
r Lietuvos ' 
nedomlinė

C'."-7'cs LI Illi VIS
Nr. 30 (1717) Londonas, 1984 m. liepos 27 d. ŠV. KAZIMIERO METAI xxx vm

Lietuviu Fondast
Lietuvių Fondas yra JAV Lietuvių 

Bendruomenės įsteigta pelno nesiekian 
ti organizacija, kurios kapitalą sudaro 
lietuvių suaukoti ir pagal testamentus 
palikti pinigai. Fondo kapitalas, kuris 
šiuo metu jau siekia pustrečio milijo
no dolerių, yra skirtas Nepriklauso
mai Lietuvai, o kapitalo palūkanos 
naudojamos išeivijos kultūros, švieti
mo, mokslo, meno ir kitiems svar
biems reikalams.

Milijoninio fondo reikalingumas bu 
vo ilgesnį laiką svarstomas liet, išeivi
jos spaudoje, kol pagaliau buvo suda
ryta iniciatorių grupė, kuri paruošė 
organizacijos įstatus, kuriuos 1962 m. 
vasario 4 d. JAV LB Taryba patvir
tino ir įregistravo Illinois valstijoje.

Lietuviai greit suprato tokio fondo 
reikšmę ir dosniai parėmė jį savo au
komis. Svajotas pirmas milijonas do
lerių buvo sukauptas 1974 metais, o 
antras milijonas — 1980 m. Fondo 
augimo sėkmė priklauso nuo gerašir
džių aukotojų ir veiklios vadovybės, 
kuri nepailsdama rūpinasi Fondo rei
kalais.

Lietuvių Fondo vadovybė, norėda
ma įamžinti mūsų kultūros istorijoje 
Lietuvių Fondą ir io kūrėjus bei auko
tojus, išleido stambią knygą, pavadin
tą LIETUVIŲ FONDAS, kurioje yra 
aprašyta organizacijos atsiradimo is
torija ir jos ligšiol atlikti darbai. Fon
do istorijai nušviesti knygoje yra iš
spausdinti steigėjų ir dabartinių va
dovų straipsniai. Toliau knygoje paaiš 
kinama Lietuvių Fondo struktūra, įs
tatai ir kiti organizaciniai reikalai bei 
Fondo veiklos apimtis.

Daug puslapių yra skirta Lietuvos 
žymiųjų asmenų fotografijoms. Toliau 
eina aukotojų vardynas, kuris užima 
110 puslapių. Tiek pat puslapių yra 
skirta aukotojų albumui. Knygos gale 
paminėti knygos mecenatai ir garbės 
prenumeratoriai.

Knygos leidėjai primena, jog testa
mentų sudarymas turėtų būti kiekvieno 
lietuvio pareiga, kad darbu ir sumanu
mu jų įsigytas turtas nepatektų į sve
timas rankas. Sudarant testamentus, 
prašoma neužmiršti ir Lietuvių Fondo.

Knygos redakcinę komisiją sudarė: 
Apolinaras P. Bagdonas (pirm.) dr. 
Gediminas Balukas, Kazys Barzdu- 
kas, Antanas Juodvalkis, dr. Antanas 
Razma ir Alicija Rūgytė. Techninė re 
dakcija: Giedrė Vaitienė ir Viktoras 
Naudžius. Knygą meniniai apipavida
lino dail. Petras Aleksa. 448 psl. di
delio formato knyga įrišta į drobinius 
viršelius. Tiražas 3000 egz., kaina 20 
dol. Išleido Lietuvių Fondas, 3001 
West 59th Street, Chicago, IL 60629, 
USA. Spaudos darbus gražiai atliko 
Mykolo Morkūno spaustuvė.

VOKIETIJOS SPAUDOJE
Vokietijos spauda nuolat Skiria daug 

dėmesio Rytų Europos kraštams. Pastaruo 
ju laiku Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vienoje skiltyje išspausdino Latvijos so
cialdemokratų partijos pirm. Bruno Kal- 
ninšo fotografiją ir jo biografiją, ryšium 
su jo amžiaus 85 metų sukaktimi. Br. Kai 
ninš šiuo metu gyvena Švedijoje Ir rašo 
atsiminimus, kurių pirmas tomąs jau iš
leistas Londone.

Die Welt išspausdino pasikalbėjimą su 
lenkų rašytoju Jozef Mackiewicz, kuris gy 
vena Muenchene ir pastaruoju laiku iš
leido su savo žmona Barbara Toporska 
naują knygą „Droga Pani“. Abu autoriai, 
o ypač J. Mackiewicz, yra labai kontra- 
versiniai rašytojai, kurių labai nemėgsta 
dauguma lenkų išeivių, bet jų knygas 
mielai skaito Lenkijoje ir užsienyje.

Kaip vokiečių laikraštis pažymi, J. Mac 
kiewicz yra kilęs iš Lietuvos lenkų šeimos 
ir buvo vienintelis lenkas, dalyvavęs 1943 
m. tarptautinėje komisijoje, kuri buvo nu 
vykusi !į Katyną ir tyrinėjo lenkų karinin 
kų žudynes, kurias karo pradžioje įvyk
dė NKVD.

Paskutinėje knygoje yra surinkta abie 
jų autorių straipsniai, anksčiau spaus
dinti lenkų išeivijos laikraščiuose, dau
giausia istorinėmis temomis. Jie pasisa
ko prieš prieškarinės Lenkijos valdžios 
nacionalizmą, kaip ir kitų tautų kraštuti
nį nacionalizmą. J. Mackiewicz 1939-1940 
m. buvo Vilniuje lenkų kalba leidžiamo 
laikraščio redaktorium. Jis savo raštuose 
smerkia Suvalkų sutarties sulaužymą ir 
Želigovskio žytgį į Vilnių, kuris padarė 
daug nepataisomos žalos lietuvių-lenkų 
santykiams.

SIBIRO MALDAKNYGEI—25 M.
SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDAKNYGĖ „MARIJA, GELBĖKI MUS“ PRIEŠ 25 

METUS PASIEKĖ VAKARUS
Labiausiai pasaulyje žinoma lietuviška 

knyga šiandien yra mažas Sibire sukurtų 
maldų rinkinėlis, pavadintas „Marija, gel 
bėki mus“. Šis mažutis maldynėlis pašau 
lyje yna pasklidęs devyniomis kalbomis. 
Pakartotini maldynėlio leidimai jau yra 
viršiję vieno milijono egzempliorių tiražą. 
Iš Sibiro ši labai originali maldaknygė Va 
karus pasiekė 1959 metais, tai yra, prieš 
25 metus.
Vežamiems į Sibiro tremtį ir į baudžia

mąsias darbo stovyklas lietuviams nebu
vo leidžiama pasiimti maldaknygių. Dėl 
to tremtiniai galėjo melstis tik mintinai 
išmoktomis maldų formulėmis. Keturios 
Sibiro lietuvaitės — Adelė, Pranutė, Lio
nė ir Valė — slavo sukurtas maldas ranka 
surašė į 58-nis lapelius, juos susiuvo į 
knygutę ir 1953 metų vasario 16 dieną nu 
siuntė į vyrų stovyklą. Stalinui mirus, 
kai kuriems vyrams pavyko iš Sibiro 
tremties ištrūkti ir taip šis maldynėlis 
1959 metais pasiekė Jungtines Amerikos 
Valstijas. Ateitininkų Federacija tuoj iš
leido jos pirmą lietuvišką leidimą. 1960 
metais šv. Pauliaus vienuolių rūpesčiu 
buvo išteisti du pirmieji leidimai anglų 
kalba: tiražas 32.000 egzempliorių. Leidi
nys buvo iliustruotas originalo nuotrau
komis. Jam įvadą parašė Bostono arkivy 
skupas kardinolas Cushing. Kiek vėliau 
maldaknygė buvo išversta į kitas septy
nias kalbas: vokiečių, olandų, italų, ispa
nų, kinų, lenkų, korėjiečių. Kai kuriuose 
kraštuose ji buvo leidžiama pakartotinais 
leidimais, masiniu tiražu. Pavyzdžiui, Ita 
lijoje buvo išleisti trys leidimai: 250.i000„ 
Olandijoje — 450.000 egz., V. Vokietijoje 
— trys leidimai 140.000 egz., Kolumbijoj 
ir Argentinoj — 30.000 egz.

Sibiro lietuvaičių maldynėlio orginalas 
ir vertimai buvo išstatyti New Yorko pa
saulinėje parodoje, Vatikano paviljone.

Kyla klausimas: Kodėl šita kukli kny-

SALA ATEIZMO IMPERIJOJE
„Lietuva — vilties Bažnyčia, kataliky

bės sala ateizmo imperijoje“, — tokia 
antrašte ilgą straipsnį atspausdino įtakin 
gias ir plačia1! skaitomas italų dienraštis 
„La Stampa“. Straipsnyje dienraščio ben 
dradarbis Fablo Galvano (neseniai lankę 
sis Vilniuje ir Kaune), apžvelgia Lietuvos 
Bažnyčios sunkią ir sudėtingą padėtį at
eistinio režimo sąlygose, dnauge iškelda
mas lietuvių nepalaužiamą ištikimybę sa 
vajam tikėjimui, kuris nuo amžių yra 
įleidęs gilias šaknis į tautos sielą ir da
bar, sunkiose aplinkybėse, gaivina tautos 
viltis lir jai padeda apsaugoti savo indi
vidualybę. Tikėjimas Lietuvoje, rašo ita
las žurnalistas, neišplaukia iš kokių nors 
praktiškų apskaičiavimų, nėra savanau
diškumo žymė. Lietuvių tikėjimas atspin 
di giliai tautos sąmonėje glūdintį religinį 
įsitikinimą, kuris prasiveržia į visą tau
tos gyvenimą Ir persunkia visą nuostabų 
lietuviškąjį pasaulį. Kaip tik dėl to, rašo 
italas žurnalistas, Lietuva, — dabar vie 
na sovietinių respublikų, — ideologiniu at 
žvilgiu yra labiausia nutolusi nuo Mask 
vos. Tikėjimas lietuviams sudaro tartum 
užtvarą nuo stiprių ideologinių spaudi
mų, kurie visų pirma pasireiškia prievar
ta brukamu ateizmu. Oficialiai Sovietų 
Sąjunga, savo Konstitucijos 52-uoju straip 
sniu, užtikrina visiems piliečiams religinę 
laisvę. Bet iš tikrųjų toji laisvė yra griež 
tai ribojama. Valdžios pastangos suvaržy
ti religinį gyvenimą yra labai jaučiamos. 
Italas žurnalistas čia primena jau dau
giau kaip 20 metų besitęsiantį vyskupo 
Julijono Steponavičiaus ištrėmimą; Vil
niuje, kuris yra pagarsėjęs savo gausio
mis bažnyčiomis, šiandien tik 11-ka bažny 
čių yna atidarytos kultui, vis labiau jau
čiamas kunigų trūkumas tikintiesiems 
aptarnauti. Žurnalistas primena kunigų 
Sigito Tamkevičiaus ir Alfonso Svarinsko 
nuteisimą už tariamą antisovletinę vei
klą. Iš tikrųjų, rašo korespondentas, jie 
buvo nuteisti dėl to, kad platino religinę 
literatūrą ir katekizavo jaunimą, nors 
religinis auklėjimas yra draudžiamas. Ta
čiau lietuviai katalikai, kurie sudaro di
džiąją tautos daugumą, ryžtingai prieši
nasi religinės laisvės varžymams. Niekur 
kitur Sovietų Sąjungoje, rašo žurnalistas, 
nebuvo surinkta tiek daug parašų kaip 
Lietuvoje, kai 1972 metais net 17-ka tūks
tančių tikinčiųjų pasiuntė protestą Mask 
vai ir Jungtinių Tautų Organizacijai dėl 
religinės laisvės varžymų. Nuo tų pačių 
metų Lietuvoje yra spausdinamas pogrin 
dinis leidinys „Lietuvos Katalikų Bažny 
čios Kronika“, kuris tebelšeina, nežiūrint 
kratų, bendradarbių suėmimų ir nuteisi
mų. Galimybių ribose tikėjimas yra ug
domas ir stiprinamas. Italas žurnalistas 
aplankė vienintelę Lietuvoje veikiančią 
Kauno kunigų seminariją, kurioje šiuo 
metu yna apie šimtą auklėtinių. Žurnalis 

gėlė taip išgarsėjo? Kuo ji patraukė tau
tų dėmesį?

Knygelė patraukia ne savo medžiaginė 
mis vertybėmis, bet nepaprastai didele 
spinduliuojančia meile. Tos maldos yra 
tokios tyros, tokios gražios ir tokios kūpi 
nos meilės. Sunkiausios gyvenimo sąly
gos, didžiausias vargas, o pro jlį trykšte 
trykšta ta spinduliuojanti krikščioniška 
meilė, kuri visiem atleidžia, visiem gero 
meldžia, kuri dėkoja už visa, ką yna per
gyvenęs vargšas tremtinys. Čia ir Lietu
vos vargai ir kančios surašyti tikrai jau
dinančiai Ir pagaunančiai.

Ir kiai maldaknygėlė buvo verčiama į 
kitas kalbas, kai kitų tautų žmonės pa
skaitė, jie rado tą patį — tą didelę spin
duliuojančią ir visus šildančią meilę, ra
do nepaprastai gilų, tiesiog jaudinantį re
ligingumą. Tai ir praskynė kelią į visą pa 
šaulį. Tai ir parodė, kas ta lietuvių tauta, 
kad moka taip melstis, taip Dievą garbin 
tl, pati būdama tokiuose varguose.

Kaip niekas kitas, šį knygelė visiem' pa 
rodė, kas nutiko Lietuvoje, kaip nekalti 
žmonės yra išvežti į Sibirą už tai, kad 
buvo prisirišę prie savo papročių, prie šia 
vo religijos. Drauge parodė ir lietuvių 
dvasinį kilnumą. Dnauge padėjo pagrindus 
tolimesnei informacijai plisti. Ir dabar 
Kronika, verčiama 'į kitas kalbas, jiau ran 
da žmones, kurie žino Lietuvos proble
mas. Per šią Sibiro maldaknygėlę jie iš
girdo raudančią tautą ir jai daromas ne 
teisybes.

Po 25 metų knygelė nėra užmiršta. 
Štai vos prieš mėnesį Italijoje pasirodė 
trečiasis jos leidimas. Amerikoje yra ruo 
šiamas spaudai naujas lietuviškas „Mari
ja, gellbėki mus“ maldaknygės leidimas. 
Jis bus iliustruotas lietuvių dailininkų su 
kurtais paveikslais. Rengiami maldynėlio 
25 metų sukakties minėjimai lietuvių jau 
nimo stovyklose ir susirinkimuose.

tas atkreipia dėmesį, kad prie seminarijos 
esanti švč. Trejybės bažnyčia buvo nese
niai restauruota ir naujai pašventinta. 
Bet seminarijos ‘įšventinami niauji kunigai 
nepajėgia užpildyti susidarančių spragų. 
Italas žurnalistas, būdamas Lietuvoje, su 
sitiko tiek su valdžios atstovais, tiek ir 
su kai kuriais kunigais, jų tarpe su Rum
šiškių klebonu kunigu Jonu žemaičiu ir 
Kauno kunigų seminarijos rektorium kuni 
gu Viktoru Butkumi. Žurnalistas, baigda
mas, rašo, kad Lietuvos tikintieji didžiai 
trokšta, kad juos aplankytų Popiežius Jo 
nas Paulius II-sis. Švento Kazimiero j ūbi 
liejus būtų sudaręs labai tinkamą progą 
tokiam Popiežiaus vizitui. Deja, vizitas 
negalėjo įvykti, bet katalikiškoji lietuvių 
tauta nepraranda vilties, kad vieną die 
ną susidarys palankesnės sąlygos Šv. Tė
vą Lietuvoje priimti. ( KL)

• • *

Šveicarijoje leidžiamo tarptautinio in
formacijų biuletenio „Glaube in der zwei- 
ten Welt“ (Tikėjimas antrajame pasauly
je) paskutinio numerio penki dideli pus
lapiai skirti žiniom iš Lietuvos. Pirmiau
sia leidinys cituoja Lietuvos komunistų 
partijos sekretoriaus Petro Griškevičiaus 
kalbą apie partinių organizacijų uždavi
nius kovoje su religiniais Lietuvos gyven 
tojų įsitikinimais. Savo kalboje, kuri bu
vo paskelbta tiktai partijos pareigūnams 
Skirtame slaptame „Informacijų biuleteny 
je“, Griškevičius piktai puola popiežių Jo 
ną Paulių II už jo nuolatinį palankumą 
Lietuvai, nepagaili piktų žodžių Tikinčių 
jų Teisėms ginti Katalikų Komitetui. Ko
miteto nariai — anot Griškevičiaus — 
skatina rašyti visokius pareiškimus ir ne
silaikyti Religinių susivienijimų nuosta
tų. „Telšių vyskupijos kunigai pareiškė 
— kalbėjo Griškevičius — negali laikytis 
tarybinių kulto įstatymų, nes tai priešta
rauja Evangelijai...“ Nebus čia jokių kam 
promisų ir nuolaidų — pabrėžė KP CK 
sekretorius — reikia tik laiku demaskuoti 
kolektyvinių laiškų organizatorius. Komu 
nistų partijos vadovas daug kalbėjo apie 
atlaidus, eitynes į Šiluvą, Kryžių kalną 
ir kitas šventas vietas ir reikalavo tuoj 
pat likviduoti bet kokias naujas tradici
jas. Reikalavo „nesitaikstyti su slaptų ku 
nigų ruošimu“, ragino paleisti kunigų ko 
mitetus (kunigų tarybas) prie vyskupijų, 
paskelbiant juos priešįstatymiškais. Rei
kalavo sustiprinti pamokslų kontrolę ir 
imtis priemonių prieš kunigus...

Toliau LTSR Komunistų partijos vado 
vas skundėsi: „Net nepatogu prisipažinti, 
kad trys tūkstančiai vaikų yra įtraukti lį 
aktyvią religinę veiklą!... Reikia kuo 
griežčiausiai kovoti, stengiantis atitraukti 
vaikus nuo religinių apeigų. Daug dėme
sio Griškevičius skyrė vienuolių klausi
mui. Jo nuomone, Lietuvoje esą apie pus 
antro tūkstančio vienuolių. Griškevičius

LATVIŲ PABĖGĖLIS GRĮŽO

1983 m. gegužės mėnesį į Švediją lėktu
vu pabėgęs, latvių žemės ūkio lakūnas Vai 
dis Vanags šių metų birželio 21 d. nuėjo 
į Sovietų ambasadą Stockholme ir pareiš
kė pageidavimą grįžti į Latviją.

