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TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 8 — Tautos šventė yra 

šviesus žiburėlis Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo laikotarpyje. 
Amžinai neužmirštamas, paliks mu 
sų tautos istorijoje ateinančioms 
kartoms.

Tautos šventė buvo svarbi ne
priklausomo Lietuvos gyvenimo die 
nomis, ji svarbi ir šiandien vergau
jančiai tautai ir mums išbarsty
tiems laisvajam pasauly. Tautos 
šventė jungia tris, lietuvių tautai 
labai reikšmingus, istorinius mo
mentus. Jų dėka ji pajėgė išlaiky
ti savo gyvybę, prisikelti laisvam 
gyvenimui ir nepalūžti po žiauria 
komunistine priespauda.

Tautos šventė nukelia mus į di
dingą kunigaikščių gadynę. Į tą 
laikotarpį, kada Lietuva buvo di
di ir stipri, ir ne vienas priešas at
sikando dantis bandęs jos sienas 
pulti ir tautą pavergti. Tos didybės 
viršūnėse istorija ir mini rugsėjo 
8, kaip Vytauto Didžiojo Karūna
vimui paskirtąją dieną. Tas laiko
tarpis lietuviui buvo ne vien pasi
didžiavimu, bet stiprino jo dvasią 
ir žadino laisvės troškimą.

Tautos šventė mums neužmirš
tamai brangi ir todėl, kad ji yra 
neatskiriama Vasario 16 tąsa. Ji 
suteikia Vasario 16 d. akte paskelb
tiems idealams ir siekimams pilnu
tinę prasmę ir išryškina įgyvendi
nimo turinį. Skatindama, laisvėje 
gyvenusią tautą, kurti laimin
gesnį rytojų ir prisimindama, kad 
nieko žmogaus gyvenime nėra bran 
gesnio, kaip gyventi laisviems tėvų 
žemėje.

Pagaliau Tautos šventė mūsų 
tautai brangi ir religiniu atžvilgiu. 
Rugsėjo 8 yra Lietuvą globojančios 
Dievo motinos Marijos gimimo die
nos šventė. Jos globos ir užtarimo, 
visokių negandų ir vergijos dieno
mis, lietuvis ieškojo; ir šiandien, 
komunistinę vergiją nešdama, lie
tuvių tauta pas Šiluvos, Pažaislio ir 
Aušros Vartų Mariją ieško paguo
dos ir maldauja ištvermės.

Ir todėl tie, kurie Tautos šven
tės dienos parinkimu rūpinosi, Rug 
sėjo 8 ne atsitiktinai pasirinko, bet 
gerai apgalvoję, kad kiekvienas 
lietuvis Tautos šventės prasmę ir 
reikšmę suprastų ir rastų joje, kas 
jam brangu.

Tautos šventė, Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo dienomis, bu
vo džiaugsmo ir pasiryžimo šventė, 
šventė primenanti, kaip negausi 
musų tauta kėlėsi iš griuvėsių. Pra
dėjusi kone iš nieko, gyveno savo 
namuose, sodybose, dirbo sau ir 
turtino gražindama Lietuvą naujo
mis mokyklomis, ligoninėmis, moks 
lo, prekybos ir pramonės instituci
jomis. Su pasitenkinimu stebėjo
me kasmet daromą krašto pažan
gą, reikšdami gilią padėką ir pagar
bą tiems, kurie savo darbu, pasiau
kojimu ir gyvybės auka įgalino tau
tą laisvėje gyventi ir žengti kūry
bos keliu.

PASLAPTINGA MIRTIS
Turistai, neseniai grįžę iš Lietuvos, pa 

sakoj a apie Vilniuje pasklidusius gandus, 
jog pastaruoju laiku Lietuvoje vėl buvo 
nužudyti bent du žmonės. Tie „nelaimingi 
atsitikimai“ primena kun. Br. Laurinavi
čiaus nužudymą 1981 m. lapkričio 24 d.

Vienas iš tokių „nelaimingų atsitikimų“ 
įvyko dabar Vilniuje š.m. gegužės 22 die
ną. Greit važiavusi mašina pertrenkė pės
tiems skirtą gatvės dalimi einantį Vil
niaus gyventoją Antaną Slucką. Vairuoto 
jas nesustojo, o sužeistasis buvo nuvežtas 
į ligoninę. Vėliau buvo aiškinama, kad 
mašinos vairuotojas buvęs girtas.

