naudojasi jo 
medžiaga. Kas mėnesį išeinančiame biu
letenyje spausdinama informacija apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje ir, ypač, apie 
religijos persekiojimą. Taip pat rašoma 
apie Lietuvos laisvės bylą, atremiami 
Maskvos apologetų argumentai. ELTA- 
Press dėka, italų viešoji nuomonė yra ge
rai susipažinusi su lietuvių savilaidine 
spauda.

ELTOS biuletenio redagavimas ir leidi 
mas yra tik viena prel. V. Min
cevičiaus plačiai išsikerojusios veiklos ša 
kų. Jis rašo ir verčia italų kalbon kitų 
autorių knygas apie Lietuvą. Italų spau
doje pasirodė daugelis jo straipsnių ir lie 
tuvių rašytojų (Kudirkos, Biliūno, Mairo
nio, Krėvės, Putino, ir kt.) kūrybos ver
timų. Nuo 1948 m. jis VLIKO grupes — 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun
gos 'įgaliotinis Italijoje, o nuo 1954 m. — 
VLIKO įgaliotinis.

VLIKAS yra giliai dėkingas prel. V. 
Mincevičiui už jo ilgametį darbą Lietuvos 
labui ir linki jam daug kūrybingų metų.

(ELTA)

ELTA-PRESS, Eltos informacijos italų 
kalba, Nr 5-6, 1984 m. gegužė-biržeMs. Re
daktorius Vincentas Mincevičius, Roma.

Šio biuletenio viršelyje — Nijolės Sa- 
dūnaitės portretas. Turinyje — Nijolės Sa 
dūnaitės prisiminimų „Kaip patekau 
KGB objektyvan“ vertimas į italų kalbą 
ir trijų puslapių įvadas, viso 39 psl.

Įvade sakoma, kad mažai yra žinių iš 
Nijolės biografijos. Žinoma tik tiek, kad 
ji yra gimusi 1938 m. Dotnuvoje, kur jos 
tėvas buvo žemės ūkio akademijos docen 
tas. Ji baigė Anykščių vidurinę mokyklą, 
bet dėl religinės diskriminacijos negalėjo 
toliau studijuoti ir turėjo pasitenkinti 
gailestingųjų seserų mokykla. Pen
kerius metus ji slaugė savo sergančią mo 
tiną, kuri mirė 1970 metais. Tėvas mirė 
1963 m. Kelis metus ji slaugė grįžusį iš 
Sibiro tremties kanauninką Petrą Raudą. 
Užmiršdama pati save, Nijolė Sadūnaitė 

trečią kartą. Turint galvoje nuotolius, as 
menis, kas ir kam rašė, reikia prileisti, jog 
tik praėjus maždaug vieneriems metams, 
pritiko anksčiau pareikštą prašymą pakar 
toti. Taip išeitų, kad karaliaus pirmasis 
kreipimasis turėjo būti 1514 metais.

Taigi, beveik nėra abejonių, kad jau 
1514 m. Romos kurijai buvo įteikti Vil
niaus vyskupo, Gniezno arkivyskupo ir pa 
ties karaliaus prašymai karalaičiui Kazi
mierui suteikti šventųjų garbę. Bet kol 
kas be jokių konkrečių išdavų. Romoje bu 
vo per daug visokių reikalų bei rūpesčių. 
Juk Laterano suvažiavimas dar tęsėsi iki 
1517 m. kovo mėnesio. Bet Vilnius nekan 
travo. Todėl 1516 m. iš Lietuvos sostinės 
vėl pajudėjo nauja prašymų banga ir 
speciali tam tikslui delegacija.

Paulius Rabikauskas

— „ELTOS“ SUKAKTUVININKAS

nuolat padėdavo tiems, kuriems buvo rei 
kalinga pagalba.

1974 m. rugpjūčio 27 d. į jos butą įsi
veržė KGB pareigūnai ir rado ją perraši- 
nėjant LKB Kronikos Nr. 11. Už tai 1975 
m. ji buvo nuteista trims metams darbo 
stovyklos ir trims metams tremties. Toli
mesni jos pergyvenimai buvo aprašyti prl 
sinonimuose „Kaip patekau KGB objekty 
van", kurie buvo ištisai perspausdinti 
mūsų laikraštyje, o dabar paskelbti italų 
kalba „Eltos“ biuletenyje.

„KATALIKŲ APŽVALGA"
Varšuvoje pasirodė naujo katalikų sa

vaitraščio „Przeglad Katolicki“ — „Kata 
likų Apžvalga“ pirmas numeris. Tai vie
nas seniausių Lenkijos katalikų savaitraš 
čių, tuo pačiu pavadinimu pradėtas leisti 
1863-iais metais, bet sustabdytas 1939-ais 
metais, prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui. Po 45-erių metų pertraukos, lenkų 
valdžia neseniai davė leidimą savaitraštį 
atgaivinti ir šiomis dienoms kaip tik pasi 
rodė jo pirmasis numeris. Savaitrašts yra 
spausdinamas dvidešimt penkių tūkstan
čių egzempliorių tiražu. Pirmame numery 
je yra spausdinamas Popiežiaus Jono Pau 
liaus U-ojo sveikinimas redaktoriams ir 
skaitytojams, taip pat pateikiamas pasi
kalbėjimas su Lenkijos primų kard. Glem 
pu, kuriame jis pažymi, kad 1980 metų 
atsiekimų įgyvendinimas atvertų kelią 
veiklos1 programai naujųjų laikų dvasioje. 
Kiti spausdinami straipsniai liečia įvairiaa 
religines, kultūrines ir socialines proble
mas. Pagal turimas žinias, kai kurios 
straipsnių mintys buvo valdžios cenzūros 
išbrauktos. Naujojo lenkų katalikų savai
traščio redakcinį kolektyvą sudaro kuni
gai ir pasauliečiai.

Z. STOBEKSKIO DARBAI
BIČIULIŠKAI ŽVELGIANT 

IŠ ANGLIJOS
Lietuvoje dalbar pasižymėjęs literatūros 

kritikas Algimantas Bučys laikraštyje 
LITERATŪRA IR MENAS (VI. 16) rašo 
apie Lenkijoje išėjusią Zigmunto Stobers 
kio knygą „Między dawnymi i mlodszy- 
mi laty“ (Tary senesnių ir naujesnių lai
kų), kurioje autorius tyrinėja lietuvių-len 
kų literatūros ryšius. Algimanto Bučio 
recenzijoje, kuri pavadinta „Bičiuliškai 
žvelgiant iš Lenkijos“, labai palankiai ap 
žvelgiama Z. Stoberskio darbai, kuriais 
.plačiausiai Lenkijoje žinomas lietuvių 
literatūros bičiulis ir žinovas“, propaguo
ja lietuvių literatūrą bei kultūrą.

Z. Stoberskis, dirbdamas drauge su sa 
vo žmona A. StOberska, išvertė į lenkų 
kalbą gan daug lietuvių rašytojų kūrinių 
ir yra parašęs lenkų spaudoje nemaža 
straipsnių bei recenzijų. 1974 m. jis yra 
išleidęs „Lietuvių literatūros istoriją“ len 
kų kalba, o dabar štai vėl 400 puslapių 
knygą apie lietuvių-lenkų literatūros ry
šius. (Beje, ši knyga buvo išleista Lodzė
je 1981 m.)

Kitas žinomas lietuvių literatūros bi
čiulis, pasižymėjęs literatūros istorikas 
prof. Konrad Gorski, peržiūrėjęs Z. Stober 
skio „Lietuvių literatūros istoriją“ 1977 
metais parašė autoriui: „Kalbant apie lie 
tuvių rašytojus, kuriuos pažinojau as
meniškai, kodėl Tamstos knygoje nėra 
nei vieno žodžio apie Neveravičių?“

Nepriklausomoje Lietuvoje F. Nevera
vičius buvo gerai žinomas rašytojas ir 
vertėjas, o pokariniame laikotarpyje daug 
metų jis gyveno ir kūrė Anglijoje. Recen 
zuojamoje knygoje (2'38 psl.) yra pasaky 
ta, kad prieš U pasaulinį karą „iškiliam 
dailiosios literatūros vertėjui F. Nevera- 
vičiui už Reymonto Kaimiečių vertimą į 
lietuvių kalbą buvo pripažinta Lenkijos 
Penklubo premija. F. Neveravičius pa
laikė ryšius su lenkų rašytojais ir dauge
lis jų (tarp kurių prof. Konrad Gorski) 
niekad to neužmiršo“, — sako Z. Stobers- 
ki. Bet tas pat Z. Stoberski savo paskuti- 
nioje knygoje neatsakė į prof. K. Gorskio 
klausimą, kodėl jo „Lietuvių literatūros 
istorijoje“ nėra Neveravičiaus.