Atrodo, kad Vanags buvo pabėgęs iš 
Latvijos ne dėl .politinių priežasčių ir Šve 
dijoje jis buvo gydomas ligoninėje dėl de
presijos. Jis gaudavo laiškų ir kasečių iš 
savo tėvų, kurie kvietė jį grįžti pas savo 
žmoną ir dukterį. Laiškus jam pristaty
davo Sov. Sąjungos ambasadoje dirbantis 
latvis Dainis Želmenis, apie kurį jau bu 
vo rašyta mūsų laikraštyje.

Latvių turistai, kurie pastaruoju laiku 
lankėsi Rygoje ir susitiko su Vanago gimi 
nėmis, sako, jog Latvijoje nieko nežinoma 
apie jį. Atrodo, kad jis yra laikomas ka
lėjime.

PASITEIRAVIMAI APIE
KUN. A. SVARINSKĄ

Salzburgo krašto, Austrijoje, valdyto
jas dr. Haslauer neseniai įvykusiame pa
simatyme su Sovietų Sąjungos generali
niu konsulu Salzburge jį paragino sku
biau atsakyti į Salzburgo krašto valdžios 
pakartotinus pasiteiravimus apie lietuvį 
kunigą Alfonsą Svarinską. Krašto valdyto 
jas priminė Sovietų Sąjungos generali
niam konsului, kad praėjusiais metais 
Salzburgo kraštas susibroliavo su Lietuva. 
Šį susibroliavimą, pažymėjo dr. Haslauer, 
paskatino ir ta aplinkybė, kad Salzburgo 
kraštą ir Lietuvą riša to paties katalikų 
tikėjimo ryšiai.

reikalavo vienuoles neutralizuoti, kad ne 
turėtų įtakos aplinkai.

šios „Glaube in der zweiten Welt“ pa 
skelbtos informacijos pasauliui dar pla
čiau atskleidžia Bažnyčios ir tikinčiųjų 
persekiojimus Lietuvoje.

VYSK. L. POVILONIO 
JUBILIEJUS

Birželio 28 d. Vatikano Valstybės sekre 
torius kardinolas Agostino Casaroli pa
siuntė telegramą Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniam ad
ministratoriui vyslk. Liudui Poviloniui. 
Telegramoje kardinolas praneša, kad po
piežius Jonas Paulius II yra numiat^s arti 
miausiu laiku pasiųsti asmenišką laišką 
vysk. Povilonio kunigystės 50 metų jubi
liejaus proga.

Jubiliejaus išvakarėse kardinolas per
davė jubiliatui ir jo vadovaujamų vysku 
pijų tikintiesiems ypatingą šv. Tėvo pa
laiminimą. Pats kardinolas Casaroli tele
gramoje išreiškė savo nuoširdžiausius lin 
kėjlmus, užtikrindamas, kad maldoje pra
šys Dievą palaikyti dvasines bei fizines 
jubiliato jėgas, kurios yra taip reikalin
gos Bažnyčios ir Lietuvos gerove!.

Birželio 29 d., penktadienį, Kauno arki
vyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos ka 
talikai ir visos Lietuvos tikintieji minėjo 
dviejų vyskupijų apaštalinio administra
toriaus ir Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininko vyskupo Liudo Povilonio kuni 
gystės 50-ties metų jubiliejų.

Vyskupas Liudas Povilonis yra gimęs 
1910 m. šilgalių km., Šimonių vis., Pane
vėžio apskrityje. Būdamas 18 m. įstojo i 
Marijonų vienuoliją. Mokėsi Marijampo 
lės Mokytojų seminarijoje, studijavo teo
logiją bei kanonų teisę Vytauto Didžiojo 
universitete, kurį baigė, įsigydamas baž
nytinės teisės licenciato laipsnį. Vėliau 
Vilniaus universitete įsigijo matematikos 
diplomą. Kunigu įšventintas 1934 m. bir
želio 29 d. Devynerius metus Marijam
polėje redagavo valkų laikraštį „Šaltinė
lį“. Parodė daug sumanumo, jauniausiuo- 
sius įtraukdamas į spaudos darbą. Per lai 
kraštelį ne vienas ilgainiui iškopė į rašyto
jus ir pajėgius spaudos darbuotojus. Mo
kytojavo Marijampolės Marijonų gimna
zijoje. Vilniuje ir kitur dirbo sielovados 
darbą parapijose. Klebono kun. Liudo Po 
vilonio rūpesčiu, visos Lietuvos katalikų 
aukomis, Klaipėdoje 1957-60 m. buvo pa
statyta didelė meniškai vertinga Taikos 
karalienės bažnyčia. Nors bažnyčia buvo 
pastatyta su valdžios leidimu, bet greitai 
tos pačios valdžios įstatymu ji buvo už
daryta ir paversta koncertų sale. Jos sta
tytojai — kun. (dabartinis vyskupas ju
biliatas.) Liudas Povilonis ir kun. Burnei- 
kis buvo nuteisti ilgametėmis kalėjimo 
bausmėmis. Po keleriu metu grįžęs iš kalė 
jirno kun. Povilonis dirbo sielovados dar
bą Vilniaus arkivyskupijoje. 1969 metu 
gruodžio mėn. buvo paskirtas vyskupu 
Kauno Ir Vilkaviškio vyskupijų apaštali
nio administratoriaus vysk. Juozapo Ma- 
tulaičio-Labulko pagalbininku. Po dešim
ties metų, mirus vysk. Miatulaičiui-Labu- 
kui, vysk. Liudas Povilonis buvo paskir
tas abiejų vyskupijų apaštaliniu adminis 
tratorium.

LIETUVOJE
Pasaulinės literatūros biblioteka

„Vaga“ numato išleisti pirmąją lietu
viškąją „Pasaulinės literatūros bibliote
ką“. Iš viso joje bus atstovaujama 46 tau 
toms ir 252 rašytojams. Daugiausia vie
tos užims rusų, vokiečių, prancūzų, an
glų, amerikiečių, senoji graikų ir senoji ro 
menų literatūros. Lietuvių klasinis paliki 
mas sudarys 5 tomus ir apims 12 autorių.

Iš viso numatyta 126 tomų. Tokia bus 
po 10 metų pirmoji lietuviškoji „Pasau
linės literatūros biblioteka“.
Techninėj apžiūroj...

A. Nemunaitis pranešė „Valstiečių lai
kraščiui“:

— Sunku patikėti, bet taip buvo: Šiau
lių rajono „Tarybinio artojo“ kolūkio vai
ruotojas Česlovas Stankevičius ‘į auto
transporto priemonių techninę apžiūrą at 
vyko neblaivus ir dar atkakliai mėgino 
vaidinti blaivutėli. Vyrą teko nugabenti 
į ligoninę.
Kur įsigyti šunį?

Medžioklinių šunų veislyne Trakų žvė 
rininkystės ūkyje dabar laikomos rusų 
europinės ir karelų-suomių laikos, lietu
vių ir rusų margieji skalikai, urviniai šu
nys jagdterjeral, trumpaplaukiai taksai ir 
švelniaplaukiai foksterjerai, paukštiniai 
šunys kurtsharai, anglų seteriai, spanie
liai.

Veislynas medžiotojams kasmet parduo 
da apie 100 minėtų veislių šuniukų. Kai
na — nuo 50 iki 150 rublių.
Nauja svetainė

„Lenino“ kolūkio iniciatyva (prie Pa- 
kruojo-Linkuvos plento restauruotas 
XVIII a. architektūros paminklas — bu
vusio Impolės dvaro molinis svirnas su 
kolonomis — vienintelis toks statinys Lie 
tuvoje. Jame įsikūrė svetainė „Impolė“, 
vienu metu galinti priimti 80 lankytojų.
Atidėta vasara

„Valstiečių laikraštyje“ kaimo kores
pondentai praneša:

,.Pavasaris buvo karštas, o vasaros pra 
džioje orai atvėso. Būna ir tokių pokštų. 
Ir ne tik gamtoje. Sėkmingai vėlesniam 

. laikui atidėjo vasarą šakių rajono Griš
kabūdžio kolūkio pirmininkas P. Augus
tai tis.

„Balandžio mėnesį jis dievagojosi, kad 
vasarą stovykloje sočiai gyvensią ketvir
tis tūkstančio veršelių. Atėjo birželis, bet 
du šimtai veršelių tebėra tvarte. Tiesa, ne 
blogai prižiūri — atsigerti gauna 8 ir 18 
valandą.

„Nepamirštos ir veislinės telyčios. Jų 
ganykloje nei vandens, nei druskos, nei 
mineralinių pašarų“.
Varžėsi melžimo žinovai

Alantos tarybiniame ūkyje-technikume 
įvyko tarybinių ūkių-technikumų respub
likinis karvių melžimo konkursas. Jame 
dalyvavo 33 zootechnikas specialybės 
moksleiviai ir 19 melžėjų. Nugalėtojai ap 
dovanoti respublikos Žemės ūkio minis
terijos diplomais, piniginėmis premijomis 
ir atminimo medaliais.
Ar taps malūnas restoranu?

Akmenės rajono gyventojai lig šiol tu
rėjo vandens malūną Viekšniuose, čia 
žmonės galėjo susimalti ir pikliuoti. Da
bar tą paskutinį malūną uždarė. Kalba
ma, malūne bus 'įrengta kažkokia užeiga. 
Rajone, kurio teritorijoje seniau būta apie 
10 stambių malūnų, dabar kyla klausimas 
— kur susimalti?

SPRAGOS STATISTIKOJE
Sovietų politinės literatūros leidyklos 

1983 m. išteistoje knygoje „Nasieienije 
SSSR“ (Sov. gyventojai) yra nurodyti Ka 
zakstano gyventojų skaičiai, kurie pasa
ko kiek daug tremtinių dar tebegyvena 
šioje Sibiro dalyje.

Kazakstane yra 900 tūkstančių vokie
čių, 898 tūkst. ukrainiečių, 313 tūkst. to
torių, 181 tūkst. gudų. Uzbekistane gyve
na 114 tūkst. ukrainiečių.

Tūkstančiai lietuvių, latvių ir estų gy 
vena už savo respublikų ribų, bet bendras 
tų tautybių gyventojų skaičius, paduotas 
statistikoje, nesutampa su tuo Skaičium, 
kuris nurodytas atskirose respublikose. 
Lieka gan didelė spraga: trūksta 34 tūkst. 
lietuvių, 28 tūkst. latvių Ir 16 tūkst. estų.

Vieton nežinia kur dingusių pabaltiečių, 
jų respublikose apsigyveno rusai. Latvijos 
respublikoje gyvena 821 tūkst. rusų, ku
rie sudaro 32.8 proc. gyventojų. Estijoje 
gyvena 409 tūkst. rusų, t.y. 27.9 proc. gy
ventojų. Pagal 1980 m. duomenis, Lietuvo 
j e gyvena 303 tūkst. rusų, t.y. 8.9 proc. gy 
vemtojų.

Sov. Sąjungoje gyvena 1.151.000 lenkų, 
dauguma Latvijos, Lietuvos, Gudijos ir 
Ukrainos respublikose, bet bendrame skai 
čiuje yra 180 tūkst. spraga. Neaišku, ar 
sovietų statistikoje yra įskaitomi darbo 
stovyklų kaliniai.
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LIETUVOS GLOBĖJAS SV. KAZIMIERAS
17. PRADEDAMA 

KANONIZACIJOS BYLA
Visuotinis Laterano V susirinkimas dar 

nebuvo pasibaigęs, kai 1516 metų pirmoje 
pusėje Lietuvos dvasiniai ir pasaulieti
niai vadovai vėl kreipėsi į popiežių, pra
šydami visų palaimintuoju laikomą kara 
laitį Kazimierą paskelbti šventuoju. Vati 
kano archyve yra išlikę trijų tuomet iš 
Vilniaus siųstų laiškų originalai, kuriuos 
dar pereitame amžiuje išleido Augustinas 
Theineris (Mon. Vet. Pol. et Lithuaniae 
II, 367 ir VTS-Ml'). Du laiškai, Vilniaus 
vyskupo drauge su kapitula ir Vilniaus 
pranciškonų, datuoti 1516 m. vasario 18 
d., o karaliaus Žygimanto Senojo laiškas 
rašytas bris mėnesius vėliau, 1(M6 m. ge
gužės 10 d.

Visi trys laiškai išreiškia juos rašiusių 
jų nuolankų prašymą, kad Jo šventenybė 
teiktųsi karalaitį Kazimierą ’įtraukti į 
Dievo šventųjų skaičių ir jį įrašyti į šven 
tųjų sąrašą-katalogą („quatenus... in nu- 
merum sanctorum Dei referat atque catha

POETUI L. ŠVALKUI - 65 M.

Vis kaskart žydės čia svetimoji žemė, 
vis kaskart ir paukščiai rytmečiais....

giedos.
Tik negrįš mūs dienos vakaruos 

sutemę 
ir nebeprišauksim metų atgalios.

Vis kaskart nuvys čia jazminai ir 
rožės 

ir kasmet už lango siaus audra rudens. 
Tik širdin įkritęs brangaus veido 

bruožas 
ir audroj ir saulėj amžinai gyvens. . .

(„Amžinai“ — L. švalkus) ...
**•

Ketteringe, Vid. Anglijoje, gyvenantis 
poetas ir spaudos darbininkas Laimutis 
Švalkus liepos 26 d. atšventė savo am
žiaus 65 metų sukaktį.

Gimęs 1919 m. liepos 26 d. Žaliosios Lan

logo eorum ascribat“). Taip pat visuose 
trijuose laiškuose pabrėžiama, koks buvo 
tyras, šventas, pilnas sodrių dorybių Ka
zimiero gyvenimas ir kad prie jo kapo 
įvyksta daug jo nuopelnais išprašytų ste
buklų, kurie karaliaus laiške vadinami 
„stupenda miracula“ — „nepaprasti, nuo
stabūs stebuklai“. Karalius dar prideda, 
jog „visi tėvynainiai jį... laiko ir tiki 
esant palaimintą, kaip tokį jį garbina“ 
(„omnis gens patria... pro beato habet, 
credit et veneratur“).

Pranciškonų konventualų laiške užgrie 
bta kiek plačiau. Jame prisimenama, kad 
juos Vilniaus mieste ir vyskupijoje 'įkur 
dino Lietuvos didieji kunigaikščiai ir kad 
jie patys, stengdamiesi gyventi pagal sa
vo vienuolijos nuostatus, dažnai skelbia 
Dievo žodį ir taip ne tik palaiko gyvą, 
bet ir vis plačiau skleidžia Kristaus tikė
jimą. Jie tačiau neslepiu šventajam Tė
vui, kad pagonys totoriai ir Skitai (su
prask: turkai), bet taip pat ir klastingi, su 
akmenėjusiomis širdimis schizmatikai mas 
kviečiai ne tik, gyvendami Lietuvos kai- 
minystėje, supa iš visų pusių Didžiąją ku
nigaikštystę, (bet jų pilna ir jos viduje. 
Tačiau gerasis ir gailestingasis Dievas, no 
rėdamas Lietuvos didžiosios kunigaikšty
stės gyventojus išlaikyti tikėjime ir už
degti tikinčiųjų širdis savo Didybei išti
kimybės liepsna, išsirinko sau Lenkijos 
karaliaus antragimį Kazimierą, jį apdo
vanojo gausiomis dvasios malonėmis ir, 
dorybingai gyvenusį bei gerais darbais 
pasižymėjusį, pasišaukė iš šio pasaulio. 
Pas save pašaukęs, Dievas jį išgarsino 
nuolatos prie jo kapo įvykstančiais stebu 
klais. „Apie juos — rašo toliau pranciško 
nai — mes kalbame savo pamoksluose, o 
kai kada jie įvyksta visiems matant. Vi
si, dvasiškiai ir pasauliečiai, tiki Kazimie 
rą esant palaimintą tiek dėl jo švento gy
venimo, tiek dėl daugybės stebuklingų 
ženklų, kurie 'įvyksta Aukščiausiojo ma
lonės sutvarkymu“. Todėl pranciškonai 
jaučią pareigą apie visa tai pranešti Jo 
Šventenybei, „kuri savo veiksmuose va
dovaujasi tiesa ir mėgsta šviesą“ ir savo 
bei visu, tikinčiųjų vardu prašyti išklau
syti jų nuolankų ir pamaldų troškimą: 
„šventu savo nuosprendžiu išaukštinti ka 
ralaitį Kazimierą ir jį įrašyti į šventųjų

kos km, Salako vis., Zarasų aps., Laimu
tis Balys Švalkus mokėsi Zarasuose, Kau 
ne ir Vilniaus pedagoginiame institute. 
Baigęs studijas dėstė Zarasų gimnazijoje 
ir po karo Kassetio liet, gimnazijoje. Nuo 
1948 m. gyvena Anglijoje ir dirbo pramo 
nėję.

Visuomenės veiklą pradėjo Lietuvoje, 
dirbdamas Jaunųjų ūkininkų rateliuose ir 
ateitininkuose. Atsikėlęs į Angliją, vei
kia DBLS-goje, buvo Northamptono sk. 
pirmininku. Poezijos ir prozos dalykus 
pradėjo spausdinti Lietuvoje ir tęsia išei 
vijoje. Daug jo poezijos buvo spausdinta 
„Britanijos lietuvyje“, „Europos lietuvy 
je“ ir pastaruoju laiku „šaltinyje“.

Jubiliatui linkime geros sveikatos ir 
kūrybingos nuotaikos dar ilgiems metams.

Red. 

sąrašą“. Laišką baigdami pranciškonai 
prideda reikšmingą pastabą: „Jūsų šven 
tenyfoė.tai išpildydamas, įtvirtins Lietuvos 
žemėj tikėjimui paramos mazgą“ — „sta- 
bilimentum fidri collocabit“ (kariškas 
terminas, reiškiąs maždaug tą patį kaip 
placdarmas).