A. Sluckui buvo sulaužyti šonkauliai ir 
sužalotos kitos kūno dalys. Birželio 5 d. 
jam buvo padaryta operacija, bet po pen 
kių dienų jis mirė. Jis buvo 85 metų am 
žiaus. Nepriklausomoje Lietuvoje daug 
metų dirbo Geležinkelių Valdyboje, kur 
ėjo atsakingas asmeninio skyriaus vedėjo 
pareigas. Po sovietų okupacijos jis buvo 
atleistas iš darbo, bet vėliau vėl dirbo Vii 
niuje ir prieš kelioliką metų išėjo pensi
jon. Jo žmona Aleksandra Marcinkevi
čiūtė, buvusi Kauno Saulės gimnazijos au 
Jflėtinė, mirė 1958 m.

Tragiškai mirusio tėvo liūdi N. Yorke 
gyvenanti Aušra M. Jurašienė-Sluckaitė, 
kartu su savo vyru režisierium Jurašu, 
1975 m. išvykusi iš Lietuvos į Vakarus. 
Aušra Jurašienė pakartotinai kvietė savo 
tėvą į svečius, tačiau sovietų valdžios įstai 
gos vis atmesdavo velionio prašymus leis 

‘ ti jam išvykti 'į JAV.

i.

Deja, neilgos buvo Lietuvos lais
vės dienos, istorijai kartojantis, 
vėl naujas karo gaisras Europoje 
įsiliepsnojo. Jo piktosios ardomo
sios jėgos ir aistros neaplenkė ir 
Lietuvos jaunutę valstybę. Po 22 
laisvo gyvenimo metų, mūsų šalis 
priešo batų buvo sutrempta. Rusiš
kojo komunizmo ordos atnešė lie
tuvių tautai žiaurią vergiją. Tau
tos kamienas, pasilikęs suardyta
me lizde, žiaurioj vergijoj gyven
damas, dirba ir laikosi ten, kur 
musų tautos istorijos pradžia. Jie 
ten gyvena sunkiu gyvenimu, kas
dien, kas valandą persekiojami, 
atkakliai priešindamiesi okupantų 
ir išgamų piktiems kėslams, giliai 
nuslėpdami savo jausmus ir pro 
kietas sučiauptas lupas besiver
žiantį laisvės šauksmą. Tauta, tar
tum uola, nors ir apgriauta, stovi 
nepajudinama ir stipri, nes po kie
tu rezistenciniu šarvu plaka gyva, 
laisvės trokštanti tautos širdis.

Tas karžygiškas musų tautos 
priešinimasis, kova dėl laisvės ir

ŠVIESOS IR GYVYBĖS VERSMĖ

Norėčiau aš ateitį gražią regėti,
Pakelti jaunystės sparnus
Ir Lietuvai laimės didžios palinkėti, 
Surasti į laisvę kelius.
Teblaškosi audros, perkūnas grūmoja,
Teraižo padangę žaibai,
Tėvynei parnešime gražų rytojų,
Nušvis jai garbingi laikai.
O, Lietuva, mūsų šalelė gimtoji, —
Šviesos ir gyvybės versmė,
Tau darbus savuosius šiandieną

aukojant —
Tu mūsų kelionės žvaigždė.

(Eilėraštis gautas iš Lietuvos)

žmogaus teisių, pro geležinę uždan
gą pasiekia ir svetimųjų abejingas 
sąžines.

O mes, kraštą palikusieji, išeida
mi į nežinią, išsinešėme tautines 
tradicijas ir širdyse išugdytą lais
vės ir gimtosios žemės meilę bei 
besąlyginį įsipareigojimą tėvynei.

Deja, dešimtmečiais svetimos ap
linkos veikiami ir asmenišku ger
būviu besirūpindami, nuklydome 
nuo anų įsipareigojimų tėvynei ir 
tautai. Paskendome egoizmo, as
meniškų ar grupinių ambicijų ir 
kasdienio gyvenimo smulkmenų 
klampynėje. Nepaslaptis, kad jau 
ne vienas lietuviškas šeimos židi
nys, lietuviškai kalbai savo duris 
uždarė, ne vienas ir savo lietuviš
ką pavardę, vardą asmeniškos nau
dos sumetimais iškeitė.

