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TESTAMENTAI
Jau bent porą kartų buvo rašyta apie 

turto palikimą savo artimiesiems ar lietu 
viškiesiems reikalams ir reikalingumą su
daryti legaliai galiojančius testamentus. 
Be testamento gali kilti dideli ginčai tarp 
giminių, gyvenančių šiame krašte, o jeigu 
tokių čia neturime, tai Lietuvoje pasiliku 
šių giminių vardu, Sovietų valdžia gali tą 
palikimą pareikalauti ir perimti, o Lietu
voje gyvenantieji giminės gautų tik ma
žą dali to turto, nes Sovietų valdžia at
skaitytų sau didžiulius mokesčius.

Anksčiau „Europos Lietuvyje“ spaus
dinti straipsniai buvo teisiniai pagrįsti 
JA.V. ar Vokietijoje galiojančiais įstaty
mais. Tačiau, atrodo, nieko nebuvo rašy
ta, kaip testamentų reikalas yra tvarko
mas šiame krašte.

Neperseniai britų dienraštye „The Guar 
dian“ buvo straipsnis, kuriame stipriai ak 
centuojama, kad kiekvienas iš mūsų, o 
ypatingai tie, kurie pasiekė vyresnį am
žių, turi neatidėliojant sudaryti testamen 
tą, kad mirties atveju paliktas turtas tek 
tų tiems, kuriems testatorius norėjo ati
duoti. „The Guardian“ korespondentas at 
kreipia dėmesį kada, neatsižvelgiant tes
tatoriaus noro, turtas galėtų būti paskir
tas taip, kaip jis nenorėjo. Svarbiausia 
priežastis ta, kad testamentas gali būti pri 
pažintas negaliojančių, jeigu jis neatitin 
ka legalinius formalumus. Gal vertėtų pa 
stebėti, kad Sovietų Ambasada, ypatingai 
Amerikoje, seka mūsų mirusių tautiečių 
palikimus ir dažnai testamentų legalumą 
ginčija.

Mums, gyvenantiems šiame krašte, vra 
svarbu prisilaikyti visų šio krašto 'įstaty
mais numatytų formalumų. Būna atsitiki 
mų, kad kai kurie mūsų tautiečių nepalie 
ka jokių testamentų, arba juos surašo 
taip, kad kartais net užmiršta juos pasi
rašyti. O įstatymas reikalauja, kad testa
mentas turi būti pasirašytas pačio testa- 
toriaus ir jo parašas turi būti paliudytas 
dviejų liudininkų, kurių nei vienas neturi 
būti turto paveldėtojas. Jeigu vienam iš 
liudininkų, arba jo žmonai, bent kas nors 
būtų palikta, tfoks testamentas nustotų 
galios. Jeigu testamentas pripažintas ne
galiojančiu, tada testatoriaus norai yra 
nevykdomi, ir turtas paskirstomas tarp 
giminių, kaip tai yra daroma, kai žmo
gus miršta be testamento. Jeigu giminių 
nėra, arba jie nesurandami, tada visas 
turtas tenka britų valstybei. Neatsižvel
giant į tai, kad testamentas atrodo teisė
tas, gerai ir aiškiai surašytas, pasitaiko 
atvejų kada tolimų giminių vardu Sovie
tų atstovai testamento galiojimą dėl įvai
rių priežasčių gali užginčyti, pavyzdžiui, 
parašo tikrumą, testatoriaus protinį stovį 
ir t.t. Nors tokie atsitikimai yra reti, ta
čiau pagal anglų įstatymą, kuris vadinasi 
Inheritance (Provisions (for family and 
dependants) Act, testamento teisėtumas 
gali būti ginčijamas.

Pagal britų įstatymais numatytą tvar
ką, sudaryti tinkamą testamentą nėra sun 
ku ir nepareikalauja ypatingų piniginių 
išlaidų. Tai galima padaryti be advokato 
pagalbos. H.W. Smith ar kitose rašomųjų 
dalykų krautuvėse galima pigiai nusipirk 
ti specialų tam reikalui atspausdintą for
mą, kurioje yra pažymėta, kaip testamen
tas turi būti surašytas. Be anksčiau minė
tų dviejų liudininkų parašų,reikalinga dar 
paskirti testamento vykdytoją (Executor), 
kuriuo gali būti vienas ar keli asmenys. 
Testamento vykdytojais reikia paskirti 
sąžiningus ir nesavanaudiškus asmenis. 
Geriausia, žinoma, jais turi būti jaunesnei 
giminės ar draugai. Tokių neturint, pavyz 
džiui, gali būti paskirtas DBLS Pirminin
kas. Tačiau negalima duoti jo pavardę, 
nes niekas nežino kas, testatoriaus mir
ties atveju, bus DBLS pirmininku. Bet rel 
kia tik angliškai pažymėti „The Chair
man of the Lithuanian Association in 
Great Britain". Beje, testamento liudinin 
kai neturi žinoti testamento turinio. Bet 
kokie pataisymai testamente turi būti pa
liudyti.

Tiems tautiečiams, kurie norėtų palikti 
visą ar dalį savo turto lietuviškiems tiks
lams, sekantieji fondai gali būti panau
doti testamente.
1) Tautos Fondas, t.y. VLIKo reikalams 
naudojamos lėšos:

Lithuanian National Foundation Ine. 
345 Highland Blvd., 

Brooklyn N.Y. 11207. USA.
2) Lietuvių Fondas, t.y. fondas, kuris jau 
turi netoli '3 mil. dolerių, kurto palūkanos 
kasmet skirstomos visokiems lietuviš
kiems reikalams, o kapitalas 
bus pervestas į Lietuvą, atgavus krašto ne 
priklausomybę:
Lithuanian Foundation Ine. 
3001 West 59th Street, 
Chicago Ill. 60629.

. P.G.

„POLITINIS REALIZMAS“
AR WASHINGTON© POLITIKA PABALTIJO ATŽVILGIU „RADIKALI“?

Sovietų Sąjungos atsisakymas dalyvau
ti Los Angeles olimpiadoje iššaukė gyvas 
diskusijas Amerikos spaudoje. Jų metu 
dažnai iškilo ir Pabaltijo klausimas. Vie
ną tokį, gegužės 11 d. The Washington 
Post pasirodžiusį straipsnį — „Olimpinis 
atokumas — ką Pabaltijo emigrantai nori 
girdėti ir kas mums visiems prieš akis“ 
— birželio numeryje nagrinėja ELTOS biu 
letenis anglų k.

Pasak ELTOS, šis Stephen Rosenfeldo 
straipsnis išreiškia nemažos amerikiečių 
grupės galvoseną. Kaip Rosenfeldas, jie 
pripažįsta, kad Pabaltijo valstybės buvo 
Maskvos užpultos ir užgrobtos. Jie supran
ta, kodėl Kremlius taip nervingai reaguo
ja į Amerikos dėmesį Pabaltijo kraštams; 
toksai dėmesys Kremlių pagrįstai pykina 
ir baugina, nes jis nenori atiduoti neteisė
tai įsigytų teritorijų. Ir vis dėlto, kaip sa
ko Rosenfeldas, Reagano vyriausybės po
litika Pabaltijo atžvilgiu esanti pavojin
ga ir nerealistiška.

ELTOS nuomone, čia turima reikalo su 
dviem skirtingom realizmo sąvokom. „Po
litinis realizmas“, kaip jį supranta žurna
listas Rosenfeldas, reikalauja, kad Ame
rikos vyriausybė pasitenkintų savo simpa
tijų pareiškimu. Kitaip „realizmą“ inter- 
retuoja Amerikos valstybės sekretoriaus 
padėjėjas žmogaus teisių reikalams, Elliott 
Abrams, kuris neseniai pareiškė, jog re
alistiškai žiūrint, sovietinė imperija esan
ti ir „neteisėta“ ir „neamžina“. Rosenfeldas 
pavadino šią Abramso nuomonę „radika
lia doktrina", pateisinančia „kryžiaus ka
rą“, siekiantį atplėšti nerusų teritorijas 
nuo Sovietų Sąjungos — „ne tik perdažy
ti žemėlapį naujomis spalvomis, bet ir iš
brėžti naujas sienas“.

Kuris iš tų dviejų „realizmų“ yra tikro- 
viškesnis? — klausia ELTA ir siūlo atsa
kymo paieškoti istorijoje. O istorija remia 
Abramso nuomonę. Istorijos bėgyje kolo
nijinės imperijos neišvengiamai subyrėda

JALTOS SUTARTYS GALIOJA
Rugpjūčio 17 d. Baltuose Rūmuose Va

šingtone prez. Reaganas suruošė priėmimą 
Varšuvos sukilimo 40 metų sukakties pro 
ga. Sukviestiems svečiams jis pasakė, kad 
Sov. Sąjungos įsipareigojimas, padarytas 
Jaltoje, leisti Rytų Europoje laisvus rinki
mus, dar tebegalioja.

Prez. Reaganas pasakė, kad JAV vyriau 
syibei yra nepriimtinas Jaltos sutarties iš 
1945 m. vasario mėn. aiškinimas, jog Ame 
rika sutikusi padalyti Europą į įtakos 
sferas. „Atvirkščiai, mes suprantame tą 
sutartį kaip trijų didžiųjų valstybių (JAV, 
Britanijos ir Rusijos) pasižadėjimą atsta
tyti visiems kraštams, išlaisvintiems iš 
nacių po 1939-45 m. karo, visišką nepri
klausomybę ir pravesti juose laisvus ir de 
mokratinius rinkimus“ — pasakė prezi
dentas.

Rooseveltas, Churchilis ir Stalinas, po
sėdžiavę Jaltoje, sutarė „jungtinėmis pa
stangomis pagelbėti iš nacių dominacijos 
išlaisvintoms tautoms ir buvusioms ašies 
satelitinėms valstybėms išspręsti jų politi

GIMTOJOJ MOKYKLOJ...
RAŠYTOJO EDUARDO CINZO VIEŠNAGĖ LIETUVOJE

Svetur gyvenantiems lietuviams iš Vil
niaus 'brukamas „Gimtasis Kraštas“, pa
sivadinęs ryšių su tautiečiais „Tėviškės“ 
draugijos laikraščiu (iš tikrųjų gi leidžia
mas sovietinės Lietuvos okupacijai liaup 
sinti bei užsienio lietuvių patriotinei vei
klai dergti) rugpjūčio 2 d. paskyrė pusę 
puslapio Belgijoje gyvenančio rašytojo 
Eduardo Cinzo apsilankymui Rietave. Jis 
gavęs pakvietimą į „gimtąją mokyklą“.

Aprašymo autorius Vytautas Užgirys pri 
barstė net daugiau kaip 160 eilučių apie 
rašytojo viešnagę. Pasak Užgirio „jam (sve 
čiui) visų įdomiausia buvo kalbėtis su mo
kytojais, bendrauti su moksleiviais ir šiaip 
rietaviškiais,kurie tą šeštadienį gausiai su 
sirinko į mokyklos salę susitikti su jiems 
gerai jau girdėtu rašytoju — savo kraš
tiečiu“.

Cinzas lankęsis Lietuvoje jau ketvirtą 
kartą ir ketvirtą kartą atkeliavęs į gim
tąjį Rietavą.

Kaip matome, rašytojas Cinzas priklau
so prie didžiai privilegijuotų „Tėviškės“ 
draugijos globojamų svečių. Paprasti mir 
tingieji užsienio lietuviai turi tenkintis 
skurdžiomis penkiomis dienomis, prieš tai 
dar pakloję Maskvai nemenką svetimos 
valiutos krūvelę. O. Cinzas galėjo ir šį 
kartą išbūti Lietuvoje tris savaites.

Iš aprašymo dar patiriame, kad, be mo 
kyklos lankymo ir susitikimo su rietaviš
kiais, rašytojas susitikęs su artimaisiais, 

vo, nes jos visad iššaukdavo rezistenciją, 
kurios neįmanoma užgniaužti. Anot EL
TOS, sovietinė imperija, kurioje koegzis
tuoja tradiciniai carinės Rusijos ir naujie
ji totalitariniai priespaudos elementai, esan 
ti pasmerkta ypatingam nepastovumui, nes 
Kremlius nepasitenkina vien užgrobtų tau
tų kontrole ir išnaudojimu, bet be persto
jo stengiasi jas sulydyti, pakeisti jų kul
tūrą ir išnaikinti religiją. Kėsindamiesi 
į pačią nerusų tautų egzistenciją, Krem
liaus valdovai užtikrino savo imperijos ne
išvengiamą sugriuvimą.

ELTA toliau klausia, ar Reagano politi
ka — paremta įsitikinimu, jog kolonijinės 
imperijos, ypač Europos šerdyje, nėra am
žinos — tikrai yra „pavojingai radikali?“ 
Jokšai Reagano vyriausybės narys neskel
bia apie „Kryžiaus karą“. Rosenfeldas bi
josi, kad kai kurie Amerikos vyriausybės 
pareiškimai „padrąsins Sovietų Sąjungos 
aukas svajoti apie neįmanomą amerikie
čių paramą“. ELTOS nuomone, amerikie
čių žurnalistas nepakankamai įvertina tų 
„aukų“ patirtį ir sumanumą. Tos „aukos“ 
daug pasimokė iš praeities. Jos nepamiršo 
lietuvių partizanų, kurie tarp 1944 ir 1952 
metų veltui laukė Vakarų paramos, ir 
vengrų laisvės kovotojų, kurie 1956-ais 
metais buvo palikti savo tragiškam liki
mui. Pabaltiečiai ir savo kraštuose, ir už
sienyje nelaukia Vakarų karinės paramos 
ir nenori, kad jų tėvynės pavirstų mūšio 
laukais. Iš Vakarų jie laukia politinės, dip
lomatinės, kultūrinės ir moralinės paspir
ties. Vienintelė kova dėl Pabaltijo — tai 
idėjų kova.

ELTA primena, kad valstybių sienas 
jėga keičia ir žemėlapį perdažo totalitari
niai imperialistai. Vakariečiai turėtų rū
pintis tų imperialistų nelemtais darbais ir 
jų pasėkomis, o ne sielotis dėl taikingų 
pastangų atstatyti pavergtų tautų teises.

(ELTA)

nes ir ekonomines problemas demokrati
nėmis priemonėmis...“

Dėl Jaltos sutarties vis dar ginčijamas? 
Amerikoje ir kritikai sako, jog Roosevel
tas, pasirašydamas ją, Lenkiją ir kitus 
Rytų Europos kraštus atidavė Rusijai.

Varšuvos sukilimo sukakties proga pre 
zidentas Reaganas apdovanojo tris Lenki 
jos generolus „Legion of Merit“ ordinais 
už pasižymėjimą 1944 metų Lenkijos su 
kilime. Jis pasakė, kad apdovanotieji bu
vo didvyriai, kovoję dėl Lenkijos išlaisvi- 
mo iš nacių okupacijos ir „apsaugojimui 
jos nuo svetimos valdžios po karo“.