Algimanto Bučio recenzuojamoje knygo 
je net keturiose vietose yra paminėtas Fa 
bijonas Neveravičius: 238, 255, 283 ir 284 
psl., tad kodėl gi jo straipsnyje „Bičiulis 
kai žvelgiant iš Lenkijos“ nėra nei žodžio 
apie F. Neveravičių, kuris ne tik vertė iš 
lenkų kalbos storus romanus, bet ir šiaip 
plačiai palaikė santykius su lenkų litera 
tūriniais sluoksniais?

Atsakymas gali būti tik vienas: Mask
va įsakė išbraukti iš istorijos kai kuriuos 
Lietuvos patriotus. Todėl lietuvių litera
tūros istorijose, kurios išleidžiamos pa
vergtoje tėvynėje, nerasi jų pavardžių. 
Tarp pastarųjų buvo F. Neveravičius, 
Pulgis Andriušis ir kt., pasitraukę į Va
karus.

J.R.

NAUJOS KNYGOS
„Darius ir Girėnas 1933-1983". E. Jaslū 

no paruošta knyga apie Atlanto nugalėto 
jus. Knyga gausiai iliustruota, parašyta 
angliškai ir lietuviškai, didelio formato ir 
gražiai išleista. Jau platinama.

Augustino Voldemaro H Raštų .tomas. 
Išleido Lietuvos atgimimo sąjūdis Čikago 
Je.
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Tai tokia mano Lietuva
ĮSPŪDŽIAI PABUVOJUS LIETUVOJE

2
Didįjį penktadienį, kaip tyčia, mais 

tas buvo su mėsa. Visi patiekalai mė
siški. Ką mums daryti? Juk mes pa
prastai Didįjį penktadienį susilaikome 
nuo mėsos. Maisto pasirinkti nebuvo 
galima. Jie provokavo mus, nes viena 
vadovė vėliau mums prikaišiojo, kad 
pies padarėme nuodėmę, valgydamos 
mėsą. Bet kartu mums buvo gera pro 
ga pasikalbėti apie religiją.

Didžiojo penktadienio vakarą buvo 
suorganizuotas mums liaudies koncer
tas Vilniaus Pedagoginėje mokykloje. 
Tą dieną nebuvo jokios progos nueiti 
į bažnyčią. Autobusas nestojo, nors 
mes pradėjome zirsti, kad negalime nu 
eiti į bažnyčią. Sakėme, kur yra ta reli 
ginė laisvė? Vadovai aiškinosi ir ne
noromis sutiko leisti mus į bažnyčią.

Nuvykome į šv. Onos bažnyčią. Pa 
maldos buvo ypatingai gražios, čia pa
jutau, kokie lietuviai pamaldūs. Bažny 
čia buvo prikimšta žmonių. Nebuvo 
vietos viduj; kiti žmonės stovėjo gatvė 
je. Atrodo, kad komunistinė priespau 
da dar labiau sustiprino žmonių tikė
jimą. Manyje degė keistas jausmas. 
Juk mes Australijoje meldžiamės už 
Lietuvos Bažnyčią, o aš stoviu šv. 
Onos bažnyčioje, kurią tik nuobrauko
se mačiau. Buvau labai nustebinta ir 
paveikta tokio karšto žmonių tikėjimo.

Pamačiau ir Trakus. Seną Trakų pi 
lį, apie kurią man lietuvių savaitgalio 
mokyklos mokytojai pasakojo, štai 
ji, prieš mano akis! Pilies viduje sūdė 
ti kunigaikščių šarvai, senovės moterų 
drabužiai, papuošalai ir darbo įran
kiai. Dabar pilis restauruojama vasa
ros sezonui, nes vasaros metu pilį ap
lanko turistai iš visos Lietuvos, net iš 
Sovietų Sąjungos. Buvome ir Elektrė
nuose. Tai naujas Lietuvos miestas. 
Labai neįspūdingas. Mes naujų miestų 
ir pastatų matėme daug, bet jie visi

Skaitytoju laiškai
BRAZILIJOS LIETUVIO PAREIŠKIMAS

Rašau pareiškimą visSems mano drau
gams, iš Amerikos, Kanados, Vokietijos- 
ir kitur, kurie tiek daug man padėjo ir 
padeda.

Važiavau į Vokietiją studijuoti lietu
vių kalbos ir istorijos Vasario 16 gimna
zijoje, pagyventi tarp lietuvių ir sustiprin 
ti savo lietuvybę, galvojant aptie Brazili
ją, kur lietuvių padėtis yna gana silpna. 
Dabar, mokslo metų gale, žinau, kad daug 
išmokau gimnazijoje ir būsiu geriau pa
siruošęs dirbti mūsų bendruomenėje Bra
zilijoje. Išpildžiau visus savo norus, nu
važiavau į Lietuvą pamatyti savo sene
lių gimtinę, mūsų žemę, kuri taip vargsta, 
ir dėl kurios dirbame, gindami jos teises: 
religines ir tautines. Šitą aš visur da
riau, dariau ir Lietuvoje.

Iš Vokietijos kiekvienais metais būna 
„Tėviškės draugijos“ organizuojamos ke
lionės į Lietuvą: pasinaudoja jom ir mo
kiniai, kadangi pigiai išeina ir gaunamas 
dešimties dienų leidimas. Per „dešimt die 
nų“ šeimininkai mums parodė gražiausių 
ligoninių, sanatorijų ir Lenino paminklų 
(ir vieną seną užmirštą Vytauto pamink
lą). Į kaimą, į tą vietą, kuri mane daugiau 
šia domino, kur gimė mano senelis ir mo
čiutė, jie neleido važiuoti. (Iš viso kai
mus galėjome matyti tik pro traukinio ar 
autobuso langą.) Prašiau, kad mus nu
vežtų į Šiluvą arba į Kryžių kalną — ne
leido. Jie trukdė, kai norėjome eiti Did'į- 
jlį penktadienį j bažnyčią. Bažnyčios res
tauruotos, bet didelė dalis naudojama 
kaip paveikslų galerijos. Jie nepraleido 
progos pasišaipyti iš mūsų tikėjimo.

Paskutinę dieną šeimininkai prašė, kad 
padarytume pokalbį apie mūsų įspūdžius. 
Daug kas man patarė, kad neeičiau į po- 
kalbį, bet aš norėjau, kad jie žinotų, jog 
aš nebijau. Nebijojau pasakyti ir tiesą: 
mano patirtus nemalonius jau minėtus 
ir kitus dalykus, pvz„ Vilnius —■ rusų kai 
bos miestas, ar mano „malonumą“, kai 
nuėjau į vieną bažnyčią Vilniuje ir ją 
radau pilną dėžių. (Ta bažnyčia dabar yra 
sandėlis.) Viso šito „Gimtojo Krašto“ lai 
kraštyje jie nerašė nė skiemens. Tame 
straipsnyje apie mane vyravo gryna „Tė
viškės“ propaganda mano vardu. Aš, vie
nintelis iš Brazilijos, buvau labai įdomi 
jiems auka. Bet jeigu jau prieš tai buvau 
uolus sovietų priešas, po to dar .daugiau 
ir sąžiningiau dirbsiu prieš mūsų Lietu
vos melagius parazitus! Aš ne tik girdėjau 
iš kitų apie komunistų melagingą siste
mą, .bet dabar pats patyriau, kokia ji 
sukta. Man gaila lietuvių, į kurių bur
nas kokie nors reporterėliai sukiša savo 
pigią propagandą. Gaila Lietuvėlės, kuri 
turi pakęsti jos dvasios ir tiesos klastoto
jus.