Ne geriau ir mūsų visuomeninio 
darbo ir laisvinimo baruose. Pa
vergtoji tauta kovoja ir kraujuoda
ma laukia iš musų apjungtų jėgų 
darbo ir paramos. Deja, neperse- 
niausia, tik iškilmingas susitari
mas pasirašytas tokiam apjungto 
darbo pasitarimams pradėti. O ka
da tikrai vieningo darbo sulauksi
me — vienas Dievas težino.

Tautos šventės proga, suraskime 
drąsos giliau į save pažvelgti ir pa
klausti: ar tikrai yra viskas, ką aš 
galėjau padaryti lietuvybės išlaiky
me ir pavergtai tautai materialiai 
ir moraliai padėti. Netenka abejo
ti, jeigu leisime savo lietuviškai są
žinei prabilti, ji mums primins la
bai nemalonią tiesą.

Suraskime laiko ir tėvynės link 
pažvelgti: ten, kur musų gimtinė, 
kur musų tėvų namai, kur perse
kiojama musų tauta gyvena. Pa
klauskime save, ar dar prisimena
me tuos, kurie prie Širvintų ir Gied 
raičių žuvo. Ir tuos, kurie Lietuvos 
miškų žaliąjį samanų patalą ir dul
kinų turgaviečių grindinį savo krau 
ju aplaistė. Ar prisimename visus 
tuos tamsiuose kalėjimuose ir Sibi
ro taigose kalinamus ir nukankin
tus. Jie iš anksto žinojo savo liki
mą ir nepabūgo.

Gi mes, be jokių persekiojimų 
laisvėje gyvendami, pamiršome sa
vo pareigas kraštui ir tautai, 
esam daugiau susirūpinę gyvenimo 
smulkmenomis ir „kova su vėjo 
malūnais“.

Broli, Sese! Tautos šventę minė
dami, prisiminkime, kad tautos pa
vienis narys, nevertinantis savųjų 
tradicijų, užgesinęs meilės žiburė
lį savajam kraštui ir gimtajai kal
bai, yra tartum bedvasis, pilkas ak
muo prie didžiojo kelio. Jis ritasi 
be tikslo, nežinia kur, betkoklos ko
jos paspirtas.

B. H. K.

A» IŠLEIS?
SKUODIS KVIEČIAMAS PROFESORIAUTI VAKARUOSE

Humanitarinių mokslų institutas Brook 
lyno koledže pakvietė prof. Vytautą Skuo 
dį dėstyti ateinančiais mokslo metais New 
Yorke. Brooklyno koledžas yra New Yor- 
ko miesto universiteto padalinys.

Prie šios iniciatyvos nrisidėjo Lietuvių 
Informacijos Centras, kuris koledžo pro
fesūrai prašant, suteikė geologo Skuodžio 
biografinius duomenis.

Prof. Robertas Viscusi, humanitarinių 
mokslų instituto direktorius Brooklyno 
koledže, naudodamasis šiomis žiniomis, pa 
rašė du laiškus: vieną pačiam Skuodžiui, 
kitą TSRS Mokslo Akademijos Žemės 
mokslų direktoriui akademikui A.P. Vino 
gradovui. Laiškus žadėjo perduoti į Mas 
kvą vykstantis mokslininkas, kuris ten 
dalyvavo geologų konferencijoj.

Šiuose laiškuose Viscusi išdėsto, kad jo 
vadovaujamas institutas ruošia paskaitų 
ciklą apie mokslą ir aplinkos apsaugą. 
„Šiam tikslui“, rašo Viscusi, „kviečiame 
prof. Vytautą Skuodį dalyvauti“. Institu
tas sutinka padengti prof. Skuodžio kelio 
nės ir apsigyvenimo išlaidas bei pridėti 
tūkstančio dolerių honorarą.

Laiške Vinogradovui, Viscusi prašo jo, 
kaip aukšto rango mokslininko, pritarti 
šiai iniciatyvai, nes paskaitų ciklo tema 
yra svarbi visam pasauliui. „Aš tikiu, kad 
Jūs... suprasite šio taršos klausimo neati- 
dėliotinumą... Žinau, kad šis pritarimas 
nulems prof. Skuodžio kvietimo įgyven
dinimą“, pabrėžia Viscusi.

