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Lietuvos kunigų pareiškimas Sov. Są
jungos Komunistų Partijos CK Generali
niam sekretoriui. Pareiškimą pasirašė Vii 
niaus arkivyskupijos 69 kunigai. 14 atsisa
kė pasirašyti. Į kitus nebuvo kreiptasi.

«•«Prieš 30 metų ir anksčiau, asmenybės kulto laikais, kai kurie Tarybų Sąjungos vadovaujantieji asmenys manė, kad komunizmo nebus galima įgyvendinti be prievartos ar grasinimų. TSKP XX suvažiavimas tai gėdingai taktikai padarė galą: ištuštėjo ir užsidarė daugelis lagerių, į savo kraštą sugrįžo tremtiniai, vėl susijungė išdraskytos šeimos, — ir nuo to kultūrinis bei ekonominis gyvenimas nė kiek ne- sumenkėjo, bet priešingai — pakilo.Labai gaila, kad ne visos asmenybės kulto laikų anomalijos buvo panaikintos — kai kurios jų dar ir šiandien egzistuoja. Viena iš tokių anomalijų yra sąžinės ir religijos laisvių varžymas, religijos niekinimas ir prievartinė ateizacija. Kad visa tai yra tikriausia anomalija, aiškiai rodo pat gyvenimas, šiandien Europoje yra ištisa eilė socialistinių valstybių, kuriose tos anomalijos beveik nejaučiama: kur tikintieji nei mokyklose, nei darbovietėse nediskriminuojami, kur leidžiama gausi religinė spauda ir kur vis dėlto kultūrinis ir ekonominis gyvenimas žengia nė lėtesnių žingsniu, negu pas mus.Taip yra, pavyzdžiui Vokietijos Demokratinėje Respublikoje. Ten katalikų yra maždaug tiek ipat, kiek ir Lietuvoje, o religinio turinio knygų Sankt Benno leidykla per 20 metų išleido daugiau kaip 2000 (du tūkstančius!) pavadinimų, taigi vidutiniškai po dvi knygas savaitėje. Tuo tarpu Lietuvoje, kaip rašo „Valstiečių laikraštis“ (1983, nr. 56) per pastaruosius 28 metus buvo leidimas išspausdinti vos 23 leidinius — ir tai didesnė jų dalis išleista visai mažu tiražu tiktai kunigams. Ten nedraudžiamos religinės pamokos bažnyčiose ar prie bažnyčių esančiose patalpose; ten mokyklose niekas vaikų nepajuokia dėl jų religinių įsitikinimų, neverčia rašyti antireliginius rašinius, deklamuoti antireliginius eilėraščius; mokytojai neverčiami varyti antireliginę propagandą ir kalbėti prieš savo įsitikinimus. Ten veikia vienuolynai, auklėtinių skaičius kunigų seminarijose ten nėra valstybės valdžios ribojamas, ten nėra draudžiamos religinės ekskursijos. Ir štai ta Vokietija, kuri paskutiniame kare buvo labiausiai sugniuždyta, šiandien socialistinių valstybių tarpe ekonominiu atžvilgiu užima vieną iš pirmųjų vietų — religijos laisvė nepakenkė jai, nesutrukdė jos ekonominio bei kultu rinio augimo.Humanišku bei teisiniu požiūriu, tikin-
A. ALEKSIEJEVO STUDIJA

STUDIJA APIE DISIDENTIZMĄ IR NACIONALIZMĄ PABALTIJYNeseniai Amerikoje Rand korporacija išleido Aleksandro Aleksiejevo studiją pavadintą Dissent and Nationalism in the Soviet Baltic (Disidentizmas ir Nacionalizmas Sovietiniame Pabaltijy). Jos autorius, iš Bulgarijos kilęs Rytų Europos ir Sovietų Sąjungos ekspertas, yra nemažai rašęs ir skaitęs paskaitų Pabaltijo klausimu.Savo studijoje Aleksiejevas nagrinėja disidentizmo ir nacionalizmo raidą Pabaltijy tarp 1970 ir 1983 metų. Trumpai apžvelgęs Pabaltijo tautų praeitį, jis pabrėžia jų, ypač Lietuvos, unikalias istorines, kultūrines ir politines tradicijas, kurios jas išskiria iš kitų daugiatautės sovietinės vals tybės respublikų. Jo manymu, pabaltiečių nepasitenkinimą ir jų nepalankumą sovietinei sistemai skatina tokie trys sovietinės politikos požiūriai:Pirma: Kadangi sovietinės kontrolės mechanizmas siekia užtikrinti centro kontrolę vietinių respublikų sąskaiton, daugelis pabaltiečių laiko, kad sovietinė sistema yra rusų dominuojama ir kolonijinio pobūdžio.Antra: Reliatyvi ūkinė stagnacija ir mais to trūkumai, kokių šioje teritorijoje anksčiau nėra buvę, sutvirtina pabaltiečių įtarimą, jog didele dalimi Maskvos kontrole besiremianti ekonominė sistema juos išnaudoja.Trečia: Ypač Latvijoje ir Estijoje dramatiškai pablogėjo demografinė padėtis — didėja rusų ir apskritai slavų skaičius vietinių tautų nenaudai. Drauge vyksta agresyvus rusinimas. Visa tai įtikino daugelį pabaltiečių, kad tarybinis režimas vykdo nutautinimo politiką.Aleksiejevas rašo, kad pastarojo dešimtmečio bėgyje vis labiau intensyvejantis pabaltiečių disidentizmas yra skirtingas nuo disidentizmo Rusijoje. Kadangi pabal-

KUNIGAI GINA TEISESčiųjų diskriminavimo ir religijos varžymo niekuo negalima pateisinti. Prievartinė ateizacija savęs nepateisino: kai ateistai tvirtina, kad religijos įtaka liaudyje vis mažėja, gi gyvenimo tikrovė rodo, kaip vis labiau plinta girtavimas, didėja šeimų skyrybų skaičius, auga moralinis pakrikimas visuomenės gyvenime, o tikintieji nu teikiami prieš pačius ateistus.Tarybų Sąjungos Konstitucija garantuoja sąžinės ir religijos laisvę visiems: kiekvienas žmogus turi teisę išpažinti bet kokią religiją arba būti ateistu; dėl to ateistai neturi teisės prievarta ar bauginimais versti kitus būti ateistais. Jie neturi teisės skriausti tikinčiuosius, paneigti jiems elementariausią teisę laisvai išpažinti ir praktikuoti religiją, mokyti ir auklėti savo vaikus pagal savo religinį įsitikinimą bei įsigyti tam reikalingą literatūrą. Valstybės valdžia, prisimindama savo įsipareigojimus, išplaukiančius iš tarptautinių deklaracijų, privalo tėvams padėti šias jų teises įgyvendinti, o ne jiems trukdyti. Tuo tarpu pas mus mokykla prievarta verčia vaikus tapti ateistais, prieštaraudama religingų tėvų valiai ir žemindama jų autoritetą. Visi laikytume nenormaliu dalyku, jei ateistų vaikai prievarta, be tėvų žinios ir sutikimo, būtų įrašomi į kokią nors religinę organizaciją. Kiltų didžiausias triukš mas! O pas mus kaip tik taip daro mokytojai su tikinčiųjų tėvų tikinčiais vaikais, prievarta įrašydami juos 'į spaliukus bei pionierius; panašiai verčiami tikintieji mo kiniai bei studentai įsirašyti į komjaunimą.Tarybinė spauda rašo, kad tarybiniai įstatymai yra visiems bendri. Deja, kai kurie įstatymai ar instrukcijos (net ir slaptos) yra nukreipti specialiai prieš tikinčiuosius, ir jų pagalba ateistai nori tvarkyti religinį gyvenimą. Įdomu, ką pasakytų ateistai, jei tikintieji panašiomis priemonėmis pradėtų tvarkyti ateistų viešą ar privatų gyvenimą?Tarybinė spauda teigia, kad Tarybų valdžios organai nesikiša į Bažnyčios vidaus reikalus. O iš tiesų kaip tik jie galutinai nustato, kas gali mokytis Kunigų seminarijoje ir dirbti kunigo darbą, jie nustato Seminarijos auklėtojų limitą, jie neleidžia vyskupams savarankiškai veikti, jie kliudo Popiežiui skirti naujus Bažnyčiai tinkamus vyskupus.Prieš tokius nenormalumus ir kėlė balsą kunigai bei tikintieji, o taip pat Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų Komitetas, ku riam priklausė kunigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius. Jie reikalavo tokių minties, sąžinės ir religijos laisvių, apie kokias kalba tarptautinės deklaracijos, pasirašytos tarp kitų valstybių ir Tary bų Sąjungos.

tiečiai rezistentai pirmoje eilėje kovoja už savo tautų teises, juos remia platūs jų tautų sluoksniai, ir todėl pabaltiečių disidentizmas gali tapti masiniu sąjūdžiu. Pasak autoriaus, kova už religines teises Lietuvoje jau išėjo iš paprasto „disidentizmo“ rėmų ir išsivystė į masinį opozicinį sąjūdį.Studijoje nurodoma, kad Pabaltijy randame tirščiausią organizuoto disidentizmo ir savilaidos telkinį visoje Sovietų Sąjungoje. Nors pabaltiečių disidentizmas turi stiprų nacionalistinį atspalvį, jis nėra nei savyje uždaras nei šovinistinis. Visai natūraliai ir veiksmingai bendradarbiaujama su kitų tautų disidentais, ypač pabaltiečiai tarpusavy. Todėl Pabaltijo disidentizmas panašesnis į Rytų Europos, negu, pavyzdžiui, į Rusijos žmogaus teisių sąjūdį. Antra vertus, Pabaltijo disidentai veikia griežtai apribotomis sąlygomis ir todėl jiems sunkiai įmanoma suorganizuoti „Solidarumo“ pobūdžio iššūkį režimui. Sovietinis režimas Pabaltijy turi platų politinį ir sauguminį kontrolės tinklą, įskaitant KGB, vidines saugumo pajėgas ir kariuomenės dalinius; atėjus reikalui, Maskva nedvejos panaudoti juos net ir brutaliausiu būdu.Autorius užsimena ir apie Pabaltijo reikšmę bendroje Europos karinėje grupuo tėję. Pabaltijo karinė apygarda yra sovietinio Baltijos laivyno bazė ir turi gyvybinės reikšmės kaip placdarmas bet kokiai sovietinei akcijai prieš NATO pajėgas. Susidarius tokiai krizei, Pabaltijy gali kilti neramumai, daug pabaltiečių gali atvirai pareikšti savo nelojalumą sovietinei santvarkai. Autorius mano, kad pabaltiečių atsarginiai gali pasirodyti nepatikimi.(ELTA)

Kiek daug tarybinėje spaudoje skaitome faktų apie piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, apie darbuotojų nesąžiningumą! Tai eilinė ir būtina negerovių kritika. Šiuo atveju Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas nepasakė nieko daugiau — jis tiktai kėlė aikštėn negeroves, pasikartojančias moralės bei teisingumo srityse ir Valstybės santykiuose su Bažnyčia; tačiau šią jo kritiką tarybinė spauda pavadino juodinimu bei šmeižimu ir kvalifikavo kaip nusikaltimą! Šį savo pareiškimą rašome remdamiesi tiktai spaudos pateiktomis žiniomis apie kun. Alfonso Svarinsko bylą ir su konkrečiu patyrimu, nes į teismo salę, bylą nagrinėjant, nebuvo įleistas nė vienas bendradarbis kunigas ar suinteresuotas tikintysis.Norintieji patekti į teismo salę, būdavo milicijos sulaikomi prie teismo rūmų arba net Lenino prospekte ir išvežami net už keliasdešimties kilometrų nuo Vilniaus į miškus ir ten prievarta pavieniui išsodinami. Kai kurie buvo nubausti 50-ties rublių bauda, kiti — 10 parų arešto. Vienu atveju keliolika kunigų sulaikyti ir milicijos skyriuje be jokios priežasties išlaikyti kelias valandas.Iš viso to siūlosi viena išvada: reikia ne žmones už kritiką į kalėjimą sodinti, bet įgyvendinti tas tarptautines teises, kurių laikosi visas kultūringas pasaulis ir kurių laikytis įsipareigojo ir Tarybų Sąjunga. Kunigų ir tikinčiųjų giliausiu įsitikinimu kun. A. Svarinsko nuteisimas ir kun. S. Tamkevičiaus areštas yra didelė klaida (tai patvirtina virš 70.000 parašų po pareiškimu Jums ir kitoms įstaigoms, kad jie nekalti), tad prašome panaikinti LTSR Aukščiausiojo Teismo nuosprendį ir abu šiuos kunigus nedelsiant paleisti.
LKB Kronika Nr. 61, 1984 m.