Šis Vilniaus pranciškonų laiškas yrą 
iškalbus ir svarbus ano meto Lietuvos ti
kinčiuosiuose nuotaikų liudijimas. Vie
nuoliai, pamokslaudami Vilniaus mieste ir 
vyskupijoje, nuvykdami į tolimus kuni
gaikštystės pakraščius vesti misijų, ge
rai pažino žmonių pamaldumą ir jų troš
kimus. Jie geriau negu kas kitas galėjo 
kalbėti visų tikinčiųjų vardu. Ir tai jie 
specialiai pabrėžia savo laiške. Iš čia duo 
tos gana suglaustos laiško santraukos ma 
tyti: Lietuvos gyventojai karalaitį Kazi
mierą jau tuomet laikė savo ir savo kraš
to dangiškuoju globėju.

Panašiai ir Vilniaus vyskupo drauge 
su katedros kapitula laiške pabrėžiama, 
„jog ne tik visa Lietuvos didžiosios kuni
gaikštystės liaudis, bet ir kaimyninės bei 
kitos tautos, iš arti ir iš toli, ieško pas 
Kazimierą paguodos ir patiria jo paramą: 
visi sutartinai skelbia jlį esant tarp palai 
mintųjų“. Vyskupas ir kapitula nori tuo 
laiku paliudyti karalaičio šventumą ir 
daugybę jo užtarimu įvykstančių stebuk
lų; todėl prašo Šv. Tėvą priimti jų paliu
dijimą iir išklausyti jų nuolankų prašy
mą: įrašyti Kazimierą į šventųjų skaičių.

Ne kitaip ir karaliaus Žygimanto laiške: 
ir čia tas pats visuotinis karalaičiui Kaži 
mierui šventumo pripažinimas. Karalius 
tuo reikalu rašąs popiežiui jau trečią kar 
tą; tai darąs verčiamas giminystės jaus
mo (Kazimieras buvo jo tikras brolis), 
bet taip pat prašomas ir raginamas Vii 
niaus vyskupo, prelatų, visos kapitulos, 
visų dvasiškių, visų savo patarėjų ir visų 
savo valdinių katalikų. Prideda, jog tam 
reikalui siunčiąs į Romą Vilniaus vysku 
pą Albertą ir savo sekretorių, Vilniaus ka 
pitulos prelatą Lauryną Międzyleskį (ku 
ris jau anksčiau, 1513-1515 metais, buvo 
Romoje kaip Gniezno arkiv. J. Laskio pa 
tarėjas, o vėliau, 1512 m., buvo paskirtas 
Podolijos Kamieneco vyskupu).

Taip Lietuvos dvasiškija ir katalikai pa 
sauliečiai tais 1516 metais darė viską, kad 
tik Romoje pagaliau būtų pradėta Kazi
miero kanonizacijos byla. Nežinia, kas 
sukliudė, kad karaliaus į Romą siunčiama 
delegacija tais metais neišvyko. Nežino
tume nė apie jų kelionę sekančiais me
tais, jei prof. Z. Ivinskis nebūtų Vatikano 
archyve užtikęs imperatoriaus Maksimili 
jono I laišką popiežiui Leonui X, rašytą 
iš Oremonos, (šiaurinėje Italijoje), 1517 
m. rugsėjo 4 d. Tame laiške paminėta, kad 
Žygimanto pasiuntiniai, Vilniaus vyskupas 
ir kapitulos prelatas, atvyksta pas popie 
žiu. Imperatorius prijungiąs ir savo pra
šymą kanonizuoti karaliaus brolį Kazimie 
rą. Iš tų užuominų aišku, kad pasiunti
niai iš Vilniaus išvyko tiktai 1517 metų 
vėlyvą pavasarį arba vasarą. Jie vežėsi 
karaliaus Žygimanto naują, jau ketvirtą, 
šį kartą kardinolų kolegijai adresuotą, Vii 
niuje, 1517 m. gegužės 2 d. datuotą laišką 
— prašymą kanonizacijos reikalu. Pake

liui pasiuntiniai laimėjo svarbią impera 
toriaus paramą, kuris, kaip Friedricho III 
Habsburgo sūnus, giminiavosi su karaliu
mi Žygimantu ir su jo broliu Kazimieru.

Vysk. A. Radvilas, buvęs jau anksčiau 
apie pusantrų metų Romoje, pažino dau 
gelį kardinolų ir popiežiaus kurijos parei
gūnų. Todėl jam nebuvo sunku įvykdyti 
savo kelionės tikslą — išgauti, kad būtų 
paskirta vyskupų komisija, kuri pravestų 
Lietuvoje ir Lenkijoje informacinį pro
cesą. Tai įvyko 1517 m. lapkričio 4 d. kar 
dinolų konsistorijoje. Kardinolas Farnese 
(vėliau tapęs popiežium Paulium III) per 
skaitė karaliaus Žygimanto I laišką. Po 
piežius nutarė prašymą patenkinti ir pa
vedė sudaryti vyskupų komisiją, kuri vie
toje ištirtų palaiminto Kazimiero gyveni
mą, jo dorybes ir surinktų tuo reikalu ži

Jubiliatas inž.

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, Lietu
vių Namų Akc. B-vė, „Europos Lietuvis“ 
— tai svarbiausios mūsų lietuviškos vei
klos šakos šiame krašte. Jei kas iš mūsų 
aktyviai pasireiškė bent vienoje srityje— 
tokį asmenį jau galima laikyti veikliu ir 
nusipelniusiu tautiečiu.

Inž. Juozas Vilčinskas; kuris šį mėnesį 
mini savo 75 metų amžiaus jubiliejų, bu
vo aktyvus veikėjas visose šiose srityse. 
Negana to, jis padėjo suorganizuoti Lie
tuvių profesinių sąjungų egzilėje grupę ir 
redagavo jų laikraštį „Darbininkų Balsą“, 
aktyviai prisidėjo prie Lietuvių inžinierių 
ir architektų skyriaus įsteigimo, buvo So 
cialdemokratų partijos narys ir atstovavo 
partijai Socialistų internacionalo ir Britų 
darbo partijos konferencijose.

Jeigu reiktų išskirti vieną jo veiklos 
sritį, kur Juozo įnašas buvo reikalingiau
sias, bet gal mažiausiai įvertintas, tai 
spauda. Kad jis redagavo „Europos Lie
tuvį“ paskutiniuosius kelerius metus vi
siems žinoma. Tik gal ne visi žino, kad 
jis to darbo ėmėsi, nes buvo pavojus lai
kraščiui užsidaryti. O tai jau buvo tre
čias kartas, kai Juozas Vilčinskas atėjo 
gelbėti lietuvišką laikraštį šiame krašte. 
Jis jau anksčiau yra buvęs aktyvus Re
dakcinės kolegijos narys, leidžiant „Už
sienio ir vidaus žinių biuletenį“ 1947 m. 
Tas biuletenis vėliau tapo „Britanijos Lie 
tuviu“, ir Juozas vėl turėjo ateiti į pagal
bą, kai „Britanijos Lietuvis“ liko be re
daktoriaus 1940 m., redagavimą perėmė 
Redakcinė kolegija. 

nias, jas užrašytų, paliudytų ir atsiųstų, 
kaip įprasta, Jo šventenybei. Gaila, kad 
tiksliai nežinome, kokie vyskupai įėjo į 
šią komiriją. Konsistorijos protokole toje 
vietoje, kur turėjo būti nurodyti vyskupų 
vardai, yra tiktai daugtaškis. Tačiau ga
lima numanyti, kad 'į komisiją įėjo Vil
niaus vyskupas, nes jo diecezijos katedro 
je buvo palaidotas kandidatas į šventuo 
sius; taip pat Krokuvos vyskupas, nes ten 
Kazimieras buvo gimęs ir ilgai gyveno. 
Trečiuoju komisijos nariu turbūt buvo 
Gniezno arkivyskupas, kaip visos bažny
tinės provincijos galva ir įtakingiausias 
visoje valstybėje dvasininkas. Taip 1517 
m. lapkričio 4 d. buvo oficialiai pradėta 
šv. Kazimiero kanonizacijos byla.

Paulius Rabikauskas

J. Vilčinskas
I DBLS veiklą inž. J. Vilčinskas įsijungė 

(beveik nuo S-gos įsikūrimo, o nuo 1950 m. 
jau išrenkamas į Centro valdybą, kurioje 
išbuvo iki 1972 m., užimdamas 'įvairiais 
laikotarpiais pirmininko, vicepirmininko, 
sekretoriaus ir kitokias pereigas. Visą lai 
ką buvo aktyvus DBLS narys ir pagaliau 
tapo išrinktas S-gos garbės nariu.

Lietuvių Namų B-vės direktoriumi J. 
Vilčinskas išbuvo 10 metų, iki 1972 tn. 
Veikė ir DBL Bendruomenėje kaip Tary 
bos sekretorius (1957 m.) ir Valdybos 
pirmininkas (1959 m,).

Daug dėmesio kreipė ir tebekreipia 
Tautos Fondui, kurio D. Britanijos atsto
vybės pirmininku jis jau buvo 1951 m. 
Metų bėgyje ėjo įvairias pareigas toje 
atstovybėje šiame krašte ir tebėra jos 
valdyboje iki šiol. Jo „meilė“ Tautos Fon 
dui gal dalinai kilusi iš to, jog Tautos 
Fondo steigėjas ir valdytojas ilgą laiką 
buvo a.a. prof. S. Kairys (Kaminskas), kji 
rį J. Vilčinskas pažinojo dar iš Lietuvos 
ir jį labai aukštai vertino.

Trumpai suminėjus bent dalį inž. J. Vii 
činsko nuveiktų darbų ir lietuviškai vei 
klai paaukoto laiko, turime padėkoti ir 
ponai E. Vilčinskienei už tai, kad ji ne
išvarė savo vyro iš namų, o kartu išau
gino gražiai lietuviškai kalbantį ir akty
vų lietuvių veikėją sūnų inž. Aleksandrą.

Inž. Juozas Vilčinskas gimė 1909 m. lie 
pos 26 d. Vilniuje. Lietuvoje dirbo K.M. 
S-bės vandentiekio ir kanalizacijos sky
riuje. Studijavo Vytauto Didžiojo univer 
siteto technikos fakultete. 1942 m. įsigijo 
statybos inžinieriaus vardą. Į Angliją at
vyko 1946 m., per Austriją ir Italiją, ir 
tuoj 'įsijungė į lietuvišką visuomeninę vei
klą.

Mielam jubiliatui inž. Juozui Vilčins
kui linkime ilgiausių metų ir ištvermės vi 
Šiuose darbuose.

Red. kolektyvo bendradarbiai

PREMIJA L. LĖTU1

Lietuvių Rašytojų draugijos 1983 m. lie 
tuvių literatūros metinė premija paskirta 
poetui Leonui Lėtui už poezijos rinkinį 
„Trakas“. Premijos (2000 dol.) mecena
tas — Lietuvių Fondas.

VIENYBĖJE - GALYBĖ
Inž. Juozo Vilčinsko kalba, pasakyta 

Lietuvių Namuose liepos 21 d., jo 75 metų 
sukakties proga „Vienybės“ klubo sureng
tose pagerbimo vaišėse.

Šiomis dienomis nenoromis prisimename 
įvykius prieš 40 metų, tas liepos mėnesio 
dienas, kada su skausmu širdyse turėjome 
palikti savo tėvų žemę. Vieni išėjome pės
ti, kiti važiuoti arkliais ar kitomis prie
monėmis, dar kiti — žvejų laiveliais per 
Baltijos jūrą. Vieni pasiryžome žygiui į ne
rimą, norėdami išvengti Sibiro tremties, 
kiti — su pasiryžimu kovoti dėl tėvynės 
laisvės kituose frontuose.

Tarp tų pastarųjų buvo 65-sius metus 
peržengęs prof. Steponas Kairys, vokiečių 
Gestapo paieškomas Lietuvos rezistencijos 
lyderis ir VLIKo pirmininkas. 1944 m. bir
želio-liepos mėnesiais, Raudonajai armijai 
antrą kartą okupuojant Lietuvą, jis buvo 
įgaliotas vykti į Vakarus ir ten organizuo
ti pagalbą kovojančiai tautai. Pirmas eta
pas turėjo būti persikėlimas per Baltijos 
jūrą į Švediją. Kaip tai vyko, daugelis 
skaitė spaudoje ir neseniai išėjusioje kny
goje „Laisvės besiekiant“.

Tokiam pavojingam žygiui galėjo pasi
ryžti tik savo tautai visiškai pasiaukojęs 
žmogus. Drąsus vyras atsidūrė vokiečių 
kalėjime, ir vėliau laimingu būdu pasiekė 
Vakarus. Steponas Kairys, daugelį metų 
vadovavęs Lietuvos socialdemokratų par
tijai (LSDP), tikėjosi, kad Lietuvai pagal
ba gali ateiti tik iš Vakarų, o pirmoje ei
lėje iš broliškų socialdemokratų partijų 
Vak. Europoje. Todėl, dar karui vykstant 
ir Lietuvai esant okupuotai, Steponas Kai
rys, nepaisydamas pavojaus iš Gestapo 
pusės, slaptai vyko į Rygą pasitarimams 
su ’atviais ir estais, ir iš ten siuntė į Va
karus memorandumus.

Deja, Vakarų Europos kraštuose karas 
išgriovė ne tik miestus, bet išžudė ir iš
blaškė žmones. Socialistų Internacionalas, 

kurio nariu buvo ir Lietuvos socialdemok
ratų partija, nustojo veikęs. Įtakingiausios 
partijos (Vokietijos, Austrijos, Belgijos) 
buvo išblaškytos. Tad, į ką kreiptis?

Įsikūręs karo nuteriotoje Vokietijoje, 
kur atsirado ir keli kiti LSDP nariai, S. 
Kairys įsteigė LSDP Užsienių Delegatūrą 
ir ėmėsi nelengvo darbo. Iš vienos pusės, 
Delegatūros vardu buvo paruošta ir iš
siųsta keletas memorandumų tarptauti
nėms socialistų organizacijoms bei Britų 
Darbo partijai, iš antros pusės, buvo steng
tasi įsijungti į naujai kuriamas tarptauti
nes institucijas, per kurias galima būtų 
kelti Lietuvos laisvės bylą.

Pirmaisiais pokario metais LSDP įsijun
gė į Rytų ir Vidurinės Europos egzilinių 
socialistų partijų organizaciją, kurios užuo
mazgą sudarė vadinamų satelitinių kraštų 
socialistai. Jos centras buvo Londone. Bu
vo daroma pastangų įsijungti j bandomą 
atgaivinti Socialistų Internacionalą, kurio 
iniciatoriai taip pat spietėsi Londone. To
dėl S. Kairys, pats negalėdamas atvažiuo
ti į konferencijas Londone, paragino ma
ne pasidomėti socialdemokratų veikla.

Per 30 metų būdamas jūsų tarpe ir da
lyvaudamas partijos veikloj surinkau ne
mažai istorinės medžiagos, iš kurios su
galvojau paruošti rankraštį LSDP istori
jai. Manau, kad tokia knyga yra labai rei
kalinga ypač mūsų jaunajai kartai, kuri 
neturėjo progos pažinti mūsų tautos ar
timiausios praeities. O juk „iš praeities 
stiprybę semti“ moko mūsų Tautos him
nas.

Knygoje bus aprašyta trijų laikotarpių 
LSDP veikla: tautinio atgimimo, nepri
klausomos Lietuvos ir dabartinio laikotar
pio, kai Letuva yra okupuota, o partija 
veikia egzilėje. Knygoje bus atvaizduoti 
Lietuvos darbo sąjūdžio siekiai per bemaž 
90 metų, t.y. nuo partijos įsteigimo iki šių 
laikų.

LSDP priklauso tarptautiniam socialis

tų sąjūdžiui, kuris jau prieš 120 metų bu
vo pasisakęs už įvairių tautų darbininkų 
solidarumą, siekiant bendrų tikslų. Anais 
laikais tai buvo revoliucinis sąjūdis, sie
kęs net ir jėgos priemonėmis nuversti ne
pakenčiamą santvarką. Vėliau, jau prasi
dedant Pirmajam pasauliniam karui, tai 
pasikeitė. Socialistų sąjūdyje įvyko skili
mas. Vienoje pusėje liko revoliucionieriai, 
kitoje pusėje — socialdemokratai, pasisa
kę už reikalą ginti savo tautų nepriklau
somybę. Tų pastarųjų pusėje stojo ir Lie
tuvos socialdemokratų partija.

Visais krizės laikais LSDP jausdavo ki
tų broliškų partijų solidarumą ir paramą. 
Todėl ir II-jo pasaulinio karo metu, kai 
Lietuva vėl nustojo nepriklausomybės, 
LSDP vadovybė, o ypatingai CK pirminin
kas Steponas Kairys jautė, kad Lietuva 
gali rasti užuojautos ir solidarumo tik bro
liškose socialdemokratų partijose Vakaruo
se. Tuo įsitikinimu ir viltimi remiasi mū
sų partijos veikla egzilėje.

LSDP Užs. Delegatūros vienas svarbiau
sių siekių buvo įstoti į atsikūrusį Socia- 
istų Internacionalą. Tuo tikslu ji klebe

no tos organizacijos duris, padavė pareiš
kimą. Bet pirmas bandymas buvo nesėk
mingas.

Šioje vietoje verta paminėti, kad S. Kai
rys pažinojo mane nuo 1930 metų. Todėl, 
būdamas Vokietijoje ir 1946 m. sužinojęs, 
kad aš esu Anglijoje, jis nuo 1948 m. pra
dėjo mane angažuoti kai kuriems darbams 
„tautos labui“. Tas palaipsniui privedė 
prie to, kad aš šiandien sėdžiu tokių gar
bingų žmonių tarpe, kaip jūs visi esate.

Londonas yra svarbus politinis centras. 
Todėl S. Kairiui rūpėjo, kad lietuviai čia 
būtų politiškai aktyvūs, bet ypatingai, kad 
čia būtų žmonių, kurie rūpintųsi santy
kiais su tarptautinėmis socialistų organi
zacijomis. To uždavinio niekas negalėjo 
geriau atlikti, kaip jis pats. Bet 1952 m., 
kartu su VLIKu, jis turėjo persikelti į 
JAV.