Čikagoj gimęs Vytautas Skuodis buvo 
nuteistas 1980 m. septyneriems metams 
griežto režimo lagerio ir penkeriems me
tams tremties už antisovietinę agitaciją ir 
propagandą. Jis 'buvo atleistas iš docento 
pareigų Vilniaus universitete už „amora
lų elgesį“, nes kratos metu pas jį bute bu 
vo rasta jo parašyta mokslinė studija — 
„Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Skuodis 
taip pat priklausė Lietuvos Helsinkio gru 
pei bei Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komitetui.

Skuodis atlieka bausmę: USSR, 431200 
Barashevo, Mordovskaya ASSR, Tengu- 
shevsky raion, Uchr. ZhKh 385/3-5. Jo 
žmona Irena su dukromis Giedre ir Daiva 
gyvena Vilniuje. Vandentiekio g-vėje 
44-4.

LAIŠKAS PROF. VYTAUTUI 
SKUODŽIUI
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D.G. Profesoriui Vytautui Skuodžiui 
431200 Barashevo 
Mordovskaya ASSR 
Tengushevsky raion 
Uchr. ZhKh 385/3-5 
Gerbiamas Profesoriau Skuodi,

Brooklyno koledžo humanitarinių moks 
lų institutas yra pagrindinis organas in
telektualinėm ir tarpmokslinėm svarsty- 
bom Brooklyno koledže. New Yorke mies 
to universiteto padalinyje.

Brooklyno koledžo geologijos fakulteto 
dekanui profesoriui Cherukapalli Nehru 
institutas kviečia Jūs kalbėti simpoziumų 
cikle, kuris yra planuojamas ateinančiais 
mokslo metais apie griežtųjų mokslų 
santykius su aplinkos apsauga. Mes norė
tumėme, kad Jūs šią temą pristatytumėte

VATIKANAS NEPRIIMA MASKVOS VETO
POPIEŽIUS VIS DAR NORI APLANKYTI LIETUVĄ

Londono dienraščio „The Guardian“ 
korespondentas pranešė iš Romos (VIII. 
27):

„Vakar popiežius pakartojo, kad jis vis 
dar tikisi aplankyti Lietuvą. Prieš tai Va 
tikanas davė suprasti, jog sovietų val
džia nesutiko leisti popiežiui nuvykti į 
šv. Kazimiero, Lietuvos patrono, 500 me
tų mirties sukakties minėjimą Vilniuje.

Per sekmadieninį pasirodymą savo va
saros rezidencijos Castelgandolfo balko
ne, popiežius taip pat priminė Maskvai, 
kad iki Lietuvos jam „tėra dviejų valan
dų skridimo atstumas“.

Lietuvos vyskupai, kuriems praėjusių 
metų balandžio mėnesį 'buvo leista pirmą 
kartą po 38 metų atvykti į Romą, pakvie 
tė popiežių apsilankyti Lietuvoje. Tuo lai 
ku popiežius nedavė konkretaus atsaky
mo, bet Vatikano diplomatai tą klausimą 
tyrinėjo.

Kad popiežius pasirinko vakar vėl Iš
kelti viešumon Sovietų veto, ir kad jis tą 
padarė pats asmeniškai, tai rodo, jog jis 
ragina Sov. Sąjungą atsakyti Ir galbūt, 
pakeisti nusistatymą. Anksčiau jis plana
vo trumpą vizitą, net nenakvojant Vilnių 
je. Dabar jis priminė rusams, kad jie dar 
turės progos atsakyti jam „taip“ ar „ne“ 
po trijų metų, kada Lietuvos Bažnyčia 
švęs savo krašto krikšto 600 metų sukak
tį. Iš pusketvirto milijono Lietuvos gyven 
tojų apie 80% yra Romos katalikai. 

iš Jūsų perspektyvos, turint plačią patir
tį hidrogeologijos ir geologijos inžinerijos 
srity.

Simpoziumų ciklas vyks pirmadienio va 
karais nuo 1984 lapkričio mėn. ligi 1985 
gegužės mėn. Mes mielai laukiame Jūsų 
įnašo šiose sesijose.