MEKSIKOS KONFERENCIJA
KONFERENCIJA PASAULIO 

GYVENTOJŲ KLAUSIMUMeksikos mieste vyko Jungtinių Tautų Organizacijos surengta tarptautinė konferencija pasaulio gyventojų daugėjimo klau simais. Konferencijoje dalyvaujantys 158- nių pasaulio valstybių atstovai svarstė demografinio didėjimo, pasaulio gyventojų mitybos, švietimo, aplinkos apsaugojimo ir kitas svarbiąsias visą žmoniją liečiančias problemas. Nuolatinis pasaulio gyventojų daugėjimas kelia daug įvairių rimtų problemų, kurias siekiama išspręsti, nepažeidžiant žmogaus teisių, kurių pati pagrin dinė yra — teisė į gyvybę. Jau pačioje konferencijos pradžioje jos generalinis sek retorius filipinietis Rafael Salas kreipėsi į viso pasaulio valstybes, kviesdamas jas susirūpinti pasaulio gyventojų skaičiaus stabilizavimu, išlaikant pusiausvyrą tarp gyventojų skaičiaus ir žemės išteklių, tai yra galimybės juos aprūpinti. Salas primygtinai pabrėžė, kad pasaulio gyventojų skaičiaus stabilizavimo reikia siekti nepažeidžiant nei žmogaus orumo, nei jo laisvės, bet auklėjant šeimas planuoti vaikų prieauglį pagal galimybes juos reikiamai aprūpinti, šio tikslo reikia siekti, pakartotinai pabrėžė konferencijos generalinis sekretorius, savanoriškomis priemonėmis, suderinamai su kiekvienam žmogui priklausančiomis asmeninėmis teisėmis ir su kiekvieno žmogaus religiniais bei kultūriniais įstikinimais. Dar įsakmiau šiuo klausimu kalbėjo amerikiečių delegatas James Buckley, labai aiškiai pasisakydamas prieš abortą kaip priemonę gyventojų daugėjimui sulėtinti. Remdamasis prezidento Reagano neseniai padarytu pareiškimu, amerikiečių delegatas pabrėžė, kad Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė nutrauks finansinę paramą tom organizacijom, kurios skatina abortą ar kitas žmogaus gyvybės naikinimo priemo nes. šis amerikiečių įspėjimas paliečia net ir Jungtinių Tautų Organizaciją, jei ji nepasiryš aiškiai pasisakyti prieš negimusios gyvybės žudymą.
SUIMTAS KATALIKASVakarus pasiekusiomis žiniomis, Maskvoje buvęs suimtas čia gyvenantis latvis sanitaras Ryga Sanders. Spaudos agentūros atkreipia dėmesį, kad Sanders niekad nedalyvavo vadinamų disidentų veikloje, neužsiiminėjo vadinamąja antisovietine propaganda, kuria dažniausiai yra apkaltinami kitaminčiai. Sanders yra tikintis katalikas, rašo spaudos agentūros, ir tai buvo pakankama priežastis jį suimti.

NAUJASIS EUROPOS PARLAMENTO 
PIRMININKASPrancūzas krikščionis demokratas Pierre Pflimlin didele balsų dauguma išrinktas naujuoju Europos Parlamento pirmininku. Pflimlin yra žymus prancūzų politinis veikėjas, buvo ministru Prancūzijos vyriausybėse, trumpą laiką Prancūzijos ministru pirmininku, 24-verius metus Strasburgo miesto burmistru. Europos Par lamento pirmininko pareigas jis perėmė iš olando socialisto Dankert. Pflimlin buvo išrinktas dešiniojo centro partijų deputatų, kurie naujame Europos Parlamen te sudaro daugumą. Naujai išrinkto Euro pos Parlamento darbus atidarė vyriausia amžiumi deputatė — 78 metų prancūzė Thome-Patenotre, kuri, ypatingu būdu kreipdamasi į posėdyje dalyvavusius įvairių Europos kraštų taikos šalininkus, juos papeikė, kad kovodami už taiką, jie drau ge nekovoja ir už laisvę, nes taika ir lais vė yra nedaloma. Ji skatino deputatus kur ti Europos politinę vienybę, rūpintis taikos apsaugojimu, ginti laisvę ir pagrindines žmogaus teises, kur jos yra pažeidžiamos.

SACHAROVŲ GATVĖVienos New Yorko gatvės dalis, kurioje yra Sovieų Sąjungos misijos prie Jungtinių Tautų Organizacijos patalpos, buvo pavadinta „Sacharovo-Bonner“ vardu, pa gerbiant Nobelio Taikos premijos laureatą ir jo žmoną, kurie yra persekiojami už žmogaus teisių gynybą. New Yorko miesto burmistras Koch, atidengdamas lentelę su naujuoju gatvės pavadinimu, pažymėjo, kad bergždžios yra sovietų valdžios pastangos nutildyti Sacharovą ir jo žmoną. Jei Sacharovai negalės prabilti, mes nesiliausime kalbėję jų vardu.JAV Senato komisija neseniai priėmė re zoliuciją, kuria siūloma, kad Sacharovo vardu būtų pavadinta viena Vašingtono gatvė, kurioje yra Sovietų Sąjungos ambasada.
PABĖGO ŠVEDIJONSpaudos agentūra Associated Press pranešė, kad' šiomis dienomis Švedijos krantus laimingai pasiekė mažu guminiu laiveliu iš Klaipėdos atplaukęs 25 metų jaunuolis. Jaunuolio pavardė ir tautybė šiuo tarpu nėra skelbiama. Tepažymima, kad jaunuolis, nusprendęs pabėgti į laisvuosius Vakarus, iš Klaipėdos mažu guminiu laiveliu, prie kurio buvo pritaisytas moto- -as, išplaukė Švedijos link ir po šešiolikos valandų plaukimo, netoli nuo Gotlando salos buvo pastebėtas švedų žvejų, kurie jaunuolį nugabeno į Karlskrona uostą. Čia pabėgėlis pasiprašė politinio prieglobsčio, pažymėdamas, jog norįs įsikurti kuriame nors Vakarų pasaulio krašte. Jaunuolis laiveliu atplaukė iš Klaipėdos į Švediją be ypatingų sunkumų. Associated Press agentūra pažymi, kad II-jo pasaulinio karo metu daug pabaltiečių tokiu pat būdu pasiekė Švediją, dažniausiai Gotlando salą.

NEAIŠKUMAI DĖL CASTRONeseniai Maskvoje įvykusiame komunistų valdomų kraštų ekonominės bendruome nės viršūnių pasitarime buvo pastebėtas Kubos lyderio Fidel Castro nedalyvavimas. Nedalyvavimo priežastys nebuvo oficialiai paaiškintos. Įtakingas amerikiečių dienraštis The Washington Post, remdamasis patikimais šaltiniais, tvirtina, kad Fidel Castro Maskvos pasitarime nedalyvavęs protesto ženklan prieš sovietų draudimą Kubos sportininkam nuvykti į Los Angeles olimpines žaidynes.Draudimas dalyvauti olimpiadoje kubiečių sportininkų tarpe sukėlęs didelį nepasitenkinimą, juo labiau, kad Kuba yra vienintelis Amerikos žemyno kraštas, kurio sportininkai nedalyvavo olimpinėse žaidynėse. Amerikiečių dienraštis tvirtina, kad jau vadinamos Grenados krizės metu tarp Fidel Castro ir Maskvos buvo kilę gilūs nesutarimai.
KINAI REMIA AFGANUSSovietų Sąjunga per Tasso žinių agentūrą apkaltino Kiniją afganų sukilėlių kariniu apmokymu kovai prieš sovietų okupacinę kariuomenę Afganistane. Sovietų tvirtinimu, tam tikslui kinai įkūrę savo teritorijoje kelias specialias stovyklas, kuriose afganai sukilėliai yra apmokomi. Sovietų Sąjunga jau anksčiau kelis kartus buvo apkaltinusi Kiniją ginklų tiekimu afganams sukilėliams.Pačiame Afganistane, tuo tarpu, sovietai vėl pradėjo ofenzyvą prieš rezistentus Panshir ■ slėnyje, kuriame Raudonoji armija vis dar nepajėgia įsitvirtinti dėl ryžtingo partizanų pasipriešinimo. Jau pirmomis ofenzyvos dienomis, kaip praneša užsienio spauda, žuvo apie 160 sovietų ir afganų karių, sunaikinta daug karinės medžiagos.

LIETUVOJE
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„Lietuva“ UkrainojeDainų ir šokių liaudies ansamblis „Lietuva“ nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio 2 d. gastroliavo Ukrainoje — surengė 21 koncertą. Visi ansamblio koncertai praėjo su didžiuliu pasisekimu.
Restauruojamas namas, kuriame gyveno 
rašytoja BitėBiržų restauracinė dirbtuvė Puzniškyje pradėjo restauruoti namą, kuriame gyveno rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė. Bus sutvarkytas ir senasis parkas.
Nauja geležinkelio stotisAlytuje atidaryta nauja geležinkelio stotis, kurios pastatas užima daugiau kaip 600 kvadratinių metrų. Naujosios stoties atidaryme dalyvavo Lietuvos KP CK transporto ir ryšių vedėjas P. Gabrėnas, partijos Alytaus miesto komiteto pirmasis sekretorius G. Konopliovas ir kiti atsakingi miesto partiniai darbuotojai.
„Būtina knyga“ žemdirbiamsNeseniai „Minties“ leidykla išleido G. Butkaus knygą „Partijos agrarinė politika“. Autorius nagrinėja Lietuvos Komunistų partijos veiklą „specializuojant ir koncentruojant žemės ūkio gamybą brandaus socializmo sąlygomis“.Knygoje pabrėžta, kad šiuo metu labiau šiai koncentruota ir specializuota respublikos žemės ūkio šaka — paukštininkystė.
Siūlo tvarkyti alkoholinių gėrimų parda
vimąP. Paršonis „Valstiečių laikraštyje“ rašo:— Daug nuostolių liaudies ūkiui atneša girtuokliai. Tai pravaikštininkai, brokdariai, darbo apsaugos taisyklių pažeidėjai, o kur dar moralinė ir materialinė skriauda, daroma šeimai. Pastaruoju metu darbavietėse kreipiamas rimtas dėmesys Į šias negeroves, ir rezultatai akivaizdūs. Bet pažiūrėkime ir iš kitos pusės.Kaip grybai po lietaus dygsta įvairios užeigos, įmantriais vardais pavadintos. Statomos saunos ir kitokios pirtys. Ne paprastos — elektrifikuotos, mechanizuotos, su pokylių salėmis. Ir neapsieinama be gėrimų, čia draugą pagerbia, čia revizorių nuprausia, čia po sėkmingos medžiok lės šerną aprauda. O kartais ir visai be progos gomurį vilgo. Eilinėje kaimo parduotuvėje ne visada gausi nusipirkti reikiamą plataus vartojimo prekę, o gėrimų — kokių tik nori! Jei gėrimų reikia kokiai iškilmingai progai, jų galima ir iš toliau atsivežti, o sumetus po rublį toliau nenubėgsi ypač darbo metu. Todėl alkoholinius gėrimus reikėtų pardavinėti tik specializuotose parduotuvėse.
Lažybos dėl batų„Valstiečių laikraštyje“ A. Andrijaitis rašo:— Pernai gruodžio mėnesį Tauragės ava lynės parduotuvėje nusipirkome Kauno „Raudonojo Spalio“ fabriko gamybos pusbačius. Aš sumokėjau 45, draugas — 55 rublius.Gruodžio 15 dieną abu apsiavėme ir susilažinome. Aš sakiau: nešiosiu metus, draugas — šešis mėnesius.Deja, jau kovo 15 dieną (praėjus tik trims mėnesiams) abu likome basi. Suskaičiavau: man viena batų nešiojimo diena kainavo pusę rublio...Prašytume atsakyti Į du klausimus: kas iš mudviejų laimėjo lažybas ir kur dėti taip greitai suplyšusią avalynę?Redakcijos atsakymas: „Nei jūs, draugas Andrijaiti, nei jūsų bičiulis prizininkais netapote. Laurai priklauso „Raudonojo Spalio“ niekdirbiams. Batų neišmeskite. Tam atvejui, jeigu jus apkaltintų šmei- žiant avalyninkus.

NEPRIKLAUSOMIEJI TAIKOS 
ŠALININKAIUžsienio spaudos agentūros informuoja, kad rugpjūčio 8 d. milicininkai Maskvoje sulaikė grupę tyliai ir tvarkingai demonstruojančių vadinamųjų nepriklausomų taikos šalininkų. Kai kuriems jų milicininkai pagrasino, kad bus internuoti j psichiatrinę ligoninę, jei nesiliaus nepriklausomai demonstravę už taiką. Vienas iš nepriklausomųjų taikos šalininkų sąjūdžio steigėjų, Valdimiras Brodski, pažymėjo, kad dalis Maskvoje sulaikytųjų asmenų dar nėra milicijos paleisti. Pats Brodskis dėl to, kad demonstravo už taiką, buvo jau kelis kartus milicijos suimtas. Spaudos agentūros rašo, kad vadinami nepriklausomieji taikos šalininkai Sovietų Sąjungoje yra persekiojami dėl to, kad reikalauja visuotinio nusiginklavimo, tiek Rytuose, tiek ir Vakaruose. Tai prieštarauja sovietinės valdžios linijai, pagal kurią privalu protestuoti tik prieš Vakarų ginklavimąsi, nutylint ginklų kaupimą vadinamuose socialistiniuose kraštuose,
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LIETUVOS
19. POPIEŽIAUS LEGATATS 

ATVYKSTA Į VILNIŲ
Vysk. Zacharijas Ferreris, kurį pop. Leo 

nas X 1519 m. rugsėjo mėn. paskyrė savo 
legatu į Lenkiją-Lietuvą, ilgai nelaukęs, 
leidosi j kelionę. Tų metų gruodžio 20 d. 
jis pasiekė Paduvą; Kūčias ir Kalėdas pra- 
leiuo Venecijoje. 1520 m. sausio mėnesį at
vyko 'į Krokuvą. Jo čia jau laukė, matyt, 
prie italės karalienės Bonos dvaro besilai 
kantis ilorentietis, iš aris 
tokratų šeimos kilęs, su Meaičiais susigi- 
numavęs, vonas reuaiui. jam rasyuamas 
popiežius pastebi: „Tu moki tų tautų kai
nas, gerai pažįsti tas vietas ir esi jau ne 
kaitą tvarkęs panašius reikaius, touei vieš
paties tau suteikta sveiko proto ir apuai- 
rumo uovana ištikimai pauesi pasiuntimui 
vyskupui kacnanjui savo nuosirtiziais pa
taliniais ir veiksminga pagalba; ir juuu 
abuuu rūpinsitės, kaa musų troškimai is- 
sipiiaytų taip, kaip mes, Viešpačiui pa- 
aeuant, tikimės“ (Acta Tomiciana V, 18i- 
188). Tebalažiui taip pat popiežius patarė, 
jei reikes, tuojau važiuoti į Maskvą ir ten 
paruošti kelią vysk. Zacharijo atvykimui. 
Tačiau popiežiaus pasiuntiniams į Maskvą 
keliauti nebereikėjo. Nors Maskvos didy
sis kunigaikštis Vosylius III dar 1519 m. 
vasarą su savo kariuomene buvo giliai įsi
veržęs į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, 
bet, pablogėjus santykiams su totoriais, 
pasitraukė atgal ir pats pasiūlė derybas. 
Taip popiežiaus pasiuntiniams tapo nebe
aktualus vienas iš jų misijos tikslų — 
sutaikyti Rusiją su Lietuva-Lenkija.