Marcos Lipas

nuobodūs, neįdomūs. Geriau būtų 
mus nuvežę į Kryžių kalną ar į Šiluvą. 
Aplankėme ir sanatorijas, čia daug 
kas atvyksta gydytis: nuo nervų, reu
matizmo ir kitų ligų. Parodė purvo vo 
nias ir davė raminančių žolių paragau 
ti.

Pagaliau nuvykome į Kauną. Tai 
gražus Lietuvos miestas. Laisvės alėja, 
Čiurlionio ir Velnių muziejai, Mairo
nio namai, Vytauto bažnyčia, Rotu
šės aikštė, Lituanikos muziejus ir kt.

Danutė Baltutytė

Tiek daug esu girdėjus apie Darių ir 
Girėną, o dabar stoviu prie jų kapo. 
Nuostabu! Pamačiau ir tą „mėlynakį 
Nemunėlį“ ir Nerį. Nuvykau ir į tą 
vietą, kur mano mamytė gimė ir už
augo. Labiausiai patiko Laisvės alėja. 
Ten žmonės malonesni, nuoširdesni, 
visi kalba lietuviškai; ten rusai bijo kai 
bėti savo kalba. Ilgai vaikščiojome 
Laisvės alėja ten ir atgal. Jei gyven
čiau Lietuvoje, tai tik Kaune.

Aplankėme ir Dzūkiją. Labai gra
žus kraštas. Daug ežerų, kalvų ir kai 
nelių. Apsistojome Druskininkuose. Ir 
vėl sanatorijos. Nusibodo, ir pamiške 
nuėjau prie Nemunėlio. Oras buvo la
bai gražus ir nuotaika gera. Sėdėjau 
ant Nemuno kranto ir galvojau, kaip 
gera būtų mūsų visai šeimai čia kartu 
būti! Druskininkuose irgi daug rusų, 
kurie suvažiuoja čia gydytis, čia daug 
mineralinio vandens, kuris turi gydy
mo galios.

Grįžę iš Druskininkų, užkandome 
ir sėdome į traukinį, kuris mus nuve
žė į Klaipėdą. Mūsų grupė buvo labai 
laiminga, nes gavo progos nuvykti į 
Klaipėdą prie Kuršių marių ir Baltijos 
jūros. Važiavome visą naktį. Išlipome 
Klaipėdoje, čia mažiau saulės negu 
Vilniuje. Buvo žymiai vėsiau. Aplan
kėme visą miestą, uostą, Klaipėdos 
skulptūrų parką, kuriame lakstė gra
žios voverytės. Jų nebuvau iš taip ar
ti mačiusi.

Kėlėmės keltu į jūros muziejų, ku
ris yra pačiame Kuršių marių gale. 
Nieko ypatingesnio. Būtų buvę malo
niau pavaikščioti po smėlio kopas. Vi 
sa mūsų grupė buvo visuomet geroje 
nuotaikoje ir dažnai pasigirsdavo dai 
na. Lietuviai mus stebėjo ir į mus keis 
tai žiūrėjo. Pastebėjau, kad žmonės 
Lietuvoje yra labiau užsidarę. Tur 
būt priespauda ir svetimųjų valdžia 
neigiamai veikia.

Gavau progos aplankyti Kristijono

DIDŽIOSIOS KOVOS ŠACHMATŲ 
LENTOJE

Didelis, 2 savaites užsitęsęs County 
Hall, Londone, vadinamas ^Phillips & 
Drew Kings Chess Tournament“, baigtas 
gegužės 11 d. Jau trečias toks didelis tur 
nyrąs toje pačioje vietoje (1980, 1982 ir 
šiais 1984 m.). Didelis ne dalyvaujančių 
skaičiumi, bet šachmatininkų pajėgumu.

šiame turnyre dalyvavo 14 ir visi tarp 
tautiniai didimeisteriai (Grand Masters), 
įskaitant ir pasaulio čempioną A. Karpov, 
kuris ir laimėjo turnyrą su 9 taškais. Iš
lošė 6 partijas, 6 baigė lygiomis ir vieną 
pralaimėjo. (Kiekvienas žaidė po 13 par
tijų). M. Chandler (Anglija) ir L. Polyga 
yevsky (USSR) atsiliko tik vienu tašku 
— surinko po 8 taškus; J. Timman (Olan 
dija) 7| t., Y. Seiravan (USA) ir Z. Ribli 
(Vengrija) po 7 t., V. Korchnoy '(Šveicaii 
ja), R. Vaganyan (USSR) po 6| t., T. 
Miles, J. Speelman (abu Anglija) ir U. An 
derson (Švedija) po 5| t., E. Torre (Fili
pinai), J. Nunn ir J. Mestel (abu Angli-
ja) po 5 taškus. Pirmas prizas 3500 sv., ki 
ti palaipsniui mažesni.

Šiame turnyre šiokia tokia staigmena, 
kad V. Korchnoy, anksčiau kandidatavęs 
į pasaulio čempiono titulą, užėmė tik 
septintą vietą. Taip pat stebėtina, kad 
čempionas A. Karpov pralošė partiją E. 
Torre, kuris čia užėmė tik 12-tą vietą.

Paminėtina, kad kas ketveri metai bū
na turnyras dėl pasaulio čempiono titulo. 
Toks turnyras ‘įvyks šį rudenį. Zoniniai 
turnyrai jau baigti ir pušbaigmėj rungėsi 
Vilniuje du likę kandidatai: Smyslov ir 
Kasparov. Teisėjavo eilę metų Nepr. Lie
tuvoj buvęs šachmatų čempionas Vladas 
Mikėnas. 20 metų amžiaus Gary Kaspa
rov, kuris 17 m. būdamas jau įsigijo did- 
meisterio titulą, sumušė 1957-58 metais 
buvusį pasaulio čempioną Smyslovą 
8|:4į! Taigi, šis jaunuolis šį rudenį susi
tiks su pasaulio čempionu A. Karpovu. 
Tai bus titaniškos kovos šachmatų lento
je!

A. Bučys

Donelaičio vidurinę mokyklą. Moki
niai mus priėmė su šiltomis šypseno
mis. Mokyklos uniformos mane nuste
bino: juosvos spalvos, lyg pasiruošę į 
laidotuves vykti. Mane įsileido į litera 
tūros pamoką. Įėjau į klasę ir pastebė 
jau medinius suolus ir išsigandusius 
mokinius. Priekyje raudona vėliava. 
Mokykloje labai griežta tvarka. Susi
pažinome su Klaipėdos jaunimu. Dau 
guma nuoširdūs, bet keletas, „išrink
tų“ su mumis susipažinti, atsargūs. 
Čia jaunimas neturi jokių ryšių su už 
sieniu. Daugumas net nežino kas už
sienyje vyksta. Jie labai susidomėjo 
Vasario 16 gimnazijos vardu. Nežino
jo kas yra Vasario 16! Jiems buvome 
pristatyti, kaip atvykę iš Vokietijos 
diplomatai. Ar ne juokinga!

Nuvykome prie Baltijos jūros. Sura 
dome saulės aukso gintaro. Jei ta jū
ra nebūtų buvusi Baltija, man ji būtų 
visai nemiela. Vakare jaunimas tikėjo 
si pasilinksminti, pabendrauti, bet, de 
ja, viskas užsibaigė 11 vai.

Palangoje aplankėme gintaro muzie 
jų, kuris yra labai įdomus. Ten 
buvo žaislų, padarytų iš gintaro ir vi 
šokiausių papuošalų. Labai gražūs Pa 
langos atstogautojų namukai. Miestas 
ramus, tikra poilsio ir atostogų vieta. 
Daug statoma naujų pastatų. Lietuva 
vis didėja! Oras pablogėjo, net pradė
jo snigti. Užlipau ir ant Birutės kalno, 
iš kur matėsi Baltija. Tai vis Lietuva, 
mūsų tėvų žemė! Kokia tu graži!