Tuo pat laiku Socialistų Internaciona
lo Biuras svarstė Baltijos kraštų soc. dem. 
partijų pareiškimus priimti jas į Soc. In

ternacionalą, ir tų pareiškimų nepatenki
no. Tą liūdną žinią radome anglų laikraš
čiuose, kai Londone posėdžiavo DBLS me
tinis suvažiavimas 1952 m. spalio 25-26 d. 
Tuo susirūpinome ne tik mes, socialde
mokratai, bet ir daugumas lietuvių. Min. 
Bronius Balutis, buvęs tuo laiku Lietu
vių Namuose, priėjo prie manęs ir paklau
sė, kas atsitiko. Pagal spaudos praneši
mus, tuolaikinis S. I. pirmininkas Morgan 
Phillips Milane vykusiame S. I. Biuro po
sėdyje pasiūlęs Baltijos kraštų partijų ne
priimti, nes „jos jau neatstovauja jokiam 
politiniam sąjūdžiui“, tiems kraštams 
esant prijungtiems prie Sov. Sąjungos.

Min. B. K. Balutis tuoj pat išskubėjo 
pasitarti su Estijos ir Latvijos pasiunti
niais ir paruošti notą Foreign Office’ui. 
DBLS suvažiavimas, išklausęs mano pra
nešimą tuo klausimu, pasiuntė raštą Dar
bo partijos lyderiui C. Attlee. Panašų žy
gį padarė LSDP Užs. Delegatūra, kuriai 
buvau pranešęs žinią į New Yorką. Ne
trukus DBLS pirm. M. Bajorinas gavo Dar 
bo partijos sekretoriaus atsakymą, kuriuo 
buvo užtikrinta, jog Darbo partija nepri
pažįsta Baltijos kraštų prijungimo prie 
Sov. Sąjungos ir pažymėjo, kad S. I. Biu
ras tą klausimą svarstė prie uždarų durų, 
todėl laikraščių korespondentai negalėjo 
žinoti, kas jame vyko. Panašų atsakymą 
gavo ir LSDP Užs. Delegatūra New Yorke.

Po vienerių metų, t.y. 1953 m. per S. I. 
kongresą Stockoholme, Britų Darbo par
tijos delegatas pasiūlė pakeisti ankstyves
nį kongreso nutarimą ir Baltijos kraštų 
partijas priimti nariais. Taip kongresas ir 
nutarė.

Stockholme tuo laiku gyvenęs žinomas 
liet, rašytojas Ignas Šeinius tada rašė 
„Britanijos lietuvyje“:

...lietuvių didesnis veiklumas šiuo me
tu tarptautinėje plotmėje yra labai reika
lingas, o ypatingai tų mūsų partijų, ku
rias riša ar gali tampriau rišti tarptauti
nis solidarumas. Socialdemokratija gal 
pirmoj eilėj yra tokio pobūdžio. Tai ne
turėtų pamiršti ne tik patys mūsų social
demokratai, o ir visi lietuviai išeivijoje.

Gal dar ne tiek Amerikoje, bet visoj Va
karų Europoje socialdemokratinis darbi
ninkų ir iš jų išaugusios inteligentijos ju
dėjimas yra išsivystęs į nemažą politinį 
ir tarptautinį faktorių. Prisiminkim tik, 
kiek mums anais kūrimosi laikais yra pa
dėjęs palankumas iš Anglijos darbiečių, 
Vokietijos, Švedijos ir Suomijos socialde
mokratų pusės. Tarptautinė socialdemok
ratija galės padėti Lietuvai ir dar kartą 
atsistatant.

Kad tas priėmimo klausimas buvo es
minis LSDP Užs. Delegatūros tolesnei veik
lai, skaitytojai matys mano knygoje, jeigu 
ji sėkmingai išvys dienos šviesą. Dabar tik 
galiu pasakyti, kad per pastaruosius 30 
metų mūsų partijos delegatai, dalyvauda
mi 15 kartų Soc. Internacionalo kongre
suose ir daugelį kartų kitose tarptautinė 
se konferencijose, galėjo vienu ar kitu 
būdu priminti platesniam forumui Lietu
vos padėtį ir atkreipti demokratinio socia
lizmo sąjūdžio dėmesį į sovietinio impe
rializmo pavojų pasauliui

Lietuvos socialdemokratų partijos pri
ėmimas į Soc. Internacionalą turi ir kitą 
svarbią reikšmę: pasaulinis socialistų są
jūdis pripažino, kad Baltijos valstybių 
įjungimas į Sov. Sąjungą buvo neteisėtas 
ir kad tų kraštų socialdemokratų partijos 
egzilėje turi teisę atstovauti savo kraštų 
darbininkams. Tai buvo pirmas LSDP Užs. 
Delegatūros laimėjimas, kuris buvo pasiek
tas dėka vieningos lietuvių veiklos, žymia 
dalimi prisidėjus ir D. Britanijos lietu
viams.

Vėliausias mūsų vieningos veiklos lai
mėjimas, tai pernykštė Europos Parlamen
to rezoliucija Baltijos valstybių klausimu. 
Prie to prisidėjo Šveicarijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos lietuviai, taip pat VLIKas. 
Bet didelį darbą atliko ir DBLS Valdyba, 
Londono Baltų Taryba ir LSDP Užs. De
legatūros nariai Vak. Vokietijoje ir D. Bri
tanijoje.

Paminėjęs šiuos svarbiuosius mūsų 
bendrų pastangų laimėjimus, noriu padė
koti visiems mane sveikinusiems ir palin
kėti, kad mūsų vieningas darbas tęstųsi 
dar daug metų. Juk, vienybėje — galybė!
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Dr. A. Gerutis

V. Natkevičius

Prof. dr. V.M. Vasyliūnas

V. Bartusevičius
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VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE

LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ"

Inž. V. Kamantas Vysk. A. Deksnys Kun. prof. dr. P. Rabikauskas
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Prof. dr. V.J. Bieliauskas

©
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ST. ULRICHO AKADEMIJOS NAMUOSE
AUGSBURGE, KAPPELBERG 1

S3 
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S3 
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Sekmadienis, 
liepos 29 d.

Pirmadiens, 
liepos 30 d.

Antradienis, 
liepos 31 d.

Trečiadienis, 
rugpjūčio 1 d.

20 vai.

10 vai.

Popiet

20 vai.

10 vai.

16 vai.

20 vai.

10 vai.

Popiet
17 vai.

20 vai.

Susipažinimas.

Prof. dr. V.J. Bieliauskas (JAV): „Bejė
giškumas ir smurtas: psichologiniai poli
tinės represijos bruožai“.
Ekskursija j Bavarijos pilis.

Kazi-

tikrai

S3
S3
S3

S3
S3

S3

S3
S3

Dr. K. J. Čeginskas

S3

Sekmadienis, 
rugpjūčio 5

šeštadienis, 
rugpjūčio 4

Penktadienis, 
rugpjūčio 3

Ketvirtadienis, 
rugpjūčio 2 d.

d.

d.

d.

10 vai.

15 vai.

10 vai.

16 vai.

20 vai.

10

20

9

10

vai.

vai.

vai.

vai.

Dr. A Gerutis (Šveicarija): „Lietuvos kai
mynas Latgala“.
Šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakčiai 
Skirtoji diena.
Kun. prof. dr. P. Rabikauskas (Italija): 
„Šv. Kazimieras kadaise ir šiandien“.
Augsburgo lietuviško kryžiaus šventini
mas.
Dr. P. Rėklaitis (Vokietija): „Šv. 
miero ikonografijos pagrindai“. 
V. Natkevičius (Vokietija): „Ar
ten didelių talentų knibždėte knibžda? 
Pastarųjų metų Lietuvos romanas“. 
Vokietijos at-kų posėdis.
Prof. dr. V.M. Vasyliūnas (Vokietija): var 
gomų koncertas.
A. Liulevičienė (JAV): „Blogio simiboli- 
zavimas kai kuriuose naujausiuose lietu
vių literatūros veikaluose“.
Lietuvių Bendruomenei skirtoji diena.
V. Bartusevičius (Vokietija): „PLB sąran 
ga ir problemos“.
V. Kamantas: „PLB veikla ir planai“. 
Europos kraštų LB vadovų posėdžiai. 
Dr. K. Girnius (Vokietija): „Kodėl poka
rio metais pusė kaimo bernų sulindo į 
mišką?“
Kun. B. Liubinas (Vokietija): „Antano 
Rubšio — Raktas į Šventąjį Raštą“.
Solistės Laimos Stepai tienės (JAV) lie
tuviškų liaudies dainų koncertas, akom
panuoja prof. V.M.
Dr. K. J. Čeginskas
— 40 metų“.
Tėvynės valandėlė:
jusio eilėraščių rinkinio skaito E. Juod- 
valkė (Vokietija), aktorė D. Markelytė 
(Vokietija) deklamuoja Putino „Žilviną 
ir Eglę“, stud. K. Ivinskio melodeklama
cija.
Iškilmingos Mišios, kurias aukoja 
vysk. A. Deksnys.
Studijų savaitės vertinimas, sekančios 
aptarimas, uždarymas.

Vasyliūnas.
(Vokietija): „Egzodas

iš savo neseniai išė-

Moderatoriai: dr. K.J. Čeginskas, V. Natkevičius, dr. J. Norkaitis;
rengimo komisija: stud. J. Barasaitė, inž. R. Hermanas, P. Ivinskienė, ku.n. A. Rubi- 
kas, stud. B šyvokaitė.
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S3
S3
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S3
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S3
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Dr. K. Girnius

E. Juodvalkė
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„Amerikonai“ pasakoja
Iš

Nemaža lietuvių skrenda aplankyti 
sovietų okupuotą Lietuvą, veža arti
miesiems dovanų, nori pamatyti se
niai nematytas vietas, pasikakėti su 
giminėmis, pažįstamais.

Neseniai viena tokia JAV lietuvių 
keliautojų grupė sugrįžo. Kalbėjausi 
su kai kuriais iš jų. Bendri įspūdžiai to 
kie.

Iš JAV-jų lėktuvu kelionė į oku
puotą Lietuvą labai varginanti, nervuo 
janti, nes tenka skristi per Maskvą, te 
nai nusileisti. Tikrina rusų muitinės 
tarnautojai. Kiekvieną atvykusį tikri
na atskirai. Pareigūnai atidžiai žiūri į 
pasą, tikrina nuotrauką, žiūri, skaito 
kažin kokius sąrašus, kuriuose, visi 
mano, įrašyti bolševizmui nepalankūs 
asmenys. Įtartinus asmenis, gal pagal 
tą „juodą sąrašą“, išsišaukia atskirai, 
net visiškai išrėdo, viską iščiupinėja, 
išvartinėja. Taip pat pagrindinai iškra 
to vežamus daiktus, netgi peršviečia 
dantų pastą, iškrato vaistus, fotogra
fuoja, peršviečia batus ir t.t.

Maskvoje susipažįstama su rusų 
biurokratiškumu, grubumu, nemanda 
gurnu,

Maskva švari. Tenai požeminių trau 
kinių stotys gražios, meniškai įreng
tos, visiškai švarios, niekur nepamaty
si popiergalio ar nuorūkos.

Lėktuvu skrendant iš Maskvos į 
Vilnių, pranešimai tiktai rusiškai. Pa
tarnautojos irgi kalbėjo rusiškai.

Lietuviai keliautojai buvo susitarę 
Rusijoje kalbėti tiktai lietuviškai, arba 
angliškai, jei negalėtų susikalbėti lie
tuviškai. Viena vyresnės kartos lietu
vė norėjo parodyti savo išmintį ir pasi 
sakė ne tik mokanti rusiškai, bet ir 
Rusijoje gimusi. Ją pagrindinai klau
sinėjo, visaip tikrino. Kita moteris ve 
žėsi keliolika laikrodėlių. Juos atrado, 
teko sumokėti pabaudą, aukštą mo
kestį, muitą.

Amerikos lietuviai nustebo, kai iš 
Maskvos į Vilnių skrendant, keleiviai 
tarpusavyje kalbėjosi rusiškai. Kai be- 
skrendant išgirdo lietuviškai kalban
čius „amerikonus“, tai rusiškai kalbė
ję ėmė kalbėti lietuviškai. „Ameriko
nams“ buvo netikėta, kad sovietų pa
vergti lietuviai tarpusavyje kalbasi ru
siškai.

Vilniuje pasitiko būriai giminių, ku 
rių dauguma nepažįstami, vis dėdžių 
vaikai ar vaikaičiai ir panašiai. Visi bi 
josi atvirai kalbėti. Daugiausia klausi

OKUPUOTOS LIETUVOS GRĮŽUS 

nėja apie modernius dalykus, kokie 
nauji kompiuteriai, kiek uždirba spe
cialistai, kaip veikia apdraudos kom
panijos, ar tikrai Amerika pasiruošu
si atominiam karui ir nori pulti Sovie 
tų Sąjungą, kiek kainuoja butai, kilo 
gramas duonos, automobiliai, ar tik
rai laisvai galima keliauti po svetimus 
kraštus ir t.t.

Vilnius padarė slegiantį įspūdį, nes 
visų gatvių pavadinimai rusų ir tik 
apačioje lietuvių k. įrašai. Mieste dau 
gybė komunistinių, raudonų plakatų, 
rusiškai, ir tik po to, mažesnėmis rai
dėmis, lietuviškais įrašais pikčiausi bol 
ševikiniai šūkiai. Vilniuje matyti daug 
rusų kariuomenės, daug rusiškai kal
bančių.

Apsistoję gerame turistiniame vieš
butyje Vilniuje. Juos aplankyti gali 
tik užsiregistravę, reiškia, joks pa
šalietis negali atvykti. Ką ir kaip po 
to aplankiusius klausinės — tegalima 
spėlioti. Tame viešbutyje jiems mais
tas geras, įvairus, sveikas. Aplinka mo 
derni, švari. Patarnautojai, patarnauto 
jos kaip iš akmens iškalti tvariniai — 
visi šalti, jokio šypsnio, jokio pasitei
ravimo ar meilumo. Tokia slegianti 
nuotaika Maskvoje, persimetusi ir į 
sovietų okupuotą Lietuvą. Keičiamas 
lietuviškas charakteris.

Vilniuje per radiją grojamos įvairių 
tautų muzikos, jų tarpe ir lietuviškos.

Teatro vaidinimai lietuvių ir rusų 
kalbomis. Matė iš Klaipėdos atvyku
sio teatro vaidinimą. Taisyklinga lietu 
vių kalba, gera vaidyba, paliko malo
nų įspūdį.

Nuvykus į Trakus, laukė didžiulė ei 
lė jaunų gimnazistų. Iš veidų atrodė 
lietuviai, bet mokytojai su mokiniais 
ir mokiniai savo tarpe kalbėjosi rusiš
kai. Amerikos lietuviai paklausė, ar 
jie moka lietuviškai. „Taip, mokame 
lietuviškai“, — atsakė. „Iš kur esate 
atvykę?“ Atsakė: „Mes iš Šiaulių“.

Vilniuje bažnyčiose nemaža žmo
nių, daugiausia senų moterų. Panašiai 
ir Kaune. Sako, tarnautojai bijosi eiti, 
nors rusai oficialiai nedraudžia. Tik 
staiga gali gauti pranešimą, kad esi at 
leistas iš darbo. Reikštų, turėtos rū
šies darbo niekur negausi, gerai, jei 
gautum kur gatves šluoti. To niekas 
nenori.

Atrodo, daugelis klausosi radijo, ge 
riau girdi Radio Free Europe iš Vo
kietijos.

BALYS GAJAUSKAS

DARBININKO 
GYVENIMAS
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Bėgo metai, dešimtmečiai, o gyvenimas kaime 

gerėjo labai lėtai. Ir kaip jis gerės, kai valstybė tikė
josi, kad valstietis visą laiką temps tą jungą, o ji 
durstys galą su galu. Bet kaimas tuštėjo ir dabar pri 
trūko darbščių rankų. Jaun oji karta bodisi kaimo. 
Vaikinai išėję į kariuomenę, daugiau negrįžta į sa
vo kaimą. Dabar trūksta žmonių net derliui nuim
ti. Todėl atrado naujų valstiečių: veža į kaimą mo
kinius, studentus, tarnautojus. Nauda iš tokių dar
bininkų nedidelė, bet skęstantis ir už šiaudo grie
biasi.

Valstietis pragyvena iš savo pagalbinio sklype
lio. Kai bolševikai organizavo kolūkius jie nustatė 
labai žemus uždarbius, iš kurių valstietis negalėjo 
išmisti. Todėl jam davė kelių delnų didumo pagal
binį žemės sklypelį. Apdirbti jį valstietis tegali va
karais ir poilsio dienomis. Vėliau pagalbinis žemės 
sklypelis virto pagrindiniu. Ypač pokario metais, 
kai už darbą kolūkyje mokėjo labai mažai arba nie 
ko. Tačiau bolševikų valdžia vėl apkrovė valstie
čius dideliais mokesčiais už vaismedžius. Nepajėg
dami išsimokėti, daugelis iškirto sodus. Kai vis dėl
to žmonės prasigyveno, ėmė laikyti po kelias kar
ves, kiaules, daugiau paukščių, valdžia apribojo gy
vulių ir paukščių kiekį. Valstietis vėl negalėjo išsi
mokėti ir turėjo išpjauti gyvulius bei paukščius. Pa
galiau imperijoje pritrūko žemės ūkio produktų.

Postalininiu laikotarpiu kolūkiai atsigavo. Tie 
sa, dar daug jų skurdo, bet kolūkiečiams už darbą 
šiek tiek mokėjo. Kelis parodomuosius kolūkius vi
sokeriopai rėmė valstybė. Tai tikrieji „Potiomkino 
kaimai“ į kuriuos veža užsieniečius ir kitokius sve

čius apdumti jiems akis. Jie pamatys, kad šiame ko 
lūkyje valstiečiai neblogai gyvena ir manys, kad 
taip visuose. Parvažiavę pasakos apie gerą gyveni
mą bolševikų imperijoje, šie svečiai turi tapti bol
ševikų propagandos skleidėjais.