Atvykęs į Krokuvą, vysk. Zacharijas 
ten karaliaus neberado. Žygimantas I nuo 
gruodžio mėn pradžios buvo apsistojęs 
Prūsijos Torunėje. Toje žemėje lenkų ka
riuomenė kovojo su kryžiuočiais, kurių 
didžiuoju magistru tuomet buvo karaliaus 
ir taip pat šv. Kazimiero seserėnas Alb
rechtas Brandenburgietis. Kaip jau šiojo 
pirmtakas, taip ir Albrechtas atsisakė duo
ti nustatytą priesaiką Lenkijai; reikalavo, 
kad pirma Ordinui būtų perleista Žemaiti
ja ir dalis Lietuvos. Dešimtmetį trukę gin
čai pagaliau išsirutuliojo į ginkluotą susi
rėmimą. Norėdami pirmiausia pasikalbėti 
su karalium, popiežiaus pasiuntiniai nu
vyko į Torunę. Ten juos randame 1520 m. 
vasario mėnesį, ir yra žinoma, kad jie 
ten užtruko daugiau kaip penkis mėne
sius.

Karo veiksmams vystantis Lenkijos nau-

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
dai ir tikintis, kad Ordinas greitai prašys 
padaubų, politiniai įvykiai savaime klos
tėsi taikos linkme. Vyskupui Zacharijui 
ir jo palydovui Tedaldžiui nebebuvo kaip 
l juos maišytis, ir karalius nebūtų su tuo 
sutikęs. Todėl legato veikia pakrypo į re
liginius reikalus, į vis atviriau bepiintan- 
ų reformacijos judėjimą, kuris buvo jau
čiamas ir tarp Prūsijos vokiečių. Legato 
paveiktas karalius Žygimantas Torunėje 
1520 m. gegužės 3 d. išleido ediktą, griež
tai drauuziantį įvežti Martyno Liuterio 
ir jo salininkų parašytas knygas. Pats 
vysk. Zacharijas, tikėdamasis geruoju pa
veikti maištaujantį vienuolį, parašė gegu
žės 20 d. Liuteriui asmenišką laišką,
Kviesdamas jį susiprasti, apsigalvoti, ne
laikyti savęs vieninteliu teisiuoju. „Tu ma
nai — rašo vyskupas, — kad tik tau vie
nam užteka sauiė, tik tu vienas esi diena, 
o visi kiti — naktis... Martynai, atverk 
akis, praregėk: ne nauja tai, tavo vieno 
išgalvota, ką tu nesigėdiji skelbti pries 
visą Bažnyčią kaip savo išmonę; tai jau 
siūlė senais laikais, kai nebuvo nė tavo 
prosenelių, kiti senoviški eretikai, ir vis
kas supliuško tikrojo tikėjimo akivaizdo
je; dėl to tavo pastangos — tai vien tuš
čias bandymas prikelti iš miego tai, ką ka
daise senovėje Bažnyčios tėvai pasmerkė 
ir iš šaknų išrovė“ (žr. žurnale „Histori- 
sches Jahrbuch“, 15, 1894, 377-380). Įžval
gi diagnozė: puikybė, savęs pervertinimas 
gimdo didžias negeroves ne tik tikėjime, 
bet ir šiaip gyvenime

Popiežiaus legatui liko dar trečias užda
vinys: pravesti informacinį procesą kara
laičio Kazimiero kanonizacijai. Ilgą laiką 
praleidęs šalia karaliaus, vysk.Ferreris, be 
abejo, teiravosi pas valdovą apie jo bro
lio ir pas kitus pagyvenusius dignitorius 
apie kandidato į šventuosius gyvenimą bei 
veiklą. Tačiau formalus procesas, kanoniš
kas liudininkų apklausinėjimas ir teisiš
kas aktų surašymas turėjo įvykti Vilniu
je, į kur popiežius specialiai siuntė savo 
legatą. Atrodo, kad jo palydovas, Jonas 
Tedaldis, į Vilnių neatvyko. Nepasirodė 
Vilniuje tuo metu nė karalius, kuris šiaip 
dažnokai aplankydavo Lietuvos sostinę. 
Vyskupą Ferrerį Vilniuje, 1520 m. pirmąjį 
rugsėjo sekmadienį (IX. 2 d.) iškilmingai 
sutiko trys vyskupai: Vilniaus ordinaras, 
neseniai paskirtas jaunas Jonas iš Lietu
vos kunigaikščių, Kijevo lotynų apeigų 
vyskupas, daugiausiai gyvenąs Vilniuje, 

Jonas Pilypavičius (Flipowicz), ir Vilniaus 
sufraganas, titularinis Kafos vyskupas, Jo
kūbas iš Miechovo, be to, miesto diduome
nė, dvasiškija ir tikinčiųjų minios. Paly
dėtas į katedrą, popiežiaus legatas pirmą 
kartą aplankė ir karalaičio Kazimiero 
kapą.

Reikia manyti, kad legatas tuojau, se
kančiomis dienomis pradėjo apklausinėti 
liudininKus, nes apie lapkričio vidurį by

MENIŠKA KNYGA

TELESFORAS VALIUS
Žymus lietuvių dailininkas Telesforas 

Valius, miręs 1977 m. gruodžio mėn. 1 d. 
Kanadoje, yra pasaulinio garso. Jo kūry
bos parodų buvo suruošta Kaune, Vilniu
je, daugelyje Kanados miestų, įvairiuose 
JAV-jų miestuose, Prancūzijoje, Anglijoje 
ir kt. Jo paveikslų turi Čiurlionio Meno 
Galerija Čikagoje, Čiurlionio Dailės Mu
ziejus Kaune, Meno Muziejus Vilniuje, ga
lerijos Kanadoje, Anglijoje ir kitur. Ap
dovanotas garbingais žymenimis. Jo žmo
nos Aldonos nuopelnu išleista šioji puiki 
knyga, vertingas įnašas lietuviško meno 
pasauliui. Knyga parengė Romas Viesulas, 
taip pat žymus lietuvių dailininkas. Įžan
gą parašė žymus kanadiečių meno kriti
kas Paul Duval. Tekstas duotas anglų 
kalba — lapo kairėje pusėje — ir lietuvių 
kalba — knygos lapo dešinėje pusėje. Į 
anglų kalbą vertė Violeta Kelertienė. Iš
leido TA V. Spausdinta, įrišta Kanadoje. 
Knyga didelio formato, gerame, dviejų rū
šių popieriuje, 144 psl. Gausiai iliustruota, 
įskaitytinai aukštos kokybės spalvotus kū
rinių atspaudus.

Knyga suskirstyta keturiomis pagrindi
nėmis dalimis: Įžanga; Valius ir jo kūry
ba; Reprodukcijos; Dokumentacija ir bib
liografija.

Knyga parengta atsargiai, meniškai api
pavidalinta. Maloni paimti į rankas, varty
ti, skaityti. Tokią knygą galima dovanoti 
reikliesiems kitataučiams, neabejojant jų 
pasigėrėjimu.

Kanadietis Paul Duval sveikintinas, kad 
įžangoje pažymėjo Telesforo Valiaus lie
tuvišką kilmę, jo lietuvišką kūrybą, drau
ge pasidžiaugdamas, jog ja praturtintas 
kanadiečių menas. Aptarimą pradeda taip:

„Atvykdamas į Kanadą 1949 metais, Te
lesforas Valius jau buvo žymus iliustra

la buvo jau galutinai užbaigta. Būtų labai 
įdomu žinoti, kaip vyko tie apklausinėji
mai, kas tokie buvo liudininkai, ką jie pa
sakė apie Kazimierą ir apie jo užtarimu 
įvykusius stebuklus, kas surašė proceso 
aktus, ■— bet neištikus tiems aktams nei 
kokiam nors jų juodraščiui arba nuora
šui, nieko apie tai negalime pasakyti. Tik
tai tuo pačiu metu vysk. Ferrerio para
šytas trumpas „Palaimintojo Kazimiero 
gyvenimas“ suteikia šiek tiek žinių bent 
apie įvykusio proceso rezultatus. Apie tai 
sekantį kartą.

Paulius Rabikauskas

torius ir grafikas. Techniniu požiūriu jis 
visiškai pajėgus rinktis bet kurią kūrybos 
kryptį. Jis taip pat puikiai suprato, kaip 
turi būti komponuojamas veikalas, kad 
būtų pasiektas stipriausias tapybinis efek
tas. Tačiau Valiaus talentas pirmiausia 
reiškėsi rimtų ir netgi tragiškų siužetų 
srityje. Jo maži, tobulai atlikti medžio 
raižiniai, iš kurių trys pirmieji sukurti 
dar gimtoje Lietuvoje, traktavo tokias sva 
rias temas, kaip Atsisveikinant (1938), 
Badas (1940), Laidotuvių procesija (1942), 
Gaisras Lietuvos bažnytkaimy (1945“. 
(9 psl.).

Domintis jo spalvotų kūrinių atspau
dais, kai kuriuose pasigendama tos lietu
viškos nuotaikos, tautinio jausmo, mums 
aiškiai suprantamo ir todėl brangaus įvaiz
džio, teisingai paminėto, netgi kitataučio 
įžangoje. Puslapiuose 98, 99, 100, 101 (se
rija, pavadinta Paskutinis rytas) galime 
bandyti suprasti, numanyti ką nori pa
vaizduoti, perduoti. Nenoromis jaučiasi 
minčių, galvosenos blaškymasis, nežinia 
ar tikėjimas šviesesne ateitimi, vis minti
jant apie savąjį kraštą, norint naujoviškai 
išsisakyti, pergyvenant buvusio karo bai 
senybes, jos laksto vizijomis, senieji lie
tuvių dievukai stojasi šarvuotų tvarinių 
figūromis, bėgliška tremties praeitis skrie
ja netgi aukštybėse.

Puslapiuose 102, 103, 104, 105, 106, 107 
ir toliau — tie patys Paskutinio ryto per
gyvenimai iš naujo grįžta jau ramesnėmis 
klostėmis, nes likimas eina neįmanomu 
suvaldyti sruvėjimu. čia pat, jau ryškiai, 
iškyla Vilnius, (112 psl.) nes be savojo 
krašto nostalgija yra čia pat.

116, 117,118 psl. ieškoma naujų išraiš
kos krypsnių. 120, 121 psl. — jo mylima 
Samogitia (Žemaitija), šie kūriniai pilni 

minties, lietuviškos nuotaikos, išreikštos, 
nors kitoniškesnės, nei Lietuvoje sukur
tieji; pastaruosius pilnai suprasti tegalės 
lietuviai, ar gerai pažįstantieji lietuvišką 
meną. Samogitia psl. 122, 123, 125 — to
limos praeities vaizdavimas, kontūrai be
lieka. žemaitiškesnis 124 psl., nors ryškiai 
persveria naujovės.

Vilnius (126 .psl.) apjuostas gilia senove, 
karališka, tolima praeitimi, ateities spėji
mu. Ir 127 psl. duoklė M. K. Čiurlioniui, 
įjungiant senąsias lietuvių žemes, įskaity
tinai Vyslos upę. Aiškiai istorinis, ilgai, 
mielai žiūrėtinas kūrinys, alsuojantis džius 
tančio kraujo spalva. Karališkas vainikas, 
tarsi jungiantis tautos praeitį, kur Bab
rungas, tikriausiai autoriaus mylėtas upe
lis Telšių apskrityje, siekia du senuosius 
žalčius (sakykime Lietuvą ir Žemaitiją), 
drauge įsijungdami į latvių ir prūsų že
mes, kur raitosi visų seniausias, tasai mū
sų ainių simbolis. Tuo knygos iliustracijos 
baigiamos.

Duota T. Valiaus iliustruotų ar apipavi
dalintų knygų sąrašas, T. Valiaus straips
nių sąrašas, bibliografija, chronologija.

Lauktina pilnos meno knygos apie T. 
Valių, čia tėra atranka. Įrišta baltoje dro
bėje, spalvotu aplanku. Knygos kaina ne
pažymėta.

Kęstutis Gardinas

ŽURNALISTIKOS PREMIJA

„Draugas“ skelbia žurnalistikos pre 
miją už metų bėgyje pasižymėjimą žur 
nalistiniaime darbe.

Mecenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis, kuris skiria šiam reikalui 
1000 dol.

„Draugo“ redakcija sudarys jury 
komisiją, kuri (parinks geriausius 
straipsnius, parašytus metų bėgyje.

Siūlyti gali kiekvienas, rašydamas 
Žurnalistikos premijos Jury komisijai, 
4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

Pasiūlymus siųsti iki 1984 metų rug 
sėjo 22 d.

Premija bus įteikta „Draugo“ 75-rių 
metų minėjimo banketo metu — rug
sėjo 30 d.

BALYS GAJAUSKAS

OKUPUOTOJI LIETUVA
Tautos, kaip ir žmonės, turi savo likimus. Vienos daug 

vargo pakėlė savo istoriniame kelyje, kitos eina juo retai 
kada suklupdamos. Nėra tautos, kuri nebūtų pakliuvusi 
po svetimųjų valdžia. Visos išbandė svetimųjų jungą. Tik 
vienos trumpiau, kitos ilgiau kentėjo priespaudą. Todėl 
ne visos tautos vienodai įvertina laisvę. Laisvės praradi
mą skaudžiau perneša tautiškai sąmoningesnės tautos, tu
rėjusios turtingą istoriją, bei valstybines tradicijas. Oku
puotos tautos pirmosios kartos skaudžiausiai reaguoja į 
laisvės netekimą, jos labiausiai priešinasi ir siekia atgauti 
laisvę. Tik ką praradusios laisvę, jos gali palyginti dabartį 
su tuo, ką turėjo.

Tačiau užsitęsusi okupacija atbukina sekančių kar
tų laisvės siekimą. Naujos kartos, užaugę okupacijoje, 
palaipsniui pamiršta laisvės skonį (jos negyveno laisvėje), 
pripranta prie okupacinių sąlygų ir jas laiko normalia 
egzistavimo forma. Tik nedidelės grupelės pažangesnių 
siekia laisvės. Bolševikų imperijoje yra tautų, kurios visiš
kai prarado viltį gyventi laisvėje. Mordviai, čiuvašai, ma
riai, komiai visai nesuvokia laisvės. Tai fiziniai ir dvasi
niai pavergtos tautos. Nedaug geresnė kazachų, kirgizų, ta
džikų, azerbaidžaniečių, baltarusių padėtis. Jie nesiekia 
tvarkyti savo tautų reikalus ir spręsti jų likimą.

XX amžiuje du karai pakeitė pasaulio žemėlapį. Po 
jų atsirado naujos valstybės. Po I pasaulinio karo atgavo 
laisvę Suomija, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija. Ant 
Austro-Vengrijos imperijos griuvėsių susikūrė naujos vals
tybės, Susvyravo carinė imperija. Bet visų Europos tau
tų nelaimei šią „aptrupėjusią“ imperiją išgelbėjo bolše
vikai. Jie modernizavo imperiją ir prisidengę patraukles
ne ideologija siekia pasaulinio viešpatavimo. Apie tai ca
rinė Rusija nesvajojo.

II pasaulinio karo metu dauguma Europos tautų pra
rado laisvę. Laisvės vardan valstybės susivienijo ir kovo
jo prieš hitlerinę Vokietiją. Bet sąjungininkų tikslai sky
rėsi. Bolševikai siekė išplėsti savo imperiją, todėl ne vi
sos Europos tautos atgavo laisvę. Ten, kur baigėsi karas 
Europoje, eina siena tarp laisvės ir modernizuotos vergi
jos. Ten kur užėjo Vakarų sąjungininkų kariuomenės, 
tautos išsilaisvino. Ten, kur užėjo bolševikų kariuomenė, 
hitlerinę okupaciją pakeitė bolševikinė. Neatgavo laisvės 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija. 
Jos tapo bolševikų imperijos vasalais — pusiau suvereni
nėmis valstybėmis. Didžiausios II pasaulinio karo aukos 
yra Lietuva, Latvija ir Estija. Nors prasidėjus karui jos 
laikėsi griežto neutralumo, tačiau skaudaus likimo neiš
vengė. Bolševikinė imperija ir hitlerinė Vokietija dalijosi 
Rytų Europą, šio sąmokslo pasėka: bolševikai okupavo 
Pabaltijį ir daugiau negu 40 metų Lietuva, Latvija ir Esti

kvailinimo, šiai kartai laisvė ne miražas, ne abstrakti 
sąvoka. Ji aiškiai suvokiama idėja. Tai žmogaus teisė: 
a) būti savo krašto šeimininku, b) laisvai pareikšti nuo
monę dėl savo šalies valdymo, c) laisvai skleisti savo idė
jas, d) laisvai naudotis dvasiniais turtais ir juos kurti, e) 
naudotis savo darbo vaisiais, f) laisvai keliauti po savo 
kraštą ir išvažiuoti į kitas šalis.

šias laisves gali įgyvendinti tik laisva tauta, sukūrusi 
savo valstybę. Okupuotame krašte žmonės negali naudotis 
tokiomis elementariomis laisvėmis.

Sąmoningą tautą sunku išlaikyti vergijoje, tai su
pranta kiekvienas okupantas. Didžiausią rūpestį jam ke
lia sąmoningiausia tautos dalis, nes ji greičiau perpranta 
okupantų kėslus. Todėl teroro smaigalį okupantai nu
kreipė į aktyviausią tautos dalį. Jie griebėsi senų caro im
perijos metodų — kalėjimų ir trėmimų į Sibirą, tik juos 
ištobulino. Jau pirmaisiais imperijos egzistavimo metais 
bolševikai papildė caro imperijos prievartos arsenalą sa
vo naujove — konclageriais. Daugiau negu dvidešimt metų 
veikę, jie praleido milijonus žmonių

Jau pirmaisiais okupacijos metais į juos nugarmėjo 
ir mūsų tautos dalis.

Okupantai pasiekia savo tikslą, kai jie pavergia tau
tos dvasią. Akivaizdus tautos dvasinis atsparumas yra 
kalba. Ja, labiau negu kitais tautiniais faktoriais, tauta 
išsiskiria iš kitų tautų tarpo.

Carinė imperija didelę reikšmę skyrė nutautinimui ir 
surusinimui. Tai įvykdyti ji stengėsi 120 metų. Todėl mū
sų tauta gerai supranta, ką reiškia dvasinis pavergimas. 
40 metų lietuviams buvo uždrausta spauda gimtąja kalba. 
Rusija gana grubiai vykdė nutautinimo politiką. Ji net 
neslėpė savo įtiksiu, nesiskaitė su priemonėmis. Lietu
viams uždraudė lietuvišką spaudą, draudė mokyti vaikus 
gimtąja kalba, valstybinėse įstaigose vartojo tik rusų 
kalbą. Jaunus vyrus rusino ir kariuomenėje. Lietuvių 
tauta skaudžiai pergyveno savo likimą, nes okupantas už
gavo jautriausias jos sielos stygas. Tokiu sunkiu metu, kai 
tauta neturėjo spaudos ir įsižiebė tautinis judėjimas. Deja, 
praeitame šimtmetyje pasaulis nebuvo jautrus mažų tau
tų nelaimėms.

Pasaulio viešoji nuomonė, kuri užjautė okupuotas ša
lis buvo nestipri ir negalėjo paveikti valstybių politikos 
raidos. Buvo daugiau pavergtų tautų negu laisvų ir dau
geliui žmonių atrodė visai normalu, kad silpnesnės tau
tos priklauso stipresnėms. Be to, masinės ryšių priemonės 
buvo netobulos ir negausios. Todėl pasaulis maža žinojo 
apie Rusijos pavergtas tautas. Tokia tarptautinė padėtis 
ir abejingos visuomenės pažiūros palengvino carinei im
perijai susidoroti su pavergtomis tautomis. Bolševikų im
perija seka caro imperijos pėdomis. Tačiau jų nutautini
mo metodų negalima sutapatinti. Bolševikai, metę tautų 
lygybės šūkius, manė jas lengvai patrauksią į savo pusę.

(Bus daugiau)

ja velka okupacijos jungą. Daug kartų mes pareiškėme 
nesutinką su tokia beteise politine padėtimi. Bet tauta 
būdama tokioje beviltiškoje padėtyje priešinosi. Ji nepa
kentė nuolatinio teroro, pažeminimo, pačių elementariau
sių žmogaus teisių pamynimo. Tačiau mes buvome per 
silpni kovoti su tokia milžiniška imperija. Tačiau mūsų 
ginkluotas pasipriešinimas nekapituliavo. Okupantai jį 
sunaikino. Mūsų lūkesčiai neišsipildė. Laikas bėga, bet 
laisvės troškimas neišblėso. Pavergta tauta turi kovoti dėl 
laisvės. Jeigu ji negali tuoj pasiekti laisvę, ji turi laukti 
palankaus momento. Tačiau ji neturi pasyviai laukti savo 
laimingos valandos: turi įdėti indėlį į laisvės atgavimą. 
Tauta turi kovoti tomis priemonėmis, kurios jai prieina
mos. Jų yra daug. Tik nuolatinė kova paruoš tautą, 
atėjus palankia momentui, imtis pačių ryžtingiausių prie
monių atgauti laisvę. Kovojanti tauta priartins laisvę. 
Pažvelkime į savo neseną praeitį. Praeito šimtmečio pa
baiga. Aplinkui vien tamsa, jokių perspektyvų laisvei. 
Uždrausta spauda. Tokiose sąlygose prasideda lietuvių 
tautinis judėjimas. Carinė Rusija atsako represijomis. Ne
platus buvo tautinės sąmonės žadintojų ratas. Koks jis 
silpnas ir gležnutis tačiau jų atkaklus darbas su bėgan
čiais metais vis labiau išjudino tautą. Ir jų darbo vaisiai 
mums visiems žinomi: tauta, pasinaudojusi I pasaulinio 
karo suirute, griebėsi ginklo ir iškovojo laisvę. Bet kievie- 
na kova — tai aukos. Ir tada, ir dabar lietuvių tauta au
kojosi ir aukojasi. Mes pergyvename mūsų istorijos tra
gišką puslapį. Mūsų akivaizdoje okupantai naikina tautą 
morališkai, naikina mūsų kultūrą. Jie stengiasi įdiegti 
savo papročius ir gyvenimo būdą, primeta savo vergovinę 
santvarką. Kiek okupantai nusinešė gyvybių, kiek kan
čių iškentė didelė mūsų tautos dalis Sibire, ši žala tau
tos gyvybės išlaikymui didžiulė. Ji nepasveriama ir ne
apskaičiuojama pinigais. O kas apskaičiuos mūsų kultū
ros nuostolius. Juk išbrauktos ištisos kartos iš kultūros 
kūrimo. Trūksta dvasinių vertybių, kurias jos būtų su
kūrę. ši okupacija gali būti pražūtinga mūsų tautai. Ar 
mūsų nelaukia kazachų, mordvių bei kitų jau beveik iš
naikintų tautų likimas? Kas žino? Nekovojanti tauta ne 
tik dėl savo fizinio, bet ir dėl savo kultūrinio egzistavimo, 
gali greitai nutautėti ir ištirpti kitose tautose. Okupacija 
tęsiasi ir mes nežinome kada ji baigsis. Nesibaigia ir kova. 
Tik kovos priemonės kinta, jos prisitaiko prie pakitusių 
sąlygų. Tai sunki ir varginanti kova. Ji reikalauja daug 
valios energijos, pasišventimo, aukų. Pirmojo pokarinio 
dešimtmečio kovotojų beveik neliko: vieni žuvo, kiti nu
silpo. Kovą tęsia jaunesnės kartos. Ilgas okupacijos lai
kas atrodantis be prošvaitės nesilpnina jaunesnės kartos 
laisvės siekimo. Nepaisant masinės bolševikų propagandos
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MALONIOS STAIGMENOS SVEIKINKITE TUOS, KAS MANE PRISIMENA...
Londonas toks didelis, kad atrodo nieka