Pasimatymas Paryžiuje
Paryžius visais laikais turėjo ir tebe

turi magišką patrauklumą. Ilgus šimtme
čius jis buvo tarsi pasaulio kultūros ir so 
fikacijos centru. Tai apima meną, archi
tektūrą, literatūrą, filosofiją, istoriją, re
ligiją ir net tokius paviršutiniškus 'bet 
reikšmingus dalykus kaip mados, kvepa
lai ir maisto patiekalai. Neveltui sakoma, 
kad jei prancūziškam padaže išvirtum tele 
fono .knygą — ji būtų skanumynas.

Nežinau, ar Paryžiius turi įtakos ir duo 
da įkvėpimo garsiems žmonėms, ar gar
sūs žmonės padaro Paryžių tuo kuo jis 
yra. Čia ir mes lietuviai turėjom ir tebe
turim keletą .garsenybių. Čia gyveno ir 
kūrė Oskaras Milašius, čia šiuo metu gy
vena prof., nepriklausomos Lietuvos ats
tovas Jurgis Baltrušaitis.

Gegužės mėn. įpusėjus, atostogaudamas 
Europoje, negalėjau nesustoti Paryžiuje, 
nes tai ibūtų lygu atostogoms Romoje ne
pamačius popiežiaus. Prisipažinsiu, kad 
pagrindinis kelionės į Paryžių tikslas bu
vo aplankyti mielus draugus ir bendradar 
bius Birutę ir Adolfą Venskus. Planavau 
pas juos sustoti vienai dienai, nes laikas 
toks brangus, o jiems jis turi būti dar 
brangesnis. Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Europos Tarybos darbai ir posė
džiai, VLIKo atstovavimas Europos Parla 
mente, Atstovavimas LKDS Europos ir 
Pasaulio krikščionių demokratų .suvažia
vimuose, ELTA prancūzų kalba. Pasaulio 
Lietuvių Katalikų 'Moterų Organizacijų 
atstovavimas Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unijoj — tai vis ponų Vens 
kų veiklos laukai. Deja, iš tos vienos pi a 
nuotos dienos pasidarė trys trumpos mie
los dienos. Juk reikėjo sui p. Venškais ap
tarti eilę Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos darbų, planų ir tolimesnių 
ėjimų. Inž. Adolfas Venskus yra LKDS 
CK narys, gerai pažįstąs Europos politi
ką ir eilę žymių žmonių, yra labai naudin 
gas CK savo patarimais ir sumanymais. 
Be to, juk reikėjo vėl žvilgtelėt į Notre Da 
me,į Lo-uvrą, Triumfo Arką ir kitus šio 
metropolio stebuklus. Ponai Venskai ne
atleido nepavaišinę gražiausiuose, geriau
siuose ir aukščiausiuose restoranuose, at 
gaivinę garsiais prancūzų vynais.

Vizito apvainikavimas buvo jauki vak-a 
ronė p. Venskų namuose, kur turėjau pro
gos susipažinti su p.p. Baltrušaičiais. 
Prieš keletą savaičių Vakarų Vokietijos 
ir Prancūzijos žymiausiuose laikraščiuo
se pasirodė ilgi straipsniai apie prof. Jur 
gį Baltrušaitį. Prof. Baltrušaitis yra pašau 
linio garso meno istorikas ir buvo lyg ir 
nedrąsu, nors miela, paspausti jam ranką. 
Norėjosi pasakyti jam ką nors gražaus, 
bet milžino akivaizdoje žmogus lieki be 
žado. Ką gali pasakyti žmogui, kurio kny 
gas spausdina didžiulės Prancūzijos lei
dyklos. Paskutinė knyga „Aberrations“ iš 
leista 10,000 tiražu ir išparduota per dvi 
dienas. Gi šios rūšies knygos skaitomos 
tik laibai išsilaivinusių žmonių. Profeso
riaus nuoširdumas ir atvirumas mane 
tuoj nuginklavo. Pasirodo ir pasaulinio 
masto garsenybės valgo ir geria tai ką 
mes mirtingieji.

Šalia savo darbų Parnase, prof. Baltru
šaitis eina Lietuvos atstovo Prancūzijoje 
pareigas. Jo, kaip diplomato pastabas 
„Pro Memoria“ gaunu ir aš. Tai tylus dar 
bininkas su plačiomis pažintimis pran-

Važiuodami atgal traukinyje sutiko 
me dainininką Vytautą Kernagį. Jis 
mums dainavo, o mes jam.
Daugiausia laiko praleidau Vilniuje. 

Apžiūrėjome visus muziejus, net nusi
bodo po muziejus slampinėti. Teko nu 
eiti į Kauno artistų grupės „rock ope
ra“ spektaklį: „šiaurės Mergelė“. Pa
statymas vyko Vilniaus naujuose ope
ros rūmuose. Rūmai labai gražūs ir 
modernūs. Spektaklyje žiūrovai gra
žiai apsirengę.

Valgėme restoranuose. Aišku, tie 
restoranai, kur mus vedė, buvo labai 
geri tik padavėjos nemandagios; lyg 
policininkės labai griežtos, be šypse
nos veide.

Tai tokia mano Lietuva! Gamtos 
grožis mane sužavėjo. Dabar suprantu, 
kodėl mano tėveliai jos yra išsiilgę ir 
apie ją tiek daug kalba. Nusivyliau esą 
ma santvarka ir propaganda, kuri yra 
slegianti.

Patariu kiekvienam užsienyje gyve
nančiam jaunuoliui-ei nuvykti į tėve
lių gimtinę ir pačiam pamatyti ją. Da 
bar supratau, pamačiusi Lietuvą, kad 
visi tie metai praleisti lietuviškoje mo 
kykloje, lietuviškose organizacijose ir 
bendrai lietuviškame gyvenime ir veik 
loję, buvo verti. Džiaugiuosi, kad mo 
ku lietuviškai kalbėti ir visas lietuviš
kas jaunimas išeivijoje turi nepasiduo 
ti ir kovoti dvasiškai ir fiziškai, kad 
Lietuva būtų išlaisvinta nuo raudono
sios tarybinės vėliavos ir vietoj jos 
plevėsuotų visuose Lietuvos miestuo
se ir laukuose geltona, žalia ir raudo
na vėliava. Tik šiose spalvose lietuviui 
nušvis laisvė.

(„Mūsų Pastogė“)

I cūzų mokslininkų ir politikų sferose. Daž 
nai susitinka ir. pietauja su aukštais vals 
tybės pareigūnais, kur sužino ir apspren
džia daug problemų sąlytyje su padėtimi 
okupuotoj Lietuvoj, Prancūzijos valdžios 
pažiūromis ir net okupanto pastangomis 
įtaigoti pasaulio politiką ir infiltruoti įvai 
rias išeivijos organizacijas. Prez. Ch. De 
Gaul keliomis progomis svečiavosi pas p. 
Baltrušaičius. Ponia Baltrušaitienė taip 
pat labai miela, pažįstanti pavergtos Lie
tuvos problemas. Jos kalboje ir išsireiš
kimuose matosi erudicija ir gražus pary
žietės humoras. Priėmime pas Venskus 
taip pat teko sutikti mūsų mielą prietelį 
prof. Bronį Kasią, kuris tuo metu atos
togavo Paryžiuje ir arch. Eduardą Vitkų, 
kuris šiuo metu yra Amerikos tarnyboje 
Vokietijoje, kurį laiką gyvenusį Čikagoje 
ir gerai pažįstamą čikagiečiams.