Jei galite dalyvauti, mielai Jus aprūpin 
sime kelionės ir apsigyvenimo išlaidomis, 
pridėdami ir tūkstančio dolerių honorarą.

Nuoširdžiai viliamės, kad galėsite prie 
šios tarptautinės iniciatyvos prisidėti, svar 
stant svarbias šiuolaikinio pasaulio terši
mo problemas.

Su geriausiais linkėjimais,
Jūsų

Profesorius Robert Viscusi
Humanitarinių mokslų instituto 

direktorius

LAIŠKAS AKADEMIKUI
A.P. VINOGRADOVUI

1984 liepos 31 
Akademikui A.P. Vinogradovui 
žemės mokslų direktoriui 
TSRS Mokslo Akademija 
Maskva V-71 
Leninsky Pr. 14 
Gerbiamas Akademike Vinogradove,

Humanitarinių mokslų institutas Brook 
lyno kolegijoje New Yorke miesto uni
versitete buvo įsteigtas 1972 metais su 
tikslu ugdyti intelektualinius mainus tarp 
įvairių mokslo šakų. Vienintelis organas 
didžiajame NewYorko miesto universite
te yra humanitarinių mokslų institutas, 
kuris rengia konferencijas, simpoziumus, 
paskaitas ir kursus, liečiančius bei tirian 
cius rūpimiausias problemas dabartiniuo
se akademiniuose tyrimuose.

1984-85 mokslo metais institutas planuo 
ja surengti simpoziumų ciklą, kuris ap
žvelgs dabartinių mokslinių tyrimų santy 
kius su aplinkos apsauga. Šiam tikslui 
kviečiame profesorių Vytautą Skuodį da
lyvauti. Mes norime, kad prof. Skuodis 
šią temą pristatytų iš savo plačios patir
ties hidrogeologijos ir geologijos inžineri
jos srityje. Ryšium su tuo aš drįstu pra
šyti Jūsų malonios pagalbos kvietimą 
persiunčiant prof. Skuodžiui.

Klausimai, kurie bus liečiami šiuose 
simpoziumuose yra svarbūs visam pašau 
liui. Jokia kita tema nereikalauja tokio 
absoliutiško bei būtino mokslinio ben
dradarbiavimo Ir geros valios tarp vado
vaujančių industrinių kraštų. Aš tikiu, 
kad Jūs, kaip aukšto rango mokslininkas 
ir kaip Žemės mokslų pirmininkas TSRS 
Mokslo Akademijoj, suprasite šio taršos 
klausimo neatidėliotinumą. Todėl ir esu 
tikras, kad Jūs pritarsite šiai iniciatyvai. 
Žinau, kad šis pritarimas nulems prof. 
Skuodžio kvietimo įgyvendinimą.

Brooklyno koledžo ir New Yorko mies
to universiteto vardu aš dėkoju Jums už 
dėmesį šiam svarbiam reikalui.

Su geriausiais linkėjimais,
Jūsų
Prof. Robert Viscusi

Humanitarinių mokslų instituto 
direktorius

Šv. Kazimieras yra ir Lenkijos patronu.
Popiežius pabrėžė Romos katalikų Baž

nyčios solidarumą su Lietuvos Bažnyčia, 
kuri esanti „stipri ir ištikima, nepaisant 
vargų ir sunkumų, kuriuos ji pergyveno 
istorijos bėgyje“.

VOKIETIJOS SPAUDOJE
Visi didieji Vak. Vokietijos laikraščiai 

išspausdino pranešimus apie Maskvos at 
sisakymą leisti Popiežiui aplankyti Lietu
vą.

DIE WELT (VIII.27) paskelbė savo Ro 
mos korespondento ilgą pranešimą ir ko
mentarą, kuriame sakė, jog pasaulio galy 
bė bijo žmogaus, iš kurio vienu laiku Sta 
linas tyčiojosi, klausdamas: kiek popie
žius turi divizijų?

FRANKFURTER ALLGEMEINE (VIII. 
27) sako, kad Maskvai atsisakius 'įleisti 
Popiežių ir kardinolą Casarolį, santykiai 
tarp Vatikano ir Sov. Sąjungos turės pa
blogėti.