Prez. Reaganas pagerbė Lenkijos pro
fesinių sąjungų „Solidarumas“ veikėjus ir 
pasakė:

,, Aš užtikrinu jus, kad mes neužmiršo
me ir niekad neužmiršime Solidarumo ir 
lenkų tautos laisvės“.

Prez. Reaganas pasakė susirinkusiems, 
kad jis pasiūlys Kongresui paskirti Lenk? 
jos ūkininkams 10 milijonų dolerių para
mą, kuri turės būti paskirstyta pagal Ro
mos katalikų Bažnyčios planą.

su vaikystės pažįstamais, padėjęs gėlių 
ant tėvų kapų. Taigi programa buvo ga
na plati, kuri būtų galėjusi užpildyti net 
kelias dienas.

Bet kur tau! Pasirodo, kad ir privilegi
juotasis rašytojas Cinzas tegalėjęs pabu
voti savo gimtajame mieste „...vieną po
pietę ir vakarą...“

Nepadėjo nei E. Cinzo lankymasis „Va 
gos“ leidykloje (ši leidžia rašytojo veika
lus), nei priėmimas pas sovietinės Lietu
vos rašytojų sąjungos pirmininką A. Mal 
donį, nei „kiti šios kūrybinės organizaci
jos vadovai“, nei pabuvojimas „savo kole 
gų rašytojų namuose“. Kad ir kaip privi
legijuotas 'bebūtų šių dienų Lietuvos lan
kytojas, jis turi paklusti budriai KGB 
akiai!

Aprašyme dar krinta į akį toks sakinys: 
„Daug kas skiria svečią nuo jį pakvietu
sių pedagogų: ir likimai visai kitokį, ir 
kartos, ir nuotoliai, ir gyvenimo būdas, 
ir net pažiūros“. Reikia pastebėti, kad 
„Gimtasis Kraštas“ negalėjo paskelbti 
Cinzo jokio pasisakymo apie dabartinę 
Lietuvą.

Koks silpnas turi jaustis daugiau kaip 
prieš 40 metų Lietuvoje smurtu įvestasis 
režimas, jeigu tėvynę lankantiesiems tau 
tiečiams teleidžiama pabuvoti — „Inturis 
to“ ir kitokių KGB agentų nuolatinėje 
priežiūroje — tik penkias dienas!!!

P.V.

VLIKO TARYBOS POSĖDIS

Š. m. liepos 28 d. Tautiniuose Namuose, 
Čikagoje, įvyko VLIKo Tarybos posėdis, 
pirmininkaujant Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjungos atstovui Jonui Jurkūnui ir 
sekretoriaujant Socialdemokratų Partijos 
Delegatūros Užsienyje atstovui Mykolui 
Pranevičiui.

Eilinius pranešimus apie VLIKo Tary
bos veiklą ir apie VLIKo Valdybos darbus 
padarė Tarybos pirmininkas Dr. Domas 
Krivickas, bei VLIKo Valdybos pirm, pa
vaduotojas. Posėdžio dalyviai taip pat iš
klausė du ypatingus pranešimus: Prof. dr. 
J. Meškausko apie „Keletą VLIKo užda
vinių 40-ties metų sukakties proga“, o dr. 
D. Krivickas kalbėjo apie „Naujas baus
mes Sovietų imperijoje“. Prof Meškauskas 
savo pranešimo santrauką išdalino Tary
bos nariams. Platesnės diskusijos dėl jo 
pranešimo įvyks sekančiame Tarybos po
sėdyje.

VLIKo Tarybos redakcinė komisija, ku
riai buvo pavesta apsvarstyti pateiktas pas 
tabas dėl A. Rinkūno paruošto leidinio 
„Lietuva ir VLIKas“, pasiūlė perduoti jį 
spausdinti.

Po diskusijų apie M. Valiukėno prane
šimą „Dar dėl VLIKo Tarybos susitvarky
mo“, buvo sudaryta speciali komisija pa- 
paruošti sekančiam posėdžiui projektą dėl 
VLIKo Tarybos darbų procedūros.

Šiame posėdyje dalyvavo ir PLB pirm, 
pavaduotojas dr. T. Remeikis.

(ELTA)

PABĖGO ESTIJOS MINISTRAS
DAILY TELEGRAPH Stockholmo ko

respondentas pranešė, kad šio rugpjūčio 
pradžioje į Švediją pabėgo buv. Estijos 
teisingumo viceministras Valdo Randpere 
ir jo žmona Leila Miller. Jie buvo atvykę 
į Baltijos jūros šventę, kuri buvo suruoš
ta Suomijos mieste Kotka. Iš ten jie laivu 
paspruko į Švediją, kur paprašė politinio 
prieglobsčio. Taline, Estijos sostinėje, li
ko jų 13 mėnesių amžiaus duktė Kaisa, 
kurios sovietų valdžia neišleido važiuoti 
kartu su tėvais.

Valdo Randpere, būdamas ministro pa
vaduotojas ir estų komjaunimo centro ko
miteto narys, yra aukščiausias Estijos pa
reigūnas, kuris ligšiol pabėgo i Vakarus. 
Jo žmona yra Estijoje pasižymėjusi estra 
dinė dainininkė. Jie pasakė Švedijos pa
reigūnams, jog jie pasinaudojo oficialiu 
vizitu į kaimyninę Suomiją ir pabėgo iš 
sovietų okupuotos ir rusinamos savo tėvy 
nės.

PRADĖJO VEIKTI TIKINČIŲJŲ 
KOMITETO POGRINDINĖ GRUPĖ

LKB Kronikos 62-me numeryje pra
nešama, kad Lietuvoje pradėjo veikti 
Tikinčiųjų Teisėms ginti Komiteto gru
pė, kuri tęs viešai veikusio TTGT pra
dėtą darbą. Naujoji grupė jau paskelbė 
tris dokumentus. Nr. 3 dokumente protes
tuojama dėl sovietinių pareigūnų pastan
gų sumenkinti ir trukdyti šv. Kazimiero 
jubiliejaus minėjimą Vilniuje ir visos Lie
tuvos mastu.

KRATA TERLECKIENĖS BUTE

USSR News Brief žiniomis, gegužės 4 
d. padaryta krata politkalinio Antano Ter
lecko žmonos Elenos bute, Vilniuje. Kra
tą vykdė septyni KGB agentai, įskaitant 
papulkininkį černavičių ir vyr. leitenantą 
Virbicką. Konfiskuoti Terlecko laiškai iš 
konclagerio, LKB Kronika, JAV-ėse išleis
ta knyga apie Romą Kalantą ir apie 40 iš 
užsienio gautų laiškų. Kratai pasibaigus, 
Terleckienė ir Gintaras Terleckas (jų sū
nus) buvo kelias valandas tardomi.

GAISRAS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE

Liepos 22 d. naktį kilo gaisras pranciš
konų vienuolyne Brooklyne. Užsidegė nau
joji vienuolyno dalis, kuri jungia pagrin
dinį pastatą su Kultūros židiniu. Gaisras 
sunaikino koridorių ir keturis kambarius 
su baldais. Kultūros židinio biblioteka iš
liko beveik nepaliesta. Spėjama, kad gais
ras kilo dėl elektros vielų sutrikimo. Ap
degė du kunigai: T. Petras ir T. Benve- 
nutas, kuris ilgiau išbuvo ligoninėje.

„Darbininko“ skaitytojams, užsisakiu
siems „Bridges“ mėnraštį, pranešama, kad 
gaisras sunaikino tėv. Petro Baniūno, 
„Bridges“ administratoriaus kambarį, su
degė visi užsakymai. Adresai dar nebuvo 
kitur įrašyti, todėl užsakytojai prašomi pa
kartotinai atsiųsti savo adresus. Rašyti:
„Bridges“, 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207, USA.

LIETUVOJE
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Gintauto Umaro rekordas
Klaipėdietis Gintautas Umaras Maskvo

je pasiekė pasaulio rekordą: 5 km distan
ciją dviračiu įveikęs per 5 min. 48,2 sek. 
Prieš šešetą metų jis pradėjo rimtai tre
niruotis dviračių sporte.
Nauji televizoriai

Šiaulių televizorių gamykla pradėjo ga
minti pirmuosius naujoviškus spalvoto vaiz 
do televizorius „Tauras C 257D“. Naujasis 
televizorius ne tik gražesnės išvaizdos, bet 
ir gerokai patikimesnis, geresnė vaizdo 
kokybė. Aparatas palengvėjo palyginti su 
ankstesniais modeliais — sveria ne 60, o 
37 kilogramus.
Valgyklos ant ratų

Kupiškio rajono Byčių ir Antašavos ko
lūkiuose kartu su kombainininkais keliau
ja ir nameliai — valgyklos ant ratų. Na
meliuose yra viskas. Čia per pietų pertrau
ką gali ir įkainius sužinoti, ir koks tavo 
dienos išdirbis, ir kiek uždirbai. Garbin
giausioje vietoje — tądien pirmaujančių 
vardai. Pavalgęs gali paskaityti naujau
sius laikraščius, truputėlį atsipūsti. O ka
dangi abu ūkiai tarpusavyje lenktyniauja, 
tai ir pasmalsauti įdomu, sustojus prie 
stendo, kaip sekasi kaimynams...
„Nedideli ponai“

„Valstiečių laikraštis“ rašo:
— Į kolūkį atvažiavo būrys moksleivių 

patalkininkauti. Visi smagūs, gerai nusi
teikę, spėliojo, ką teks dirbti.

Netrukus visa tai paaiškėjo.
— Na štai ir jūsų darbo vieta, — pa

sakė kolūkio vyr. agronomas, kai autobu
sas su talkininkais sustojo prie piktžolėm 
apžėlusio cukrinių runkelių lauko. — Teks 
ravėti.

— Plikom rankom? Kur kauptukai? — 
nustebo moksleiviai. — Ir lengviau, ir spar 
čiau būtų.

— Gal jums dar ir baltas pirštinaites 
atvežti? Nedideli ponai, galit ir be kaup
tukų ravėti, — atsisveikino agronomas.

Ravėti buvo nelengva: šaknis giliau su
leidusios piktžolės neišsirovė, rankos pa
juodo, nagai aplūžinėjo. Talkininkų suge
dusios nuotaikos nebepataisė nei atvežtas 
šviežio pieno bidonas, nei kvepiantis me
daus korys.

Reikia vežimėlių
Plungės rajono Tverų kolūkio kiaušių 

fermos brigadininkė ir kitos darbuotojos 
skundžiasi: „Mūsų kiaulių fermoje paša
rai išdalijami KPSK-1000 vežimėliais, ku
rie nekeisti daugiau 'kaip 12 metų. Jie la 
bai susidėvėję, genda. Todėl gyvulius daž 
n ai reikia šerti rankomis. Ūkio vadovai 
tvirtina, kad kiekvienais metais minėtus 
vežimėlius užsako Plungės rajoniniame 
gamybiniame susivienijime. Tačiau jų ne
gauname iki šiol, nors reikia tik keturių 
vežimėlių“.

NAUJAS M. A. PREZIDENTAS
Birželio 26 d. Vilniuje 'įvyko nepapras

tas Lietuvos Mokslų Akademijos posėdis, 
kuriame buvo priimtas ligšiolinio M.A. 
prezidento prof. Juozo Matulio atsistaty
dinimas. Naujuoju MA. prezidentu tą pat 
dieną išrinktas akademikas Juras Požėla, 
žymaus liet, komunisto Karolio Požėlos 
ir komunistės Eugenijos Tautkaitės sūnus.

Juras Požėla gimė 1925 m. gruodžio 5 d. 
Maskvoje, kur tuo laiku gyveno ir dirbo 
jo motina. Jo tėvas K. Požėla po 1926 m. 
gruodžio 17 d. sukilimo buvo suimtas ir 
sušaudytas Kaune. Juras Požėla 'baigė 
Maskvos universitetą ir įsigijo fizikos ma 
tematikos daktaro laipsnį. Apsigyvenęs 
Vilniuje, dirbo universitete ir Mokslų Aka 
demijos Puslaidininkių fizikos instituto 
direktoriumi. Nuo 1953 m jis yra Sov. 
Sąjungos kom. partijos narys, nuo 1976 
m. — Lietuvos KP CK narys ir nuo 1975 
m. Lietuvos TSR Aukšč. tarybos deputa
tas.

Akademikas J. Matulis chemijos moks
lus buvo išėjęs nepriklausomybės laikais 
Lietuvos universitete. Studijas gilino Vo
kietijoje ir vėliau dėstė V.D. universitete. 
Nuo 1946 m. buvo išrinktas Lietuvos Moks 
lų Akademijos prezidentu.

Birželio mėnesį vykusiame Lietuvos KP 
CK biuro posėdyje, kaip pranešė TIESA 
(VI.29), buvo pareikšta kritiškų pastaibų 
dėl Lietuvos Mokslų Akademijos veiklos. 
Buvo pažymėta, kad MA ekonomikos in
stituto „veikla dar ne visiškai atitinka da 
bartinius reikalavimus.“ CK biuras įparei 
gojo instituto vadovybę „imtis ryžtingų 
priemonių nutarime pažymėtiems trūku
mams pašalinti, aktyviai spręsti realias 
praktines problemas, padidinti mokslinės 
veiklos kryptingumą ir rezultatyvumą“.

1



2

LIETUVOS
18. POPIEŽIAUS LEGATAS 
ZACHARIJAS FERRERIS

Visi prašymai kanonizuoti karalaitį Ka
zimierą — kaip matėme, jų buvo ne
maža ir įvairių — Romos kurijoje atsi
mušdavo kaip žirniai į sieną. Mat, prašan 
tieji tiktai tvirtindavo, kad yra verta Kaži 
mierą dėl jo švento gyvenimo ir dėl prie 
jo kapo įvykstančių stebuklų paskelbti 
šventuoju, bet nė vienas savo bendro po
būdžio išsireiškimų nepagrindė išsamiais 
ir patikimais įrodymais. O popiežius juk 
turėjo aiškiai žinoti, kaip kandidatas į 
šventuosius gyveno, kuo pasižymėjo, kokie 
ženklai įrodo jo šventumą, kad galėtų au
toritetingai spręsti jo kanonizacijos tin
kamumą. Dėl to reikėjo ir Kazimierui už
vesti kanonizacijos bylą, reikėjo apie j’į 
surinkti visas žinias, apklausinėti liudi
ninkus, viską surašyti, surašytus aktus 
pasiųsti į Romą, juos čia nuodugniai iš
tyrinėti, gal net papildyti. Tik tuomet gale 
tų ir popiežius pasisakyti, ar tinka Kazi
mierą įrašyti į Bažnyčios garbinamųjų 
šventųjų skaičių. Todėl, kaip matėme, 
1317 m. lapkričio 4 d. popiežius su kardi
nolais nutarė tam tikslui sudaryti Lenki
jos primo, arkiv. Jono Laskio, vadovauja
mą vietos vyskupų komisiją.