Per tuos skurdo metus valstietis išmoko gana 
gerai įdirbti savo žemės sklypelį, nes iš jo turėjo 
išmisti. Dabar valstybė pamatė, kad pagalbiniai 
sklypai duoda daug žemės ūkio produktų. Todėl 
agituoja valstiečius auginti daugiau gyvulių. Ji pri
pažįsta pagalbinių sklypų reikšmę visam žemės 
ūkiui, kuris pergyvena gilią krizę. Jokia eilinė mark 
sizmo leninizmo injekcija nepastato ant kojų šio 
chroniško ligonio. Tačiau radikaliau reformuoti, tai 
yra atiduoti žemės ūkį į valstiečio rankas, bolševi
kai nesiryžta. Dogmos ir baimė neleidžia. Juk rei
kėtų prisipažinti, kad klydo ir grįžti prie privačios 
nuosavybės. Tuomet tautos gali paklausti, kodėl su 
naikinote tiek valstiečių, dėl ko tiek kankinote žmo 
nes?

Dabar bolševikai ieško būdų, kaip išvesti že
mės ūkį iš aklavietės. Paskutinis projektas, kurį jau 
keli metai dalinai įgyvendina, tai labai nedrąsus 
žingsnis privačios nuosavybės link. Bet, gink Dieve, 
jie to nepripažins. Pagal tą projektą šeimos ir kito
kios valstiečių grupės gaus po sklypą kolūkio že
mės. Jai apdirbti išnuomos mašinas. Kuo geriau vai 
stiečiai įdirbs žemę, tuo didesnį derlių gaus ir turės 
daugiau pajamų. Tai teorija. O praktika? Ir toliau 
bolševikai lankys užsienio javų ir kitų žemės ūkio 
produktų rinkas, o valstiečiai vargiai durstys galą 
su galu ir toliau vilks kolūkinę dalią.

Darbininkai pasaulyje kuria profsąjungas sa
vo teisėms ginti. Bolševikų imperijoje profsąjungas 
kūrė ne darbininkai, o darbdavys — bolševikų val
džia. Ji galėjo jų nekurti, darbininkai nieko nebūtų 
praradę, o gal tik būtų laimėję. Valdžia kūrė prof
sąjungas ne tam, kad jos gintų darbininkų reikalus 
ir darytų jai nemalonumus, o tam, kad jos gintų 
valdžios reikalus. Bolševikų imperijoje profsąjungos 
nė karto nekovojo dėl darbininkų atlyginimo pakė

Sovietų spauda, lietuvių kalba, ra
šo apie visokias blogybes Amerikoje, 
kad buvę turtuoliai miršta kaip uba
gai ir panašiai. Klausė, ar tikrai taip. 
Juos vežiojo po pavyzdinius kolūkius, 
atrodo švariai. Yra kolūkio darbinin
kų, turinčių automobilius. Yra šeimų, 
turinčių po du automobilius. Naujai 
statomi namai modernūs, kartais dvie
jų aukštų, turi net dvi vonias. Visur 
yra elektra, šaldytuvai, televizijos. 
Žmonės apsirengę neblogai. Kaimuose 
žmonės gerai pavalgę. Duonos, svies
to, mėsos galima pirktis krautuvėse, ne 
vien „dolerinėse“. Vilnius ir Kaunas 
labai švarūs miestai.

Gyventojai nenori rusų, nori lietu
viškos valdžios. Bet jie bijosi, kad ne
grįžtų toks gyvenimas, koks buvo Ne
priklausomos Lietuvos laikais, kai kai 
muose nebuvo elektros, kai darbinin
kai neturėjo automobilių ar motoci
klų, kai negalėjo savo vaikų leisti į 
aukštesnį mokslą. Jiems Amerikos lie 
tuviai atsakė, kad per kelias dešimtis 
metų daug kas pasikeitė, o prie Ne
priklausomos Lietuvos valdžios būtų

Lietuviai Fribourgo universitete
Friboungas yra vadinamas „gotiškosios 

epochos žiedu“. Tarp daugelio gotiško 
stiliaus pastatų išsiskiria šv. Mikalojaus 
katedra, statyta 13-jame amžiuje su ne
baigtu 76 metrų aukščio bokštu. Miestas 
yra to paties vardo kantono sostinė. Iš 
200 tūkstančių kantono gyventojų 75 pro 
centai yra prancūziškos kultūros šveica
rai. Beveik visi katalikai. Fribourgo mies
tas turi 37.000 gyventojų. Yra pagarsėjęs 
savo katalikiškuoju universitetu ir kito
mis kultūrinėmis institucijomis: muzie
jais, muzikos konservatorija, biblioteko
mis. Šalia universiteto veikia vadinamoji 
Tikėjimo mokykla, katalikiška, knygų lei 
dykla tarptautinė informacijų agentūra 
KIPA, šv. Mykolo kolegija, 'įsteigta 1580 
metais. Fribourgo katalikų universitetas 
yra drauge ir valstybinis universitetas, 
kurį išlaiko kantono valdžia, remia fede
racinė Šveicarijos valdžia ir visos Šveic. 
vyskupijos. Universitetas buvo įsteigtas 
praėjusio šimtmečio pabaigoje: 1889 me
tais. Fribourgo universitetą šiuo metu 
lanko 5000 studentų. Ketvirtadalis jų yra 
užsieniečiai, kitas ketvirtadalis — vietinio 
kantono studentai ir pusė čia atvykusių 
iš kitų kantonų. Apie 400 užsieniečių stu 
dentų yra atvykę iš Trečiojo pasaulio kraš 
tų. Juos išlaiko švecarijos katalikai. Dau 
giau negu trečdalis studentų yra moterys. 
Nors universitetas yra katalikiškas, bet 
jame dėsto ir nekatalikai profesoriai. 15 
proc. profesorių yra protestantai, 5 proc. 

buvusi padaryta pažanga, gal didesnė, 
negu prie sovietų.

Keista, nei vienas keliauninkų ne
buvo pasiėmę lietuviškų knygų ar lai
kraščių. Juos įbaugino kelionių vado
vybė, kad vis tiek atims, nubaus. Iš 
tiesų, galima sau vežtis pasiskaityti po 
vieną egzempliorių. Nereikia bijotis, 
okup. Lietuvoje gyvenantieji lietuviai 
labai džiaugtųsi gavę užsienio lietuvių 
knygų, spaudos.

Apie laisvos Lietuvos atstatymą ne
kalbėjo. Atrodo, gyventojai užimti 
vien savo rūpesčiais, nesidomi tauti
niais lietuvių reikalais. O gal dėl to, 
kad sutiktieji buvo eiliniai asmenys, 
ne šviesuoliai.

Vilniuje matė grupę amerikiečių iš 
New Yorko ir apylinkių, neišsiaiškino, 
ar jie lietuviškos kilmės. Tie amerikie 
čiai šūkavo prieš JAV-jas, savo vy
riausybę vadino karo kurstytojais, tu 
rėjo prisisegę ženklus su įrašais: 
„Dump Reagan“ ir pan. Ar tai buvo 
Amerikos komunistai — neaišku. So 
vietai, aišku, patenkinti, kad patys 
amerikiečiai demonstruoja prieš Ame 
riką, nori sunaikinti savo valstybę.

Kai kurie keliavusiųjų galvoja dar 
kartą važiuoti, kiti — ne, nes labai 
skaudu, matant rusų naikinamus lie
tuvius.

Keliautojas

priklauso kitom religijom. Universitete 
veikia filosofijos, teologijos, teisės, mate 
matikes ir gamtos mokslų fakultetai. Yra 
dėstoma dviem kalbom: vokiečių ir pran 
cūzų.

Fribourgo universitetas yra turėjęs ne 
maža įtakos ir lietuvių kultūrai. Jaiu nuo 
praėjusio šimtmečio pabaigos Fribourgo 
universitete beveik nuolatos studijavo 
daugiau ar mažiau lietuvių studentų. Iki 
Pirmojo pasaulinio karo lietuviai studen
tai iį Fribourgą vykdavo be Rusijos val
džios sutikimo. Dėl to jie į universitetą 
įsirašydavo, prisidengdami įvairiais slapy 
vardžiais. Vienas iš pirmųjų lietuvių stu
dentų Friburgo universitete buvo kun. 
Juozas Stankevičius. Jis čia atvyko 1895 
metais, prisidengęs Mantvydo slapyvar
džiu. Pradžioje lietuviai studentai dalyva
vo lenkų ratelyje. Bet 1899 metais iš jo 
visi išstojo ir įsteigė „Draugystę Lietu
viškos Jaunuomenės“, kurią pavadino 
„Rūta“, ši lietuvių studentų draugija lai
kėsi jau anksčiau veikusios Ziuricho lie
tuvių draugijos įstatų. Daugumą „Rūtos“ 
narių sudarė Seinų vyskupijos lietuviai 
kunigai, tuo metu tęsę studijas Fribourgo 
universitete. 1915 metais draugija buvo 
pavadinta „Lithuania“ vardu. Per 40 me
tų — nuo 1895 iki 19'35 Fribourgo univer 
sitete studijavo 110 lietuvių studentų. 
Pirmųjų studentų tarpe buvo kunigai: 
Stankevičius, Gustaitis, Matulevičius, Bū 
čysi, Totoraitis, Vizgirda, Cižauskas, Ma- 

limo. Jos laiko pažabojusios darbininkus nuo stichi
nio pasipriešinimo valdžiai. Tai jų pagrindinė už
duotis. Eidamos ranka rankon su valdžia, profsą
jungos kol kas gana sėkmingai atlieka tą užduotį. 
Apgaulėmis, pažadais jos stengiasi sutramdyti strei 
kus, o jeigu nepavyksta ir darbininkai išeina į gat
ves, tai bolševikų valdžia pasiunčia kariuomenę, 
kaip tai įvyko Chruščiovo laikais Novočenkaske.

Kokia profsąjungų vertė ir ar gali jos vadintis 
darbininkų gynėjomis, kai didelė dirbančiųjų dalis 
gauna po šimtą rublių ir mažiau per mėnesį, o prof
sąjungos nepajudina nei piršto, kad tokią padėtį pa 
keistų? Bolševikų imperijoje profsąjungoms plati 
veiklos dirva. Jos turėtų imtis visų kovos priemonių 
darbininkų gyvenimui pagerinti. Tačiau jų vadovai 
tik skėsčioja rankomis ir kartoja seniai išmoktą fra 
zę: tiek valstybė nustatė.

Bolševikų propaganda iš visų kampų įtikinėja 
darbininkus, kad valdžia priklauso jiems ir ką ji 
daro, tai viskas darbininkų gerovei. Darbininkai tu
ri būti Vergiškai nuolankūs ir paklusnūs. Kuo užsi
ima profsąjungos? Pagrindinė, nerašyta jų užduo
tis — sudrausti darbininkus nuo protestų, streikų 
bei demonstracijų. Vakarų šalių darbininkams sun
ku suprasti, kodėl bolševikų imperijoje darbininkai 
nestreikuoja. Bolševikinė propaganda sugalvojo 
labai patogų paaiškinimą: darbininkai negali kovo 
ti prieš savo valdžią, kuri sudaro jiems geriausias są 
lygas. Iš tiesų, bolševikų propaganda, administraci
nės priemonės, saugumas net kariuomenė laiko dar 
bininkus geležinėse žnyplėse. Turi būti suprantama, 
kad tokiomis sunkiomis sąlygomis streikai nedažni. 
Jei darbininkai sustreikuoja ir žinia pasklinda ša
lies viduje bei pasiekia užsienį, tai bolševikų pro
paganda ją neigia, tvirtina, jog tai prasimanytas 
šmeižtas. Oficialios profsąjungos užduotys, kurias 
jai skiria bolševikų valdžia, tai turistinių išvykų or 
ganizavimas, kelialapių į kurortus paskirstymas, 
nario mokesčio rinkimas ir kitos smulkesnės socia
linės priemonės.

1983 m. Kučino konclageris, Permės srityje.

liauskas, Sabaliauskas ir kiti. Vėliau Fri 
bourgo universitete mokslus ėjo Augus- 
taitis, Bartuška, Bielskus, Borisevičius, 
Grigaitis, Raštuitis, Suit., Vailokaitils ir ki
ti. Iš pasauliečių čia studijavo Petrulis, 
Pocius, Totoraitis, Amforozaitis, Amibra- 
ziejūtė, Andziulytė, A&nys, Bistras, če- 
saitis, Jucaitis, Leimonas, Mykolaitis, 
Pakštas, Pečkauskaitė, Petrauskienė, Pu
rickis, Raul'inaitis, Ruginis, Steponaitis, 
Šalkauskis, Tamošaitis, Turauskas ir kiti. 
Fribourgo universitete daktaro laipsnius 
įsigijo vysk. Vincentas Padolskis ir vysk. 
Antanas DeksnysjPirmojo pasaulinio karo 
metu Fribourgo universiteto lietuviai stu 
dentai buvo aktyviai įsijungę į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo darbą, o grį
žę į Lietuvą prisiėmė atsakingas pareigas 
įvairiose atsikuriančios Lietuvos gyveni
mo srityse. Daugelis jų Fribourge įsigijo 
daktaro laipsnius. Fribourge, be to, studi
javo ir Amerikos lietuviai. Pavyzdžiui, 
kunigai Albavičius, Milukas, Navickas, 
Staniukynas, Vaitkevičius ir kiti. Išsi
mokslinę Fribourgo universitete, jie va 
dovavo Amerikos lietuvių religiniam bei 
kultūriniam gyvenimui.

POETO PERGYVENIMAI
Neseniai išlaisvintas 20 metų Kuboje 

kalintas žymusis kubietis poetas Jorge 
Valls Arango, spaudai duotame interviu 
pažymėjo, kad tikėjimas į Dievą ir mal
da išgelbėjo jį kalėjime nuo palūžimo. 
Be tikėjimo ir maldos jis nebūtų pajėgęs 
ištverti viso to, ką patyrė ilgo ir baisaus 
kalinimo metu. Jorge Valls Arango buvo 
suimtas 1964 metais už atsisakymą tar
nauti su ginklu rankoje Fidel Castro re
žimui, kurį jis laikė hitlerinio tipo tota
litariniu režimu. Už uždarų durų slaptai 
vykusiame procese, jis įbuvo nuteistas 
dvidešimt metų kalėti. Kalinimo metu, 
pažymėjo poetas Valls Arango, jis buvo 
kankinamas, mušamas, su juo elgiamasi 
kaip su gyvuliu. Per ištisą dvidešimties 
metų kalinimo laikotarpį, pažymėjo Aran 
go, neturėjau nė vienos ramios savaitės. 
Kaliniai buvo 'be paliovos 'įtarinėjami bau 
ginami, kaltinami, siekiant tuo būdu su
naikinti jų dvasią. Norėjau nusižudyti, įsi 
tikinęs, kad iš kalėjimo nebeišeisiu. Bet 
nuo savižudybės mane išgelbėjo tikėjimas 
ir nuolatinė malda. Meldžiausi sunkiau
siuose momentuose, prašydamas, kad Die 
vas ir švenčiausioji Mergelė Marija mane 
stiprintų, padėtų ištverti, žinau, pažy
mėjo baigdamas poetas Arango, kad ir 
daugelis kitų Kuboje, ne tik kalėjimuose, 
bet ir už kalėjimo sienų, nežiūrint griež
tos ateistinės propagandos, atranda Die
vą ir gyvena tikėjimu, jame surasdami 
jėgos, ištvermės ir pasitikėjimo versmę.

(K.L.)

Atsiųsta paminėti
PREGHIERE, keturių lietuvaičių, iš

tremtų i Sibirą, maldaknygės vertimas į 
italų kalbą. Edizioni Paoline, Roma, 1984 
m. šv. Povilo dukterų vienuolijos leidinys. 
Šią trečią laidą paruošė ir įvadą parašė 
kun. Vincas Mincevičius. 80 psl. knygu
tė gausiai iliustruota ir skoningai įrišta.

Maldaknygės kaina 4000 lirų. Leidyklos 
adresas: Edizioni Paoline s.r.l., Corso Re
gina Margherita 2, 10153 Torino, Italy.

Nijolė Sadūnaitė, Come šono finita nell 
‘obiettivo del K.G.B. 128 psl. knygutė ita
lų kalba. Tai Nijolės Sadūnaitės pasakoji 
mas: Kaip patekau KGB objektyvan? 
Įvadą parašė kun. V. Mincevičius, spaus
dino Stabilimento Tipolitografico Bra- 
mante, Urbania (Pesaro), Italy. Knygutė 
je daug nuotraukų, o viršelyje N. Sadūnai 
tės portretas.

„Lietuvių Dienos“ žurnalo birželio mė
nesio numeryje randama:
Juozas Prunskis — Tremties ašarų šauks 
mas. K. — Pirmosios baritono plokštelės 
belaukiant. Bernardas Brazdžionis — Vai 
dila Valiūnas. Bernardas Brazdžionis — 
Raudos prie kenotafų. Stepas ZObarskas
— Samulio žiburėlis. In Memoriam — Ste 
pas Zobarskas. Jurgis Gliaudą — Stasio 
Ylos „M.K. Čiurlionis: kūrėjas ir žmogus“. 
Bronius Kviklys — Premijos kultūros dar 
buotojams.

Anglų kalbos dalyje randama:
Operos solistas Algis Grigas. JAV kon

gresas atžymi Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Algirdas Gustaitis — Amerikos lie 
tuviai, Atlanto nugalėtojai, Darius — Gi
rėnas ir Lituanica. V.C. Bernotą — Di
džiuokis lietuviška kilme. Rūta Skiriūtė
— Reakcijos į dr. Templerio išvadas apie 
lietuviu būdą. Vytautas F. Beliajus — 
Nors jos jau nebėra, bet mes atsimenam. 
Dirbančios moterys — Propaganda ir ti
krovė. Vokiečių žurnalo palankumas 
mums. Harald Serafinas pagrindinėje ro
lėje operetėje „Linksmoji našlė“.

Žurnalas gausiai ilustruotas nuotrau
komis. Ant viršelio — operos solistas Al 
gis Grigas.

„L.D.“ prenumerata 20 dol. metams, 
Kanadoje 25 dol. Prenumeratas siųsti: 
„L.D.“ redakcijai, 4364 Sunset Blv. Los 
Angeles, Ca. 90029.

— Švedijos sostinėje Stockholme atei
nančių metų birželio 7-11 dienomis yra 
rengiama aštuntoji baltistikos studijų kon 
ferencija. Jai yra parinkta tema: Folklo
ras ir liaudies kultūra Pabaltijyje. Kon
ferenciją rengia baltiškųjų studijų institu 
tas Skandinavijoje.
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EUROPOS LIETUVIS

Profesoriaus postringavimai
1984 m. „Kultūros barų“ 4 Nr. perskai

čiau geografijos mokslų daktaro, profe
soriaus, Vilniaus universiteto Hidrologi
jos ir klimatologijos katedros vedėjo Čes 
lovo Kudabos gan įdomų, poleminį 
straipsni „žvilgsnis i dvasinius kraštovaiz 
džius“.