da niekur nesutiksi savų, pažįstamų, jau
tiesi toks mažas ir pasimetęs. O vis tik, 
nors tai sunku patikėti, retkarčiais pasi
taiko ir malonių staigmenų, štai anądien 
dykinėju po Viktorijos parką ir matau 
krypuoja du senukai, taip jau lietuviško 
nudrėbimo, — iš stuomens ir iš liemens, 
ir ta eisena kažkur tokia pažįstama, sava. 
Prisėlinu arčiau... ir ką tu pasakys? Ba
rasi piktai abu, įrodinėja, ginčijasi, bėdas 
ir nuoskaudas rokuoja ir... lietuviškai! 
Pagalvojau, kiek tų susikaupusių nuoskau
dų pritvinkę, kiek skaudžių godų, kurių 
jau paslėpti nebemokame (kiti ir niekad 
nemokėjo!), nebesugebame visko širdy su
talpinti, paslėpti. Tad viską ir suverčiame 
ant savo brolio — lietuvio, tada lengviau. 
Gal būt? Priėjau, pašnekinau. Maloniai 
išsiskyrėme. O štai visai neseniai teko su
sidurti su 'kitokiu lietuviu alubary. Jis jau 
Amerikoje gimęs ir augęs. Mūsų bėdas ir 
nesėkmes, širdgėlas ir ilgesį tik iš mamos 
liūdnų akių atspėja, žino tik iš tėvo ilgų 
ir graudžių pasakojimų. O vis tiek jis la
bai savas, nes mus supranta, prie lietu
vių šliejasi. Tai Paulius Rajackas iš Bruk
lino. Gimęs lietuviškoje šeimoje, gana ma
loniai ir gerai kalba lietuviškai, šeimoje 
visi domėjosi klasikine muzika, tėvas 
„Perkūno“ choro dainininkas, mama liau
dies dainų mylėtoja, iš pat vaikystės sū
nų išmokė savo tolimos Tėvynės dainų, 
pasakų, šokių... Paulius studijavo psicho
logiją, nes tėvas to norėjo, kaip ir visi se
nos kartos lietuviai: arba daktaras, arba 
kunigas — ir jokio kito pasirinkimo. Ir 
atsitiko taip, kad trečiame kurse Paulius 
pamatė pantomimos spektaklį, tai ir nu
lėmė jo tolimesnį gyvenimą, nuo 1978 me
tų jis profesionalus pantomimos aktorius. 
Paulius ir jo kolega, aktorius Neil Intraub, 
sustojo Londone tik vienai dienai, jie vyks
ta į Edinburgo festivalį savo laimės išban
dyti, pripažinimo susilaukti. Išsišnekėjome 
su Pauliumi. Ko tikisi ten Škotijoje? Vis
ko, ir kartu abejoja, kas žino, kaip ten sek
sis. Pantomima toks menas, kad reikia bū
ti tik pačiu savimi, o tai reiškia, kad esi 
vienas su savim ir niekas tau scenoje ne
padės, pateikiant tą neišsakomai sunkią 
tiesą, idėją žiūrovui, tai ką tu nori pasa
kyti apie save ir kitus, kartu pasidžiaugti 
ir paliūdėti. Ir dar taip sunku, jog žinai, 
kad salėje nei vieno draugo, savo žmo
gaus, pridūrė jis. Kaip tai nei vieno, su
nerimau, juk Škotijoje tiek daug lietuvių, 
pamatysi, kaip ateis tave su sėkme pa
sveikinti, ranką paspausti, į skruostą pakš- 
telti, tai taip lietuviška, ir kartu taip vul
garu svetimtaučio akiai... Netgi jis, kam 
tai rūpi, sako, o aš vis jį raminau ir pats 
širdy tikėjau, kad gal jis ir tiesą sako, 
kad mes pamiršome tą nesugriaunamą 
principą, kad „savi marškiniai arčiau prie 
kūno“... Atsilankyti į lietuvišką renginį, 
paskatinti ypač jaunesnės kartos lietuvį 
kopti į tarptautinį pripažinimą, garbę ir 
šlovę — visų lietuvių pareiga, tokia pat 

Skaitytoju Cai^Hai
KODĖL BALTISTIKOS 

KONFERENCIJOJE NEVARTOTOS 
BALTIEČIŲ KALBOS?

Spaudoje skaitėme, 1984 m. birželio 
mėn. 14-16 d. Kanadoje, Montrealio uni
versiteto prieglobstyje, įvyko IX-toji Bal 
tų studijų konferencija. Paskaitas klausė 
apie 180 asmenų, atvykusių iš įvairių vai 
stylbių. Šioje konferencijoje buvo 35 lie
tuviai prelegentai. Parašyta (žiūr. „Drau 
gąs“ liepos 7 d., kultūr. priedas), kad 
„oficialiai buvo vartojamos trys kalbos: 
prancūzų, anglų ir vokiečių“.

Kažkaip nesiderina: kodėl nevartotos 
pabaltiečių kalbos —■ lietuvių, latvių, es
tų? Kalbantieji tomis kalbomis, 'atrodo, 
galėtų savo kalbomis parengti ir paskaity 
ti pranešimus, o vertimą padaryti į vieną 
iš „oficialių“ kalbų.

Jei tikrai paibaltiečiai negali vartoti sa
vo gimtųjų kalbų — taip atrodo iš rašinio 
— tai tuo niekinamos jų kalbos. Okupuo 
toje Lietuvoje rusai verčia lietuvius, tam 
tikruose moksliniuose raštuose, vartoti ru 
sų kalbą, rašyti rusiškai. Aišku, tuo nie
kina lietuvių kalbą, neleidžia ar sunkina 
mokslinius raštus lietuvių kalba. Pikta, 
žiauri, barbariška okupanto varžtis, Mu
ravjovo laikų tąsa.

Kodėl panašiai (ar tolygiai) elgiasi už
sienyje gyvenantieji lietuviai? Ir latviai, 
estai. Savo kalbos niekinimas — tautinės 
savigarbos stoka, nenoras branginti lie
tuvių kalbą, jos kalba mokslinių raštų 
menkinimas. Lietuvių k. yra išskirtinai 
sena, pasaulio mokslininkų gerbiama.

Kodėl lietuviai turi mokytis svetimų 
kalbų, o svetimieji negali mokytis lietu
vių kalbos? Renkami šimtai tūkstančių 
dolerių, stengiamasi įvesti Lituanistikos 
katedrą viename universitete Čikagoje. 
Kuriam tikslui? Ar kad ją baigusieji rašy 
tų, paskaitas skaitytų svetimomis kalbo
mis? Tai kodėl reikalinga Lituanistikos 
katedra, kodėl norima atrasti lietuvių siu 
dentų, jei jie, užbaigę mokslus, vis tiek 
rašys, skaitys „oficialia“ kalba?

Jei lietuviai mokslininkai norėtų savo 
pranešimus ar paskaitas skaityti svetima 
kalba — ką gi, svetimoje valstybėje leis
tina, gal išeis į platesnę auditoriją. Betgi 
nebūtų nuostolio, tą svetimą auditoriją

šventa, kaip ir tėviškės prisiminimai, lie
tuviška šneka... O Paulius lietuvių nepa
miršta: Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
se jis užbaigė programą savo pantomimos 
pasirodymu lietuviška tematika, svajoja 
paruošti programą lietuvių sakmių, bala
džių istorijos tema ir pakeliauti po pasau
lį svečiuojantis pas savus... Gal tai kiek 
romantiška, bet padėti jaunam žmogui įgy
vendinti jo labai jau įgyvendinamą sva
jonę yra visų mūsų lietuvių pareiga. O 
reikia tiek nedaug — ateiti į koncertą. Ang 
lijos lietuvių jaunimo sąjunga ruošia Pau
liaus Rajecko koncertą rugsėjo 15 dieną 
Londone. Jis įvyks „The Place“ teatre, 
17 Dukes Rd., Euston. Bilietų kainos ga
na prieinamos £3.50, o DBJS nariams 
£3.25.

Aš vis tikiuosi, kad pamatysiu koncerte 
ir tuos du senukus, kurių net vardų jau 
nebeprisimenu. Tai būtų vėl maloni staig
mena! Bet vargu, jie tiek pykčio ir nusivy
limo pritvinkę, nes niekada neateina pas 
savus sau džiaugsmo, energijos, o, svar
biausia, tikėjimo ir vilties pasisemti.

Baltutis A.

OLIMPINĖS NUOTRUPOS

Pasibaigė 1984 m. Olimpiados žaidynės, 
tačiau suvenyrų biznis vyksta toliau. Prie 
įėjimo į Koliziejų buvo įrengtas Olimpi
nių smeigių prekybos centras, kurį kasdien 
aplankydavo apie 4,000 žmonių, čia vyko 
mainai ir įvairių olimpinių segtukų, sagių, 
smeigelių pirkimas. Jų prigaminta tūks
tančiai vien Amerikoje. Kitos šalys irgi tu
rėjo „oficialių“ ir „neoficialių“ suvenyrų: 
įvairių kraštų vėliavų, įvairių sporto ša
kų simbolių. Coca-Cola pagamino seriją 
su 154 smeigėmis. Visa serija dabar kai
nuoja apie 2,000 dol. Brangiausia, daugiau
sia ieškoma yra smeigė su Amerikos ere
liu, laikančiu naguose Coca-Cola butelį. 
Už ją galima gauti 1,000 dol. Daug siūlo
ma už komunistinės Kinijos smeigelę, kur 
vėliavos vietoj yra raudono stiklo gaba
lėlis.

Bendrovė, pasivadinusi „Ooh La La“, 
įvairių segtukų gamintoja, pareiškė, kad 
ji žaidynių proga pagamino apie 40 milijo
nų segtukų, apie 600 atskirų temų. La
biausiai, ieškoma smeigė yra Amerikos ere
lis, aprengtas Kalėdų senelio drabužiais. 
Tokių pagaminta tik 600. Daug verta smei
gė, kur Amerikos erelis laiko britų vėlia
vą. Segtukų prisigamino daug biznio bend
rovių, kurios rėmė žaidynes: IBM, Wonder 
Bread, Perrier, Kodak M and M ir daug 
kitų. Pradžioje besigarsinančios bendrovės 
siuntinėjo savo smeiges visiems, kurie jų 
prašė. Kitos korporacijos pardavinėjo jas 
už labai mažą, dažniausiai tik pašto iš
laidas padengiančią, kainą. Daug smeigių 
prisipirko įvairūs spekuliantai, kurie žai
dynėse padarė gerą pelną.

(DRAUGAS)

pasiekti vertimu iš lietuvių kalbos. Būtų 
nauda lietuvių mokslui, lietuvių kalbai, 
nei kiek neskriaudžiant kitakalbių.

O gal čia išraityti kokie nepaprasti gal
vosūkiai, eiliniam skaitytojui neįmanomi 
suprasti? Būtų naudinga sulaukti .paaiš
kinimų iš minėtos Baltijų studijų konferen 
cijos organizacinio komiteto pirmininkės 
dr. Mildos Danytės, ar kitų to vieneto va 
dovų.

Skaitytojas

RAŠO, PRASILENKDAMAS SU TIESA
Liepos 27 d. „Europos Lietuvio“ nr. 30 

K. Baronas rašo: „Sportinis Pasaulis“. 
Tarp kitko paliesdamas ir mane: ...„Ne
žinau p. J. Pyrago amžiaus, tačiau, jeigu 
jis gyveno Lietuvoje, turėtų taip pat pri
siminti sportinį gyvenimą, mūsų laimėji
mus Europos ir pasaulinėse pirmenybė
se...“

Taigi, mielas p. Baronai, labai gerai tą 
mūsų prieškarinės Lietuvos sportinį gy
venimą prisimenu, kaip dalinai buvęs ak
tyvus sportininkas. Europos ir pasau
linių pirmenybių laurų vainikai netenka 
Lietuvos sportininkams, bet labai efekty
viai padėjusioms JAV lietuvių sportinin
kams. Be JAV lietuvių sportininkų visapu 
siškos pagalbos, prieškarinės Lietuvos 
sportininkai nebūtų pasiekę jokių europi 
nių, o taipgi ir pasaulinių pirmenybių. 
Šiuo laiku, patinka kam ar nepatinka, 
'bet sportas Lietuvoje yra labai aukštai 
pastatytas, ir mes galime tik džiaugtis mū 
sų mažos tautos tokiais dideliais Lietuvos 
sportininkų laimėjimais.

J. Pyragas

DĖL LIETUVIŠKOS DUONOS IR 
KITŲ GĖRYBIŲ

Apsiverkiau, skaitydamas P. Tilviko 
laišką „Europos Lietuvyje“ apie lietuviš
ką duoną. Ir tikrai: iš visų 400 rūšių V. 
Vokietijoje kepamų duonų, tokios, kaip 
kepė mūsų motinos, nėra! Ir kiti paminėti 
skanėstai čia netokie skanūs. P. Tilvikas 
nepaminėjo aguonų pieno, lietuviškų sil
kių recepto, daržovienės ir, svarbiausia,

I barščių
Ig. šmigelskis

Miela sesė,
Šiandien, pirmąją Gegužės mėn. sekma

dienį daugelis meldžiasi už motinas ir jas 
sveikina. Jau 33 metai prabėgo nuo to 
momento, kai mano geroji motina iškelia
vo pas Viešpati, — ją galiu pasveikinti tik 
malda. Dieviškoji Apvaizda per 22 kuni
gystės metus leido man turėti ne vieną 
motiną, kurios su didele meile ir rūpestin
gumu padėdavo man įvairiuose reikaluose 
bei rūpesčiuose. Visas jas prisimenu, mel
džiuosi Ir sveikinu. Daug metu žemiškąją 
motiną pavadavote Jūs (ir tepavaduojate 
iki šios dienos), todėl šiandien meldžiu vi
sų gėrybių Kūrėją, kad suteiktų jums ge
ros sveikatos, o ypatingai turtingą ir dory 
įbėmis žydintį dvasinį gyvenimą.

Vos išsiunčiau jums balandžio mėnesio 
laišką, kai sekančią dieną gavau nuo jūsų 
pirmą laišką, rašytą kovo 15 d. Ačiū, jis 
man buvo labai mielas. Kadangi žmogus 
yra gyvas ne vien duona, todėl neatsižvel
giant į tai, kad aš parašysiu tik kartą į 
mėnesį, jūs rašykite dažniau ir kiekvie
name laiške parašykite kuo daugiau gerų 
minčių. Jei rašymas sudarytų sunkumų, 
paprašykite kad kas nors pabūtų už se
kretorių. Jei net šv. Rašto rašytojai turė
davo sekretorius, tai juo labiau jais galite 
pasinaudoti jūs.