Grįžus, pergyvenant patirtus vaizdus ir 
rūšiuojant girdėtas ir diskutuotas mintis, 
darosi neaišku, kaip žmonės, gyvenantys 
visą laiką Europoje, geriau supranta 
Amerikos lietuvių išeivių problemas ir jų 
sprendimus negu dalis vietinių. Paryžie- 
čiams labai aiški VLIKo, Amerikos Lietu 
vių Tarybos ir LB paskirtis ir veiklos lau 
kas. Jiems nesuprantamas kai kurių vei
kėjų noras išsilieti visur ir, vietoj gilios 
sraunios vagos, turėti telkšančią balą. Ne 
žinau kas čia kaltas: stoka erudicijos, ne
turėjimas pakankamai informacijos, o 
gal, nenorėčiau vartoti šio žodžio — blo
ga valia. O gal tenka sutikti su prof. Ere
tu ir mūsų garbės nariu Inž. Antanu Ru- 
džiurni, kad tai yra palikimas 200 metų 
rusų užmestos vergijos, persekiojimų ir 
nepasitikėjimo. Išvykdamas iš Paryžiaus, 
atsigaivinęs Paryžiečiams tipišku, idealiz
mu, juokavau, kad mes, kurie neturim 
sunkumų suprasti ir permatyti darbų pa 
sidalinimo ir susitarimų reikšmę, nors ir 
išmokslinti kitokiose sistemose, turbūt 
esam padaryyti iš to paties molio.

Pr. P. (LKDSB.)

LAISVŲJŲ LATVIŲ FESTIVALIS
Laisvojo pasaulio latvių dainų šventė, 

kuri yra ruošiama kas antri metai, šiais 
metais įvyks liepos 31- rugpjūčio 5 dd. 
Muensteryje, Vak. Vokietijoje.

TLSIAMEMAI VOKIETIJOJE
JŪSŲ TEISĖS, SUDARANT 

TESTAMENTĄ
(Teisingumo ministras informuoja)

Ginčai dėl palikimo sugriovė jau ne 
vienos šeimos gerus santykius. To galite 
išvengti, jei jūs prieš mirtį iš anksto pa
galvosite, kam paliksite savo turtą. Su
darant testamentą jūs galite pasirinkti, 
kam paakinate savo turtą. Sudarant tes
tamentą turėtumėte žinoti:

1. Testamentas turi būti rašomas pa
ties patikėjo ranka ir jo paties pasirašy
tas. Rašomąja mašinėle rašytas testamen
tas, arba nors ir paties ranka rašytas, bet 
be parašo, negalioja. Parašas turi būti 
pilnas, su vardu ir pavarde, kad nebūtų 
abejonės, kam tas parašas priklauso. Tes
tamente turi būti nurodyta vieta ir data, 
kur ir kada testamentas sudarytas.

2. Nuo jūsų pačių priklauso, ar jūsų 
pačių surašytą testamentą pasidėsite pas 
save, ar duosite kieno nors apsaugai. Tik 
tokį testamentą pačiam kur nors paslė
pus, jis gali būti, reikalui esant, nesu
rastas, arba kur nors užmestas ir nesuras 
tas. Todėl siūloma testamentus perduoti 
saugoti notarui arba teismui. Tokiu atve_ 
j u po mirties testamentai perduodami 
tuoj aus atitinkamai įstaigai dėl jų atsklei 
dimo. Kiekvienu atveju turite kam nors 
iš patikin u asmenų pasakyti, kad esate 
padarę testamentą ir kur jis yra.

3. Geriausia, žinoma, padaryti notarinį 
testamentą, pas notarą. Galima savo 
paskutinę valią pareikšti notarui žodžiu, 
arba pačiam parašyti ir perduoti notarui. 
Notaras yra įpareigotas jums visapusiš
kai padėti, patarti.

4. Notarinis testamentas visuomet pasi
lieka notaro žinioje, ir palikėjo mirties at 
veju notaras praneša paveldėtojams. Už 
notaro sudarytą testamentą reikia mokė
ti priklausomai nuo palikimo vertės.

5. Vedusieji (vyras su žmona) gali su
daryti bendrą testamentą. Tokiu atveju 
užtenka, jei vienas iš jų surašo savo ran
ka testamentą ir abu pasirašo (pilnu var
du ir pavarde, vieta, data).

6. Jei abu tėvai nori, kad po vieno iš jų 
mirties j u palikimas pereitų kitam part
neriui, bet ne vaikams, turi testamente 
nurodyti, kad vienam iš jų mirus, visas 
turtas pereina kito partnerio nuosavybėn. 
Tokiu būdu vaikai paveldi tėvų palikimą 
tik abiems tėvams mirus.

7. Testamentą galite atšaukti ar pakeis
ti:

a) Paties palikėjo ranka surašytą tes
tamentą galima pačiam palikėj ui sunai
kinti arba palikėjo ranka užrašyti „ne
galioja“. Nauja data parašytas testamen
tas pakeičia senąjį.

b) Viešą testamentą, t.y. notaro surašy 
tą testamentą, galima atšaukti, j'į pačiam 
patikėjų! atsiimant iš saugojamos vietos 
(pas notarą).

c) Vyro ir žmonos sudarytą bendrą tęs 
tamentą gali vienas iš partnerių jį pa
keisti ar atšaukti, tol, kol kitas partneris 
dar yra gyvas. Šitoks atšaukimas ar pa
keitimas bendro testamento galimas tik 
per notarą. Bendrą, notaro sudarytą, tes
tamentą galima pakeisti ar atšaukti tik 
abiems partneriams kreipiantis pas testa
mentą sudariusį notarą.

8. Testamentą sudaryti negali jaunuo
liai iki 16 metų. Jaunuoliai tarp 16 ir 18 
metų gali sudaryti testamentą, bet tik 
pas notarą (notarinį).

(Iš vietinės spaudos laisvai vertė
inž. R. Hermanas)

AHMAD SHAH MASUD GYVAS
Balandžio ir gegužės mėnesiais sovie

tams vykdant plataus masto ofenzyvą 
prieš afganų kovotojus Panshir slėnyje, 
Kabule buvo pranešta, kad mūšių metu 
buvęs paimtas į nelaisvę žymusis afganų 
rezistentu vadas Ahmad Shah Masud. Da
bar iš diplomatinių šaltinių patiriama, 
kad Masud nebuvo paimtas į nelaisvę ir 
tebevadovauja rezistentų karinėms opera 
cijorrs prieš sovietus Panshir slėnyje, ši 
žinia netiesioginiai patvirtina informaci
jas, kad Panshir slėnyje Raudonoji armi 
ja, nors ir panaudodama gausias pajėgas 
— sakoma apie 20 tūkstančių karių, — 
neįstengė nugalėti afganų rezistentų pa
sipriešinimo. Pagal paskutines žinias, lais 
vės kovotojai čia iš savo įsitvirtinimų kai 
nuošė vis dažniau vykdo puolimus prieš 
slėnyje esančius sovietų kariuomenės da 
linius, padarydami sovietam didelių nuo
stoliu. Spauda praneša, kad ir sostinėje 
Kabule pastaruoju metu pagausėjo rezis
tentų puolimai ir sabotažo veiksmai.

YORKSHIRE TOURS
49 THORNTON LODGE RD., HUDDERSFIELD HD1 3JQ 

Tel. (0484) 24269 
SIŪLO

JkTOSTOG-JkS VIBMIUJE
RUGSĖJO MĖN. 4-14 IR 11-21 DIENOMIS UŽ 200 SVARŲ 

Kelionė autobusu ir traukiniu (miegamuoju vagonu).
Iki Budapešto autobusu, o iš ten 30 valandų kelionė traukiniu į 

Vilnių.
Penkios dienos Vilniuje.
Viešbutis su pilnu aprūpinimu, maistu ir gera programa.
Karo metu sugriauti namai dabar jau atstatyti. Senamiestyje 

yra įdomių Viduramžių pastatų.
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ros stovykla — liepos 21 — rugpjūčio 5 
Romuvoje, Huettenfelde. Mokestis: 200 
DM už dvi savaites.

XXXI Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 
— rugpjūčio 5 d.d. Augsburge, St. Ulrich 
Akademijos namuose, Kappelberg 1. Mo 
kestis: 350 DM., registracijos mokestis — 
65 DM. Registruotis: Frl. J. Barasas, 8000 
Muenchen 50, Rubinstr. 1.

Iškilmingos pamaldos Koelno katedroje 
už Persekiojamą Bažnyčią ir šv. Kazimie 
ro 500 m. sukakties minėjimas — rugsėjo 
29 d., 15 vai.

Lietuvių kultūros instituto suvažiavi
mas Romuvoje — spalio 19-21 d. Bus skai 
tomos 5 viešos mokslinės paskaitos.