Straipsnio pradžioje rašoma apie jau
no žmogaus dvasinio gyvenimo formavi- 
masį, specifines mokymosi problemas. To 
liau jis paliečia ir gilesnius gyvenimo as 
pektus, prie kurių aš norėčiau trumpai 
apsistoti ir juos pakomentuoti.

Straipsnio autoriui kelia susirūpinimą 
atgimstantis „daiktų kulto“ garbinimas, 
dėl kurio, pasak jį, 'įvyksta daug dvasinių 
išdavysčių, dviveidiškumo, pataikavimo, 
prisitaikymo. Nenuostabu, kad tam skiria 
m as profesoriaus dėmesys, nes šitoje biu 
rokratinėje visuomenėje tam vešėti yra 
geros sąlygos ir tos ydos pasiekė tokių 
mastų, kad apeiti apie jas nėra ir kaip. Iš 
tolimesnių samprotavimų galima pad.ary 
ti išvadą, kad dėl to kaltas ir idealų trū- 
Ikūlmas. Autorius nueina taip toli, kad net 
priešpastato savo kartą jaunesniai genera 
rijai. Jo žodžiais tariant, „siekdami savo 
pačių tikslų, dar turime kažkokių iliuzijų, 
o kas laukia mūsų vaikų? Aš nemoku pa
aiškinti jų socialinės ir kultūrinės atei
ties. Žinau, ne vienas skaitytojas dėl to 
nustebs. Gal jis man paaiškintų...“

Išties, keista girdėti takius žodžius iš 
tarybinio profesoriaus lūpų, atstovo vi
suomenės, kurioje viskas taip aiškiai su
planuota ir kurios ateitis nupiešta tokio
mis šviesiomis spalvomis. Bet, ar tai kar 
tu ir ne prisipažinimas, kad gyvenimas ei 
na vienu keliu, o teorija kitu? Iš tikrųjų, 
kokia gi ateitis laukia naujosios kartos, 
kuri kasdien mato dvilypį tėvų veidą — 
oficialią kaukę, gerai parinktą ir pritaiky 
tą režimo sąlygoms, ir jų tikrąjį, tautinį 
veidą, matomą tik retų dvasinio atsisklei 
dimo valandėlių metu? Kaip jie gali su
derinti tą kontrastą tarp propaguojamų 
idėjų ir moralinių normų ir tarp matomų 
blogybių kasdieniniame gyvenime: dvily- 
piškumą, nesąžiningumą, melą sau pa
čiam ir kitiems, kyšininkavimą, vagystes, 
iš neprasmingo gyvenimo ištekantį girtuo 
kliavimą ir 1.1.... Ar visa tai galima pa
aiškinti tik atgimstančiu „daiktų kulto“ 
garbinimu? Jeigu gerbiamas profesorius 
pažvelgtų giliau, tai pačiame tos prarajos 
dugne jis atrastų tikrąją kaltininkę — 
šizofreninę egzistencijos formą, žmonėms 

SPORTINIS PASAULIS
Praėjusiais metais SS-gos futbolo pirme

nybių vasaros ratą Vilniaus Žalgiris už
baigė pirmoje vietoje, o šiemet iš 18 aukš
čiausios lygos komandų — iškovojo tik 
tryliktą pakopą. Tiesa, šiokia tokia nusly
dimo paguoda gali būti paskutinės vilnie
čių rungtynės mūsų sostinėje prieš pir
maujančią Maskvos Spartako vienuolikę, 
nugalint pasekme 2:1. Vilniaus stadionas 
buvo perpildytas. Atrodo, kad ir teisėjai 
buvę „teisūs“ sprendimuose, kadangi labai 
dažnai krepšinyje ar futbole rusai nusk
riaudžia lietuvius, nulemdami pergalę ko
kiai nors Rusijos respublikos komandai.

Lietuvos pirmenybėse, kaip jau pačiuose 
pirmuose sportiniuose pranešimuose minė
jau, pirmauja Klaipėdos Granitas prieš 
Vilniaus SRT ir Panevėžio Ekraną. Iš pe
riferijos vienuolikių — be Vilniaus ir Kau
no komandų — Lietuvos futbolo lygoje dar 
dalyvauja Utena, Jonava, Ukmergė, Ma
žeikiai, Šiauliai, Kėdainiai, viso 18 koman
dų. Yra taip pat ir antroji Lietuvos lyga. 
Antra Klaipėdos komanda — Atlantas 
žaidžia trečioje SS-gos lygoje ir iš 18-kos 
komandų yra U-tas. čia dar randamas lat
vių Zveiniekas — 16 vietoje ir estų ASMM 
— 14-tas. Kita latvių komanda (mišinys 
latvių ir kolonistų) Rygos Daugava kaip 
ir pereitais metais taip ir šiemet neturi 
vilties pereiti iš antros lygos į pirmą.

Be futbolo reikėtų atžymėti puikią — 
10,2 sek. atsiektą jaunio Komiko 100 m. 
bėgimo pasekmę. Tai naujas Lietuvos re
kordas 0,1 sek. geresnis už buv. Aukštuo
lio rekordą.

Be abejo, sportinis gyvenimas, pačios 
pasekmės Lietuvoje paskutiniu metu gero
kai pagerėjo. Tai Maskvos penkmečio 
plano rezultatai, steigiant specialias spor
tuojančiam jaunimui mokyklas, apgyven
dinant gabesnius sportininkus specialiuo
se bendrabučiuose ir duodant jiems iš 
anksto stiprius sportinių šakų pagrindus. 
Esu minėjęs Panevėžio mokyklą. Šį kartą 
atkreipsiu dėmesį į Lietuvos Valstybinio 
Kūno Kultūros Instituto skelbimą vilniš
kiame Sporte š.m. liepos mėn. 7 d. pra
nešant, kad priimami studentai į pedago
ginį fakultetą (irklavimas, tinklinis), tre
nerių neakivaizdinį sk. Pareiškimai pri
imami iki liepos mėn. 31 d., o egzaminai 
bus rugpjūčio mėn. 1 d.

Be sportinių žinių, vilniškis Sportas 
spausdina labai daug propagandinės me
džiagos. Ir taip birželio mėn. 30 d., Ž. 
Skuodis kalbasi su gen. Petroniu, pava
dindamas straipsni „Kaip tapti generolu“. 
Skuodis nukelia Petronį į vaikystės dienas, 
nepriklausomos Lietuvos karo mokyklą, 
Antrą pasaulinį karą, prie Varėnos poligo
no. Kalbėdamas apie šiuolaikinį jaunimą 
gen. Petronis sako, kad jam yra gaila tų

jėga primestą iš viršaus. Jaunoji karta 
stovi prieš tą pačią gyvenimo dilemą kaip 
ir jų tėvai: pirmoji alternatyva — prisi
taikyti prie esamų gyvenimo sąlygų, išsi
žadėti tautinių idealų ir paties savęs, pa 
sinerti į siaurą miesčioniškumą, karjeriz
mą, vartotojišką moralę, kuri būtų suro- 
gatiškas pakaitalas aukštesnioms idėjoms, 
nes jų kaip tik ir trūksta šios dvilypiškos 
egzistencijos pasėkoje (kas gi rimtai be
tiki komunizmo idėjomis?), antroji gi al
ternatyva būtų — pasilikti ištikimu sau 
ir tautiniams idealams, kas reikalauja stl 
praus1 pasiryžimo ir tvirto dvasinio nusi
statymo. Dauguma iš jų, tikriausiai, pasi
rinks pirmąją alternatyvą; nes plaukti 
pasroviui lengviausia ir patogiausia, ir 
tik nedaugelis pasiryš žengti antruoju ke 
liu. Bet tai jau kiekvieno sąžinės reika
las.

Dr. Kudaba toliau postringauja, kad 
„tokio tautos kelio, koks buvo iki šiol, tę 
ainio gal ir nebegali būti. Didelėms tau
toms įmanomi platūs užmojai, mažoms 
— tekusių darbų giluma“. Ką gi konkre
čiai reikštų toks pareiškimas? Ogi tai, 
kad lietuvių tautai, kaip ir kitoms1 Sovie
tų Sąjungos tautoms, tenka tik darbų pil 
dytojo, vergo rolė, už ją galvoja, kuria pla 
nūs ir nusprendžia „didžioji tauta“, at
seit — tusų tauta. Ir kad tą rolę būtų ga 
Įima dar geriau išpildyti, priduria Č. Ku
daba, reikia išvengti nepatekus į provin
cializmo aklavietę, o tam reikalingas ir 
internacionalinis kontekstas. Kitais žo
džiais tariant, norint išvengti provincializ 
mo, reikia dar arčiau suartėti su „didžią
ja tauta“, per kurią yra kelias l platųjį 
pasaulį. Bet gi Lietuva jau seniai yra pro 
vincializmo aklavietėje, į kurią ją nustū
mė „plačių užmojų .didžioji“ rusų tauta“, 
nes bendravimas su užsieniu įmanomas 
tik per Maskvą, kuri savo periferijoms 
nustato to bendravimo parametrus. Toli
mesni išvedžiojimai, kad tarptautinis ben 
dravimas vyksta literatūrinėje plotmėje, 
išverčiant lietuvių rašytojų kūrinius į 
^broliškas“ ar svetimas kalbas ir kitų 
tautų literatūrinių kūrinių vertimas ą 
lietuvių kalbą, dar, toli gražu, nepaneigia 
to provincializmo. Visiems yra gerai ži
noma, kad užsienio literatūros ir pulblicis 
tikos vertimai į lietuvių kalbą atsijojami 
per cenzūros sietą, pro kurį neprasiveržia 
jokia kritiškesnė ar laisvesnė mintis. Ne- 
akivaizdus literatūrinis bendravimas — 

Į neblogas dalykas, bet tai tolygu rožės, ir 

vaikinų, kurių mamytės ir tėveliai daro 
pačius neįtikėtiniausius žygius, kad tik 
sūneliams nereikėtų tarnauti tarybinėje 
armijoje (mano pabraukta — K. B.). Pri- 
pasakojama, kad jų brangiausieji yra silp
ni ir nesveiki, nepratę sunkiai dirbti. Jei
gu jie iš tikro tokie yra, tai tik tarnauda
mi armijoje galės išsigydyti šias ydas.

Jų pokalbį trumpai nutraukia laiškane
šė. Ant stalo atsirado šūsnis laiškų iš VFR, 
Australijos, Kanados, JAV, Argentinos, 
Urugvajaus ir kt. kraštų. Daugelio laiškų 
autoriams rūpi ir mūsų sportininkų pasie
kimai. Štai VFR gyvenantis Jurgis Pyra
gas, pasvarstęs A. Karpovo ir G. Kasparo
vo galimybes, rašo: „Palyginus su Lietuvos 
gyventojų skaičiumi, reikia stebėtis, kad 
tiek puikių sportininkų turite. Sportas ge
ras, gražus dalykas, tik politiką iš jo rei
kia pašalinti“.

Nežinau p. J. Pyrago amžiaus, tačiau, 
jeigu jis gyveno Lietuvoje, turėtų taip pat 
prisiminti sportinį gyvenimą, mūsų laimė
jimus Europos ir pasaulinėse pirmenybė
se. Šiandieniniai lietuvių sportininkų lai
mėjimai eina komunistinei propagandai, 
medaliai krenta į Maskvos aruodą...

Neužmirštamas olimpiados boikotas. Štai 
A. Banovas (vilniškio Sporto vertimas iš 
rusų kalbos) rašo, kad „specialiosios JAV 
tarnybos suformavo ypatingus „olimpinius 
padalinius“, sektorius ir grupes provoka
cijoms prieš socialistinių šalių sportinin
kus turistus ir žurnalistus. Į šiuos pada
linius įėjo 500 kadrinių žvalgybos darbuo
tojų, o bendras vadovavimas buvo patikė
tas vienam iš CŽV direktoriaus pavaduo
tojų. Keletas tokių grupių turėjo kontro- 
liuot kai kurias miesto parduotuves, ku
rioms jau buvo parinkti atitinkami parda
vėjai. šiose parduotuvėse buvo planuota 
inscenizuoti provokacijų objektais pasi
rinktų pirkėjų areštus. Jiems buvo keti
nama primesti daiktų vogimą nuo prekys
talių. Kiti padaliniai turėjo organizuoti 
„suėmimą su įkalčiais“ už šnipinėjimą 
Los Angeles įžymių vietų fotografavimo 
metu. Parengė net suklastotus „įkalčius“: 
tarybinės gamybos kino ir fotojuosteles 
su iš anksto nufilmuotais kariniais objek
tais“.

Be abejo, pateisinti boikoto priežastis, 
reikia imti įvairių priemonių. Tačiau visai 
teisingai vienas vokiečių dienraštis pami
nėjo dvi SS-gos nedalyvavimo priežastis: 
1) pakenkti prezidentui R. Reaganui rin
kimuose ir 2) Los Angeles olimpiadoje so
vietai po JAV ir Rytinės Vokietijos liktų 
trečioje vietoje. Tai jau negarbė Maskvai. 
Tad ir sugalvojo „grobimus, smegenų plo
vimą ir kt. JAV žvalgybos priemones“.

K. Baronas.

dar gerai apipešiotos rožės, uostymas už
sidėjus dujokaukę, kuris jokiu (būdu ne
atstos betarpiško bendravimo su tų šalių 
kultūriniu gyvenimu ir jų realijų pažini 
mo. Tik betarpiškas tautos sąlytis su už
sieniu leistų pajusti pasaulio pulsavimą 
ir būtų geriausia priemonė pažinti kitas 
tautas, jų kultūrą, mentalitetą, kai ką iš
mokti iš jų ir tuo būdu praturtinti savo 
tautos kultūrinį kraitį bei išvengti pri
mesto provincializmo. Kiek Lietuvos pi
liečių pabuvoja užsienyje ir kas tai per 
žmonės? Procentualiai — labai mažai ir 
pirmoje eilėje žmonės, įgiję pasitikėjimą 
partijos ir KGB akyse, įvairūs politiniai 
karjeristai ir labilūs žmonės, visada pa
siruošę plaukti su mase, kurių pagrindi
nis kelionės į užsienį tikslas, grįžus pasi
didžiuoti prieš pažįstamus ir kolegas pa 
tirtais įspūdžiais ir pasipuikuoti įsigyto
mis užsieninėmis prekėmis. Vyksta, žino 
ma, ir menininkų, stipriai stovinčių „so
cialistinio realizmo“ pozicijose, kuriems 
už užtarnautą lojalumą šeimininkai nume 
ta „kaulą“ užsiskaninimui — kelionę už
sienin. Norėtųsi paklausti, o kokios gi 
galimybės tobulintis užsienyje Lietuvos 
kalbininkams? Aš jau nekalbu apie kitų 
mokslo šakų atstovus, nes žiūrint iš tary 
binių pozicijų, tai būtų tolygu erezijai. 
Kiek Lietuvos germanistų studijuoja Goe 
ttingene, kiek prancūzų kalbos filologų to 
bulinasi Sorbonos universitete ir kiek an 
glistų yra, na, kad ir Londono universite
te, neminint jau Oksfordo ar Keimbri- 
džo? Vargu ar nors vienas.

Toliau profesorius Č. Kudaba savo 
straipsnyje užsimena apie gimtosios kal
bos svarbą ir pareiškia susirūpinimą dėl, 
palyginti, jos blogo mokėjimo. Tam pa
iliustruoti jis pateikia praėjusiais metais 
stojusiųjų į universitetą lietuvių kalbos 
rašomojo darbo pažymių vidurkį — tik 
3,6 ir retoriškai užklausia, kas trukdo 
kiekvienam gerai mokėti savo kalbą. Nors 
tai ir retorinis klausimas, bet atsakyti į 
jį vis tik verta. Pirmiausia — nepakanka 
mas gimtosios kalbos savaitinis pamokų 
skaičius ir neproporcianaliai išpūstas ru
sų kalbos pamokų skaičius. Iš centralisti- 
nės Maskvos į nacionalines kalbas žiūri
ma kaip į antraeiles, periferines kalbas, 
kurios, kaip pažymima Komunizmo Pro
gramoje, laikui bėgant, kaip ir kiti etni
niai skirtumai, turės išnykti: susiformuos 
nauja, beklasinė komunistinė visuomene, 
kalbanti rusų kalba. Gerb. profesorius 
taip gražiai postringauja apie kalbos ne
mirtingumą žymių rašytojų žodžiais, kad 
būtų galima pamanyti, kad jis nėra nei 
studijavęs ar įkaitęs „Mokslinio Komuniz 
mo.“ Būtų tiesiog nuostabu. Jis cituoja 
kirgizų rašytojo č. Aiehimatovo žodžius: 
„Tautos nemirtingumas — jos kalboje“, 
o avarų poetas Rasul Gamzatov pasakęs: 
„Ir jei rytoj mano kalba išnyks, aš pasi
ruošęs mirti šiandien“. Taip, tai gražūs 
žodžiai, bet juos pakartoti, žinant minė
tas komunizmo direktyvas, yra daugiau 
nei ciniška. Kas laukia lietuvių ir ki'tų 
tarybinių tautų kalbų; rodo prof. Kuda
bos gimtosios baltarusių kalbos likimas. 
Tai merdinti, tik kaimuose dar kalbama 
ir pro forma per vietinį radiją transliuo
jama kalba, apie kurią rusai, o kas blo
giausia, net patys baltarusiai atsiliepia 
kaip apie nevykusį rusų kalbos dialektą, 
kuriuo net pusinteligenčiai gėdisi kalbėti. 
Panašūs simptomai pradeda reikštis ir 
lietuvių kalbos vartojime. Jeigu anksčiau

TV SERIJA APIE SSSR
AR PLANUOJAMA TV SERIJA APIE 

SOV. iS-GĄ BUS OBJEKTYVI?
Pradėta ruošti 10-ties valandų televizi

jos serija apie Sovietų Sąjungą tebus už
baigta po poros metų, bet jau šiandien 
apie ją karštai ginčijamasi. The New 
York Times balandžio 14 d. cituoja „Lais 
vojo Pasaulio Komiteto“ direktorę Midge 
Decter, kuri tvirtina, kad serija beveik 
visai nekreipia dėmesio į Sovietų vyriau
sybės nužudytuosius dešimtis milijonų 
žmonių. Direktorė Decter susidarė tokį 
įspūdį, perskaičiusi serijos aprašymą. Pa 
sak jos, „programos koncepcija yra juo
kinga. Ji skelbiasi esanti pilnutinė ir au 
toritetinga, bet Sovietų vyriausybės nusi 
kaitimai bus nutylėti“.