Ką toji komisija nuveikė? To meto iš
likusių šaltinių padėtis nekokia, daug jų 
praeityje žuvo. Kas liko, nedaug ką mums 
rūpimu klausimu tepasako. Iš karaliaus 
Žygimanto I 1518 m. gegužės 31 d. rašyto 
popiežiui Leonui X laiško sužinome, kad 
arkiv. J. Laskis jau ėmęsis vykdyti tai, 
ką popiežius jam pavedęs. Bet jau pra
džioje jam kilęs sumanymas pasiūlyti ka
raliui, kad jis prašytų popiežių leisti tuo 
pačiu procesu ištyrinėti ir Krokuvos do
mininkono Jacinto gyvenimą bei stebuk
lus. Matyt, Lenkijoje buvo žinoma, kad 
Romoje tuo metu buvo ruošiamasi vienu 
■kartu kanonizuoti du šventuosius; Floren 
cijos arkivyskupą, domininkoną Antaniną 
i(-f-1459) ir Meisseno vyskupą Bennoną 
(f!107). Dvilypė kanonizacija iš tikrųjų 
įvyko 1523 metais. Lenkijos primas ir ka 
ralius, aišku, galvojo: Tą patį būtų gali
ma padaryti ir Kazimiero su Jacintu at
veju; būtų taupiau ir gal greičiau, nes do
mininkonams atsiveria daugiau galimybių 
pasiekti įtakingus kurijos asmenis. Gal 
įsimaišė ir šiokios tokios prestižo varžy
bos: Vilnius gaus naują šventąjį, tegul ir 
Krokuva turi kuo pasidžiaugti. Todėl ka
ralius siūlė popiežiui, kad abiem kandida
tam vyktų tas pats kanonizacijos procesas 
(„una eademųue opera... exeuendum com 
mittere“) arba, jei popiežius to norėtų, 
kad būtų paskuti Krokuvos ir Przemyslio

vyskupai pravesti panašų procesą Jacintui, 
kaip jis atliekamas Kazimierui (plg. Actą 
SS., Augusti III, Antverpiae 1737,322).

Popiežius gana greitai, liepos mėn. gale 
patenkino karaliaus prašymą, paskirda
mas Krokuvos ir Przemyslio vyskupus 
pravesti pagal visus teisės reikalavimus 
informarfn'į procesą apie Jacinto gyveni
mą ir stebuklus (žr. ten pat, psi. 322D). 
Iš to galima spręsti, kad popiežius nenore 
jo sujungti abiejų į šventuosius kandidatų 
bylas į vieną, bet pavedė dviem komisi
jom rūpintis atskirais informaciniais pro
cesais.

Anksčiau minėtoji Kazimiero bylai pa
skintoji komisija, atrodo, nedaug ką tenu
veikė. Vilniaus vyskupas Albertas Radvi
las mirė jau 1519 m. balandžio 19 d. Ar 
jis, grįžęs 1518 m pavasarį arba vasarą iš 
Romos, dar spėjo ką nors padaryti, neži
nome. Jo vieton karalius nieko nelaukęs 
paskyrė savo nelegalų sūnų Joną, kuris 
tuomet buvo tiktai 21 metų ir vargu tiko 
pravesti tokia svarbią kanonizacijos bylą. 
Be to, jis negalėjo būti laikomas neutra
liu šioje byloje, nes kandidatas į šventuo
sius buvo jam artimas giminė — tėvo bro 
lis. Kitas vyskupas, Petras Tomickis, val
dydamas Przemyslio vyskupiją ir sykiu 
būdamas Lenkijos vicekancleriu, mažai 
teturėjo laiko. Be to, jis visą laiką pykosi 
su arkivyskupu J. Lasikiu, jo tiesiog neap
kentė, ir todėl nebuvo ko laukti, kad prisi 
dėtų prie darbų komisijos, kuriai vadova 
vo Gniezno arkivyskupas. Vysk. P. To
mickis formaliai atsisakė dalyvauti ir an
trojoje komisijoje, ruošiusioje Jacinto ka
nonizaciją (pig. ten pat, psi. '322E).

Iki 1519 metų vasaros Romą, matyt, ne 
gavo 1š Kazimiero proceso jokių aktų. To 
dėl, atsiradus įvairiems kitiems svarbiems 
reikalams, nuspręsta į Lenkiją-Lietuvą, o 
ypačiai į Vilnių, kur yra Kazimiero ka
pas, pasiųsti specialų legatą, italą vysku
pą Zachariją Ferrertį.

Kadangi vysk. Z. Ferrerio surinktos 
apie Kazimierą žinios ir jo parašytoji kara 

laičio biografija yra svarbūs mūsų šven
tajam pažinti šaltiniai ir sudaro reikšmin 
gą jo kanonizacijos byloje etapą, žvilgte- 
rėkim bent trumpai į to vyskupo gyveni
mo kelią.

Zacharijas Ferreris gimė 1479 metais 
Vicenzoje, netoli Venecijos. Būdamas 15 
metų amžiaus, jis įstojo pas benediktinus 
Paduvoje. Neilgai pabuvęs, pabėgo pas 
kartūzus Venecijoje. Paduviečiai benedik 
tinai jį susigrąžino ir po kiek laiko leido 
jam padaryti vienuolinius įžadus. Bet 
Zacharijas, sulaukęs 25 metų, išėjo iš vie 
nuolyno ir atvyko į Romą. Popiežius Juli
jus jį čia palankiai priėmė, atleido nuo
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GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
įžadų, jam davė kaip komendą („commen 
da“) Monte Subasio abatiją ir jį pakėlė 'į 
rūmų prelatus. Zacharijas tačiau vėliau 
persimetė į šio popiežiaus priešų pusę. 
Kai keli kardinolai 1511 metų vasarą su
kvietė į Pizos miestą (Toskanoje) bažny
tinę sueigą, tarsi visuotinį susirinkimą, 
Ferreris tuojau ten nuvyko ir ten tapo 
susirinkusiųjų, prieš popiežių nusistačiu- 
slųjų intelektualiniu vadu. Parašė veika
lą „Apologia sacri Pisani cancilii“ („Visuo 
tinio susirinkimo Pizoje apologija“), ku
riame gynė pažiūras, kad toks susirinki
mas yra aukštesnis už popiežių. Už tai už 
sitraukė Julijaus II ekskomuniką ir turė
jo bėgti į Prancūziją. Mirus Julijui II, 
1513 metais susitaikė su jo įpėdiniu Leo
nu X, atgavo visas anksčiau turėtas tei
ses ir titulus; būdamas humanistas, leng
vai tapo humanisto popiežiaus Medici fa
voritu. Už poros metų buvo paskirtas tiiu 
Mariniu Sebastės (Palestinoje) vyskupu 
ir ėjo įvairias pareigas Romoje bei Baž
nyčios valstybėje. 1519 m Leonas X jį per 
kėlė 'į mažytę Guardialfieros vyskupiją, 
pietinėje Italijoje, kuri jam davė šiokių 
tokių pajamų. Kadangi ši vyskupia, loty
niškai vadinama ,Guardien(sis‘), šiandien 
nebeegzistuoja, daug kur lietuviškuose ir 
lenkiškuos raštuos ji identifikuojama kaip 
Gardo (nuo Gardo ežero Alpių papėdėje; 
bet tokios vyskupijos nėra ir niekad ne
buvo), arba Gardino (J), arba Dancigo 
vyskupija. Kaip Guardialfieros vyskupas 
Ferreris atvyko 1520 metų pradžioje iį 
Lenkiją, jam buvo pavesta sutaikyti Len 
kiją-Lietuvą su Rusija ir su kryžiuočių Or 
dinų, stebėti liuteranizmo vystymąsi šiau 
rimuose kraštuose, išbudinti iš miego ka
talikus Lenkijoje, Lietuvoje ir Prūsuose- 
ir, pagaliau, Vilniuje kuo stropiausiai ištir 
ti Kazimiero gyvenimą, veiklą 1r stebuk
lus, kurie yra įvykę jam gyvam esant ir 
po jo mirties. Tai pavesdamas savo lega
tui vysk. Ferreriui popiežius pažymi, kad 
jau anksčiau yra paskyręs Gniezno arkivy 
skupą ir Przemyslio vyskupą (Vilniaus 
vyskupas neminimas turbūt dėl to, kad 
A. Radvilas jau buvo miręs, o jo įpėdinis 
Romoje dar nebuvo patvirtintas) tokias 
pat žinias surinkti. Nieko nesakoma, kad 
anoji komisija būtų panaikinta. Priešin
gai, nežiūrint jos, tas pats dalykas pave
damas ir vysk. Z Ferreriui — kaip sako
ma popiežiaus rašte — „kad būtų geriau 
ištirta dalyko tiesa“ („ad rei veritatem 
melius indagandam“) ir jį įpareigojo nu
vykti ten, kur „kaip sakoma, yra palaido
tas minėtojo Kazimiero kūnas“, taigi į 
Vilnių (žr. Acta Tomiciana V, 187 ir 188).

Paulius Rabikauskas
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LIETUVOS KAIMYNAS LATGALA
Dr. A. Geručio paskaitos „Lietuvos kai

mynas Latgala“, skaitytos liepos .30 d. 
Augsburge, trumpa santrauka.

Dr. A. Gerutis savo paskaitoje „Lietuvos 
kaimynas Latgala“ konstatavo, kad mes 
lietuviai nedaug ką žinome apie tą kaimy
ną, nors jis išbuvo Lietuvos valdžioje dau
giau kaip 200 metų. O ir šiaip su latga
liais lietuvių tauta turėjo (ir tebeturi) 
daug bendro. Latgala skiriasi nuo kitų 
Latvijos dalių jau tuo, jog jos gyventojai 
yra katalikai, tuo tarpu kai kitų dviejų 
provincijų (Vidžemės — Livonijos bei 
Kuršo) žmonės yra beveik išimtinai evan
gelikai. Jau tas vienas faktas rodo, kad 
Latgalą veikė kitokie istoriniai faktoriai. 
Tų faktorių tarpe Lietuva užima itin svar
bią vietą.

Glaustai apžvelgęs Latgalos praeitį, pre
legentas pastebėjo, kad bendroji Rytų Eu
ropos padėtis iš pagrindų pasikeitė, kai 
paplitus reformacijai išnyko tiek Kryžiuo
čių Ordinas, tiek jo atžala Pabaltijy, vad. 
Livonijos Ordinas. Į to ordino žemes atsi
rado pretendentų. Veržėsi rusai, brovėsi 
švedai, bet pasireiškė ir Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė. Ji negalėjo ramiai laikytis, 
kai jos pašonėn, Livonijon, smelkėsi rusai, 
tuo labiau, kad pačioje Livonijoje reiškė
si įtakingos srovės, kurios į lietuvius žiū
rėjo kaip į natūralinius savo sąjunginin
kus.

1557 m. Pasvalyje tarp Lenkijos kara
liaus Žygimanto Augusto, kaip įsakmiai 
pasakyta, „ tuo titulu, kuriuo jis yra Lie
tuvos didysis kunigaikštis“, ir Livonijos, su 
daryta sutartis, kuria siekta apsiginti nuo 
Maskvos. 1561 m. Vilniuje psirašyta nau
ja sutartis, kuria Ordinas ir Rygos arki
vyskupas pavedė karaliaus Žygimanto Au
gusto kaip Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 
globai savo valdas. Lietuvos kariuomenė 
užėmė visas svarbiausias pilis, Rygos arki
vyskupas ir Ordino magistras prisiekė 
ištikimybę ir, kaip konstatuoja latvių is
torikas Arveds švabe, “Livonijos inkorpo
racija į Lietuvą buvo įvykęs faktas: visa 
rytų Latvija pasidarė Lietuvos provinci
ja“...

Tačiau karai ir tikybinės varžybos ėjo 
toliau. 1629 m. Altmarko sutartimi, jau po 
Liublino unijos, Rzeczpospolita! atiteko 
Latgala ir kaip vasalas Kuršo hercogystė. 
Latgala pasiliko LDK valdžioje daugiau 
kaip du šimtus metų, iki 1772 m., taigi iki 
pirmojo Lietuvos-Lenkijos padalinimo, o 
Kuršo hercogystė dar ilgiau — iki 1795 
m.

Kaip Lietuvoje, taip ir Latgaloje dide
lį vaidmenį suvaidino 1569 m. į Vilnių at

vykę jėzuitai. Latgala liko katalikiška. 
1625 m. Daugavpilyje įsteigta jėzuitų ko
legija, kuri rūpinosi latgalių švietimu. Lie
tuvos jėzuitai davė pradžią visai latvių 
raštijai, 1585 m. atspausdinę Vilniuje Pet
ro Canisijaus katalikų katekizmo vertimą 
į latvių kalbą. Latgaloje net iki 1840 m. 
veikė Lietuvos Statutas. Į bendrą Rzeczpos- 
politos Seimą Latgala siuntė 6 atstovus, 
kurių 2 turėjo būti lietuviai, du lenkai ir 
du iš Latgalos. Visi oficialūs dokumentai, 
rašomi Inflantų vaivadijos vardu (taip Lat 
gąla vadinta nuo sudarkyto Livonijos var
do!). Turėjo būti tvirtinami Lietuvos ir 
Lenkijos antspaudais.

1753 m. Vilniuje išleistas Evangelijos 
vertimas į latvių kalbą. Kaip šiandien pri
pažįsta latgaliai, „pusantro šimtmečio ši 
evangelija nepakeista skambėjo mūsų tė
viškės bažnyčiose ir... rodė kelią dvasi
niame gyvenime“... Dar 1756 m. lietuvis 
jėzuitas Jonas Lukoševičius parašė lat
viškai Evangelijos knygą šventadieniams 
ir visų metų šventėms, o lietuvis kunigas 
Jonas Kurminas 1858 m. išleido Vilniuje 
trijų kalbų žodyną, sekdamas Sirvydo 
„Dictionarum trium linguarum“.

Nuo 1850 m. Kuršo katalikai buvo Že
maičių vyskupijos jurisdikcijoje. Latgalių 
mokslininkas Dr. Mikelis Bukšis teigia, 
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DR. JONUI BALIUI 75 METAI
Mūsų žinomam tautosakininkui dr. Jo

nui Baliui š. m. liepos 2 dieną sukako 75 
metai amžiaus. Ta proga gerbiamas jubi
liatas paaukojo Tautos Fondui 3000 dole
rių, skirdamas tuos pinigus Lietuvos Lais
vės Iždui papildyti.

Dr. J. Balys pagyrė Tautos Fondo su
manymą sutelkti Laisvės Ižde tiek lėšų, 
kad vien jo palūkanos galėtų ateityje fi
nansuoti visą VLIKo-TF veiklą. Savo laiš
ke dr. J. Balys rašė:

„Turime skaitytis su gyvenimiška rea
lybe, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai nebus 
dosnūs lietuviškems fondams ir jų veiks
mingumas nukentės, jeigu nebus padėtas 
tvirtas pagrindas ateičiai. Lietuvos ir lie
tuviškų reikalų gynimas galės dar ilgai už
trukti ir lėšos bus reikalingos. Todėl mes 
vyresnioji karta atlikime savo pareigą, kol 
dar galime“.