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje — spalio 26-28 d.

Pasaulio Liet. Evangelikų Jaunimo su
važiavimas — rugpjūčio 15-25 dienomis, 
Annabergo pilyje, V. Vokietijoje.

Pamaldos „Už persekiojamų Bažnyčią 
Lietuvoje“ — spalio mėn. 6., Koelno kate
droje, V. Vokietijoje. Pradžia 16 vai.

Tautos šventės minėjimas ir lietuvių 
sąskrydis Nottinghame — rugsėjo 22 d.

SPAUSTUVĖS ATOSTOGOS
Spaustuvės tarnautojai ir laikraščio re

dakcija vasaros atostogas šiais metais pra 
deda liepos 30 d. Po atostogų laikraštis iš
eis rugpjūčio 17 d.

A.A. S. KOTAVIČIAUS AUKA
Kovo 23 d. Coventryje miręs a.a. Stasys 

Kotavičius savo testamente „Europos Lie 
tuviui“ paliko 100 svarų.

AUKOS SPAUDAI
J. Pyragas — 60 DM.
J. Ruzgys — 15 sv.
J. Paberžis — 15 sv.
F. Skėrys — 10 DM.
P. Liesis — 1 sv.
Visiems dėkojame.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Rimas Vėžys, grįždamas iš tarnybos 

Saudo Arabijoje 'į Čikagą, kelis vakarus 
lankėsi Lietuvių Namuose. šį rudenį ža
da atvykti atostogų į Europą.

Bradfordas
PUSMETINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Susirinkimas šaukiamas liepos 22 d., 

sekmadienį, 2.30 vp.p.
Dienotvarkėje valdybos pareigūnų pra

nešimai ir 'klubo veiklą Mečią Mausimai. 
Kviečiami nariai gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

W olverhamptonas
TAUTOS ŠVENTĖ

Ją minės eta „Šiluvos“ draugija ir DEL 
Katalikų Bendrija rugsėjo 8 dieną, 18 
vai,, Ukrainiečių salėje.

Visi iš visur malona'i kviečiami daly
vauti.

Šiluvos Moterų Draugija

Nottinghamas
JAUNIMO SKYRIUS NOTTINGHAME
Liepos mėn. 7 dieną Nottinghame buvo 

atgaivinta DBL Jaunimo Sąjunga.
Į naują valdybą įeina pirmininkas P. 

Anužis, sekretorė Nijolė Vainoriūtė.
Šis branduolys dės visas patangas pri

traukti daugiau apylinkės jaunimo ir iš
plėsti šio skyriaus veiklą. DBL Jaunimo 
Siga stengiasi naujomis jėgomis atgaivinti 
D. Britanijoje išsiblaškiusio lietuviško 
jaunimo veiklą ir į savo eiles įtraukti dau 
giau naujų išsilavinusių jėgų, kad galėtų 
ir toliau tęsti Lietuvos laisvės kovą.

Nottingham© DBL Jaunimo iS-ga
JONINIŲ VAKARAS

Išlaikydama lietuviškas tradicijas, Not 
tinghamo Moterų Draugija suruošė šau
nų Jonų paminėjimą. Buvo neužmiršti ir 
Petrai su Antanais, o susėdus prie stalų, 
net pačioms šeimininkėms pritrūko vie
tos.

Visus susirinkusius pasveikino Moterų 
Draugijos vardu T. Gudliauskienė, paaiš
kindama, kad naujoji pirmininkė E. Ci- 
gansikienė yra išvykusi atostogų ir ją tą va 
karą pavaduos p. Damaševičienė. Sugiedo
jus Janams „Ilgiausių Metų“ ir A. GudL 
liauskui sukalbėjus maldą, pradėjome ra 
gauti Joninių skanumynų, kuriais buvo ap 
k-auti stalai.
Vos paragavus užkandžių, „Rūtos“ duetas 
pradėjo Joninėms pritaikytą programą, 
kurią, ąžuolų lapų vainiku pasipuošęs ir 
mojuodamas paparčių šluota, bandė pra
vesti Algiukas. Sudainavus keletą daine
lių, buvo ieškoma paparčio žiedo, kuri ra 
do Nijolė. O jos pageidavimas, — kad 
šiais metais susirastų gražų ir ,bagotą‘ vy 
•ą!

Padainuota, pasilinksminta, — tikroje 
'tuviškoje dvasioje praleistas vakaras.
Pa’inkėtina naujai Moterų Draugijai sėk 

lės ir ištvermės jos darbuose.
H.G.

Škotija
TORONTO „GINTARAS“ 

ŠKOTIJOJE
Liepos mėn. 28 d. „Gintaro“ an

samblis išpildo programą CARDI
NAL NEWMAN teatro salėje Bells- 
hill.

Programos pradžia 6 vai. p.p., pra
sideda punktualiai, bilietai gaunami 
lietuvių klube: 79 A Calder Rd., Mos
send Bellshill Lanarkshire. Bilietų 
kaina 2 sv. Laukiame svečių iš tolimų 
vietovių. Ušsakant bilietus, prašome 
prisiųsti atitinkamą sumą, siunčiant 
pašto perlaidą ar banko čekį. Klubo 
vardu.

Rengėjai

PAMALDOS
Leedse — liepos 22 d., 12.30 vai., Holy 

Rosary bažn.,
Manchesteryje — liepos 29 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 22 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — Mepos 29 d., 11.15 vai., 

Židinyje.

VOKIETIJA
KOKS BUS NAUJASIS BERNIUKŲ 

BENDRABUTIS?
Šiuo klausimu rašėme jau, bet dar ne

galime į jį tiksliai atsakyti. Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos ir Vokietijos LB 
Valdybos nariai su architektu prof. Becku 
(iš viso 13 asmenų) gegužės 25 dvi su pu 
se valandos svarstė naujo bendrabučio pla 
nūs. Architektas atsigabeno porą bendra 
bučio maketų ir visą krūvą brėžinių. Jis 
pateikė du projektus: vieną kryžiaus pa
vidalo, o kitą — trikampio formos. Pasi
sakė už kryžinį projektą, kur beveik visi 
kambariai orientuoti į rytų, pietų ir va
karų pusę. Pastebėjo, kad izoliacijai bus 
panaudotos naujos medžiagos, taip kad 
naujasis pastatas bus ramesnis už mer
gaičių bendrabutį, su kuriuo jis bus su
jungtas. Architekto projektas numato su
jungimą iš šiaurės pusės. Svarstytas ir 
sujungimas iš pietų pusės. Tada berniukų 
bendrabutis būtų toliau nuo klasių pasta
to — giliau į parką. Valdžios įstaigos yra 
(įspėjusios, jog būtų žiūrima, kad kuo ma 
žiau reiktų nukirsti didesnių medžių.

Gegužės 26 Kuratorijos nariai statybos 
planus toliau Svarstė. Naują projektą pa
teikė dipl. inž. Alfredas Lucas.

DBL JAUNIMO S-GOS VALDYBOS 
III-SIS SUSIRINKIMAS

DBLJS Valdybos trečiasis susirinkimas 
įvyko Nottinghame liepos 6-8 d. Daly
vavo Romas Juozelskis, Algis Kuliukas, 
Gerardas Jakimavičius ir Vidas Puodžių 
nas. Negalėjo dalyvauti Ingrida Petraus
kaitė.

Susirinkime svarstyta:
1. Iždininko pranešimas;
2. DBLJS ryšiai;
3. DBLJS Naujų narių verbavimas;
4. DBLJS verbavimo išvykos;
5. DBLJS Metinis Jaunimo Savaitgalis 
(LITHEX IV);
6. Politinis veikimas (Baltic Cruise, 

Baltijos savaitgalis);
7. DBLJS pastangas rinkti veiklai lėšas.
Plačiai apsvarstyti bendri Sąjungos rei 

kalai per ilgą, sunkų, trijų dienų savaitga 
lį. Buvo nuspręsta steigti Jaunimo Sąjun 
gos skyrius. Tai pagyvintų veiklą ir pa
lengvintų Centro Valdybos darbą.