Balandžio mėn. 18 d. man buvo labai 
brangi — dėkoju Viešpačiui už kunigys
tės dovaną. Prieš 22 metus, trečiadienį 
prieš Velykas (lygiai kaip šiemet) virpan
čiomis širdimis dešimt diakonų žengėme 
prie Katedros didžiojo altoriaus, parpuolę 
ant žemės meldėme kankinius ir šventuo 
sius globos, o po to Telšių vyskupas Pe
tras Maželis suteikė kunigystės šventi
mus. Balandžio 23 d. (antrąją Velykų die 
ną) savo gimtinės parapijos bažnyčioje 
aukojau pirmąsias šv. Mišias. Be galo esu 
dėkingas Viešpačiui ir už kunigystę ir už 
nueitą kelią. Nuolatos jutau daibojančią 
Apvaizdos ranką Ir tik tos rankos prilaiko 
mas, kaip brangų perlą išsaugojau kuni
gystės idelą. Atrodo, tie 22 metai nebuvo

Jau dešimt metų sovietai tiesia naująją 
2000 mylių ilgumo Sibiro geležinkelio li
niją, kuri eina nuo Ust-Kuto vakaruose 
iki Komsomolsko prie Amūro upės rytuo
se. Maskvos teigimu, tai šio šimtmečio di
džiausias konstrukcijos darbas, kuris tu
ri būti užbaigtas šiais metais ir atidarytas 
Revoliucijos šventės dieną — lapkričio 
7, metais anksčiau, negu buvo užplanuo
ta. Darbas vyksta iš abiejų galų. Nuga
lėjus sunkiausias gamtos kliūtis, liko dar 
nutiesti 60 mylių. Priėjus Kodaro kalnus, 
per kuriuos reikia iškasti apie pusantros 
mylios tunelį, prasidėjo didžiausios prob
lemos. Tunelio kasėjai nespėja betonuoti 
sienų, o nuo didelio karščio linksta plie
no ramsčiai.

Dėl to ir kilo Maskvoje ginčas, kurį 
pradėjo, aplankęs dirbančiuosius, Politbiu 
ro min. pirmininko pirmasis pavaduoto
jas Geidar Alijev, iškeldamas esamuosius 
trūkumus. Jam „Pravdoje“ atsakė tiesia
mojo geležinkelio viršininkas Valery Gor
bunov, pasiaiškindamas negavimu paža
dėtųjų medžiagų ir reikiamų mašinų.

G. Alijev, buvęs Azerbaidžano KGB vir
šininkas, dar Andropovo laikais buvo pa
skirtas pertvarkyti netvarkingus Sov. Są
jungos geležinkelius.

• ••
— Sovietų geležinkelio tinklas auga kas

met ir Sovietų statistikos duomenimis, — 
rašė anglų dienraštis „The Financial 
Times“ — geležinkelis perveža daugiau 
kaip 10 mil. keleivių per dieną ir teigia, 
kad bendras viso geležinkelio tinklo ilgis 
yra apie 143 tūkstančius kilometrų, 30 
proc. viso geležinkelio elektrifikuota, šio 
penkmečio pabaigoje geležinkelio tinklas 
turi išaugti dar 6.000 kilometrų.

Perskaičius tokią žinutę, viskas atrodo 
stulbinančiai: skaičiai astronominiai, vis 
kas „didžiausia“, „daugiausia“, „galingiau 
šia“, jei ne visame pasaulyje, tai bent 
Europoje. Taigi ir geležinkelio tinklas il
giausias, o pervežimų kiekis toks milžlniš 
kas, kad Vakaruose čia niekas net nesap
navo tiek gausiai pervežti savo kukliais ir 
trumpais geležinkeliais... Laikraštis gana 
plačiai ir išsamiai analizuoja Sovietų gele 
žinkelio problemas, bet beskaitant straips
nį toliau, tas grandiozinis įspūdis pradeda 
blėsti. Laikraštis pažymi, kad toks geležim 
kelio plėtimas yra sąlygojamas tuo, kad 
„teritorijos dydis sudaro transportui pro
blemų, o kelių ir autostradų kokybė yra 
labai menka. Vietomis kelių statyba ir prie 
žiūra yra beveik neįmanoma, prie to pri
dėjus dar ir atšiaurų klimatą, Sovietams 
nieko kito ir nebelieka kaip plėsti gele
žinkelio tinklą. Mes galime dar pridurti, 
kad karinė-strateginė geležinkelio svarba 
niekad nepamirštama, — traukiniai gali to 
ii ir greit permesti karinius dalinius, amu 
niciją, evakuoti visus nepageidautinus as 
menis didžiuliais kiekiais Sibiro link, kur 
jie dirbtų naudingą darbą ir t.t. Atstumas 
tarp bėgių neatitinka Vakarų geležinkelio 
standartų, todėl traukiniai iš Vakarų vals 
tybių negalėtų riedėti Rusijos teritorija 
nepakeitę ratų. Straipsnio autorius kelia 
klausimą, ar toks galingas geležinkelio 
tinklas atneša laukiamų rezultatų. Deja,

KUN. S. TAMKEVIČIAUS LAIŠKAS IŠ LAGERIO
tuščiai praleisti, nors, jei būčiau mokėjęs 
tobulai bendradarbiauti su Dievo malone, 
rezultatai būtų buvę kur kas geresni. Te
būna Viešpats man gailestingas, kur apsi 
leidau ir ko nepadariau taip, kaip turėjau 
padaryti. Dabartinis mano gyvenimas gal 
užpildys tas spragas, kurių pasitaikė ma
no pastoracijoje.

Daug džiaugsmo atnešė šv. Velykos. 
Kur bebūtum, o mirtį nugalėjęs Kristus 
tave pasiekia ir atgaivina. Kaip liūdna 
būtų gyventi, jei nepažintum šito kenčian 
čio, mirštančio ir prisikeliančio Viešpa
ties. Su šventu širdies virpuliu tuos bran
gius šv. Velykų rytus, kai paėmęs mons
tranciją iš Kristaus kapo užintonuodavau: 
„Linksma diena mums nušvito“, o tūkstan 
tinė minia, kaip angelų chorai, džiaugsmin 
gomis širdimis tęsdavo šventąją Velykų 
giesmę su tuo nepakartojamai gražiu „Ale 
liuja“. Turbūt reikia, kad tiek tai metų ne 
lūpomis, o pačiu gyvenimu intonuočiau 
prisikėlimo giesmę.

Mano gyvenime pasikeitimų neįvyko. Ir 
toliau dirbu gamykloje, prižiūrėdamas 
švarą bei tvarką. Dienos bėga nuostabiai 
greitai. Štai šiandien jau metai, kai pali-

MIRĖ KUN.
Rugpjūčio 9 d. Žiežmariuose, Kaišiado

rių vyskupijoje, palaidotas vietinis alta
ristas kun. Bronislavas Klimas. Velionis 
buvo sulaukęs 72-jų metų amžiaus. Ku
nigu įšventintas 1940 metais. Mūsų žinio
mis, tai jau 16-tas šiemet Lietuvoje ir 
3-čias Kaišiadorių vyskupijoje miręs ku
nigas. Nors Kaišiadorių vyskupijoje kuni
gų trūkumas iki šiol buvo mažiau jaučia
mas, negu kitose Lietuvos vyskupijose, bet 
ir čia jau apie penkios parapijos neturi sa
vo kunigų. Iš dvylikos šiemet Kauno Kuni
gų seminariją baigusių naujų kunigų, tik
tai vienas teko Kaišiadorių vyskupijai. 
Kiekvienos kunigo laidotuvės Lietuvos ka
talikam primena pareigą melstis už dva
sinius pašaukimus ir dėti visas pastangas, 
kad Kauno Kunigų Seminarijos durys bū- 

Sov. S-gos geležinkelio problemos
ne. „Dėl netinkamo darbo organizavimo, 
biurokratijos“,rašo straipsnio autorius,“ge 
ležinkelis yra perkrautas, neefektyvus, nuo 
stolingas kaip, beje, ir visa Sovietų ekono 
mika.“ Kaip jau seniai skaitėme spaudoje, 
„pagrindinė komunistų partijos ideologinė 
linija šiuo istoriniu momentu yra darbo 
našumo ir produktyvumo kėlimas". Taigi 
ir geležinkelis neliko be partijos globos ir 
dėmesio. Dar Partijos CK sekretorius J. 
Andropovas skundėsi sakydamas, kad „pa 
dėtis geležinkelio darbe blogėja iš metų j 
metus“. Ir tuoj buvo „nuleistos direkty
vos“ ir priimtos „ryžtingos priemonės“, jei 
kalbėti Sovietų laikraščių žargonu: pir
miausia atleistas iš pareigų Geležinkelio ir 
transporto ministras Ivanas Pavlovskis.

Jau kuris laikas Sovietų spauda rašo 
apie BAMą (Baikalo-Amūro Magistralė). 
Pagal jų apskaičiavimus, BAMas padarys 
jei jau ne stebuklą, tai grandiozinį per
versmą: Sibiro geležinkelis bus išlaisvin
tas nuo didžiulio pervežimo krūvio, atsiver 
slančios naujos galimybės racionaliam ir 
greitam krovinių pervežimui ir susisieki
mui su iškasenomis turtingu Sibiru ir To 
limaisiais rytais... „Bet ko statistika ne
nurodo“, — sakoma toliau straipsnyje, — 
„kad milijonai tonų per kilomtrą dykai nu 
važiuoja dėl neracionalaus vagonų per- 
rikiavimo, kad didžiulis krovinio procen
tas yra arba smarkiai apgadinamas arba 
paslaptingai „išgaruoja“ pakeliui, kad 50 
proc. vagonų sugadinama kelyje iki tokio 
laipsnio, kad dažniausiai visai nebetinka 
tolimesniam naudojimui. Bet ir tie, kurie 
dar tinkami naudojimui, juda su kroviniu 
tik 120 dienų per metus, o visą likusį laiką 
stovi šalikelėse, ant atsarginių bėgių“. 
„Kas stulbina skaitytoją yra tai“, rašo to 
liau laikraštis, kad „bendras pagalbinių, 
stovėjimui naudojamų, kelių ilgis yra 
140,000 kilometrų, o tai faktiškai atitinka 
važiavimui naudojamų kelių ilgį. Jei va
gonas pateko į šalikelės bėgius, tai jis ga
li “pasimesti“ ir „paklysti“ mėnesiams ar 
net ištisiems metams, kol kas jį vėl su
ras“.

Labai dažnai atsitinka, kad prekės il
gai neiškraunamos iš vagonų, — ištisais 
mėnesiais vagonai stovi šalikelėse pilni 
trąšų, plytų ar kitokių prekių. Tai atsitin 
ka dėl įvairių priežasčių: pagrindinės prie 
žastys yra bloga darbo organizacija, apsi 
rikimai pristatant krovinius (sakysim, 
kolūkiui atvežė šlifavimo stakles, o jie 
jų nei prašė, nei užsakė. Jie laukia plytų 
karvidėms. Tada aiškinasi pusę metų 
kas gi prašė tų staklių ir kur gi tos ply
tos... Pagaliau paaiškėja, kad tos plytos 
nuvažiavo apie porą tūkstančių km. į šo
ną). Labai dažnai atsitinka dar ir todėl, 
kad užsakovas negali atsiimti prekių, nes 
neturi kur jų dėti, — nepastatyti pagal pla 
ną sandėliai, neatremontuotos sandėliavi
mui skirtos patalpos, sugedę transporto 
priemonės, negali jų suremontuoti, nes nė 
ra atsarginių dalių, kaime trūksta darbo 
jėgos ir taip pasaka be galo...Savo ruožtu, 
geležinkelio prekių stoties viršininkas pri
valo grąžinti tuščius vagonus, todėl užsa
kovams uždedamos pabaudos. Valstybinis 

kau mylimus kybartiečius, Ir visus, su ku
riais Apvaizda buvo surišiusi. Kad tik 
mokėčiau tas dabarties dienas labai pras
mingai praleisti! Padėkite savo malda. 
Jūsų pasiųstų pinigų dar negavau, bet 
tikiuosi greit gauti. Kalendorių jau turiu 
ir skaitinėju. Kai pasirodys „liturginis 
maldynas“, tikiuosi vyskupas neužmirš 
pasiųsti. Banderolę, kaip esu rašęs, gavau 
ir jos turinį taupiai naudoju. Už viską 
ačiū. Nuo brolio Jono jau esu gavęs du 
laiškus. Po vieną laišką gavau nuo kitų 
brolių. Gaila, kad nesu gavęs nė vieno 
laiško iš kunigų. Na, bet reikia išmokti 
pasitenkinti minimumu visame kame. Tai 
būtina laimės sąlyga visiems. Kas daug 
visko nori, niekada nebūna ramus ir pil
nas džiaugsmo. Sveikinkite tuos, kas ma
ne prisimena. Meldžiuosi ir visus laiminu.

Su Dievu.
1984.V.6.

kun. Sigitai

P.S. Kun. Sigitas Tamkevičius laiškų 
negauna, tik iš giminių.

Banderolė — mažas siuntinukas paštu 
(Red.).

B. KLIMAS
tų atvertos visiem kunigiškai tarnybai Die
vo pašauktiem jaunuoliam.

šia proga galime prisiminti Kaišiadorių 
vyskupijos kunigų pareiškimą, kurį yra 
pasirašęs ir velionis kun. Bronislavas Kli
mas. šiame pareiškime 83 metų vasario 
mėnesį Kaišiadorių vyskupijos kunigai 
tarp kitų Lietuvos katalikų rūpesčių iš
reiškė savo ypatingą susirūpinimą Kauno 
Kunigų Seminarija. Jie rašė: „Mes pra
šome ir reikalaujame panaikinti civilinės 
valdžios nustatytą Kauno Kunigų Semina
rijos auklėtinių limitą, nes pagal bažny
tinę teisę vyskupai ir vyskupijų valdyto
jai savo nuožiūra priima kandidatus į ku
nigų seminariją, skiria dėstytojus ir pri
žiūri mokymą bei auklėjimą“...