Gimęs 1909 m. liepos 2 d. Krasnavos 
vienk., Kupiškio vis., Panevėžio apsk., Jo
nas Balys šiuo metu gyvena JAV-jose. 
Lietuvių tautosakos klausimais jis para
šė daug straipsnių ir knygų. Lietuvių En
ciklopedijoje jis redagavo tautosakos sky
rių.
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Žvelgiame praeitin, kad geriau supras
tume savo dabartinę būklę, joje kylančius 
betarpiškus uždavinius. Sugrįždami į pra
džią mėginame pasimokyti iš savo patir
ties, t.y. patirtį paversti pažinimu.

Didžiojo lietuvių ir pabaltiečių egzodo 
40-sios metinės primena mums vienkarti
nės patirties pradžią. Tą patirtį surinkti, 
pasverti, paversti nauju pažinimu — to
kia pi įsiminimo prasmė. Jau pats laikas 
pagalvoti, kaip išsisklaidyme surinktina 
bendrai pergyventa patirtis. Galima būkš- 
tauti, kad per praėjusius 40 metų jau vi
siškai nepraradome kai ką labai vertingo, 
ko jau nebeišgelbėsim ateičiai. Šį kartą 
susimąstyti mus verčia masinio iškeliavi
mo įvykis, kai dešimtys tūkstančių lietu
vių paliko savo namus ir iškeliavo į Va
karus. Tai buvo tikras egzodas.

Tas 1944-jų metų egzodas galiausiai iš
tirpo mūsų išeivijoje, kurią sudaro anks
tesnės ir vėlesnės išeivių bangos, nuolat 
pasipildančios naujais vienetais ar ir bū
riais. Tačiau anas egzodas iki šiandien gi
liai veikia visą išeivijos gyvenimą, todėl 
pravartu į jį atskirai pažvelgti, iš arčiau 
pasižiūrėti, kas jam būdinga.

žvelgdami į tai, kas anuomet ir per se
kančius keturis dešimtmečius su mumis 
atsitiko, galime geriau suvokti savo da
bartinę būklę ir gal net susikurti kokį 
no s ateities vaizdą. Todėl šiame susimąs
tyme turėtume ne tiek pagarbiai minėti 
prisiminimo vertą praeitį, kiek veikiau ieš
koti naujų dabarties galimybių, mokyda
miesi iš savo patirties. Atsigręždami į pir
mykštę egzodo prasmę, norime drauge iš
matuoti savo šiandienines galimybes ir 
ribas apsispręsti, reikštis, kūrybiškai plė
toti savo gyvenimą išeivijoje.
2.

1944 birželio 6 Normandijoje, prie At
lanto, buvo atidarytas Vakarų frontas, ku
ris veikiai nulėmė II pasaulinio karo baig- 
m-'. Tad visos pavergtosios Europos tau
tos su viltimi laukė Vakarų demokratijų 
pergalės, kuri turėjo ir jas išvaduoti, kaip 
žadėjo kilnūs Atlanto chartos principai. 
Lietuviai, lygiai kaip jų bendro likimo 
draugai latviai ir estai, nuo pat II pasau
linio karo pradžios atsidūrę beviltiškoje 
būklėje, kabinosi už šios vilties, kaip 
skęstantis už šiaudo. Pabaltiečiai tuo me
tu ypač skyrėsi nuo visų kitų Europos tau
tų, būdami vieninteliai su abiejų totalisti- 

nių galybių okupacijos patirtimi ir dėl to 
visiškai pagrįstai bijodami sovietinės oku
pacijos sugrįžimo, kaip maro. Vieneri bol-i 
ševikinės okupacijos metai, net ir po tre
jų nacinės okupacijos metų, neleido mums 
pasiduoti apgaulingam įsivaizdavimui, kad 
sovietinis totalizmas sužmoniškėjo, kad su 
juo galima sutarti ir sugyventi. Tokio anti- 
sovietinio imuniteto neturėjo visos kitos 
pavergtosios Europos tautos, kentėjusios 
tiktai nacių okupaciją.

Birželio pabaigoje prasidėjo didžioji so
vietinė ofenzyva. Per kelias dienas visas 
Rytų fronto vidurio ruožas buvo pralauž
tas. 1944 liepos 13 Lietuvos sostinė Vil
nius ir didelė krašto dalis jau buvo vėl 
sovietų okupuota. Lietuvos gyventojus 
staigūs įvykiai užklupo nepasirengusius. 
Iki paskutinės savo valdymo dienos vo
kiečių civilfervaltungas Lietuvoje vedė 
kieto kumščio politiką, visiškai negalvojo 
bent kiek pataisyti labai įtemptus santy
kius su lietuviais. Priešingai: Vietinės 
Rinktinės nuginklavimas ir Gestapo įvyk
dytas Vyriausio Liet, išlaisvinimo komi 
teto narių suėmimas pačiu lemtingiausių 
metu paliko lietuvių tautinį pasipriešini
mą be priemonių ir be vadų. Priartėjusio 
fronto sukelta panika ir sąmyšis vertė 
kiekvieną staigiai apsispręsti

Trumpą laiką sovietinis žygiavimas per 
Lietuvą buvo sulaikytas Reicho pasieny. 
Dėl to Lietuvos vakarinių sričių gyvento
jai turėjo daugiau galimybių apsigalvoti 
ir pasitraukti į Vakarus. 1944 spalio mė
nesį jau beveik visa Lietuva buvo sovie
tų užimta.

Kiek iš viso lietuvių anuomet prieš 40 
metų per tris mėnesius — nuo liepos iki 
spalio — mėgino pasitraukti į Vakarus, 
šiandien tiksliai pasakyti negalima. Nėra 
jokių patikimų apskaičiavimų, tik apy
tikriai spėjimai. Tačau nėra jokios abe 
jonės, kad tai buvo masiškas judėjimas. 
Daugybę pasitraukusių, ypač moterų su 
vaikais, pakeliui tuometinio Reicho rytų 
srityse pasivijo puolanti sovietinė galybė. 
Į vokiečių kariuomenę ar darbams paim
tų vyrų ne vienas žuvo ar pateko į ne
laisvę. Nemaža pabėgėlių kurie jau tarėsi 
išsigelbėję iš pavojaus,pakliuvo į savo per 
sekioto jų rankas, kai amerikiečiai staiga 
atidavė sovietams Tiuringiją. Nemažas 
skaičius žuvo bėgdami, nuo karo veiksmų 
ar vėliau Sibiro ištrėmime gyvybe sumo
kėjo už tai, kad drįso bėgti. Labai galimas 

dalykas, kad 1944 metų egzode dalyvavo 
daugiau kaip 100.000 lietuvių. Tik maž
daug pusė laimingai pasiekė Vakarus.
3.

Šitas egzodas buvo grynai spontaniškas, 
neorganizuotas, karo veiksmų sukeltas, ma 
žai apgalvotas, visiškai neparengtas ma
siškas bėgimas, be aiškiai suformuluotų 
tikslų, be vadovybės. Kiekvienas elgėsi pa
gal savo nuovoką ir galimybes, kurios, 
kaip minėta, Lietuvoje buvo labai ribotos. 
Praktiškai galima buvo pasitraukti tiktai 
į Vokietiją ir tik iš vakarinių Lietuvos sri
čių.

Žmonės traukėsi dėl visokių sumetimų, 
pagal savo ypatingą padėtį. Nukentėję 
nuo sovietinio teroro, kurio jie nenorėjo 
antrąkart patirti. Savivaldos žmonės, ku
riems grėsė sugrįžusio režimo kerštas. Ne 
toks jau mažas skaičius tokių, kurie kaip 
savanoriai ai' mobilizuoti kariai ar karo 
talkininkai rėmė vokiečių pasipriešinimą 
Rytų fronte. Baimės ir karo veiksmų iš 
namų išvarytieji. Buvo ir tokių, kurie vi
siškai sąmoningai norėjo prasimušti į Va
karų sąjungininkų pusę. Joks tyrinėtojas 
dar nemėgino konkrečiai nustatyti visas 
įvairiausias priežastis, dėl kurių lietuviai 
1944 metais masiškai traukėsi iš savo gim
tojo krašto. Iš tikrųjų visą tą daugybę 
įvairių pasitraukimo motyvų rišo vienas 
bendras vardiklis. Tai buvo sugrįžtančios 
sovietinės okupacijos baimė, neįveikiamas 
nepasitikėjimas ja, visiškai pesimistiškas 
požiūris į sovietintį režimą. Iš to kilo gai
valingas protesto ryžtas, apsisprendimas 
nelaukti antros sovietinės okupacijos. Tai 
buvo protestas prieš režimą, iš kurio bu
vo laukiama blogiausių dalykų. Ar toks 
ano meto mūsų žmonių pesimizmas buvo 
pateisinamas? Visi vėlesni įvykiai, deja, 
pranoko pačias baisiausias mūsų tuometi
nes nuojautas.

Be pirmosios sovietinės okupacijos krau
pios patirties ir jos sukeltos baimės, kad 
nepasikartotų, ką jau kartą patyrėme, 1944 
metų egzodas būtų buvęs veikiausiai ne
įmanomas.
4.

Pasitraukimas į Vakarus, kaip politi
nis protestas prieš Sovietų Sąjungą, buvo 
surištas su dideliais asmeniniais pavojais. 
Palikime nuošaly tuos pavojus, kurie ne
išvengiamai iškyla kiekvienam, kuris pa
lieka savo namus, artimuosius, tėvynę, ne
tekęs šaknų ir atramos, kaip vėjo neša

mas lapas, pakimba tarp svetimų, pasida
ro priklausomas nuo kitų malonės, visko 
netekęs ryžtasi sutikti savo netikrą lemtį. 
Nutylėkime ir tuos pavojus, kurie grėsė 
nuo įkandin besivejančių persekiotojų ar 
karo siaubiamoje Vokietijoje.

Nuo pat pradžios pabėgėliams iškilo di
delis papildomas politinis pavojus. Mes 
juk buvome pirmieji, kurie ryžomės įspėti 
Vakarus nepasitikėti savo sąjungininku 
Rytuose! Nenoromis užėmėme labai ne
populiarią nepatogią poziciją, pačioje ka
ro baigmėje išeidami prieš svarbų sąjun
gininką didžiojoje antinacinėje koalicijo
je, kuri siekė visiško Trečiojo Reicho pa
sidavimo.

Net jeigu būtume norėję tik patys išsi
gelbėti nuo sovietų, tai pačią paskutinę 
akimirką mes atsidūrėme pralaiminčių vo
kiečių pusėje. Negalėjo būti nė mažiau
sios abejonės, kad mūsų sovietiniai prie
šai visais būdais mėgins mus apšaukti vi
sos antihitlerinės koalicijos priešininkais 
ir hitlerininkų šalininkais.

Pasitraukimas į Vakarus iš karto metė 
mums įtarimo šešėlį, kad esame nacių ko
laborantai. Dar ir šiandien sovietinė pro
paganda ir jos talkininkai mūsų kitaip ne 
vadina kaip hitlerininkų rėmėjais, nes ne
turėjom kitokios galimybės pasprukti nuo 
sovietinių pavergėjų, kaip sekdami besi
traukiančius vokiečius. Vakarams ir vi
soms pavergtoms Europos tautoms, išsky
rus pabaltiečius, anuomet iš viso trūko 
tikro supratimo, kas yra sovietinis reži
mas ir ką reiškia jo įsigalėjimas. Neturė
dami pabaltiečių patirties, anksčiau ne
pergyvenę sovietinio totalizmo, jie negalė
jo mūsų suprasti, nes pažino tiktai vieno 
užpuoliko — rudųjų okupantų — žiauru
mus.

Antrojo pasaulinio karo metais tiktai 
Pabaltijo valstybės buvo išgyvenusios abie 
jų totalistinių sistemų — raudonosios ir 
rudosios — nežmoniškumą. Todėl nieko 
stebėtino, kad buvo pasinaudota galimy
be pasitraukti į Vakarus Rytų fronte su
muštos vokiečių kariuomenės užnugaryje. 
Hitlerizmo galą tada jau visi matė, bet ne 
stalinizmo, kuris mums sudarė naują mir
tiną pavojų. Mūsų priešui buvo lengva 
mus Vakarų akyse apjuodinti. Todėl rei
kėjo susidurti ne kartą mums nepalankiu 
nusistatymu ir jį įveikti. Tokiu būdu at
likome savo pirmąją politinę užduotį, ku
rią mums Vakaruose uždėjo egzodas.

Čia reikia pabrėžti, kad lietuviškasis eg
zodas buvo pabaltiečių egzodo dalis. II pa 
saulinis karas išrovė iš tėvynės labai daug 
žmonių. Pabaltiečiai pabėgėliai skyrėsi 
nuo kitų benamių Vakaruose savo misijos 

supratimu. Mes buvome ne tik nekaltos 
karo aukos. Mes turėjome misiją perduo
ti Vakarams svarbią žinią. Mes atėjome 
į Vakarus prašyti pagalbos mūsų paverg
toms tautoms. O kadangi prašėme pagal
bos prieš jų sąjungininką, tuo pačiu Va
karus ir įspėjome. Tik vėliau paaiškėjo, 
kokią svarbią paslaugą Vakarams atliko
me. Bet pradžioje mums vieniems plauk
ti įprieš nežinojimo ir išankstinių nepalan
kių nuomonių srovę. Ir tai mums pavyko. 
Nuolat primindami Baltijos valstybių pa
vergimą, nemažai prisidėjome, kad Vaka
rai ėmė teisingai vertinti sovietinę grės
mę pasaulyje.
5.

1944 metų pabaltietiškasis egzodas buvo 
nedviprasmiškas protestas prieš sovietinės 
galybės pretenziją išplėšti mums laisvę ir 
padaryti mūsų tautas visiškai priklauso
mas nuo Maskvos. Su šitų protestu buvo 
surištas visas tautos pagalbos šauksmas, 
nukreiptas į Vakarų galybes. Ir vieną, ir 
kitą galėjome atlikti, tik leisdamiesi į pa
sitraukimo nuotykį.

Mes išbėgome iš degančių namų, kad 
prisišauktume kaimynų pagalbos. Mūsų 
atsiradimas Vakaruose ir ryžtingas atsi
sakymas sugrįžti į sovietų okupuotą tėvy
nę rodė aiškų politinį apsisprendimą. Kai 
uoliai stengėmės užsitikrinti Vakarų oku
pacinių galybių Vokietijoje palankumą, 
kad nebūtume prievarta perduoti sovie
tams, mes papildomai prisidėjome prie tų, 
kurie nuo pat pradžios egzodą suprato 
kaip protestą prieš sovietinį pavergimą. 
Ne tik noras išsigelbėti, bet ir meilė tėvy
nei, atsidūrusiai dideliame pavojuje, mus 
išvedė į Vakarus. Viltis prieš viltį svetur 
surasti veiksmingos pagalbos. Pasitikėji
mas savo reikalo teisingumu, kaip ir ki
tų žmonių teisingumo pojūčiu. Tai buvo 
mūsų bėgimo žvaigždės keliarodės, iš ku
rių sėmėmės jėgų drąsiam pasiryžimui 
žengti nežinomais ir nesaugiais egzodo 
keliais.