FRANKFURTER RUNDSCHAU (VIII. 
27) paskelbė savo Romos korespondento 
pranešimą, kuriame sako, jog Maskva ne 
pageidauja Popiežiaus apsilankymo prie 
šv. Kazimiero karsto Vilniuje.

Bonos dienraštis GENERAL-ANZEIGER 
(VIII.27) taip pat išspausdino ilgą prane
šimą apie Maskvos atsisakymą leisti Po
piežiui apsilankyti Vilniuje. Laikraštis sa 
ko, jog tuo klausimu tarp Vatikano ir

LIETUVOJE
Mirė Mykolas Karka

Panevėžyje mirė muzikas Mykolas Kar
ka. Jis harmonizavo liaudies dainas, kūrė 
originalias, rašė muziką dramos spektak
liams, operetes, dirigavo chorams.

M. Karka gimė 1892 m. Troškūnų vals
čiuje, Samarkėlių kaime. Vilniuje 1912 me
tais baigė J. Montvilos mokyklos muzikos 
kursus. Nuo 1918 m. apsistojo Panevėžyje. 
Kiekvienas grūdas svarbus

„Nepalikime laukuose nė varpos, kiek
vieną grūdą — į aruodą“, ragina „Tiesa“ 
kolūkiečius, skelbdama pjūties darbštuo
lius. Daugiausia grūdų prikūlė: pirmoje 
ekonominėje grupėje — Laimutis Lėliu
kas (327 tonas); antroje — Leonas Talač- 
ka (268 t.); trečioje — Kazimieras Kalnie
tis (230 t.); ketvirtoje — Mečislovas Te- 
tianecas 238 t. per savaitę).

„Taikos“ kolūkio pjūties pirmūno Algio 
Jurgaičio kombainą papuošė penkios 
žvaigždutės — prikulta daugiau kaip 500 
tonų grūdų.
Diplomatų viešnagė

Rugpjūčio mėn. vidury Lietuvoj tris die
nas viešėjo 22 užsienio valstybių diploma
tinių misijų, akredituotų Maskvoje, vado
vai, atsakingi ambasadų darbuotojai. Ap
lankė Vilnių, Trakus, Kauną ir Jurbarko 
rajono Mičiurino sodininkystės tarybinį 
ūkį.
„Padarei klaidą — netekai grūdo“

Rugpjūčio 7 d. „Tiesoje“ buvo išspaus
dintas reidas „Padarei klaidą — netekai 
grūdo“. Jame rašyta, kad kai kuriuose 
Jonavos rajono ūkiuose kombainai ne vi
siškai paruošti darbui sudėtingomis sąly
gomis, nuimant javus patiriama grūdų 
nuostolių.

Rugpjūčio 9 d. dėl šiame straipsnyje iš
keltų trūkumų įvyko neeilinis rajono liau
dies kontrolės komiteto posėdis. Posėdyje 
„Auksinės varpos“, Panoterių kolūkių bei 
Bukonių tarybinio ūkio vadovai ir specia
listai nubausti drausminėmis nuobaudo
mis.
Naujas kraštotyros muziejus

Kupiškyje atvėrė duris naujas kraštoty
ros muziejus. Į restauruotą XVII amž. 
valsčiaus mokyklą — vietinės reikšmės 
architektūros paminklą — perkelta per 12 
tūkstančių eksponatų.

NETVARKA KOLCHOZUOSE
Vilniaus TIESA (VIII.15) pranešė, kad 

Lietuvos TSR ministrų tarybos speciali 
komisija apsvarstė Trakų rajono žemės 
ūkio valdybos viršininko Z. Rudžio pra
nešimą apie netvarką rajono ūkiuose nui
mant derlių.

Pažymėta, kad rajono ūkiuose labai lė
tai vyksta javapjūtė ir kad pagrindinė to 
atsilikimo priežastis yra ta, kad ūkiai bu 
vo blogai pasiruošę tam darbui. Javapjū
tės mašinos yra blogai prižiūrimos, o su
gedusios — lėtai taisomos. Dėl šios ir ki 
tų priežasčių kasdien vidutiniškai nedir
ba 13-17 procentų ūkiuose esančių kombai 
nų. Atsirado 48 kombainai, kurie visai ne 
turi šeimininkų, „žemės ūkio technikos“ 
dirbtuvės dažnai blogai suremontuoja 
jiems pasiųstas mašinas.