Projekto direktorius Bert Patenaude už 
tikrino, kad programa būsianti „istoriniai 
tiksli ir išbalansuota“. Jis taip pat pa
minėjo, kad vienoje iš dešimties progra
mos dalių bus diskutuojamos „Sovietų 
etninės mažumos“ — gruzinai, uzbekai ir 
latviai.

ELTOS anglų k. balandžio numeryje iš 
spausdintame straipsnyje apie šį projektą 
primenama, kad gruzinai ir latviai, kaip 
ir lietuviai ‘bei estai, nėra „etninės mažu 
mos“, o tautos. ELTA išreiškia viltį, kad 
programos terminologija bus tikslesnė. 
ELTA taip pat kritikuoja The New York 
Times straipsnio autorių, Peter Kerr, ku
ris rašo, jog Miss Decter „tvirtina“, kad 
sovietu valdžia nužudžiusi dešimtis mili
jonų žmonių. ELTA klausia: „Ar aprašy
damas dokumentinę programą apie nacių 
erą, Mr. Kerr irgi kalbės apie „tvirtini
mus“ jog naciai likvidavo milijonus nekal 
tų žmonių? Jis turėtų žinoti, kad masinės 
žudynės SSRS-oje jau nebėra hipotezė, 
apie kurią galima ginčytis, bet istorinis 
faktas“. (ELTA) 

Lietuvos Komunistų Partijos Centro Ko
miteto suvažiavimai vykdavo lietuvių kai 
ba, tai dabar ji tapo jau per prasta ir 
vietoj jos naudojama rusų kalba, žymiai 
padidėjo laidų rusų kalba apimtis ir res
publikinėje televizijos programoje. Be 
abejo, profesoriaus skirtas dėmesys ir 
pareikštas susirūpinimas yra sveikintinas 
reiškinys; deja, jo samprotavimai ir išve
džiojimai yra daugiau demagoginio pobū
džio.

Straipsnyje užsimenama ir apie tauti
nės praeities svarbą, kuri, buktai, tam
priai susijusi su dabartimi ir rodo kelią 
į ateitį. Išvedžiojama, kad praeityje daug 
garbės ir pasididžiavimo ir iš jos galima 
pasisemti daug patyrimo, ir ją netgi leis 
tina idealizuoti, bet tik tam, kad praeities 
idealus — pasiaukojimą, didvyriškumą, 
meilės, laimės idealus — būtų galima 
perkelti į nūdieną ir ateitį. Iš pirmo žvil 
gsnio — geri norai, geros užmačios, bet 
praeities idealai nekaip veši naujoje dir
voje, ką pripažįsta ir straipsnio autorius. 
Kodėl gi taip? Žemės darbininkas patei
kiamas kaip ankstesnio darbštumo pavyz 
dys, kaip žmogus, kurį gamta išmokė gy 
venti, neatidedant darbo rytdienai, nesi
tenkinant vidutiniškumu. Su tuo galima 
pilnai sutikti, nes tada ūkininkas žinojo, 
kad jis dirbo savo labui, savo šeimos lai
mei, įdėdamas į triūsą visą savo sielą, ir 
tuo pelnydamas pragyvenimą. Dabar gi 
jis dirba kažkokiam tai abstrakčiam ko 
lektyiniam labui ir savo konkretaus darbo

Parašus berenkant...
Žiupsnelis įspūdžių iš parašų kunigams 

kaliniams ginti rinkimo. Tekstai (užrašyti 
iš dalyvių ir liudininkų pasakojimų..

Baigiantis sumai, bažnyčios skliau
tais aidėjo „Kurs už mus kaltus ken
tėjai“. Dauguma senutės, viena kita 
senuko galva. Kaip ir visur, ties alto
rium — pusamžės moterys, kur ne kur 
mokyklinio amžiaus jaunimas, pavie
niai vyrai. Iš tolimesnių kaimų atvykę 
jau pradeda pamažu irtis durų link, 
abiejose rankose krepšiai su „miesto 
prekėmis“. Po kelis virsta pro šalutines 
duris. Į juos ir kreipiamės: „Atvažiavo 
me prašyti pagalbos. Viduklės parapi 
joj suimtas kunigas. Rašome valdžiai, 
prašydami jį paleisti. Prisidėkite prie 
mūs, pasirašydami ant šio rašto“. Neti 
ketas, bet malonus atsakymas: „Vaike 
liai, jau rašėmės“. Tada klausiame: 
„Kas dar nesirašėte?“ Sutinka mūsų 
kreipimąsi palankiai. Tai stebina, nes 
paprastai lietuviai nelabai palankiai su 
tinka nepažįstamus atvykėlius, o dar 
su tokiu netikėtu siūlymu, čia to ne
buvo. Ištipena kelios senutes — veidai 
smulkiai raukšlėti, senatviškai rausvi. 
Kreipiamės. {Sustoja, kiek dvejoja: 
„...kad tik taip būtų, kaip jūs kalbate 
...kad nepasirašytume ant priešingo 
rašto.“ Aiškiname, garsiai skaitome 
raštą nuo pradžios. Jei taip, — tai rei 
kia pasirašyti. Kad tik padėtų...“ Siub 
teli naujas būrelis. Sugrubusios rankos 
lėtai vedžioja raides. Už nugarų paste 
bime senutę, kažko lūkuriuojančią. 
Matosi, kad nori kažką sakyti, bet ne
drįsta. Prieiname. Tyliai, su ašaromis 
akyse pasisako: „Beraštė esu, bet irgi 
noriu rašytis. Gal tamstos nors pavar
dę įdėkit.“

Vėl duryse žmonių banga. Vis ma 
žiau bereikia aiškinti. Jau ragina vieni 
kitus: „...ar pasirašei, kad kunigą pa
leistų? Mačys —nemačys ...O gal kar 
tais mačys.“ štai sustoja senutė. Pa
klauso, ką kalba viena kaimynė, ką 
kita, kai susivokia, sako į savo senuką: 
„Eik ir tu rašytis“. Kita pasirašo ir su 
sijaudinusi nueina, bet nuo vartų grįž
ta: „Kokios, sakot, parapijos? A, Vi
duklės! Kad tik iki namų neužmirš
čiau“.

Bažnyčioj eina kryžiaus kelius. Da 
bar pro duris beišeinama po vieną. 
Štai pusamžė moteris abiejose rankose 
po rezginę su duona. Kreipiamės, pra 
Some. Šita nustebusi. Pro šalį eina ki 
ta, miestiškos išvaizdos: „Nei čia rei 
kia tų parašų, nei ką mačys“. Pirmoji 
pasimeta, nežino kaip elgtis. Bet tuo 
metu duryse pasirodo senukas. Visa 
galva žila, kalba švariai, neskubėda
mas: „Aš tai pasirašiau, bet jūs, vai
keliai, pasisaugokit. Gal labiau bažny 
čios vidun įeikit.“ Tada moteris iš kar 
to apsisprendžia — rašosi. O štai vėl 
senutė, matyt, miestietė, inteligentiš
kos išvaizdos: „A, už SVARINSKĄ. 
Pažinojau. Verkiau baisiausiai, kai 
perskaičiau laikrašty“. Akys pilnos 
ašarų. Dėkojame už parašą. „Ką čia 
dėkoti. Kad tik padėtų, tai, rodos, kaž 
ką padarytum.“ Jauna moteris atveda 
dvi senutes — beraštes. Abi stovėju
sios prie šventoriaus tvoros ir nedrįsu 

vaisiais tiesiogiai negali pasinaudoti. Iš 
čia ir kyla abejingumas darbui, vidutinis 
kūmas, kuris vyrauja ne tik žemės ūky
je, bet ir visoje pramonėje, bujoja vagys
tės; girtuokliavimas darbo metu, pra
vaikštos ir nors autorius kalba tik apie 
brakonieriavimą, kuris taip pat labai pa 
plitęs Lietuvoje, bet alegoriškai galima 
suprasti jį minint ir visas išvardintais ne
geroves. Ir kaip jos nebujos, jei lietuvis 
nesijaučia savo krašto šeimininku, o tik 
padieniu darbininku. Autoriui norėtųsi 
perkelti į dabartį buvusį lietuvio sąžinin
gumą, kuris išplaukdavo iš pagarbos sau 
ir aplinkiniams,ir kurį būtų galima išreikš 
ti sekančiais žodžiais: „Ką žmonės apie to 
kį pasakytų? Kur anas pasidėtų nuo žmo 
nių akių?“ Deja, kaip perkelti šį principą 
ir kitus praeities idealus į dabartinės 
Lietuvos gyvenimą, jei tam nėra sociali
nės dirvos? Tai utopija. Žmogus Lietuvoje 
ne tik kad nesijaučia savo krašto šeimi
ninku, bet yra tiesiog išrautas iš praeities 
šaknų, kurios jį taip tampriai siejo su 
gimtąja žeme, buvo jo dvasinė stiprybė 
ir viltis rytojui.

Baigiant, norisi pasakyti, kad ir kaip 
sumaniai bepostringautų apie Lietuvos ak 
tualijas panašių rašinių autoriai, kad ir 
kokią gražiausią retorinę gražbylystę jie 
benaudotų, bet po ja vis tik nepasiseks 
paslėpti tikrųjų Kremliaus šeimininkų už 
mačių.

V. Mackevičius

sios prieiti. Pasiguodusios kaimynei. 
Deda tris kryželius drebančiom ran
kom, bet taip rūpestingai, atsidėję.

Plačiai prasiveria pagrindinės baž
nyčios durys ir plūsteli paskutinė ban
ga, po Kryžiaus kelių, ištvermingiausi, 
daugiausia apyjauniai vyrai ir mote
rys. „Mes jau pasirašę — į jus pana
šūs jaunuoliai jau rinko“. Viena mote 
ris: „Aš jau rašiau; bet gal dar mano 
numerį reikia?“ Kita — „Norėčiau 
už savo senį — jis namuose serga“. 
Stoviniuojant aplink, šnekasi viena įsi 
supusi į lapės kailį: „Ale, kad tie kuni
gai kartais per daug kišasi“. Tačiau 
aplinkinės nuginčija: „Geras kunigas 
blogai nemokys. Reikia rašytis, o ma 
žum išeis“. Kitas naivesnis stebisi: 
„Ale, tai kam suėmė, jei nieko blogo 
nedarė?“

Duryse — jauna šeima, vedina mo
kyklinio amžiaus vaikais. Pasirodo, jau 
pasirašė, net ir vaikai. Bet pro šalį ne
praeina — „Kur jis dabar?“ Kaip ten 
jam? Mūsų rajoniniam laikrašty apie 
jį rašė visokias nesąmones: kad šmeižė, 
kad vaikus viliojo. O juk mes patys 
vaikus turime. Patys žinom kaip moky 
kia persekioja, už patarnavimą prie 
Mišių. Jei kunigas gynė tokius vaikus, 
jeigu neleido skriausti, tai kur čia kai 
tė? Kurių vaikai į bažnyčią eina, tie 
šunkeliais nenueis. Vedėm vaikus baž 
nyčion ir vesim, kad ir ką besakytų“.

Važiuojam namo, džiaugdamies sa
vo „derliumi“. Ne vien todėl, kad dar 
pora tūkstančių žmonių išdrįso ginti 
savo dvasinį vadą — kankinį. Smagu 
buvo pajusta, kokia bejėgė yra ateis
tinė neganda prieš paprastą dorą žmo 
gų. Iš šių poros tūkstančių tik tris bal 
sus išgirdome abejojančius ar priešin
gus. Kiti gi — paprasti, nemokyti Lie 
tuvos žmonės suprato svarbiausia — 
kad negalima praeiti pro neteisybę, 
pro piktą valią, o taip pat pro auką.

,.Lietuvos ateitis“, Nr. 7

1940-1941 METŲ ĮVYKIAI 
PROPAGANDINIAME ROMANE

Nors Lietuvoje skundžiamasi popieriaus 
trūkumu, jo apstu „ideologinės kovos“ li
teratūrai. Vienas tokios literatūros pavyz 
dys yra Jono Mačiukevičiaus romanas 
Atėjo rytojus, kurio ištrauka pasirodė Li
teratūros ir meno 1983 m. lapkričio 19 d. 
numeryje. Romane, laikantis visų mask 
vines pseudoistorijos taisyklių, vaizduoja 
mi 1940-41 m. įvykiai, štai kaip aprašoma 
„Lietuvos aktyvistų fronto“ veikla:

„1940 metų lapkričio 17 d. Berlyne, 'bu 
vusio Lietuvos pasiuntinio Škirpos bute, 
susirinko gražus būrelis krikdemų, tau
tininkų, voldemarininkų, buvusių minis
trų ir karininkų, kurie mažoje Lietuvėlėje 
nutarė įkurti nelegalią .Lietuvos aktyvis 
tų fronto' organizaciją ir per ją Lietuvą 
atplėšti nuo Tarybų Sąjungos... ReDėjo 
siųsti žmones į Lietuvą ir burti visus ,ak 
tyvistus'. Ties Virbaliu, ties Smalininkais, 
ties Kretinga ir ties kitomis vietomis jie 
bėgo per sieną: jei pavykdavo tą ribą per 
žengti, juos pasitikdavo mandagūs vokie
čiai ir dar mandagesni vokiškai mokantys 
lietuviai, jie buvo siunčiami į įvairius 
miestus, apgyvendinami viešbučiuose... 
apginkluojami pistoletais..., išmintimi, 
kad šis metas reikalauja iš kiekvieno lie 
tuvio mokėti gyventi dėl Lietuvos, ir vėl 
pasiunčiami atgal per sieną, kur 'įvairiuo
se miestuose, „Valgio“, „Lokio" restora
nuose, jie šnekino savo pažįstamus ir .pa
žįstamų pažįstamus". (ELTA)
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ifl-ji Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d., Lietuvių Sodyboje.

Iškilmingos pamaldos Koelno katedroje 
už Persejciojamą 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.

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

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

Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

'lamos šventės minėjimas — Wolver- 
hamptone, Ukrainiečių salėje, 35 Merria- 
daie St. West, rugsėjo 8 d., 6 v.v.

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.

TARYBOS POSĖDIS
Šiuo pranešama, jog metinis DBLS-gos 

Tarybos Posėdis-Suvažiavimas įvyks š.m. 
spalio mėn. 20 d. Derbyje.

Vieta, laikas bei visos kitos smulkesnės 
informacijos bus paskelbtos vėliau.

J. Levinskas
Tarybos sekretorius

Londonas
NEPAPRASTAS SUSIRINKIMAS

Liepos 30 d., pirmadienį, 7 vai. vak., 
Klubo patalpose kviečiamas nepaprastas 
Sporto ir Socialinio Klubo narių susirinki 
mas.

Darbotvarkėje bus vienintelis įstatų 3 
paragnafų pakeitimo svarstymas.

Nesusirinkus kvorumui, po valandos 
šaukiamasis susirinkimas bus teisėtas ir 
vykdomas.

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti.
Klubo valdyba

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Atvykęs atostogų iš Australijos į Angli 

ją, „Europos Lietuvio“ skaitytojas A. Ka
lėda aplankė Lietuvių Namus. Ta proga 
spaudos reikalams paaukojo 20 svarų.

Jo sūnus Povilas, Australijos karo lai
vyno leltenantas-lakūnas, šiuo metu tar
nauja D. Britanijos karo laivyno aviacijo 
je.

Nottinghamas
MIRĖ A. VESELGA

Birželio 9 d. ligoninėje mirė Antanas 
Veselga, gim. 1918 m. liepos 7 d. Purviškės 
km. Veisiejų valsč., Seinų apsk. (Lazdijų).

Karinę prievolę buvo atlikęs 9 pėst. pul
ke, vėliau tarnavęs savisaugos daliniuose 
Rytuose. Po karo iš Vokietijos 1947 m. 
persikėlė į Angliją, ir čia susirgo plaučiais. 
Teko gydytis sanatorijoje.

Pasveikęs pastoviai gavo darbą Stanton- 
Staveley bendrovėje, kur išdirbo iki pensi
jos. Užsitarnavo auksinį laikrodį ir gerą 
senatvės pensiją.

Tik gaila, nedaug laiko teko pasinaudo
ti poilsiu. Pesimizmas ir senatvės nedalia 
sutrumpino jo amžių. Giminių išeivijoje 
neturėjo, bet ipaliko testamentą persiųsti 
giminėms jo sutaupąs į Lietuvą. Taigi An
tano kuprinė buvo paruošta žygiui.

Tebūna lengva tau Anglijos žemelė, 
Dzūkijos sūnau.

K. B.

Manchesteris
MOTERŲ RATELIS „RŪTA“

Birželio 24 d. „Rūtos“ narės turėjo M. 
lietuvių klube visuotinį susirinkimą, ku
riame aptarė ratelio einamuosius reikalus 
ir valdybos rinkimus. Visoms narėms pa
geidavus ir senajai valdybai sutikus, val
dyba liks ta pati iki šių metų galo. Valdy
bą sudaro: pirm. — O. Ramonienė, vice- 
pirm. — E. Conroy, sekr. —A. Podvoiskie-

U ETŲ VIS TORONTO GINTARO KONCERTAI

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

nė, ižd. — E žebelienė. Revz. k-sija: E. 
Sasnauskienė ir K. Verbickienė.

Ratelis stengiasi plėsti savo veiklą. Pri
sideda prie parengimų, paruošia į klubą 
atsilankiusiems įvairių užkandžių, jų pa- 
.uošė ir Bradfordo lietuvių ekskursijai lie
pos 7 d., kuriuos apmokėjo klubas, ir kita.

Buvo tikėtasi, kad rūtietės surengs Oni- 
nių balių, bet tos minties atsisakyta, nes 
apie tą laiką daug kas išvyksta vasaros 
atostogų.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Birželio 14 d. L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ 

Manchesterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube Dariaus ir Girėno minėjimą, į kurį 
atsilankė kelios dešimtys žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas, kuris pasveiki
no visus susirinkusius ir tarė pradinį žodį.