ūkis moka valstybiniam geležinkeliui iš 
valstybinio banko valstybinius rubMus,
— bene gaila? Vis buhalterijai daugiau 
darbo, kad dykai nesėdėtų. Pagaliau pre
kių stoties šalikelės užsikemša prekių pil 
nais vagonais, ir gali sustabdyti traukinių 
judėjimą aplamai. Tada stoties viršininkas 
„imasi priemonių“: su savo krovėjais iš
verčia prekes lauk Iš vagonų. Ir guli krū 
vos neįkainuojamų gėrybių visu 140.000 
km ruožu: puikiausių azoto trąšų, durpių, 
anglies, ko tik nori... Vėjelis jas švelniai 
pusto, lietutis plauna, kol ūkio vadovybė 
pagaliau atsiima, kas liko nenupustyta ir 
nenuplauta. Taip bestovėdami vagonai la
bai smarkiai apgadinami, — niekas jų ne
saugo, o vagys pasiima visko ko tik nori,
— kas duris lentoms, kas vyrius, kas už
raktą... „Tie atvejai tapo taisykle,“ — ra 
šo toliau straipsnio autorius, „vagonų re
montas sukelia rimtų problemų. Pačios 
gamyklos, ar ūkiai privalo susiremontuoti 
vagonus, jei nori, kad žaliavos tiekimas 
nenutrūktų, kad būtų laiku išvežama pro
dukcija. Karinių mašinų ir sunkvežimių 
susivienijimo ZIL generalinis direktorius 
V. Tsiakinas pareiškė: — „Ką galima pa
daryti, jei iš atviros pervežimo platformos 
nieko nelikę, tik karkasas, arba jei krovi
niams vagonas neturi vienų ar abiejų du
rų, kai trūksta liukams dangčių ir bendrai 
daug ko“. Paprastai tokie vagonai nepa
kraunami ir grąžinami geležinkeliui, taigi 
masė šitokių vagonų — invalidų užgožia 
pagrindines važiavimo linijas geležinkelio 
tinkle beieškodami „išganymo“, būtent, 
kas juos suremontuos... Kaip toliau aiškė 
ja iš Tsiakino kalbos, gamykla ZIL savo 
lėšomis ir jėgomis remontuoja vagonus: 
priešingu atveju lengvai gali įsivaizduoti, 
kaip gamykla paskęsta nuosavoj produk
cijoj, nes nėra su kuo ją išvežti. O kažkas 
kažkur laukia nesulaukia sunkvežimių, 
kažkas negauna trąšų, kai laikas laukus 
tręšti, o jei atveža tai ne tuo adresu ir ne 
tai ko laukiama, arba pusmečiu vėliau...

„Geležinkelio ekspertai apskaičiavo", — 
rašo laikraštis F.T., kad „kasmet ilgais at 
stumais pervežama 25 milijonai balasto. 
Akmens anglies valymas neatliekamas, to 
dėl geležinkeliu vežiojama milijonai tonų 
akmenų. Tai sukelia abejones kas liečia 
faktinį akmens anglies iškasimo kiekį. 
Pažvelgus į statistikos duomenis — skai
čius stulbinantis. Nesuprantami būdavo ir 
signalai, kad daugelis šeimų Lietuvoje tu 
ri rūpintis kuru labai iš anksto, trūksta an 
glies, ilgos eilės kurui pirkti, blogos koky 
bės anglis ir t.t. Dabar viskas aišku, kad 
įvykdyti planą — pasvertame su akmeni
mis, o išmetus akmenis nelabai kas belie
ka...

Laikraštis detaliai analizuoja biurokra
tiją geležinkelio valdymo sistemoje, dėlku 
rios kaltės, sakysim, Kėdainių trąšos nu
vežamos į Ukrainą, o į Kėdainių rajonų 
ūkius atveža trąšas iš Donecko ar dar iš 
toliau. Straipsnis iškelia tokią galybę fak
tų, kad plaukai piestu stojasi. Kažin kiek 
reikės laiko ir lėšų, kol visus tuos trūku
mus pašalins.
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K r o n i k ti
KAS—KADA—KUR

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.

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

DBLS Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

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

Iškilmingos pamaldos Koelno katedroje 
ug 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.

DBLJS-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 galima gauti iš DBLJS.

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

Pašto ženklų ir lietuviškų audinių pa
roda — rugsėjo 29-30 d., Manchesterio Lie 
tuvių klube, 121, Middleton Rd., Man
chester 8.

Tradiciniai Boltono lietuvių šokiai — 
spalio 20 d.. Ukrainiečių salėje, 99, Castle 
St., Bolton.

BENDRUOMENIŲ VADOVYBIŲ 
KONFERENCIJA

Pasaulio, Amerikos ir Kanados Lietu
vių Bendruomenių ir Jaunimo sąjungų 
vadovybių ir jų talkininkų metinė darbo 
konferencija 'įvyks rugsėjo 22-23 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje prie Detrcdto. 
Čia bus svarstomi įvairūs Bendruomenės 
švietimo, kultūros, politinės veiklos-, se
kančio Jaunimo kongreso ir kitokie reika
lai. Šią konferenciją šaukia PLB Valdyba, 
konferencijos techniška globa rūpintis pa 
prašytas LB Michigan© apygardos pir
mininkas Vytautas Kutkus.

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.

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 8 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose, 121, Middleton Rd., Crumpsail, Man
chester 8. rengia

Tautos šventės minėjimą.
Programoje: svečio iš Bradfordo J. Ado 

monio paskaita, meninę dalį išpildys Not
tinghamo moterų duetas „Rūta“.

Visi tautiečiai kviečiami kuo gausiausiai 
minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

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.’ De-by. 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

LI ETŲ VIS DAR VIENA STOVYKLA!
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.

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, Chapel Ash.
Įėjimas 1 sv. Bus šilti ir šalti užkandžiai.
Visi ir iš visur maloniai kviečiami atsi

lankyti.
„Šiluvos“ Moterų Draugija

P.S. Atvykstantiems į Wolverhamptoną, 
iš miesto centro, nuo Queen's Square, va
žiuoti į Darlington St. iki Ring Rd ir va
žiuoti Marks Rd., pasukti į kairę — Alek 
sander St., iš ten į dešinę — Brickling St., 
paskui vėl į kairę — Zoor St ir tada į 35, 
Merriadale St., West.

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

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Rugpjūčio 18 d. įvyko Boltono lietuvių 
susirinkimas. Skyriaus pirmininkas pri
minė skyriaus praeities veiklą ir pakvietė 
susirinkimą aptarti ateities planus — daly 
vavimą Baltijos Tautų Komiteto rengia
mame Draugystės Vakare, ekskursiją į 
Nottinghame rengiamą Tautos Šventės 
minėjimą ir priminė, kad artėja boltoniš- 
kių rengiami metiniai šokiai, kurie įvyks 
spalio mėn. 20 d., Ukrainiečių salėje, 99 
Castle St., Bolton.

Per paskutinius porą mėnesių skyrius 
susirinkimo nebuvo padaręs tai boltoniš- 
kiai buvo patenkinti, kad vėl turėjo pro
gą susitikti, įspūdžiais pasidalinti ir pasi
vaišinti.

DRAUGYSTĖS VAKARAS
Rugpjūčio 25 d. latvių klube įvyko Bol 

tono Baltijos Tautų Komiteto surengtas 
Draugystės Vakaras (The Friendship 
Evening). Jis buvo suorganizuotas penkių 
metų Komiteto įkūrimo sukaktuvėms pa
minėti.

Po oficialaus vakaro atidarymo, Stock- 
porto latvių atstovas perskaitė ilgoką pa
skaitą apie Istoriškus 19'38-1940 metų įvy
kius nepriklausomose Baltijos valstybėse. 
Po jo komiteto sekretorius, Boltono lietu
vių pirmininkas, pasakė kelius žodžius 
apie Komiteto atsiekimus per penkerius 
metus, apie ateities planus ir pabrėžė, 
kaip svarbus yra Baltijos Tautų bendra
darbiavimas šiuo metu ir kaip jis bus dar 
svarbesnis ateityje. Užbaigdamas jis pasiū 
lė tostą už Baltijos Tautų laisvę, kurį va
karo dalyviai priėmė atsistodami ir pa
keldami stiklus vyno.

Oficialiai daliai pasibaigus, prasidėjo 
vaišės. Stalai lūžte lūžo nuo 'įvairiausių, 
gražiausių ir skanių patiekalų, kuriuos 
paruošė estų, latvių Ir lietuvių šeiminin
kės. Padėka priklauso lietuvių skyriaus 
narėms O. Eidukienei, S. Keturakienei ir 
M. Vaines, kurios savo pastangomis prisi
dėjo prie tokio puikaus maisto paruošimo.

Draugystės Vakaras praėjo tikrai sma
gioj ir labai draugiškoj nuotaikoj. Gaila 
tik pranešti, kad dainavimo varžybas šį 
kartą laimėjo estai — jų buvo daugiausia. 
Reikia tačiau visus užtikrinti, kad lietu
vių vakaro dalyvių nuotaika dėl to visai 
nepablogėjo.

KAS TURI KNYGŲ?
'Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 

(Pasaulio lietuvių archyvas ir Pedagogi
nis lituanistikos institutas) mokslo studi
jų reikalams dabar renka knygas, rašytas 
pokarinėje Lietuvoje. LTSC darbuotojai 
atvyks į knygų aukotojų namus, jei taip 
aukotojams lengviau. Knygų aukos irgi 
nurašomos nuo valdžios mokesčių. LTSC 
pateiks užpildytą mokesčių formą. LTSC 
adresas: 5620 So Claremont, Chicago, IL 
60636 USA. Telefonas (312) 434-4545. Iš 
anksto liekame dėkingi.

Liepos 28 d. — Rugpjūčio 6 d. Anglijo
je Headley Park, Lietuvių Sodyboje, buvo 
„Šv. Kazimiero“ skautų stovykla. Dalyva
vo apie 50 skautų bei skautininkų iš Vokie
tijos, Škotijos, Australijos ir Anglijos. Nu
vykau ir aš. Kelionė iš V. 16 Gimnazijos 
buvo ilga ir varginanti: traukiniu iš Frank 
turto ligi Ostend, persikėlimas laivu per 
Anglijos vandenis ir tuomet vėl su trau
kiniu iš Dover į Londoną. Tai dar ne vis
kas! Turėjome nuvykti į Lietuvių Sodybą, 
kuri randasi Hampshire, 50 km. nuo Lon
dono. Bet pagaliau atvykome.

Pirmą dieną vyko stovyklos įsteigimas. 
Nustebau, pamačiusi palapines! Juk čia 
ne skautiškos palapinės, o atostogautojų 
— su langeliais, grindimis ir net verando
mis! Buvo įrengtos dvejos pastovyklės — 
viena „Tėvynės Dukrų“, (t.y. skaučių), o 
antra — „Vilniaus“ (t.y. skautų) pasto- 
vyklė.

Susipažinau skaučių lietuvaičių net iš 
Škotijos, kurios jau nebemoka kalbėti lie
tuviškai. Anglų akcentas buvo man ne
lengvai suprantamas, bet škotų — reikė
jo tikrai atidžiai klausytis. Susižavėjau 
Anglijos lietuvių draugiškumu. Mat, Ang
lijoje ir senimas ir jaunimas kartu bend
rauja. Rodos, kad Australijos stovyklose 
to bendradarbiavimo trūkdavo.

Lietuvių Sodyba — tai nuostabi vieta! 
Anglijos lietuviai turi nusipirkę daug že
mės. Tame plote yra viešbutis, vietos skau
tams stovyklauti, baseinas, ežeras ir spor
tavimo aikštė. Rodos, kad Anglijoje nė
ra daug lietuvių, bet jie įstengė įkurti Lie
tuvių Namus ir Lietuvių Sodybą!

Sekmadienį toliau tęsėsi stovyklos įkū
rimas. Ryte išklausėme skautiškas pamal
das ir ėjome į darbą. Pirmadienį prasidė
jo stovyklos programa. Turėdavome keltis 
anksti — 7.45 am. Po vėliavų pakėlimo 
būdavo pusryčiai, stovyklos patikrinimas 
ir tuomet skautavimas. Skautavimas vyk
davo atskirai pastovyklėmis arba kartu. 
Per šį laiką mus daug ko išmokė. Nemo
kantiems lietuvių kalbos buvo lietuviški 
kursai, o kitiems — Lietuvos istorija. Mo
kėmės, kaip spausdinti „T — shirts“, kaip 
valdyti fotoaparatą, mokėmės dainuoti: 
čia buvo tikrai naudinga pamoka mūsų 
skautams, kurie kartais užtraukdavo ne
taisyklingai gaidas per laužus. Skautės mo 
kėmės kaip austi, pinti ir t.t. Daug kam

Sodyba
NUOTRUPOS IŠ SODYBOS

Skautų savaitės laiku Petras Gugas vėl 
sumaniai panaudojo savo talentą, sureng
damas šaunų žuvų balių. Dalyvavo per 
50 žmonių — lietuvių ir kitataučių. Este
tiškai paruošti žuvių patiekalai maloniai 
kuteno gomurį. Nuotaika buvo draugiškai 
linksma, suskambėjo daina. Išvažiuoda
mas Petras paliko mūsų pensininkams do
vaną.

Labai ačiū!