Kombainininkų darbas neteisingai verti 
namas, o ūkio darbai neseka vienas kitą, 
kaip turėtų būti. Atsiliekama tvarkant 
šiaudus ir neišnaudojamos galimybės pa
šarų kiekiui padidinti. Lėtai pjaunami ato 
lai, neįstengiama gausinti šieno atsargų.

Daugelis ūkių blogai ruošiasi žiemken
čių sėjai. Iki nustatyto laiko tesuarta 52 
procentai jiems Skirtų plotų. Mažai jų 
patręšta organinėmis trąšomis. Nepaten
kinamai ruošiama sėkla.
Vilniaus biurokratai, išklausę pranešimą, 

pareikalavo, kad rajono agropramoninio 
susivienijimo taryba „imtųsi veiksmingų 
priemonių darbų spartai ir kokybei užti
krinti“. Ūkiai privalo laiku įvykdyti grū
dų pardavmo valstybei planą.

Mano jaunystės draugui
JONUI MIKALAUSKUI mirus, 

Jo dukrai, tėvui, broliams ir seserims 
Lietuvoje 

reiškiu gilią užuojautą.

Pr. Kotkis

Maskvos vykusios slaptos derybos, kurios 
nedavė teigiamų rezultatų.

Vokietijos radijas taip pat plačiai ko
mentavo Popiežiaus kalbą, pasakytą sek
madienį, rugpjūčio 26 dieną Castelgandol
fo vasaros rezidencijoje, kur pats Popie
žius pasakė apie savo norą dalyvauti šv. 
Kazimiero 500 metų mirties sukakties mi 
nėjime Vilniuje ir Maskvos veto.

1
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LIETUVOS
20. PIRMOJI ŠVENTOJO 

BIOGRAFIJA
Popiežiaus legatas per gana trumpą lai

ką pravedė liudininkų apklausinėjimus ir 
surašė informacinio proceso aktus. Lap
kričio 23 d. viskas buvo baigta ir paruoš
ta siųsti i Romą. O vysk. Ferreris, kaip 
matėme, 'į Vilnių atvyko pirmąjį rugsėjo 
sekmadienį, t.y. to mėnesio 2 oieną. Taigi, 
visam procesui sugaišta tik apie pustre
čio mėnesio. Visai nedaug, jei palyginsime 
su uz trijų metų Krokuvoje pradėtu pana 
siu šv. Jacinto kanonizacijos procesu. Jam 
prireikė net šešiolikos mėnesių. Tačiau 
svarbu nepamiršti, kad vysk. Jjerreris Ka 
zimiero bylai galėjo skirti visą savo lai
ką, o Jacinto atveju bylą vedė Krokuvos 
vyskupas pagalbininkas ir vienas iš kapi
tulos kanauninkų, kuriems skubėti nebu 
vo ko; be to, jie tuo pačiu metu turėjo eiti 
savo įprastąsias pareigas.

XV ir XVI amžiais jau buvo nusistovė
jusi griežta tokių procesų tvarka. Jų vyks 
mas buvo panašus į teismo posėdžių vyks 
mą. Buvo sudaromas tribunolas, apklau
sinėjami liudininkai; iškviesti liudijimui 
asmens pirma turėjo prisiekti, jog jie sa
kys teisybę. Jie turėjo tiksliai atsakyti į 
iš anksto suformuluotus klausimus. Vis
ką pažodžiui užrašinėjo notaras. Kaip pa 
žymėta trumpoje Kazimiero biografijoje, 
vyskupui Ferreriui bylos metu asistavo 
trys Lietuvos vyskupai: Jonas iš Lietuvos 
kunigaikščių, Vilniaus vyskupas; Jonas 
Pilipavičius (Filipowicz), Kijevo vysku
pas; ir Jokūbas iš iMiechowo, titul. Kalios 
vyskupas, Vilniaus sufraganas.