Tokia subjektyvi, grynai psichologinė- 
etinė motivacija egzodo misijai buvo le
miama ir pakankama. Tačiau tos misijos 
įvykdymas bei pasisekimas priklausė ir 
nuo objektyvių, atsitiktinių, nuo mūsų ne
priklausomų sąlygų, į kurias bėgdami pa
kliuvome.
G.

Nuo pirmosios pasitraukimo iš tėvynės 
dienos patyrime, kad priklausome nuo 
svetimųjų paramos, nuo mums draugiškai 
nusiteikusių žmonių, nuo jų svetingumo 
ir parengties už mus nešti atsakomybę. Ir 
čia mūsų spontaniškas, naivus, neapgalvo 
tas pasitikėjimas, kad svetimieji supras

2



1984 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 32 (1719) EUROPOS LIETUVIS 3

ATSAKYMAS V. KAZAKEVIČIUI JOMARKAS SEINUOSE
Į mano straipsnį apie olimpinius žaidi

mus ir jų boikotą „Europos lietuvyje“, at
siliepė V. Kazakevičius. Prisipažinsiu, kad 
žymiai rimtesniu žurnalistu jį laikiau. Skai 
tydamas V. Kazakevičiaus rašinius Kana
doje ar čia, Vakarų Vokietijoje, sakyda
vau, kad jis yra labai gabus okupuotos 
Lietuvos propagandos ministeris.

Nusivyliau, nes jo atsakymas man „Gim
tajame Krašte“, š. m. birželio mėn. 24 d., 
peržengė paprasčiausios žurnalistinės eti
kos ribas, nes V. Kazakevičiaus panaudoti 
žodžiai, pvz., „aviniškai džiaugiasi“, „bliū- 
vauja“, „kvailys“ ir t.t. tinkami yra tik 
bulvarinio laikraščio žurnalistui.

Vėlokai atsakau (net iš Kanados pri
siuntė man tą „Gimtojo krašto nr.!), ta
čiau lietuviška patarlė sako, kad geriau vė
liau, negu niekuomet. Taip ipat „tyla — 
gera byla“.

Apie Lietuvos sportinį gyvenimą bei 
Los Angeles olimpiados paruošiamuosius 
darbus V. Kazakevičius man aiškina kaip 
ką tik iš mėnulio iškritusiam žmogui. Be
je, apie Lietuvos sportinį gyvenimą žinau 
ne tik iš vilniškio „Sporto“ (jį prenume
ruoju virš 25 m!), bet taip pat iš pasikal
bėjimų Kanadoje su buv. daugkartiniu 
SS-gos ir Lietuvos stalo teniso meisteriu, 
Europos vicemeisteriu, sutiktais kitų spor
to šakų lietuviais. Tad ir visuomet ir vi
sur tvirtinsiu,, kad sportininkai SS-goje 
(lyginant su sovietinio gyvenimo standar
tu) yra ne tik privilegijuotoji klasė, bet 
to krašto milijonieriai, turėdami kartais 
net po dvi automašinas, vasarnamį, ne
mokamą butą, specialias apsipirkimui 
krautuves. V. Kazakevičius rašo, „kad ir 
kolūkiečiai turi pasistatę sau puikius mū
rinius namus, laiko ne tik automašiną, 
bet ir keletą karvių, kiaulių ir kt“. Deja, 
tų kolūkiečių gyvenimo net iš tolo negali 
pamatyti užsienyje gyvenantieji lietuviai, 
paliekant juos Vilniuje, kartais nuvežant 
į Kauną ar Druskininkus.

Tačiau grįžkime prie sportinio gyveni
mo.

Paimsiu tik du pavyzdžius — Vilniaus 
Žalgirio futbolo vienuolikę ir Kauno Žal
girio krepšininkus. Ir tuoj pat statau klau
simą: kas išlaiko Jovaišą, Chomičių, Ma
salski ir kt. krepšininkus, kas duoda pra
gyvenimą, kur dirba Vilniaus Žalgirio fut
bolininkai — Jurkus, Kasperavičius, Ba
ranauskas, Jokubauskas, Gražulis, Rasiu- 
kas ir t.t. Juk jie, sportinį sezoną baigia 

po dešimties mėnesių ir, keletą savaičių 
pailsėję, vėl vyksta į treniruotę kurioje 
nors pietinėje SS-gos dalyje. Meluoju? 
Ne! Štai vilniškiame „Sporte“ š. m. lie
pos mėn. 21 d. atspausdintas straipsnis 
„Tikimės geresnių permainų“, kuriame 
nagrinėjamas silpnas Vilniaus Žalgirio žai
dimas. Vienuolikės vyr. treneris A. Liubins 
kas sako: „kad futbolo mėgėjai susidary
tų pilną vaizdą apie komandą, pabandy
siu trumpai priminti visą kolektyvo dar
bą nuo paruošiamojo laikotarpio pradžios. 
Ruoštis naujam sezonui pradėjome gruo
džio 26 dieną (mano pabraukta — K. B.). 
Paruošiamąjį laikotarpį padalinome į tre
niruočių ciklus — nuo 12 iki 14 dienų“.

Bereikalingai V. Kazakevičius šypsosi 
iš mano teigimo, kad sportas SS-goje tar
nauja komunistinės ideologijos tikslams, 
norint atkreipti dėmesį užsienio jaunimo 
dideliais laimėjimais, pasauliniais rekor
dais. Ir vėl mažas pavyzdys: beveik prieš 
penkiolika metų SS-gos futbolo rinktinė
je žaidė labai geras futbolininkas Strelco- 
vas (gal prisimena jį V. Kazakevičius?). 
Deja, išpaikintas vaikas nuėjo blogais ke
liais, puldamas į dievaičio Bacho glėbį, 
išprievartaudamas mergaitę. Kalėjimas... 
Tačiau kai SS-ga žaidė lemiamas rungty
nes (prestižo klausimas) jis buvo iš ka
lėjimo išleistas, nes reikėjo ginti ne tik 
sportinę garbę, bet ir komunistinę ideolo
giją. Jo tolimesnį likimą tikrai žino V. 
Kazakevičius.

Tai tik trumpos sportinės pabiros, ka
dangi Lietuvos sportinio gyvenimo klau
simais galėčiau .rašyti labai ir labai daug.

Atsakymą V. Kazakevičiui užbaigsiu 
olimpiniais žaidimais.

V. Kazakevčius rašo: „o štai baimė, jog 
pergalėms pažymėti nuolat plevėsuos ta
rybinė vėliava ir Los Andžele paskatino 
reakcininkus kovoti prieš TSRS sportinin
kų dalyvavimą olimpiadoje“.

Neteisinga! Retai plevėsuotų SS-gos vė
liava Los Angeles olimpiadoje. Daugiau
siai matytume JAV ir „jaunesnio brolio“ 
— Rytinės Vokietijos. Tai ir buvo didžiau
sia Kremliaus baimė, tai ir buvo „kabliu
kas“ nedalyvauti žaidynėse, švilptų Mask
va į „Ban Soviets“ ar kt. organizacijas, iš 
anksto žinodama, kad ji surinktais meda
liais bei taškais atsistos pirmoje vietoje. 
Beje, po JAV ir Rytinės Vokietijos ji bū
tų tik trečia. Tad ir reikėjo rasti atpirki
mo ožį. O juo tapo tariamoji antikomu

nistinė — atsiprašau antisocialistinė veik
la, baimė būti „pagrobtam", „sumuštam“ 
ir t.t., nors vienam sportininkui teko du 
policininkai.

Tačiau vėl tvirtinsiu, kad nė vienas so
vietinis sportininkas neliktų Vakaruose. 
Nėra jam tikslo, nes kaip minėjau, spor
tininkas SS-goje yra valstybės tarnautojas, 
jos išlaikomas, jam yra užtikrinta gera 
senatvės pensija, vykstant į užsienį (juk 
tai reprezentacija!) nuperkamos geros me
džiagos eilutės, įdedami į kišenę doleriai, 
angliški svarai, uždedant moterims bran
giausius kailius. V. Kazakevičius turėjo 
tai matyti televizijoje, perduodant iš Sa
rajevo žiemos olimpiadą

Tiesa, 1976 m. Montrealio olimpiadoje 
šešiolikmetis jaunuolis, paveiktas pirmos 
meilės, liko Kanadoje. Tačiau, po trijų sa
vaičių pasiilgęs mamos, jis grįžo atgal į 
Maskvą. Kartoju: SS-gos geram sporti
ninkui likti Vakaruose nėra tikslo. Ir jis 
tai žino, nes baigęs sportinę karjerą, to
liau lanko trenerio kursus, įsigydamas tre
nerio profesiją, tuoj pat gaudamas darbą 
mieste, miestelyje, klube, kadangi sporti
ninkas SS-goje auginamas nuo pradžios 
mokyklos suolo, arba pasiunčiant gerą 
trenerį į trečią pasaulį. Tokiu pavyzdžiu 
gali būti buv. SS-gos krepšinio rinktinės 
narys kaunietis Stepas Butautas, dvejus 
metus treniravęs Kubos krepšinio rinktinę.

O kas dėl priešsovietinių demonstracijų 
— juk tai normalus ir beveik kasdieninis 
reiškinys demokratiniuose kraštuose. De
monstruojama prieš abortus, prieš gyvu
lių žudymą, demonstruojama prieš ameri
kiečius, už taiką, pomidorais ir kiauši
niais apmėtomas kancleris H. Kohl ir kt. 
aukšti pareigūnai, rašalu apliejamas ame
rikiečių generolas. Tačiau V. Kazakevi
čius taip pat žino, kad Kauno krepšinio 
halėje švilpimais ir keiksmais žiūrovai ne 
kartą palydėjo Maskvos atstovus, po vie
nų rungtynių ir po neteisingų ruso teisė
jo sprendimų (Vilniaus Žalgiris pralaimė
jo) tūkstantinė minia išsiliejo j sostinės 
gatves, šaukdama „šalin rusai“ „tegyvuo
ja Lietuva“...

Mėgstu sveiką, abiem pusėm naudingą, 
žurnalistinės etikos ribose išlaikytą pole
miką, be įžeidžiančių oponentą žodžių. De
ja, V. Kazakevičius jų išvengti negali, tad 
ir nėra prasmės į tolimesnius jo rašinius 
(jeigu tokie būtų) atsakinėti.

K. Baronas

Balstogės lenkų dienraštis GAZETA 
WSPOLCZESNA (VII.9) išspaudino Ilgą 
reportažą apie liepos 7 dieną Seinuose su 
ruoštą lenkų-lietuvių draugystės joimarką, 
kuriame dalyvavo keli tūkstančiai lietu
vių. Pažymėtina, kad tas komunistų su
ruoštas jomarkas nebuvo iš anksto skelb
tas ir įvyko vieną savaitę prieš tradicinį 
Lenkijos lietuvių sąskrydį Pščelnike.

Per paprastai stropiai saugomą sieną iš 
Lietuvos į Seinus atvyko 800 asmenų „ta
rybinė delegacija“, su Lietuvos „preziden
tu“ Antanu Barkausku priešakyje. Iš 
Varšuvos svečių sutikti neatvyko nei res 
publikos prezidentas, nei gen. Jaruzelskis. 
LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininką A. Barkauską, kuris oficialiai 
yra laikomas prezidento Černenkos vie
nas iš pavaduotojų, pasienyje pasitiko Su 
valkų vaivadijos kom. partijos sekreto
rius V. Berdyga ir kiti smulkūs pareigū
nai.

Iškilmingame „draugystės mitinge“ iš 
lenkų pusės kalbėjo minėtasis V. Berdyga, 
iškeldamas Suvalkų vaivadijos ir tarybų 
Lietuvos ryšius per neperžengiamą sieną. 
Atsakydamas į sveikinimo kalbą, A. Bar
kauskas kalbėjo apie So v. Sąjungos-Len- 
(kįįjos tarpvalstybinius santykius. Mitin
gą stebėjo keli tūkstančiai Seinų krašto 
lietuvių ir nemažas skaičius atvykusių iš 
toliau, ibet nei vienas jų nekalbėjo.

LIETUVOS KAIMYNAS LATGALA
(Atkelta iš 2 psl.)

kad vysk. Motiejus Valančius „ypač tie
siogiai rūpinęsis Kuršo katalikais“. Būda
mas Petrapilio Kunigų seminarijos inspek
toriumi, busimasis Žemaičių vyskupas Ka
revičius buvęs latgaliams palankus. Lat- 
galijoje nuolat veikė kelios dešimtys lie
tuvių kunigų, kurie buvo Latgalos švietė
jai.

Naujausiais laikais įsidėmėtiną įtaką 
Latgalijoje padarė Lietuvos marijonai. 
Kun. Jurgiui Matulaičiui atgaivinus šią 
konkregaciją, pirmieji latgaliai marijonai 
atliko noviciatą Marijampolėje.

Nedaug kam žinoma, kad tuo pat metu, 
kaip ir Lietuvoje, spaudos draudimas nuo 
1863 iki 1904 m. įvestas ir Latgaloje. Dalis 
slaptų leidinių išleista Klaipėdoje.

Pirmojo pasaulinio karo metu iškeltas 
klausimas sujungti Latgalą su likusiąja 
Latvija. Iki tol latgaliai buvo įjungti į 
Vitebsko guberniją. Latvijos nepriklauso

Iš Lietuvos autobusais buvo atvažiavę 
Alytaus ir kitų miestų šokių ir dainų an 
samteliai ir net Kauno dūdų orkestras, ku 
ris grojo Lenkijos ir sovietų himnus. Jo- 
marko proga Seinų krašto gyventojai ga
lėjo laisvai nusipirkti labai trūkstamų ir 
normuojamų prekių, kaip arbata, šokola
das, dešra, kepti viščiukai, alus, įvairios 
degtinės, ir drabužių bei avalynės. Žmo
nės valgė, gėrė Ir dainavo, nes tą dieną 
Seinuose nieko netrūko.