Valdyba nutarė imtis reikalingų prie
monių finansų reikalu. Programa parei
kalaus nemaža lėšų.

Su Dievo palaima ir Lietuvių Bendru© 
menės moraline parama, tikimės savo už 
davinius įvykdyti.

DBLJS Valdyba
P.S. Dėkojame p. H. Gasperui, kuris 

„Skaitytojų laiškuose“ taip gražiai atsilie 
pė apie mūsų veiklą. Toks įvertinimas 
skatina mus dar veikiau plėsti šio krašto 
lietuviškojo jaunimo apjungimo darbą.

EUROPOS 31
LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ

Lietuviai
pasaulyje

PLB PIRMININKAS BUS EUROPOJE

LIEPOS 31 D., 7 VAL. V AK.,
THE COMMONWEALTH INSTITUTO SALĖJE, 

KENSINGTON HIGH ST., LONDON, W.8,

ĮVYKS TORONTO „GINTARO“ ANSAMBLIO

KONCERTAS
PROGRAMOJE DALYVAUS 40 ŠOKĖJŲ IR DAINININKŲ

Koncertą rengia DBLS Londono I skyrius.
BILIETŲ KAINOS: 2.50 ir 3.50 sv.

Ekskursijoms iš provincijos bilietai papiginti.

Bilietus užsisakyti iš anksto galima:
Lietuvių Namuose — Tel. 727-2470, pas Z. Jurą — Tel. 460-2592.

Visi kviečiami atvykti pasigrožėti šiuo iškiliu Kanados 
lietuvių ansambliu.

KVIETIMAS
štai jau esame šių metų tradicinės 

skautų vasaros stovyklos išvakarėse. 
Stovykla įvyks liepos 28 — rugpjūčio 
4 dienomis Lietuvių Sodyboje. Tai jau 
35-ji išeivijoj, sukaktuvinė, lietuvio 
šventojo Kazimiero 500 metų sukaktį 
minint.

Nors kad ir trumpą savaitėlę, ban
dysime pagyventi lietuviškoj skautiš
koj šeimoj, įsigyti daugiau tautinių ži
nių, skautiško patyrimo.

Kas rytą kils trispalvė, skambės Tau 
tos himno aidai ir maldos giesmė „Ma 
rija, Marija...“

Mielus tėvelius, rėmėjus, kurie ne
pailstamai teikė mūsų stovyklai pini
ginę paramą, o taip pat ir visą lietu
višką visuomenę maloniai kviečiu ap
lankyti mus stovyklaujančius, ypač per 
iškilmingą sueigą, paskutinį uždary
mo laužą — ŠEŠTADIENĮ, RUG
PJŪČIO 4 D., 3 VAL. P.P.

Lauksime! Iki pasimatymo stovy
kloje.

s. S.B. Vaitkevičius 
LSS Europos Rajono Vadas

AUKOS STOVYKLAI
Nottinghame gyvenantis Ignas Juška, 

80 m. amžiaus pensininkas visų instituci
jų nuoširdus rėmėjas, per ilgus metus ne 
pamiršdamas savo aukomis tų organizuo 
jaunų stovyklų ir šiais metais per Z. Jurą 
skyrė savo pensijos 40 svarų sutaupąs 
skautų stovyMai.

Mielam I. Juškai nuoširdžiai skautiškai 
dėkojame Ir linkime Aukščiausio teikiamų 
jėgų ir sveikatos dar ilgus metus lik
ti mūsų lietuviškam-skautištkam ratelyje. 
Dieve padėk.

Londone Lietuvių Namų gyventojas, 
„Senas Pensininkas“, (pavardė nežinoma) 
per v.s. Jarą Alklį, skautų stovyklai skyrė 
10 svarų.

Mielam „Senam Pensininkui“ reiškia
me nuoširdų ir skautišką AČIŪ!

Skautų vadija

KRYŽIAUS ŠVENTINIMAS
Po ilgo remonto Augsburgo lietuvių kry 

žius jau atstatytas ir bus iškilmingai pa
šventintas Europos Liet. Studijų Savaitės 
metu. Iškilmės 'įvyks antradienį, Mepos 31 
d., 16 vai.

Šventinimo apeigas atliks Augsburgo 
vyskupas dr. Josef Stimpfle ir lietuvių 
vysk. dr. Antanas Deiksnys.

PROGRAMOS PAKEITIMAI
Dėl kryžiaus šventinimo liepos 31 d„ 

antradienį, ekskursija į Bavarijos pilis 
turbūt bus liepos 30 d1., pirmadienį.

Rugpjūčio 2 d., ketvirtadienį, vietoj ne 
atvykstančio prof. Remeiklo, paskaitą 10 
vai. skaitys Vincas Bartusevičius, M.A., 
tema: „Pasaulio lietuvių bendruomenės 
sąranga ir problemos“.

Tą pačią dieną, 15 vai., kalbės PLB Cen 
tro valdybos pirmininkas. Tema: „PLB 
veikla ir planai“.

DAR YRA VIETŲ
Dar yra vietų St. Ulricho akademijos 

namuose ir dar nevėlu užsirašyti.
Kambariai labai geri, su dušu ir visais 

patogumais. Maistas labai geras. Progra 
ma pilna ir įdomi. Patys namai gražiame 
Augsburgo kvartale. Labai puiki vieta 
praleisti atostogas, ir kaina tik 
50 DM dienai.

Registruotis: Frl. J. Barasas, 
8000 Muenchen 50.

Rub instr. 1.
West Germany.

Pilna Studijų Savaitės programa bus at 
spausdinta „Europos Lietuvyje“ kitą sa
vaitę.

Manehesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klu
bo valdyba šaukia svarbų metinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks liepos 22 d., sek 
miadienį, 4 vai. p.p.

Anksčiau skelbtas susirinkimas neįvyko 
dėl to, kad susirinko per mažas narių 
skaičius.

Susirinkimas vyks anksčiau paskelbta 
tvarka.

Prašome visus narius būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

SENIAUSIO KLUBO NARIO 
PAGERBIMAS

Liepos 7 d. M. Lietuvių klubas pagerbė 
seniausią klubo, narį Edvardą Vitkauską 
Ir surengė jo garbei pobūvį, kuriame daly 
vavo apie 30 žmonių.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
V. Bernatavičius ir sukalbėjo vaišių stalo 
palaiminimo maldą. Po užkandžių ir pir
mųjų tostų, jis supažindino visus su E. 
Vitkausko, praeitimi ir darbais, pareiškė, 
kad jis yna vienas iš geriausių klubo na
rių ir įteikė jam ir jo žmonai (ji nedaly
vavo) klubo dovanas. Jam visi sugiedojo 
Ilgiausių Metų. Maistą paruošė M.L. Mo
terų Ratelio „Rūta“ moterys. Visi pasi
linksmino Ir linksmai praleido laiką.

E. Vitkauskas, kuriam neužilgo sueina 
85 m. amžiaus, lietuvių klubą pradėjo lan 
kyti 1929 m.., kurį tada lankė ir lietuviai, 
ir lenkai. Tuo metu klubas buvo Filling 
Street, o prieš tai — arti kitoje vietoje, 
iš kurio persikėlė į šį; vėliau persikėlė 'į 
Rochdale Road. Jo brolis Tony (j;au mi
ręs) kurį taikią buvo to klubo sekreto
riumi. Dabartinis Manchesterio liet, klu
bas yra ketvirtas. Edvardas visą savo gy 
venimą dirbo statyboje. Mums ieškant klu 
bui tinkamo namo, jis nurodė dabartinį, 
kuris ir buivo nupirktas, ir davė praktiškų 
patarimų; pradinį namo remonto darbą 
atliko jis pats.

Albu Vitkauskai, būdami maži, neteko 
abiejų savo tėvų, kurie buvo lenkai. Juos 
globoti pasiėmė lietuviai. Nuo to laiko pal 
sirišo prie lietuvių ir dažnai lankėsi mū
sų klube ir lietuviškuose parengimuose. 
Edvardas dar tebėra gana stiprus (dar 
norėtų dirbti) ir dažnai ateina į mūsų 
klubą. Žmona, kadangi ji negeria ir ne
rūko, be to, ir sveikata1 neleidžia, atsilan
ko retai. Su ja jis susilaukė 10 vaikų: sep 
tynių sūnų ir trijų dukterų, kurie ingi ret 
karčiais ateidavo į klubą.