P. RŪTOS POPIKIENĖS PARODA
Sukėlė didelį susidomėjimą ir pasigro

žėjimą. Išstatyta buvo dirbiniai varyje, 
Vyčiai paveikslai, kiaušinių lukšte meni
nės fantazijos, audiniai, liet, lėlės, kalėdi
nės kortelės ir t.t. Tai yra gražus pavyz
dys ką asmuo gali atsiekti su pasiryžimu, 
stropumu ir talento puoselėjimu. Sveiki
name ir įvertiname.

Maloniai pradžiugino sodybiečius ir sve
čius p. Irenos Venskienės vedama Derbio 
„Tėviškėlė“. Orkestrėlis ir šokėjai lietu
viškų dainų melodijų ir šokių, bei deklama 
cijų pynėmis virpino širdies stygas ir ne 
vienam jautresniam išspaudė pasigrožėji
mo ir ilgesio ašarą. Jaunimo muzika skam
bėjo ir per šv. Mišias, šiuo momentu ne
turiu po ranka meno būrelio sąrašo, bet 
norėčiau jį įdėti sekantį kartą. Trokštame, 
kad tas gražus žiedas nenuvys, bet bujos 
ir tobulės. Tam reikia padrąsinimo ir ap
čiuopiamos paramos. Visi linkime ..Tėviš
kėlei“ kuo geriausios sėkmės.

Visuose tuose įvykiuose Sodybos vedė
jai V. ir C. Andruškevičiai nuoširdžiai 
bendradarbiavo ir teikė visokeriopą para
mą.

A. G.

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

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

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

vai.
Nottinghame — rugsėjo 8, Tautos-Šilu- 

vos šventėj, ryte 8.30 vai.. Aušros Vartuo
se.

Wolverhamptone — rugsėjo 8, Tautos- 
Šiluvos šventėj, 18 vai., 35 Merridale St. 
West, Ukrainiečių salėje.

Nottinghame — rugsėjo 9 d., Tautos- 
Šiluvos šventės proga, 11.15 vai., Aušros 
Vartuose.

Nottinghame — rugsėjo 16 d., 11.15 
vai., Aušros Vartuose.

Derbyje — rugsėjo 16 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

reikėjo ruoštis kaklaraiščių egzaminams. 
ieKo net ir pašokti tautinius šokius. Skau
tes iš Škotijos geriausiai mokėjo iš visų 
soKti, tik gaiia, kad neturėjome škotiškų 
„oag-pipes“!

buvo suorganizuota iškyla, kurioje skau
tai tuiejo įvairiose stotyse atmintinai pa
sakyti JLdetuvos Himną ir giesmę „Marija, 
Marija". Gal čia kai kuriems skaityto
jams atrodys nieko ypatingo, bet turime 
nepamiršti, kad puse stovyklautojų nemo
kėjo lietuviškai! vienas skautas vytis, ku
ris buvo angias ir neturėjo visiškai lietu
viško kraujo, bet užtai turėjo lietuvišką 
siruį. Buvo ir kitas, kuris mokėjo lietu
viškai kalbėti, būdamas anglas. Tokių 
žmonių mums reikia! Kas iš to, jei esi 
lietuviško kraujo, bet jei nesi veiklus lie
tuviškame gyvenime! Anglijoje nėra per 
daugiausia lietuviškai kalbančio jaunimo, 
bet yra lietuviškai veikiančio jaunimo. Aiš
ku, būsų gražu, jei mokėtų savo gimtąją 
kalbą, bet geriau lietuvybei dirbti sveti
moje kalboje, negu visai neveikti!

Po pietų būdavo įvairios paskaitos. Bu
vo viena apie pašto ženklų rinkimą, kita 
apie sklandymą. Buvo atvykęs Anglijos 
jaunimas, kuris atstovavo Angliją perei
tame kongrese. Mums įdomiai papasako
jo apie DBLJS veiklą Didžiojoje Britani
joje. Svečiavosi ir „Gintaro“ šokėjai bei 
dainininkai, kurie mums papasakojo apie 
skautavimą Kanadoje. Išklausėme paskai
tą apie Šv. Kazimierą, kurio vardu buvo 
pavadinta stovykla, nes 1984 yra Šv. Ka
zimiero metai. Tai nemažai apsišvietėme!

Vakarais stovykloje irgi nebuvo laiko 
nuobodžiauti. Buvo rengiami laužai ku
riuose pasirodydavo škotės su lietuviš
komis dainelėmis. Škotijoje jau lietuviai 
nebekalba lietuviškai, bet yra įkurta tau
tinių šokių grupė ir chorelis. Pasirodyda
vo ir „Taukuotas Puodas“, kuris papasa
kojo mums dienos įvykius, žiūrint iš links
mosios pusės.

Štai vieną vakarą nuvykome į Londoną 
pasižiūrėti „Gintaro“ — Kanados lietu
viško jaunimo ansamblio koncerto. Kana
diečiai labai gražiai pasirodė su šokių ir 
dainų pynėmis. Turėjo savo orkestrėlį, ku
ris jiems akompanavo. O kitą vakarą bu
vo tradicinis „žuvies balius“ Lietuvių 
Sodyboje. Ten galėjo žmogus pristvalgyti, 
kiek norėjo žuvies. Ketvirtadienį vakare 
buvo Mišios už Lietuvą prie žvakučių. 
Penktadienio vakaras buvo užimtas nak
tiniais žaidimais. Taip savaitė ir prabėgo. 
Buvau paskirta pastovyklės adjutante, 
tai nebuvo laiko nuobodžiauti!

šeštadienis paskirtas svečių dienai. Bu
vo iškilminga sueiga, kurioje dauguma 
skaučių bei skautų gavo naujus kaklaraiš
čius. Buvo paskaityti įvairūs stovyklos 
sveikinimai ir paskutinį sykį nuleistos vė
liavos.

Oras pasitaikė gražus, bet Anglijoje be
būdamas turi pamatyti nors lašą Angli
jos lietaus! Tai mes ir buvome „pakrikš
tyti“. Taip gražiai praėjo laikas skautų 
stovykloje. Bet gaila, kad bebūnant tik 
vieną trumpą savaitę, jau buvo galima 
pamatyti skautininkų nesugyvenimą. Jei 
mūsų skautininkai, skautų vadai, visų pa
vyzdžiai, nesugyvena, tai kaip turi skau
tai sugyventi?

Norėčiau padėkoti Anglijos Skautų Tun
tui už priėmimą į savo tarpą. Mums už
sieniečiams stovykla buvo apmokėta. Mais
tas puikus!

Norėčiau padėkoti vyr. sk. Vaitkevičiui, 
kuris mūsų stovyklai vadovavo. Dėkoju 
vyčiams Mindaugui Gerdžiūnui ir Petrui 
Pukščiui už maisto gamybą. Širdingas ačiū 
pastovyklės vadovams vyr. sk. J. Traš- 
kienei ir vyr. sk. A. Gerdžiūnui už rūpestį. 
Ir taip noriu padėkoti visiems už tokią 
gražią stovyklą. Bet gal sekančią stovyk
lą galės padaryti lietuviškesnę? Jaučiu, 
kad šitoje stovykloje buvo per daug anglų 
kalbos. Skautininkai pradėjo angliškai kal
bėti net su mokančiais lietuviškai. Turime 
stengtis tarpusavy lietuviškai kalbėti, ar
ba pas mus bus kaip Škotijoje ir Brazili
joje, o tai dabar prasideda darytis Angli
joje — lietuvybė skleidžiama svetimoj 
kalboj!

Danutė, 15.8.84

VOKIETIJA
LKD KVIEČIA l KULTŪRINI 

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

rengiamas kultūrinis savaitgalis. Pradžia 
— IX.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 jau buvo skelbta praėjusios 
savaitės laikraščio numeryje.

Koncertas vyks Lauterbadstrasse. Kur- 
haus PALMENWALD.

Po koncerto šaltas bufetas p. dr. Veigel 
bute.

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

(LKD valdybos vardu A. Palavinskas

BALANSAS

LSS EUROPOS RAJONO ŠV. KAZIMIERO 
VARDO 35 SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLOS PINIGINĖ APYSKAITA

PAJAMOS
Stovyklautojų mokestis--------- £520.00
Aukos----------------------------------- £931.40
IŠ VISO: £1451.40

IŠLAIDOS 
Maistas — — — — — — £1153.74 
Transportui, vaistams, pašto 
ženklams ir reprezentacijai — 143.86 
IŠ VISO: £1297.60

Pajamos —--------
Išlaidos--------— — — —
Likutis:

£1451.40
£1297.60

£153.80

Stovyklavo 56 stovyklautojai. 3 stovyk
lautojai — nepilną laiką.

Svečiai atleisti nuo stovyklinio mokes
čio. Škotijos stovyklautojams, dėl tolimos 
kelionės ir didelių išlaidų, stovyklinis mo
kestis buvo sumažintas.

Likutis įtrauktas į bendrą rajono kasą 
ir ieškoma pirkti „Marquee' palapinę, kad 
stovyklautojai lietingame ore turėtų pas
togę.

Pinigines apyskaitas tikrino s. St. Br. 
Vaitkevičius — LSS Europos Rajono Va
das ir Stovyklos Viršininkas.

Lėšų ir sąskaitų tvarkytojai:

v. s. J. Masiauskas
s. A. Jakimavičius

PADĖKA

Šv. Kazimiero Jaunimo Globėjo ir skau
tų Patrono, 500 metų mirties atžymėjimo 
sukakties ženkle, po įvykusios L.S.S. Eu
ropos Rajono šv. Kazimiero vardo 35-os 
skautų stovyklos, daug kam turime būti 
dėkingi.

Tepasiekia mūsų nuoširdus skautiškas 
ačiū visus brangius rėmėjus ir visas or
ganizacijas bei draugijas: DBLS skyrius, 
jų valdybas, narius, klubus, jų valdybas, 
narius, draugijas, valdybas ir narius, pa
vienius rėmėjus, aukotojus, aukų rinkė
jus, tėvelius, globėjus, — VISAS ir VISUS.

Skautišką ačiū tariame Sodybos atosto
gautojams ir tiems, kurie nepagailėjo atos
togų ar laisvalaikio ir padėjo mums kurtis 
Sodyboje, parėmė, dovanoms apdovanojo 
ir apsilankė į stovyklos uždarymo iškil
mes. AČIŪ.

Ypatingą padėką reiškiame DBLS-gai, 
LNB, Nidos klubui, Sodybos vedėjams K. 
Vyt. Andruškevičiams, „Europos Lietuvio“ 
redakcijai, Lietuvos Atstovui V. Balickui, 
P. B. M. Varkalams, VI. Dargiui, kun. J. 
Sakevičiui, kun. A. Gerybai, K. B. Barė- 
nams, H. V. Gasperams, Z. V. Jurams, St. 
Bosikiui, „Gintaro“ vyresnėms sesėms ir 
skautams vyčiams už aplankymą mūsų 
stovyklos, V. O’Brien, A. Waterman, J. 
Levinskui, Pr. Požerskiui su ponia, E. Šo
vai, P. R. Popikams, A. G. Ivanauskams,
L. Galkauskui, J. Vilčinskui, M. Gerdžiū
nui, P. Pukščiui, kun. St. Matuliui, MIC,
J. H. Booth, V. Puodžiūnui, A. Kuliukui, 
St. Kasparui, A. Jakimavičiui, S. Miknai- 
čiui, LSS Tarybos Pirmininkui už ženklus 
ir literatūrą, J. V. Sližiams, M. Gelvinaus- 
kienei, Z. Mockui, P. Mašalaičiui, J. Čer- 
nui, V. E. Silnickams, R. Masiliūnui, T. 
Phil'pott, Br. Zinkui, Kanty (Škotija), O. 
Ramonienei, J. E. Damoševičiams, A. G. 
Važgauskams, VISOMS IR VISIEMS, 
skautiškas AČIŪ!

Seserišką ir brolišką padėką reiškiame
K. M. Barėnams ir V. Gasperienei bei St. 
Bosikiui, kurie laike metų įdėjo daug šir
dies, laiko, darbo ir lėšų, paruošdami įžy
mių žmonių biografijas ir darbus lietuviš
kos istorijos apžvalgos knvgutėi, lietuvių 
ir anglų kalbomis, ir jas įteikus skautų 
vasaros stovyklos metu skautams. Tai yra 
didelis indėlis lituanistinėje srityje, kad 
per ištisus metus jaunimas namuose turės 
27 .puslapių knygutę, lietuvių ir anglų kal
ba, mokytis, M. Barėnienės ir V. Gasperie- 
nės stovykloje pradėtas lituanistines pa
mokas.

„LITHUANIA" knygutė yra labai pa
traukli, pareikalavusi laiko, darbo ir Vi
dos Gasperienės kietų pastangų išverčiant 
į anglų kalbą, palaikant ryšius su K. M. 
Barėnais, stovyklai atiduodant savo atos
togas, instruktuojant stovyklautojus. Be 
to ji dar parėmė stovyklą 6 svarais, o K.
M. Barėnai 22 sv. ir St. Bosikis 10 sv. Tai 
gražus lietuviško darbo supratimas, kad 
toji skautiška ugnelė ir skautiškas idealas 
neužgestų jaunimo širdyse. Labai nuošir
dus ir skautiškas ačiū!

Jei nepaminėjome vieno kito, prašome 
mums atleisti. Skautiškas AČIŪ VISOMS 
ir VISIEMS!

s. St. Br. Vaitkevičius
Stovyklos Viršininkas 

v. s. J. Masiauskas
Stovyklos Adjutantas
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