DVI BAŽNYČIOS
Du ispanai kunigai, drauge su kitais 

aštuoniais katalikų kunigais neseniai iš
tremti iš Nikaragvos, sugrįžę į Ispaniją, 
pažymėjo, jog Nikaragvos valdžia, neto
leruodama Bažnyčios didelės įtakos gy
ventojų tarpe, ypač jaunimui ir vargin
giausioms žmonėms, prieš Bažnyčią veda 
atvirą kovą, kuria siekia ją nualinti. De
šimties kunigų ištrėmimas yra vienas tos 
kovos epizodų. Mūsų vienintelė kaltė bu 
vo ta, pažymėjo ispanai kunigai, kad liko 
me ištikimi Bažnyčios vadovybei, atsisaky 
darni bendradarbiauti su valdžiai paklus
nia Bažnyčios dalimi. Nikaragvoje, pažy
mėjo kunigai, dabar faktiškai yra dvi Baž 
nyčios: viena Popiežiaus ir vyskupų Baž
nyčia, kuri nenusilenkia valdančiosios par 
tijos įsakams, o antroji valdžiai paklusni 
atskalūnu Bažnyčia.

mybės laikais latgaliai naudojosi tam tik
ra autonomija kalbos, bažnyčios ir mokyk
lų reikalais, nors protarpiais pasireikš
davo pačių latvių noras nusmelkti jų tar
mę. O 1944 m. sugrįžus sovietiniam reži
mui, prasidėjo nuoseklus latgalių kalbi
nis persekiojimas. 1956 m. išleistas vad. 
„bendrinės kalbos režimas“, kuriuo vieša
me gyvenime uždraustos tarmės, latgalių 
kalba pašalinta iš mokyklų ir iš valdinių 
įstaigų, o nuo 1958 m. nebeieina joks laik
raštis latgališkai. Patys latgaliai teigia, 
kad dabartinis draudimas esąs žiauresnis 
nekaip Muraviovo laikais

Savo paskaitos pabaigoje iškėlė klausi
mą, ar mes, lietuviai, galime kuo latvių 
tautai, įskaitant ir latgalius, padėti. Muen- 
chene veikiantis Laisvės Radijas nuo pe
reitų metų padidino savo transmisijas lat
gališkai iki 30 minučių savaitėje. Iš visa 
ko matyti, kad sovietai yra nusistatę „lik
viduoti lagalius kaip atskirą etnografinį 
vienetą“.

musų nelaimę, musų teisingą reikalą, 
pasitvirtino.

Dabar iš keturių dešimtmečių nuotolio 
geriau negu bet kada matome, kokia di
delė mūsų dėkingumo pareiga visiems, ku 
rie mums anuomet pasitraukimo dienomis 
padėjo. Jeigu estai pirmiausia už tai be
veik vienodai gali dėkoti suomiams, šve
dams ir vokiečiams, latviai — švedams ir 
vokiečiams, tai 1944 metų egzodo lietuviai, 
išskyrus nedideles išimtis, pirmiausia pa 
sinaudojo vienų vokiečių parama.

Mūsų pirmieji draugai nelaimėje anuo 
met buvo vokiečiai, kurie mūsų pabėgėlių 
neatstūmė ir neatsisakė jų priimti. Jie iš
tiesė mums savo pagalbos ranką, dalijosi 
su mumis savo striukais ištekliais, davė 
pastogę bombarduojamam krašte ir pa
dėjo mums pakeliui į laisvąjį pasaulį. Be 
šitos pirmosios vokiečių pagalbos, „nė 
Vakarų sąjungininkai niekada nebūtų įs
tengę mums padėti ir parodyti savo soli
darumą pabaltiečiams. Galima manyti, 
kad mūsų dėkingumas vokiečių tautai ne 
visuomet buvo tinkamai pareikštas, to
dėl dera į tai atkreipti dėmesį, kai pažy
mime savo didžiojo egzodo keturiasde
šimtmetį.

Niekas neneigia, kad vokiečių tautos 
vardu Trečiasis Reichas 'įvykdė daug sun 
kių nusikaltimų prieš žmoniškumą, ne
paskutinėje vietoje ir Lietuvoje. Tačiau 
sų nemažesniu pabrėžimu kaip tik reikėtų 
pažymėti, kad vokiečių tauta buvo pir
moji sunkiomis dienomis ištiesusi mūsų 
pabėgėliams draugišką pagalbos ranką. 
Jei anuomet vokiečiai būtų mus prie sie
nos sulaikę ir mums savo žmoniškumo ne 
parodę, tai ir vakariečiai sąjungininkai 
nebūtų turėję progos savo palankumu 
mums parodyti užuojautą Baltijos tau
toms. Vakarai nebūtų sulaukę nemažo 
skaičiaus darbščių ateivių. Pabaltijo lais
vės reikalas būtų patyręs dar daugiau ža 
los. Sovietinei propagandai būtų buvę 
daug lengviau klaidinti pasaulio viešąją 
nuomonę. Vakarai būtų pasilikę be pabal 
tiečių vertingos patirties ir politinės iš
minties.

Mūsų ankstesnė sovietinio totalizmo pa
tirtis išmokė mus blaivesniu žvilgsniu 
skrosti tikrovę nacionalsocialistinės val
stybės užkulisyje, apsaugojo mus nuo 
klaidos neskirti vokiečių tautos nuo parti 
jos ir jos režimo. Patirta parama ir žmo
niškumas karo siaubiamoje Vokietijoje, 
kaip ir mūsų pačių nelaimės, pagilino ir 
praplėtė mūsų vyzdį taip, kad mums buvo 
neįmanoma prisidėti prie tuo metu pašau 
lyje labai paplitusio požiūrio kolektyviš
kai smerkti visą vokiečių tautą. Galima 
tiktai apgailestauti, kad pabaltiečiai anuo 
met perdaug silpni buvo ir negalėjo iš 
karto paveikti pasaulio viešosios nuomo
nės, laiku įspėti ją dėl sovietinio komuniz 
mo grėsmės ir vienašališko bei neteisingo 
vokiečių tautos pasmerkimo.

Galop pabaltiečių egzodo politinė misi

ja Vakaruose buvo suvokta ir suprasta. 
Tai, ką karo pabaigoje mes, pabaltiečiai, 
vienų vieni skelbėme, šiandien jau yra 
bendro Vakarų politinio sąmoningumo da 
lis, būtent, sovietinio komunizmo pasau
linės grėsmės pajautimas ir vokiečių tau 
tos kolektyvinio užkeikimo atkerėjimas.
7.

Pasitraukimas iš tėvynės kaip protestas 
buvo vienkartinis įvykis. Pasitraukimo pa 
dariniais šis protestas pasidarė nuolatinis. 
Ir joks neigiamas protestas. Pabaltiečių 
protestas visuomet buvo, konstruktyvus, 
kylantis iš pažeistos teisės įsisąmoninimo, 
visuomet siekė padarytos didžiulės skriąu 
dos atitaisymo.

Savo atsisakymu pripažinti sovietinio 
smurto teisėtumą, atsisakymu būti repa
trijuojamais, nesiliaujančiomis pastango
mis kelti Pabaltijo valstybių nepriklauso 
mybės reikalą mes prisidėjome prie aiš
kios ir nuoseklios Vakarų demokratijų 
politikos, kuri iki šiandien nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių prijungimo prie Sovie 
tų Sąjungos. Tai didelis politinis išlieka 
mos vertės laimėjimas.

Jau keturiasdešimt metų trunka mūsų 
tėvynės okupacija. 1944 metų egzodo 
priežastis dar neišnyko, todėl ir jo misija 
nepasibaigė. Kyla klausimas, kiek buvu
sieji egzodo žygininkai ir jų įpėdiniai 
šiandien dar nori išlikti ištikimi savo pir 
miniam įsipareigojimui liudyt pasaulyje 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo tautoms pa
darytą skriaudą ir ieškoti pagalbos jų 
laisvės bylai.
8. .

Išėjome į Vakarus kaip lietuviai, lat
viai, estai, tačiau dar pakely ir prieglobs
čio šalyse veikiai patyrėme, kad mus lai 
ko pabaltiečiais ir kad su mumis kaip su 
tokiais elgiasi. Mes ir patys greitai supra 
tome, kad paibaltietiškasis susiklausymas 
ir bendradarbiavimas užsienyje tarp mū
sų pasidarė raiškesnis ir veiksmingesnis 
negu mūsų tėvynėje. Tai reikšmingas lai
mėjimas, kuris bus svarbus ir ateityje ir 
kurį reikia toliau kūrybiškai plėtoti. Būti 
pabaltiečiais šiandieniniame pasaulyje 
paranku, nes tai padeda daug lengviau 
laimėti pasaulio viešosios nuomonės dė
mesį ir palankumą mūsų bendram lais
vės reikalui.

Be to, būti pabaltiečiais nereiškia išsi
ginti ar išsižadėti savo lietuviškos, latviš 
kos ar estiškos tapatybės. Būdami pabal
tiečiais, toliau pasiliekame kas sau lietu
viai, latviai, estai. Pabaltiečių likiminio 
bendrumo išpažinimas apima Ir prigimti
nį mūsų tautų skirtingumą, ir sąmoningas 
vieningumo pastangas. To mes išmokome 
gyvendami užsienyje ir tuo galime pratur 
tinti savo tėvynę. Tik neturėtume sau leng 
vai įsikalbėti, kad jau viskas pasiekta ir 
tobula šioje pabaltietiško bendradarbiavi
mo plotmėje. Tik spaudžiami didžiausios 
nelaimės mes prisipažįstame pabaltiečiais 

ir vieningai elgiamės. Šiaip einame savo 
skirtingais keliais, nematydami vieni ki
tų, jei ne visuomet abejingi vieni kitiems, 
tai labai dažnai pavyduliaudami, o kar
tais ir nedoriau pasielgdami, visiškai ne
paisydami keturių dešimtmečių bendro li
kimo patirties ir išorės spaudimo būti pa
baltiečiais.

Čia mes tebestovime prieš didelę mums 
užbrėžtą dabarties užduotį. Kaip patealtie 
čiams pasaulyje mums reikia daugiau tar 
pusavio atvirumo, dėmesio vienų kitiems, 
sutarimo, daugiau noro ir ryžto bendradar 
biauti siekiant bendrųjų tikslų, gyveni
miškos išminties pasinaudoti vieningumo 
privalumais.
9. .

Dar kiek apie egzodo nueitąjį kelią. F‘ir 
mieji pokario metai praėjo stovyklinio su 
sitelkimo sąlygomis, daugiausia Vakarų 
Vokietijoje, tarptautinių pabėgėlių globos 
organizacijų UNRRA ir IRO priežiūroje. 
Po to sekė antrasis egzodo išsiskirstymo 
laikotarpis, pažymėtas emigracija, dau
giausia į užjūrio šalis. Išvykusiųjų dalis 
sumezgė ryšius su senąją išeivija, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kiti mė
gino susiorganizuoti prieglobsčio šalyse ir 

sudaryti naujus susitelkimo centrus, pa 
vyzdžiui, Australijoje ir Kanadoje. Pirma 
jame pokariniame tarpsnyje DP stovyklų 
savivalda buvo palanki prarastosios tėvy 
nės pakaitalų kūrimui: sava administraci
ja, mokyklos, parapijos, spauda, organiza 
cijos, aplamai daugiau įvairūs atsinešti
nės kultūros poreišklai.

Beveik nieko, kas tuomet stovyklose bu 
vo sukurta, nebuvo įmanoma perkelti į už 
jūnį ar toliau tęsti Vakarų Vokietijoje. 
Dar kartą egzodo žmonės išsisklaidė mažo 
mis grupelėmis, tačiau šį kartą ne kaip 
pabėgėliai iš savojo krašto, bet kaip emi 
grantai iš pereinamųjų stovyklų. Kai ku 
rios šalys, priėmusios egzodo žygininkus, 
kaip Vokietija, Švedija, Belgija, Anglija, 
Pietų Amerikos šalys, pasirodė tik perei
namuoju etapu galutiniam įsikūrimui 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanado
je ir Australijoje. Čia lėmė atsitiktinės iš
orinės aplinkybės. Ir toliau spontanišku
mas išlaikė savo pranašumą prieš -bet ko
kias organizacines ar kolektyvaus plana 
vimo pastangas. Taigi ir savo antrame 
tarpsnyje egzodas buvo spontaniškas, ne
parengtas judėjimas. Čia glūdi jo silpny
bė ir stiprybė.

Vis dėlto šiame netvarkingame judėji
me išsilaikė dvi vadovaujančios organiza
cijos: tuojau po kapituliacijos Vakarų Vo 
kietijoje atsikūręs Vyriausias Lietuvos iš
laisvinimo komitetas (VLIK) ir jo pa
tvirtinta, iš 'Lietuvių tremtinių bendruo
menės Vakarų Vokietijoje išaugusi, Pa
saulio lietuvių bendruomenė (PLB).

VLIK buvo įsteigtas 1943 metų pabai
goje okupuotoje Lietuvoje kaip vadovau 
Jautis tautinio pogrindžio organas. Jis 

apėmė visas buvusias politines partijas ir 
naujai susikūrusius kovos sambūrius, šie 
kiančius Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo. VLIKo narių dauguma buvo vo
kiečių okupacijos paskutiniais mėnesiais 
gestapo suimti ir po kapituliacijos ameri 
kiečių išlaisvinti iš Bambergo kalėjimo. 
Tuojau po to komitetas atsikūrė ir velkė 
prancūzų okupacinėje zonoje, šeštojo de
šimtmečio viduryje persikėlė į Jungtines 
Amerikos Valstijas ir ten iki šiandien 
reiškiasi.

Pasaulio lietuvių bendruomenė buvo 
naujas egzodo kūrinys. Ją formaliai įstei
gė VLIK-as 1949 birželio 14, paskelbda
mas Lietuvių chartą ir laikinuosius PLB 
nuostatus. PLB Idėja lydėjo emigrantus 
į naujus įsikūrimo kraštus, kaip bendrinė 
viso pasaulio lietuvius jungianti organiza 
cija, sukaupusi savyje trumpo, bet kury 
biškai intensyvaus stovyklinio gyvenimo 
patirtį.

PLB šiandien yra plačiausia ir įtakin
giausia lietuvių organizacija užsienyje. 
Tai irgi 1944 metų egzodo laimėjimas, iš
liekamos vertės. VLIK užsienyje tęsia Lie 
tuvos nepriklausomybės metų ir pogrin
džio kovos politinę tradiciją, PLB yra vie 
ša, demokratinė, laisvu prisidėjimu besi
remianti bendrinė organizacija, kurios 
vadovaujami organai reguliariai renkami.

Šalia PLB, kuri kas ketvirti metai ren
kasi į savo seimą, veikia lygiagretė prie
augio organizacija — Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga (PLIS) su savo padali
niais atskiruose kraštuose ir savais pašau 
linials kongresais.

VLIK nuo pradžios rezervavo sau vado 
vaujamą politinį vaidmenį, palikdamas ki 
tas visuomeninės ir kultūrinės veiklos sri 
tis PLB-nei.

Toks pasidalijimas darbais ne visada 
galėjo sklandžiai vykti vien dėlto, kad 
PLB turi daug daugiau išteklių ir kon
kreti politinė veikla be jos prisidėjimo Ir 
paramos neįmanoma. Nors ir nederėtų per 
anksti VLIKą paleisti į pensiją (jo sudė
tyje jau yra įvykę panašūs pasikeitimai, 
kaip ir kitose išeivių organizacijose dėl 
natūralaus kartų pasikeitimo), tačiau 
ateitis priklauso tiktai PLB-nei, kuri pa
prasčiausiai pragyvens komitetą.

Ir šiame sąryšyje norėčiau dar kartą pa 
brėžti ypatingą spontaniškumo reikšmę 
mūsų gyvenime. Kaip egzodo pradžioje, 
taip ir vėlesnėje raidoje, keliaujant ir kei
čiantis, mūsų varomoji dinaminė jėga bu 
vo ne kokie iš anksto, iš viršaus, iš centro 
suplanuoti veiksmai. Tuo ir dabar reikia 
visų pirma pasikliauti.