E. Vitkauskui, sulaukusiam tokio ilgo 
amžiaus, visi jam linkime geros sveikatos 
bei gražių ir sėkmingų gyvenimo dienų.

Dar nepasibaigus pobūviui, grįždama iš 
ekskursijos !į namus, pakeliui į mūsų klu 
bą užsuko Bradford© lietuvių grupė, 
su kuriais pabendravome porą valandų. 
Jie taip padaro visada, kai vyksta ekskur 
sijon. Dėkojame už mūsų aplankymą.

A. P-kis

PLB pirmininkas inž. Vytautas Kaman 
tas su žmona Gražina liepos mėnesio pa
baigoje išvyksta į Europą. Ten aplankys 
Vasario 16 gimnazijos direktorių Andrių 
Šmitą bei gimnazijos vadovybę, dalyvaus 
Europos kraštų Lietuvių Bendruomenių 
vadovybių posėdžiuose Augsburge, pasi
tars su LB pirmininkais apie ateities PLB 
darbus, aplankys Austrijos ir Šveicarijos 
lietuvius. Į JAV grįš rugpjūčio mėnesio 
viduryje.

PLB VALDYBA ŠOKIŲ ŠVENTĖJE
Beveik visa PLB Valdyba aktyviai daly 

vaivo VILje Lietuvių tautinių šokių šentė- 
je Clevelande. Pirmininkas Vytautas Ka- 
maintas buvo šventės garbės svečias ir pro 
gramos pradžioje tarė trumpą žodį, pasvei 
kind'amas šokėjus iš Argentinos, Brazili
jos, Vakarų Vokietijos, Kanados ir Ame
rikos, jų mokytojus, rėmėjus, žiūrovus, 
programą paruošus; Lietuvių tautinių šo 
kių institutą ir šventės rengėjus, JAV bei 
Kanados Lietuvių Bendruomenes. Pirmi
ninko pavaduotojas dr. Tomas Remeikis, 
vicepirmininkas Rimantas Dirvenis ir rei 
kalų vedėjos Danutė Korzonlenė ir Nijolė 
Balzarienė šventėje dalyvavo kaip šokė 
jai. Vicepirmininkai Algimantas Gečys, Bi 
rutė Jasaitienė, Stasys Jokulbauskas, Rai
mundas Kudukis ir Milda Lenkauskienė 
dalyvavo kaip šventės žiūrovai. „Pasaulio 
lietuvio“ redaktorius ir buvęs PLB pir
mininkas inž. Bronius Nainys dalyvavo 
kaip šventės garbės svečias.

PLB pirmininkas inž. Vytautas Kaman 
tas ir PLB Valdybos nariai Lietuvių tau 
tinlų šokių šventės proga Clevelande susi 
tiko ir pasitarė su iš Romos atvykusiu 
Lietuvos atstovu prie Šv. Sosto Stasiu Lo 
zoraičiu, jr, įvairiais lietuviams rūpimais 
klausimais.

DAIL. ROMAS VIESULAS
Dail. Romą Viesulą paminėjo filatelis

tų laikraštis „Linn's Stamp News“, iš
spausdindamas jo nuotrauką su Vatikano 
pašto ženklų projektu. Tie ženklai, skirti 
šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakčiai, 
jau išleisti Vatikane.

PREMIJA KUN. J. PUGEVIČIUI
Visuomenininko 500 dol. premija, ku

rios mecenatas yra čikagietis kun. dr. J. 
Prunskis, gegužės 30 d. paskirta kun. Kaži 
mierui Pugevičiui, Religinės šalpos ir Lie 
tuvių informacijos centro vadovui New 
Yorke.

DR. J. RĖKLAITIENĖS PASKAITA
Dr. Janina Rėklaitienė, jaunosios kar

tos kalbininkė, anksčiau dėsčiusi lietuvių 
kalbą Illinois universitete Čikagoje, skai 
tė įdėmią paskaitą „Dabartinė lietuvių 
kalba“. Paskaita buvo įtraukta į Balzeko 
muziejaus vykdomą programą „Lietuviš
kasis paveldėjimas: jaunimo pažiūros“.

INŽ. V. KAMANTAS FLORIDOJE
PLB Valdybos pirmininkas inž. Vytau 

tas Kamantas su žmona Gražina tarnybos 
reikalais dalyvavo Amerikos inžinierių 
konferencijoje Floridoje ir ta proga pake 
liui apsilankė St. Petersburge. Ten ben
druomeniškais reikalais tarėsi ir infor- 
mavosi su PLB seimo nariu Kazimiere 
Gimžausku, JAV LB tarybos nare Angele 
Kamiene, LB Floridos apygardos pirmi
ninku Antanu Gruzdžiu ir LB St. Peters
burg© apylinkės pirmininku Kazimieru 
Urbšaičiu.

R. MAŽEIKAITĖS PASKAITA
Rasa Mažeikaitė dalyvavo visuotiniame 

viduramžių specialistų kongrese, kuris bu 
vo surengtas JAV Western Michigan uni
versitete. Ji skaitė paskaitą apie 1358 m. 
pastangas apkrikštyti Lietuvos kunigaikš
čius Algirdą ir Kęstutį.

NAUJA PLOKŠTELĖ
Baigiama naujausia Kanados VIL

NIAUS Records plokštelė PASAKOS. 
Plokštelės įraše dalyvavo: Lina Celtoriū- 
tė, Gintaras Nagys, Birutė Nagienė, Vili
ja Malciūtė-Bulota, Adria McVicar, Rai
mundas Verbyla, Vincas Piečaitis. Gaila 
Naruševičiūtė, Alexandre Stankevičius, 
Marytė Adamonytė.

Plokštelėje įrašyta įdomiu. įvairių lie
tuvių liaudies pasakų: Dangus Griūna, 
Gužučio ir Gervės Piršlybos, Milžinai, Sli
binas Devyngalvis, Perkūnas ir Velnias, 
Plungės Pilies Kalnas, Eglė Žalčių Kara
lienė.

PASAULYJE
— Kalbėdamas Baltuose Rūmuose Pa

vergtųjų tautų savaitės proga, prez. Rea- 
ganas pareiškė, kad pasaulis turi žinoti 
apie dr. A. Sacharovo ir jo žmonos likimą.

— D. Britanija, JAV ir laikinoji Grena' 
dos valdžia baigia susitarti sudaryti spe
cialų krašto apsaugos dalinį, kuris veiks 
kartu su policija.

— Žiniomis Iš Indijos, Afganistano 
Panjshir slėnyje sovietų kariuomenė įstei 
gė 45 fortus.

— Gegužės tmėn. pabaigoje bedarbių 
skaičius V. 'Europos Bendruomenėje buvo 
12.2 mil. — 10.8 proc, visos darbo jėgos. 
Palyginus siu praėjusiais metais, 'bedarbė 
padidėjo 5.9 proc.

—■ Vašingtone įvyko JAV seserų vietfuo 
lių atstovių suvažiavimas. Dalyvavo 250 
atstovių. Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
iš viso yra apie 150.000 seserų vienuolių.
—Dalyvaujant Vatikano valstybės admi 

nistracinės komisijos propreizidentui arki
vyskupui Pauliui Marcinkui, buvo įteiktos 
premijos devyniom Vatikano futbolo ko
mandom, kurios dalyvavo šio pavasario 
varžybose. Pirmąją vietą laimėjo Vatika
no tvarkos prižiūrėtojų komanda.

— Sovietų „Izvestija“ Išspausdino 
straipsnį, kuriame keliamas susirūpini
mas didėjančiu alkoholizmu moterų tar
pe. Straipsnyje rašoma, kad girtų motinų 
sukeltuose gaisruose žuvo 13 vaikų Ir 4 
suaugusieji. Girtuokliavimas veda 'į nusi
kaltimus ir skyrybas.
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