Paskaitą skaitė A. Podvoiskis, kuris nu
švietė Dariaus ir Girėno skrydį per At
lantą ir tragišką jo galą. Įrodė, kad Li- 
tuanica buvo pašauta. Taip pat buvo pri
simintas ir F. Vaitkaus skrydis per Atlan
tą su Lituanica II. Jo nebaigto skrydžio 
priežastis — nuovargis. Nors abu skry
džiai baigėsi tragiškai, tačiau Lietuva 
Atlantą įveikė du kartus. Žuvusieji lakūnai 
pagerbti tylos valandėle. Visi pripažino, 
kad paskaita buvo gera, įdomi, bet per il
ga, nors atrodo, kad pusvalandžiui kantry
bės niekam neturėtų pritrūkti.

V. Motuzą ir M. Ramonas lakūnų gar
bei padeklamavo po eilėraštį. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu. Tolimesnis laiko 
praleidimas ir pasižmonėj imas vyko bare 
ir paskiruose rateliuose.

• ••
Buvusiam M. lietuvių klubo vedėjui F. 

Bernatavičiui išvykus į JAV-tijas, laiki
nai baro vedėjo pareigas eina J. Verbic
kas.

A. P-kis

W olverhamptonas
ŠILUVOS IR TAUTOS ŠVENTĖ

Ją minės čia „Šiluvos“ Draugija ir 
DBLK Bendrija rugsėjo 8 d., 6 vai. vak.

Programa prasidės šv. Mišiomis už Lie
tuvą. Po to seks kun. S. Matulio trumpas 
filmas apie šv. Kazimiero minėjimą Romo
je. Paskaitą skaitys p. M. Bajorinas. Vie
tinės meno pajėgos pasirodys su dainomis 
ir deklamacijomis.

Po programos šokiai iki 11.30 v.v.
Minėjimas bus Ukrainiečių salėje, 35 

Merriadale St. West.
Įėjimas 1 sv. Bus šilti ir šalti užkandžiai.
Visi iš visur maloniai kviečiami atsilan

kyti.
„Šiluvos“ Moterų Draugija

ROŽINIS
Sekantis Rožinis — rugpjūčio 4 d., 5 vai.

p.p., prie išstatyto Švč. Sakramento, 38 
Park Rd., East, Wolverhampton, priešais 
West parką.

Prašome artimesnes kolonijas jungtis į 
šį svarbų maldos žygį.

N. Narbutienė

PAMALDOS
Manchesteryje — liepos 29 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 29 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottingham — rugpjūčio 5 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
Leicesteryje — rugp. 5 d., 14 vai., švč. 

Širdyje.
Nottinghame — rugp. 12 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Ketteringe — rugp. 12 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Northamptone — rugp. 12 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne.
Nottinghame — rugp. 15 d., Žolinėje, 

19 vai., Liet. Židinyje.
Nottinghame — rugp. 19 d., 11-15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derby — rugp. 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate. Po pamaldų a.a. Ant. Petrausko 
kapo kryžiaus šventinimas.

Nottinghame — rugp. 26 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Bradforde — rugpjūčio 5 d., 12.30 vai.
Ecc’es — rugpjūčio 12 d., 12.15 vai.
Roch-’alėje — rugpjūčio 19 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — rugpjūčio 26 d., 12.30 

vai.

SESĖS IR BROLIAI
Skautas daug keliauja, iškylauja ir sto

vyklauja.
Stovyklavimas yra nuostabus sambūvis 

ir gyvenimas gamtoje, nekliudomas civili 
zacijos triukšmo, tempo, tvaiko. Stovykla 
vimas suburia draugėn įvairaus, spalvin 
go, originalus išradingumo seses ir brolius!. 
Svarbiausia, stovyklavimas duoda progos 
išsiskleisti jaunų žmonių polinkiams ben
drauti, kurti, mokytis, džiaugtis...Skauty 
bės tikroji aplinka surandama atvirame 
ore, laukuose ir miškuose.

Tad sesės ir broliai: — Visi į skautišką 
stovyklą! Visi takai veda liepos 28 d. į LSe 
tuvių Sodybos žaliąjį beržynėlį — šv. Kazį 
miero vardo 35-ją skautišką stovyklą. Su 
šypsena ir dairia pirmyn aiškiu keliu!

VISŲ LAUKIAME!
Stovyklos vadovybė

SVEIKINAME
Vasario 16 gimnazijos „Aušros“ tunto 

skautų ir skaučių evangelikų dvasios va
dovą kun. J. Fricą Skėrį, liepos 2 d. sulau 
kusį 65 metų'garbingos sukakties, sveiki
name.

Linkime Dievo palaimos ir Aukščiausio 
teikiamų jėgų ir sveikatos dar ilgus metus 
likti mūsų skautiškame ratelyje.

LSS Europos Vadija, Seses ir Broliai

AUKOS STOVYKLAI
Veiklioji G. Kaminskienė, prisiųsdama 

laišką, rašo: „Siunčiu Jums Wolverhamp 
tono lietuvių suaukotus 41 sv. skautų ir 
jaunimo stovyklinei paramai ir linkiu iš
tvermės, vedant jaunimą tautiniu, religi
niu ibei moraliniu gyvenimo vieškeliu.“ 

AUKOTOJAI: G. 'Kaminskienė ir E. 
Gložaitis — po 10 sv., J. Budninkienė — 
5 sv., N. Matiukas, J. Narbutienė — po 3 
sv., J. Čepas, A. Petkevičius — po 2 sv., 
Č. Kenceliauskas, N. Narbutienė, D. Ša
kalys, J. Petkevičius, J. Bertašius, J. Iva- 
navičius — po 1 sv.

Aukų rinkėjai G. Kaminskienei ir skau
tiškos idėjos rėmėjams reiškiame nuošir
dų, didelį ir skautišką AČIŪ.

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdybos pavedimu, s. Antanas Jakimavi
čius, prisiųsdamas klubo valdybos skirtą 
25 sv. paramą skautų stovyklai, rašo: 
„Manchesterio Liet. Soc. klubo valdyba ir 
nariai linki gražaus oro ir saulėtų dienų 
skautams ir vadovams stovykloje, subur- 
dami jaunimą po mūsų trispalve ir rūpin
tojėliu, Tėvynės gerovei ir artimo labui.

Londone gyvenantis skautiškos idėjos 
rėmėjas, per ilgus metus nepamiršdamas 
skautiško judėjimo, V. Velička skyrė 2 sv.

DBLS Nottinghamo ilgametis ir veik
lus skyriaus pirm. Kazimieras Bivainis, 
siųsdamas Juozo šukaičio surinktas aukas 
Nottinghamo liet, kolonijoj, rašo: „Linkė
jimai stovyklautojams nuo mūsų visų 
esančiųjų sąraše“.

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdybai, rėmėjui gyvenančiam Londone 
ir Nottinghamo skyriaus valdybai ir aukų 
rinkėjui J. Šukaičiui reiškiamas nuoširdus 
ir skautiškas AČIŪ!

Skautų Vadija

AUKŲ LAPAS Nr. 26
Po 5 svarus: K. Bivainis, A Gudliauskai, 

P. Maksvytis ir J. Šukaitis. Po 3 sv.: B. 
Drulia. Po 2sv.: J. Kiršinąs ir P. Veikšra. 
Po 1 sv.: V. Aleknavičius, J. Baukys, V. 
Bielevičius, A. Bruožis, B. čiudiškis, J. 
Damaševičius, A. Deržinskas, J. Bedulskis, 
H. Gasperas, P. Grokauskas, R. Gustainis,
O. B. Hill, A. Janavičius, M. Janulis, R. 
Juozelskis, L. Jusius, A. Miliūnas, V. Mont- 
vilaitė, F. Navickas, A. Norkus, S. Karpi
nas, I. Klumbiai, V. Končius, V. Lisius, 
Č. Obcarskas, P. Pūkys, J. Kičas, L. Pet
ravičius, B. Ramelis, S. Pocius, A. Sabulis, 
A. šalčius, E. Vainorienė, N. Vainoriūtė,
P. Valikonis, A. Važgauskas ir J. Butkevi
čius. Po 50 p.: B. čiganskas ir J. But
kevičius. Viso: 65 sv.

Sodyba
R. POPIKIENĖS PARODA

Rugpjūčio 4-5 d. Sodyboje bus p. Rūtos 
Popikienės paroda.

Joje: 1) varinis Vytis bei paveikslai, 
2) lietuviškos tautinės lėlės, 3) tautinių 
rūbų medžiagos, 4) papuošti kiaušiniai.

Kas norės galės gauti lietuviškų kalėdi
nių atvirukų.

LANKYSIS TĖVIŠKĖLĖ
Rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 8 vai. Der 

bio skyriaus jaunimo grupė „TĖVIŠKĖ
LĖ“ pasirodys Sodyboje su menine pro
grama. Programoje — lietuviškų dainų, 
eilėraščių, muzikos pynė. Pasirodys jauni 
mo orkestrėlis.

Po programos seks šokiai. Šokiams 
gros jaunieji muzikantai. Jaunieji muzi
kantai ir dainininkai palinksmins senus ir 
jaunus.

Maloniai kviečiame.

ŠKOTIJOJ:
LIEPOS 28 D., 6 VAL. VAK., CARDINAL NEWMAN TEATRO SALĖJE, 

BELLSHILL.
LONDONE:

LIEPOS 31 D., ANTRADIENĮ, 7 VAL. VAK., THE COMMONWEALTH 
INSTITUTE SALĖJE. KENSINGTON HIGH ST., LONDON, W.8.

Rugp. 1 d., trečiadienį. 19 vai., Liet. Namuose rengiamas „ Gintaro“ ansamblio da
lyvių priėmimas. Londono lietuviai, ypač jaunimas, kviečiami atvykti susipažinti su 
mūsų svečiais.
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EUROPOS MENO RATELIS
Neseniai pateko man į rankas naujai 

išleista lietuviškos muzikos kūrinių plokš 
telė „Žiburėliai“. Norėčiau pareikšti porą 
minčių, pristatydama ją tiems, kurie su
pranta rimtesnės lietuviškos muzikos me
ną.

Parinktieji kūriniai plačiai paaiškina
mi plokštelės apdare. Kūrinių atlikėjai 
yra Raminta Lampsatytė-Kollars (forte
pijonas), Vilija Mozūraitytė (altas), Vy
tenis Vasyliūnas (vargonai) ir Micheal 
Kollars (smuikas).

Rinkiniai įdomūs tuo, kad atlikėjai, no 
rėdami supažindinti publiką su kai kurio 
mis negirdėtomis šio amžiaus lietuvių 
muzikos kompozicijomis, kūrinius parinko 
nuo prieš Lietuvos nepriklausomybės lai 
kotarpio Iki šių laikų. Plokštelėje išrinkti 
trys kūriniai iš Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpio, trys iš išeivijos ir du iš 
dabartinės Lietuvos.

Kūrinių įvade atliekama Člurliono Fu
ga vargonams. Po to seka Gruodžio har
monizuotos liaudies dainos, apimančios 
meilę, gamtą. Jaunos dainininkės, gimu
sios Lietuvoje, sodrus ir pilnas balsas rys 
kiai išpildo vokalinės linijos bruožus. Ta
da girdime Vytauto Bacevičiaus atonalinę 
„Meditaciją“ fortepijonui ir agresyviai gar 
singą Jeronimo Kačinsko „Improvizaciją“ 
vargonams. Šie kūriniai itin įdomūs klau 
sytojui šių menininkų virtuoziniu atliki- 
kimu. Rauda (gal ir elegija) baigia šios 

VOKIETIJA
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

DEMONSTRACIJA VOKIETIJOJE
Tautų išlaisvinimui krikščionių sąjūdis, 

kurio centras yra Carlsberge, Vak. Vokie 
tijoje, kviečia tame (krašte gyvenančius 
Rytų Europos išeivius lį demonstraciją- 
eiseną, kuri įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
26 d.

Eisenos išvakarėse, rugpjūčio 24-25 dd. 
Carlsberge įvyks tautų simpoziumas, te
ma „Marijonų kultas ir Rytų bei Vidu
rinės Europos tautų dvasinis išsilaisvini
mas“.

Demonstracijoje kviečiami dalyvauti 
albanai, gudai, bulgarai, chorvatai, čekai, 
estai, lietuviai, latviai, vokiečiai, lenkai, 
rusai, rumunai, slovakai, serbai, vengrai, 
ukrainiečiai ir kitų sovietų pavergtų tau 
tų atstovai.

Informacijų apie demonstraciją teikia: 
Rev. Fr Blachnioki, Tessiner We 19, 
D-6 719 C a rlsberg.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAI
Šiais metais Vokietijoje išvežtųjų minė 

jimai buvo visose kolonijose.
Lebenstedte buvo pamaldos už išvežtu- 

sius. Po pamaldų bendras pobūvis para
pijos salėje.

Hannoveryje buvę Sibiro kaliniai papa 
šakojo apie savo pergyvenimus, apie lie
tuvių tremtinių vieningumą ir ištvermin
gumą.

Hamburge išvežtųjų minėjimas buvo 
platesnio masto. Tradicinės lietuvių, es
tų, latvių ir vokiečių ekumeninės pamal
dos vyko Šv. Petro bažnyčioje. Pamaldas 
laikė du protestantų pastoriai Ir vienas 
katalikų kunigas.

Geesthachto lietuviai susirinko Pabaltie 
čių kapinėse paminėti išvežtųjų Ir pasi
melsti.

Luebecko lietuviai dalyvavo vokiečių 
pamaldose ir paskui kartu su vietos lat
viais Ir estais susirinko miesto kapinėse, 
o iš ten ėjo prie lietuviško paminklo. Čia 
pirm. P. Kotkis pasakė kalbą. Po maldos 
sugiedojo Lietuvos himną.

Bremeno lietuviai turėjo vasaros šven
tę Ir nepamiršo pagerbti išvežtųjų. Pa
maldas atlaikė kun. V. šarka ir pasakė

plokštelės pirmąją dalį. Raudos, kaip jau 
žinoma, yra įžymi mūsų tautosakos dalis. 
Šis kūrinys reikalauja beveik visos vo- 
kalistės balso apimties, vartojant drama
tiškai kontrastinius registrus. Jaunos dai 
niriinkės balso tembras ypatingai tinka
mas šioje kompozicijoje. Norėčiau tik pa 
kritikuoti šios plokštelės dalies įrašymo 
techniką, kadangi vietomis duoda sudar
kytą garso reprodukciją.

Antroji plokštelės pusė skiriama instru 
mentaliniams kūriniams — kompozitorių 
Jono Švedo, Osvaldo Balakausko ir Ju
liaus Gaidelio. Kūriniai apima įvairias 
muzikos formas ir abstraktiniai spalvin
gus išreiškimus.

Plokštelės viršelio projekte panaudota 
Elenos Gaputytės skulptūra „Taikos Lem 
putės“. Be abejo, šie puikiai atliekami 
kūriniai yra mūsų muzikos akademikų 
žiburėliai, kurių atspindžiai, tikimės, per 
žengs lietuviškas ribas Ir pasieks plates
nį muzikos pasaulį, tuo praplėsdami mū 
sų tautos meno turtus.

Baigdama, noriu asmeniškai pasveikin
ti DBLJS Jaunimo Sąjungą šio aukš
to muzikos lygio plokštelės pristatymu; 
taip pat plokštelės administratorių Vidą 
Puodžiūną ir viršelio projekto grafiką Ro 
mą Alkį, kurie yra paaukoję daug savo 
laisvalaikio šios idėjos įgyvendinimui.

Vida Gasperlenė

šventinį pamokslą. Paskui šv. Uršulės pa 
rapijos salėje buvo suneštinės vaišės ir 
speciali programa. Minėjimą atidarė 
pirm. Bronius Skruodys. Kalbėjo kun. V. 
Šarka. E. Račkauskienė padeklamavo ir 
su kitais padainavo. Buvo svečių iš Ka
nados, JAV, Lenkijos ir Lietuvos.

Neustadto lietuviai taip pat susirinko ir 
pasimeldė už išvežtuosius. Jų tarpe buvo, 
kurie patys kentėjo Sibire. /

PABĖGĖLIS IŠ LENKIJOS
Šarūnas Balčiūnas, kuris pabėgo iš Len 

kijos, dabar gyvena su lenkais Donaues- 
chingeno stovykloje, kurioje yra 200 len
kų pabėgėlių. Laukia leidimo pasilikti ir 
dirbti Vokietijoje.

ANGELĖ GIEDRAITIENĖ VOKIETIJOJE
A. Giedraitienė (rašytojo Spalio našlė) 

susirgo Hamburge. Universiteto klinikoje 
buvo padaryta operacija ir įstatytas šir
dies stimuliatorius. Ji nori pagyventi 
kaip pensininkė Vokietijoje, nes Anglijo
je jaučiasi vieniša.

JONINĖS LUEBECKE
Luebecko lietuviai surengė Jonines, i 

kurias atsilankė gražus būrys svečių. 
Jos buvo netoli Bad Schwartau miestelio 
vieno kaimo restorane Ir dideliame kie
me. Degė didelis laužas. Lietuviai daina 
vo, šoko, ėjo rateliu, o jaunimas šokinėjo 
per ugnį. Apie Jonines kalbėjo kun. V. 
Šarka, o mokyt. E. Tesnau paskaitė apie 
lietuviškus Joninių papročius. Vietos pir 
mininkas Pranas Kotkis visiems padėko
jo, atvykusioms iš Hamburgo, Kielio, Sal 
zgitterio, Lenkijos, Švedijos ir kitų vieto
vių. Pasilinksminimas baigėsi 2 vai. ry
to.

LENKIJA
KAN. ALF. JURKEVIČIAUS 

JUBILIEJUS
Kaip praneša „Ščecino Pajūrio lietuvis“ 

(1984 m. birželis), Lenkijos lietuvių dva
sios vadas kan. Alfonsas Jurkevičius bir 
želio 21 dieną atšventė savo kunigystės 
25 metų sukaktį. Tuo pat metu jubiliatas 
baigė siavo amžiaus 51-muosius metus. Ta 
proga jis gavo daug sveikinimų.
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