Tiek Komitetas, tiek Bendruomenė su
kaupė pakankamai patirties, kad nepasi
duotų iliuzijoms turėti išeivijoje kažkokį 
vyriausybės pakaitalą ar tariamos valsty 
binės galios centrą. Išeivijos gyvenimas 
semiasi jėgų Iš savo paslėptų šaltinių ir 
komandų neklauso. Bet kokios organizaci

jos tėra tik pagalbinė atrama tiems pa
vieniams asmenims ir sambūriams, kurie 
spontaniškai kuria, vykdydami savo as
meninį įsipareigojimą tėvynei.
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Pokario metais Vokietijoje ir Austrijoje 
UNRRA globojo apie 200.000 pabaltiečių. 
Iš jų geras trečdalis buvo lietuviai. Pagal 
savo amžių jie tada taip skirstėsi: iki 16 
metų -— 26 proc. nuo 17 iki 35 ■— 44 proc., 
per 35-rius — 30 proc.

Šiandien po 40 metų jau tik išimtys iš 
paskutinės amžiaus kategorijos dar gy
vena.

Ir vidurinėje egzodo kartoje mirtis iš
plėšė didelių spragų. Vis dėlto didžioji eg
zodo dalyvių dalis šiandien dar gyvi Ir 
reiškiasi. Kitoks vaizdas bus po 16 metų 
— 2000-siais metais. Tada jau ir viduri
nės kartos atstovai bus išėję ten, iš kur 
niekas negrįžta. Ir vis dėlto vienas ketvir 
tadalis pačių jauniausių čia minimo egzo 
do dalyvių tikriausiai peržengs 21-jo šimt
mečio slenkstį. Grynai biologine prasme 
egzodo išlikimą užtikrina jo demografinė 
sandara, čia prisideda jau gimusieji užsie 
nyje. Kartų kaita ryškiai pastebima išei
vijos gyvenimo vadovaujančiųjų asmenų 
pasikeitime. Jauni veikėjai, gimę šeštame 
ir septintame dešimtmetyje, jau nebe re 
tenybė.

Egzodo išlikimą užsienyje užtikrina jo 
įaugimas į daug gausesnę Išeiviją, kuri, 
pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valsti
jose jau daugiau kaip šimtmetį gyvuoja. 
Todėl šiuo požiūriu fatalizmui nėra vie
tos. Profesorius V.S. Vardys yra teisingai 
ir vaizdingai pastebėjęs: „Išeivija ne lėlė, 
jai akių neužspausi. Ji ne tiek miršta, 
kiek keičiasi“.

Išeivijos kaita yra tikra problema, kuri 
verčia rūpintis ir visuomet reikalaus dau 
gybės pastangų, kad išlaikytume su savo 
kilmės kraštu gyvą ryšį ir kad išliktume 
jam ištikimi. Mūsų ligšiolinė patirtis moko 
mus savo ateitį remti pasitikėjimu. Egzo
do pradžioje viltis mus lydėjo per visus 
pavojus ir mūsų neapvylė.

Buvome vilties žmonės ir jais likti turi
me.

Teisingo reikalo pojūtis buvo vienas 
mūsų vilties šaltinis. Kitas — tai mūsų 
pačių spontaniškumas, gyvastingumas, ne 
ramiu ugnikalniu besiveržiantis ir nenu
slopinamas mūsų ryžtas būti žmonėmis. 
Tai mes teisingai nuo pat egzodo pradžios 
supratome, nepervertindami sąlyginio or
ganizuotumo, didelių planų, apskaičiuoto 
ir apgalvoto veikimo reikšmės ir galimy
bių.

Mūsų egzodas prieš keturiasdešimt me
tų buvo spontaniškas. Toks ir liks, šita
me spontaniškume, kurį reikia visais bū
dais skatinti ir jokiu būdu jo neslopinti, 
mūsų stiprybė ir sėkmės laidas ateityje, 
kaip ir per praėjusius keturis dešimtme
čius. „

3
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Lietuvių kultuos instituto suvažiavi
mas Romuvoje — spalio 19-21 d. Bus skai 
tomos 5 viešos mokslinės paskaitos.

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

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

UBiS Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

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

Iškilmingos pamaldos Koelno katedroje 
už Persekiojamą Bažnyčią ir šv. Kazimie
ro minėjimas — spalio 6 d. Pamaldas lai
kys vysk. Klaus Diek. Pradžia 15 vai. Visi 
Vokietijos ir kaimyninių valstybių lietu
vis! kviečiami gausiai dalyvauti.

LITHEX IV — Jaunimo savaitgalis — 
Rugpjūčio 24-27 dienomis, Lietuvių Sody
boje, Anglijoje. Kaina 27 sv. už viską. Įdo
mi programa: fiimos, paskaitos, šokiai ir 
daug laiko pasilinksmint.

DoLjS-gos Pantomimos Koncertas — 
Rugsėjo 15 d. „The Place“ Theatre, Lon
done. Programą užpildys Paulius Rajeckas 
iš New Yorko.

Pabaltiečių Jaunimo Savaitgalis II — 
Rugsėjo 28-30 dienomis, Catthorpe Manor, 
nr. Rugby. Programa ruošiama, daugiau 
žinių gaiima gauti iš DBLJS.

raba.liečiu Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
p.anešta vėliau.

DIDYSIS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Šių metų tradicinis D. Britanijos lietu
vių sąskrydis įvyks rugsėjo 22 d. Notting
hame, Ukrainiečių salėje, 16 Bentinck Rd., 
6 vai. vak.

Numatyta turtinga ir prasminga meninė 
programa, kurią išpildys mūsų jaunosios 
pajėgos.

Kviečiami visi D. Britanijos lietuviai ir 
jų svečiai. Tikimasi, kad visos lietuviš
kos kolonijos bus atstovaujamos.

Rengia DBLS Nottinghamo skyrius ir 
DBLS kultūrinės veiklos komisija.

POPIEŽIAUS MIŠIOS UŽ LIETUVĄ
Užbaigiant šių metų šv. Kazimiero mi

nėjimą, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 5.45 
vai. vak., šv. Tėvas savo privačioje koply
čioje aukos lietuviškai šv. Mišias, kurios 
bus transliuojamos per radiją trumpomis 
25, 30 (prie 31) ir 48 metrų bangomis.

SOCIALDEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS 
šeštadienį, rugpjūčio 25 d., 3 vai. pp. 

Manchesterio liet, klubo salėje įvyks Liet, 
socialdemokratų organizacijos D. Britani
joje visuotinis narių susirinkimas.

Nariai ir prijaučiantieji maloniai kvie
čiami dalyvauti. K.T.

Londonas
ANTROJI ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Rugpjūčio 26 d. yra antroji šv. Kazimie

ro šventė — jo palaikų (relikvijų) perkė
limo į Vilniaus katedrą 17 šimtmečio pra
džioje. Taiip pat ji yra pasaulio lietuvių 
jaunimo šventė.

Šią dieną Lietuvoje įvyks iškilmingas 
šv. Kazimiero jubiliejaus užbaigimas Vil
niaus šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje 
prie šv. Kazimiero karsto.

Jungdamiesi su Lietuvos tikinčiaisiais, 
Lietuvių bažnyčioje turėsme taip pat šv. 
Kazimiero minėjimo pamaldas II vai. su 
procesija prieš Mišias.

Bažnyčios rektorius
LIETUVIAI KLARNETISTAI

Rugpjūčio 12-17 d. Londone įvykusiame 
tarptautiniame klarnetistų kongrese daly
vavo ir du lietuviai: Ramūnas Kireilis iš 
JAV ir Algirdas Budrys iš Lietuvos. Su
venyrinėj programoj yra abiejų nuotrau
kos ir trumpi jų pasiekimų aprašymai.

PADĖKA
Dėkojame skautų vasaros stovyklos va

dovams ir visiems skautams, kurie mums 
atsiuntė gražų sveikinimo lapą su stovyk
loje dalyvavusiųjų parašais.

Ačiū už prisiminimą ir tą pagarbą, ku
rios neesame nusipelnę. Tegu Dievas jus 
laimina, einant skautiškuoju keliu. Mes 
liksime su jumis, mieli skautai, iki mūsų 
gyvenimo pabaigos.

Jūsų Juozas ir Vladė Sližiai

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.

LITUANISTIKOS KATEDRA PRADEDA 
DARBĄ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba su malonumu praneša lietuvių visuo
menei, kad Illinois universitetas Chicago j e 
pakvietė profesorių dr. Bronių Vaškelį va
dovauti Lituanistikos Katedrai. Profeso
rius Vaškelis pradės savo mokslinį darbą 
rugsėjo mėnesį kaip pirmasis šios katedros 
vedėjas.

Profesorius dr. Bronius Vaškelis gimė 
1924 m. Lietuvoje, Toronto universitete 
Kanadoje 1958 metais gavo bakalauro 
laipsnį ir 1961 metais — magistro laipsnį. 
1964 metais Pennsylvanijos universitete 
apgynęs disertaciją „The Language of Jur
gis Baltrušaitis’ Lithuanian Poetry“ gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 1963 me
tų profesoriavo Lafayette universitete 
Pennsylvanijoje. Lietuvių literatūros ir ki 
tais klausimais bendradarbiavo lietuviško
je ir kitų kalbų spaudoje.

Jaunimo ir visuomeninėje veikloje Bro
nius Vaškelis reiškėsi kaip lietuvių jūrų 
skautų vadovas, akademikas skautas, Ka
nados lietuvių studentų sąjungos pirmi
ninkas ir 1959-63 buvo pirmosios Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdybos na
rys.

PLB Valdybos pastangomis ir rūpesčiu 
1981 metais įkurta ir pasaulio lietuvių pa
rama per trejus metus ugdyta Lituanisti
kos Katedra šiais metais tapo realybe. Tai 
didžiulis kultūrinis ir mokslinis laimėjimas 
lietuvių tautai, pasaulio lietuviams ir Lie
tuvai.

PLB Valdyba sveikina profesorių dr. 
Bronių Vaškelį, linki jam prasmingo li
tuanistinio darbo, ir šia proga kviečia pa
saulio lietuvius dar daugiau visokiais bū
dais remti Lituanistikos Katedrą.

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos pirmininkas

FILMAS APIE 1939 M. PARODĄ
Šį rudenį, per JAV „Public Broacasting 

System“ televizijos kanalų tinklą rodys do
kumentinį filmą pavadintą The World of 
Tomorrow apie 1939-ųjų metų pasaulinę 
parodą, kuri įvyko New Yorke. Tam fil
mui panaudojo ištraukas iš brolių Matūzų 
susuktų filmų iš Lietuvos paviliono bei lie
tuvių pasirodymo parodoj. Dėl tikslios ro
dymo datos ir laiko reikia kiekvienoj ko
lonijoj pasiteirauti pas vietinę „Educatio
nal Television“ stotį.

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 bus kun. S. Matulio trumpas 
filmas apie šv. Kazimiero minėjimą Romo
je. Paskaitą skaitys M. Bajorinas. Vieti
nės 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 ir iš visur maloniai kviečiami atsi

lankyti.
„Šiluvos“ Moterų Draugija

ROŽINIS
Rožinis — rugsėjo 1d., 5 vai. p.p., prie 

išstatyto švč. Sakramento, 38 Park Rd., 
East, Wolverhampton, prieš West parką.

Prašome artimesnes kolonijas jungtis į 
šį svarbų maldos žygį.

N. Narbutienė

Derby
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo mėn. 8 d. DBLS Derby skyrius 
rengia Tautos šventės Minėjimą.

Minėjimas įvyks 6.30 vai. vakaro, Uk
rainiečių klubo patalpose, 27 Charnwood 
St. Derby. Minėjimas bus kuklaus ir šei
myniško pobūdžio. Be to, vakaro eigoje 
bus prisiminta mūsų tremties 40 metų su
kaktis.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius bei 
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
lankyti.

Sk. Valdyba

VOKIETIJA
LKD KVIEČIA l KULTŪRINĮ 

SAVAITGALĮ
Rugsėjo mėn. 8-9 d.d. Freudenstadte 

rengiamas kultūrinis savaitgalis. Pradžia 
— LX.8, 11.00 vai. Freudenstadte, Land- 
hausstr. 49 (ponios dr. Veigel bute). Keti
nantieji dalyvauti, užsiregistruokite minė
tu adresu iki rugsėjo 5 d., kadangi ten pat 
dalyviai gaus pietus, kavą-užkandžius 'bei 
vakarienę. Kaina prasimaitinimui — viso 
DM 20.

Nakvynę, paprašius, užsakys ponia dak 
tarė viename iš miesto viešbučių. Apsi
mokėti už tai teks patiems.

Programa sekanti: šeštadieni, suvažia
vus — dr. Griniaus dramų ir kt. kūrinių 
ištraukos (skaito: p. Ivinskienė, Palavins- 
kas ir kt), 13.00 vai. Pietūs. 14.00 vai. Nat
kevičiaus, M.A. paskaita: „Dr. Grinius 
kaip asmuo, dramaturgas ir lit. kritikas“. 
16.00 vai. — Kava. 17.00 vai. autentiški
dr. Griniaus draugų pasakojimai — epizo 
dai. 18.00 vai. Mažas užkandėlis, niekieno 
nevaržomi pokalbiai dienos aktualijomis.

20.00 vai. LELIJOS ŠUKYTĖS koncer
tas, prie pianino prof. Vasyliūnas. Kom- 
pozitorių-klasikų kūriniai.

Koncertas vyks Lauterbadstrasse, Kur- 
haus PALMENWALD.

Kviečiame į šios nuostabios, pasaulinio 
masto solistės koncertą!

Po koncerto šaltas bufetas p. dr. Veigel 
bute.

Rytdieną, IX.9. Pamaldos 11.00 vai. 
(Seselių koplyčioje).

LKD valdybos vardu A. Palavinskas

LENKIJA
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Tradicinis Lenkijos lietuvių sąskrydis 
prie Darias-Girėno paminklo Pščelnike 
šiais metais įvyko sekmadienį, liepos 15 d. 
Suvažiavo apie 50 tautiečių, daugumas iš 
Ščecino apylinkių, bet kai kas atvyko ir 
iš toliau, iš Lomžės, Poznanės ir kitur.

LVKD ščecino sk. pirm. Jonas Žaliapie- 
nis pasakė 51 metų tragedijos sukakčiai 
pritaikytą kalbą. Prie paminklo buvo pa
dėti vainikai ir tautinėmis juostomis pa
puoštos gėlių puokštės.

Tos dienos išvakarėse vietos miškų urė
dija pastatė netoli paminklo nedidelę me
dinę pastogę, kur tą lietingą dieną susi
rinkusieji galėjo prisiglausti ir pasiklau
syti į juosteles įgrotų liet. dainų.

Girininkui Piotrui Niwinskiui, kurio 
rūpesčiu pastogė ir patogumai buvo įreng
ti, susirinkusieji nuoširdžiai padėkojo. Da
bar čia galės patogiau apsistoti paminklo 
globėjas J. Sanvaitis, kai jis atvyksta ke
lioms dienoms.

Ščecino biuletenyje „Pajūrio lietuvis“ 
Nr. 11 paskelbta padėka užjūrio liet, au
kotojams, kurie savo įnašais prisidėjo 
prie paminklo aplinkos tvarkymo išlaidų.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 22 d. Manchesterio Lietuvių klu
bas turėjo visuotinį metinį narių susirin
kimą, kuriame valdyba ir Revizijos k-sija 
padarė pranešimus, sprendė klubo eina
muosius reikalus ir padarė nutarimą klu
bo valdybos rinkimams.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. V. Ber
natavičius ir po įžanginio žodžio paprašė 
visų atsistojus tylos valandėle pagerbti 
mirusius klubo narius.

Pirmininkavo A. Puipelis, sekretoriavo J. 
Verbickas; mandatų k-siją sudarė L. Pū
ras, A. Jakimavičius ir P. Verbickas. Pro
tokolą skaitė A. Jaloveckas. Revizijos k- 
sijos Aktą perskaitė J. Podvoiskis.

Iš valdybos ir Revizijos k-sijos prane
šimų matėsi, kad klubas, nugalėjęs visas 
kliūtis, gyvai veikia, nors pelno, dėl susi
dariusių remonto ir didelių teismo išlaidų, 
neturi.

Nors buvo skelbta, kad bus renkama 
nauja klubo valdyba, tačiau, susirinkimui 
prašant ir senajai valdybai bei Revizijos k- 
jai sutinkant, senoji valdyba palikta iki 
Naujųjų Metų.

Klubo valdyba tikisi gauti klubo leidi
mo pratęsimą ir darbą tęsti toliau. Linki
me sėkmės.

A. P-kis

DVEJOS VESTUVĖS
Rugpjūčio 4 d. jauniausioji V. ir B. Ber

natavičių duktė Giovanna, 24 m. amž., su
situokė su Roger Clark, 24 m. amž.

Pajauniu buvo jo brolis Edvard, pamer
gė — Giovannos. sesuo Rosita. Vestuvines 
apeigas atliko kan. V. Kamaitis St. Chad’s 
bažnyčioje Cheethame, Salforde.

Šaunus vestuvinis pokylis įvyko M. lie
tuvių klube, kuriame dalyvavo 52 žmonės, 
jie sunešė daug dovanų ir sveikinimo kor
telių, linkinčių gražaus vedybinio gyveni
mo ir kloties.

Giovanna lankė lituanistinę sekm. mo
kyklą ir buvo skautė skiltininkė. Dabar 
gyvena Londone, abu dirba ligoninėje, ji 
mokosi akušere. Giovanna susitarė, kad 
po vestuvių jos vyras R. Clark pakeistų 
savo pavardę į jos tėvo Bernatavičiaus pa
vardę, tai jis ir padarė. Kadangi tarnyba

Lietuvių Skautų Sąjungos Europos ra
jono skautai ir skautės stovyklavo Lietu
vių Sodyboje, Headley Park, liepos 28 — 
rugpjūčio 4 d.d. Susirinko 55 stovyklauto
jai iš įvairių Anglijos vietovių: iš Škotijos, 
Valijos, Vokietijos ir net Australijos.

Šv. Kazimiero vardu pasivadinusiai sto
vyklai vadovavo rajono vadas s. S. B. Vait
kevičius. Jam pagelbėjo adjutantas v. s. 
J. Maslauskas ir jo pavaduotojas ps. R. 
Valteris. Sesių pastovyklę tvarkė v. s. J. 
Traškienė, o brolių — s. A. Gerdžiūnas. 
Dvasiniai aptarnavo s. v. v. si. kun. A. Ge- 
ryba. Iždą laikė s. A. Jakimavičius. Skau- 
tavimo praktiką vykdė skautininkai inst
ruktoriai, skautai vyčiai ir vyr. skautės, 
prityrę skautai ir skautės. Svečių lektorių 
tarpe buvo M. Barėnienė, A. Stukaitytė, 
V. O’Brien. Maitinimu rūpinosi vyčiai M. 
Gerdžiūnas ir P. Pūkštys.

šeštadienį uniformuotų skautų-čių būry 
iškelta trispalve, ir rajono vado įsakymu 
atidaryta 35-ji rajono stovykla. Ta proga 
pakviestas tarti žodį DBLS Centro Valdy
bos atstovas s. E. šova (ir „Budėkime“ re
daktorius), Britanijos lietuvių vardu svei
kino susirinkusius stovyklautojus, išryš
kindamas, kad išeivijoj gimęs ir augęs jau
nini, jau nežinia kurios kartos ir lietuviš
kai mažai mokąs, bet jaučiantis savo lie
tuviškas šaknis, turi tas šaknis tvirtinti 
ir plėsti, ir turi teisę naudotis DBLS pa
rama ir jos turtu kaip stovyklaviete Sody
boje.

Stovyklavimas pradėtas energingu sto
vyklos įrengimu ir puošimu. Įsitaisius im
tasi programos, kuriai ruoštasi jau nuo 
metų pradžios. Techniškas ir praktiškas 
skautavimas dar buvo paįvairintas įdomy
bėmis, kaip P. Požėros ir ponios vaizdūs 
aiškinimai ir nuotykiai susiję su sklandy
mu; s. E. Šovos supažindinimas su spausdi 
nimo būdais ir kartu atsispausdinimas 
marškinėlių su skautiškais ženklais; V. 
O’Brien diskutuojamas pašnekesys apie šv. 
Kazimierą; R. Popikienės pokalbis apie 
pašto ženklus ir „žalioj girelėj“ įrengta

KUNIGŲ MIRTYS
Vatikaną pasiekė žinia apie dviejų įkuni 

igų mirtį Lietuvoje. Liepos 17 dieną Salo
se, Rokiškio rajone, Panevėžio vyskupijo
je, mirė vietos parapijos administratorius 
kun. Juozas Vaškevičius. Velionis tebu
vo 52-jų metų amžiaus, kunigu- įšventintas 
1965 metais. Buvo palaidotas Ratnyčioje.

Liepos 21 dieną, šeštadienį, taip pat Pa 
nevėžio vyskupijoje mirė Adomynės para 
pijos klebonas, Kupiškio rajone, kun. Ste 
-ponas Pelešynas. Velionis, kuris praėju
siais metais atžymėjo kunigystės auksinį 
jubiliejų, buvo sulaukęs 76-erių metų am 
žiaus. Kunigas S. Pelešynas palaidotas lie 
pos 24 dieną, Adomynėje,

MIRĖ KUN. P. BASTYS
Ukmergėje liepos 5 d. buvo palaidotas 

tos parapijos kunigas pensininkas Pranas 
Bastys.

Jis buvo gimęs 1915 m. spalio 2 d. Ku
nigu įšventintas 1939 m.

A.a. kun. Pranas Bastys buvo vienas uo
liųjų kunigų, dėl to nuolat buvo okupan
to persekiojamas.

URUGVAJAUS LIETUVIAI
Urugvajaus lietuvių tautinių šokių gru 

pė „Ąžuolynas“ vėl susiorganizavo ir ruo
šiasi programai miesto centre šių metų 
pabaigoje.

Naujai sudaryta mergaičių tinklinio ko
manda. Jaunimas steigia lietuvišką bi
blioteką.

PAMALDOS
Nottinghame — rugp. 26 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Manchcsteryje — rugpjūčio 26 d., 12.30 

vai.
Bradforde — rugsėjo 2 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugsėjo 2 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Eccles — rugsėjo 9 d., 12.15 vai.
Iluddersfielde — rugsėjo 16 d.. 1 vai., 

St. Joseph's baž., Somerset Rd.,
Manchesteryje — rugsėjo 30 d.. 12.30 

vai.

neleido, medaus mėnuo atidėtas rudeniui. 
Šokiams grojo J. Podvoiskio disko muzika.

Rugpjūčio 11 d. vyresnysis A. ir K. Vi- 
gelskių sūnus Mario, 29 m. amž., susituokė 
su Evelyn Medwin, 26 m. amž.

Pajauniu buvo jo brolis Albertas, pa
merge — Margareta Caruzo. Vestuvines 
apeigas atliko kan. V. Kamaitis St. Mary’s 
bažnyčioje, Eccles.

Vestuvinis pokylis įvyko M. lietuvių 
klube. Dalyvavo virš 50 žmonių, kurie su
nešė daug vertingų dovanų ir sveikinimo 
kortelių, linkinčių jauniesiems gražaus ir 
laimingo vedybinio gyvenimo, šokiams gro 
jo J. Podvoiskio disko muzika. Medaus 
mėnesį praleis Lake District.

Jaunavedžiams R. ir G. Bernatavičiams 
bei M. ir E. Vigelskiams visi linkime gau
sios šeimos ir gražaus bei laimingo vedy
binio gyvenimo.

Rugpjūčio 8d. Fr. Bernatavičius išvyko 
į JAV-tijas. Jis jau anksčiau buvo išvy
kęs, bet grįžo. Gal po 6 mėnesių vėl sugrįš.

A. P-kis 

jos rankdarbių paroda. DBLJS atstovai 
taipogi atsilankė ir apibūdino savo veiklą 
tikslu pritraukti skautaujantį jaunimą į 
savo eiles. Pasižiūrėta T. Philpott pernai 
metų stovykloj sukto lllmo. Neapsieita ir 
be disko pasilinksminimo. Bet pats žavin
giausias pasilinksminimas buvo išvyka į 
Londoną pamatyti ir pasiklausyti iš Kana
dos atvykusio „Gintaro“ ansamblio. Keli 
ansamblio skautaujantys nariai sekančią 
dieną aplankė stovyklą ir papasakojo apie 
stovyklavimą Kanadoje.

Turėta ir susikaupimo valandėlių. Ket
virtadienį, po laužo, vėliavų aikštelėje, sto
vyklautojų ir svečių rankose laikomų žva
kučių šviesoje kun. A. Geryba atlaikė šv. 
Mišias už Tėvynę.

Stovyklos kulminacinis taškas — sto
vyklos pabaigoje, šeštadienį, suplaukusios 
visuomenės akivaizdoje vykstanti iškilmin
goji sueiga ir duotas įžodis. Naujus bro
lius ir seses sveikino DBLS vicepirminin
kas VI. Dargis, Londono parapijos klebo
nas kun. J. Sakevičius ir DBLS Tarybos 
sekretorius bei „Budėkime“ administrato
rius J. Levinskas. Jie visi pareiškė džiaugs 
mą priaugančiai skautų šeimai ir padėką 
jos vyresniems broliams ir sesėms vado
vams už įdėtą darbą. Su malonumu išda
linta P. Varkalos £100 auka, skatinanti 
jaunuolius vystyti lietuviškumą skautų 
eilėse. Po £10 gavo A. Gasperas, R. 
O’Brien, H. Pilcher. £20 atiteko Q. Canty. 
Pirmoji vieta, £50, buvo pripažinta ir įteik 
ta pavyzdingai skautei ir „Budėkime“ bei 
„Europos Lietuvio“ korespondentei, vien
balsiai užsitarnavusiai šią premiją, R. Gas- 
peraitei.

Paskutinis laužas, vyr. sk. v. si. Vidos 
Gasperienės priežiūroj, linksmino ir džiu
gino svečius, o stovyklautojus graudino, 
nes šiam laužui užgęsus, jo pelenai šals, 
kol vėl susirinkę skautai užbers juos 
ant naujai liepsnojančio sekančių metų 
vasaros stovyklos laužo.

EŠ

ATSPAUSDINTA NEPAPRASTA KNYGA
1. Atspausdinta nepaprasta knyga TIK

ROJI LIETUVA, aiškinanti Lietuvos žemė
lapį. Knygos -parengimas truko daug me
tų. Knyga yra didelio formato, 28x22 cen
timetrų, kietais viršeliais, puikiame popie
riuje, yra 79-ių senų Lietuvos ir Pabaltijo 
žemėlapių atspaudai ir dar 172 iliustraci
jos. Kaina 20 dol. 2 dol. persiuntimas.

2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 
1:1.000.000. šio žemėlapio aiškinimai kny
goje TIKROJI LIETUVA. Parengė Algir
das Gustaitis. 12 dol.

3. 1595 metų Lietuvos žemėlapis, su aiš
kinimais. 6 dol.

4. 1749 metų Lietuvos žemėlapis, su aiš
kinimais. 7 dol.

5. 14-ka Lietuvos miesto herbų. Kiek
vienas ant atskiro lapo. 3 dol.

Aiškinimai lietuvių kalba. Spausdinta 
juoda-balta. Išleido žinomos lietuvių orga
nizacijos.

Užsakymus amerikiečių doleriais siųsti 
leidinių platintojui: S. Bernatavičius, 1513 
South 48th Court, Cicero, Illinois 60650, 
U.S.A.

XXXI Santaros-Šviesos Federacijos 
suvažiavimo 1984 m. rugsėjo 6-9 <Ld„ 

Tabor Farmoje, Sodus, Mich.
PROGRAMA

Ketvirtadienis, rugsėjo 6 d. 2 vai. Vy
tautas Kavolis, „Nepriklausomo žmogaus 
problematika naujojoje lietuvių istorijo
je“.

„Alfonso Lingio per- 
(jo knygos Excesses:

Algis Mickūnas, „Kritiškas dabartinės 
Lietuvos filosofijos ’įvertinimas“.

Penktadienis, rugsėjo 7 d. 9:30 vai. 
„Metmenų dvidešimt penki metai: litera
tūrinis ir visuomeninis veidas“: Kęstutis 
Keblys, Romas Sakadolskis.

Metmenų redakcijos bendraibarbių posė 
dis.

2 vai. „Kritiniai žvilgsniai į sovietinės 
Lietuvos literatūrinį avangardą I“: Viole
ta Kelertienė (Proza).

Bronius Vaškelis, „Šiuolaikinis roma
nas: diskusija Lietuvoje“.

8 vai. (Muzikos vakaras.
šeštadienis, .rugsėjo 8 d. 9.30 

vai. Viktorija Kašubaitė-Matranga, „Frei 
burgo dailės mokyklos įnašas lietuvių dai
lės istorijon“.

Algis Mickūnas, 
viršio filosofija“
Eros and Culture pasirodymo proga).

2 vai. Antanas Pranckevičius, „Oficia
lioji ir neoficialioji kultūra".

,/Kritiniai žvilgsniai i sovietinės Lietu
vos literatūrinį avangardą II“: Rimvydas 
Šilbajoris (Poezija).

Algimanto Mackaus Knygų Fondo, A 
& £M. Fundacijos ir Multldisciplinarinių 
Studijų Instituto posėdis.

8 vai. Aldonos Stempužienės-švedienės 
dainų rečitalis. Akomponuoja Barbara 
Klonowski.

Sekmadienis, rugsėjo 9 d. 10 vai. Pe
tras Jonikas, ,/Kalbos ir tautos sąsaja Eu 
ropos istorijoje“.

Prano Lapės ir Romo Viesulo knygų fliu 
stracijų paroda. Naujų knygų pristatymas.

Norintieji dalyvauti prašomi iki rugsėjo 
1 d. pranešti: Marija! Paškevičienei, 3308 
W. 62nd Place, Chicago IL 60629.
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