Nėra tiksliai žinoma, ar, procesą užbai
gus, jo aktus vysk. Ferreris tuojau išsiun 
tė į Romą, ar gal juos vežėsi su savimi, 
kai 1521 m. vasaros pabaigoje grįžo į Am 
žinąjį Miestą. Vilniuje popiežiaus legatas 
pabuvo dar po to apie porą mėnesių ir tik

NAUJOS KNYGOS
Joniškėlio apskrities partizanų atsimini 

mai. P. Gudelis. 37’3 psl.. Daug anuometi 
nių nuotraukų. Tai jau autoriaus ketvirta 
knyga iš atsiminimų serijos apie partizanų 
nepriklausomybės kovas 1918-19 m. Kny
gos kaina 20 DM. Negalintiems užsimokė 
ti, knyga pasiunčiama nemokamai, apie 
tai pranešant autoriui.

Knyga gaunama: P. Gudelis, Huettel- 
brett 14, 6786 Lemberg. W. Germany, ar
ba pas ekspeditorių: Mrs. J. Palšis. 5718 
S. Richmond St., Chicago, Ill. 60629. USA.

Baltos vėliavos. Jurgis Gliaudą. Roma
nas. 275 psl. Nidos Knygų Klubo leidinys 
Nr. 106. 1984 m. Kaina nariams 4 sv.

Lietuvių sukilimas Vilniuje 1941 metais. 
Vytautas Rimkus. (Iš asmeniškų prisimini 
mų ir išgyvenimų). 94 psl. Iliustracijos 
E. Matuko. Knyga parašyta 1982 m. Išlei 
do Nidos Knygų Klubas. Leidinys Nr. 107. 
Kaina nariams 2 sv. Įvadas Stasio Žy
manto.

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
1521 m. apie vasario vidurį išvyko, atro
do, atgal į Torunę, kur tuomet buvo apsi 
stojęs karalius Žygimantas. Vysk. Ferreris 
paliko Lenkiją apie tų metų liepos mėne
sį; rugpjūčio 23 d. jis lankėsi Venecijoje. 
Taigi Roma pasiekti galėjo anksčiausia 
rugsėjo mėnesį, kai popiežius buvo jau ne 
stiprios sveikatos ir už trijų mėnesių mi
rė.

Jokios žinios neturime apie Kazimiero 
informacinės bylos aktų likimą, bet išliko 
tuo pat metu popiežiaus legato parašytas 
trumpas Kazimiero gyvenimas: „Vita bea- 
ti Casimiri confessoris“. Išliko dėl to, kad 
autorius pasirūpino jį tuoj pat išspausdin 
ti. Nesant anuomet spaustuvės Vilniuje, 
-knygelę išspausdino Krokuvoje. Ji pateko 
į privačias bibliotekas ir taip keliolika eg 
zempliorių pasiekė mūsų laikus. Be to, 
jos tekstą 1668 m. persispausdino garsioji 
Acta Sanctorum serija (Martii, t. I, psl. 
347-351), taip kad vyskupo Ferrerio para
šytas Kazimiero gyvenimas šiandien yra 
nesunkiai prieinamas.

Istorikai sakosi nusivylę tuo humanisto 
vyskupo kūriniu. Graži lotynų kalba, bet 
beveik nieko konkretaus apie karalaičio 
gyvenimą. Iš tiesų, iš Kazimiero vaikys
tės paminėta tik tai, kad jis, antrasis kara 
liaus sūnus, dar vaikas buvęs pavestas ge 
riausiems auklėtojams ir greitai padaręs 
tiek pažangos, jog tuo visus nustebinęs. 
Nėra nė žodžio apie karalaičio nenusiseku 
są žygį į Vengriją, nieko apie jo įvairias 
keliones su tėvu, nieko apie pusantrų me 
tų eitas karaliaus vietininko pareigas. Di 
džiausią teksto dalį sudaro jaunuolio dory 
blų įvertinimas.

Pradžioje autorius keliais žodžiais ap
rašo Kazimiero kilmę. Matyt, vysk. Ferre
ris jau buvo spėjęs susipažinti su Dlugo
šo pirmą kartą raštu paskelbta lietuvių 
kilmės iš romėnų legenda. Ją aiškiai čia 
mini ir kelis kartus prie pavadinimo ,L1- 
tuani* prideda .potius Litaliani* (.Lietu
viai arba veikiau litalai“). Autorius taip 
pat palankiai vaizduoja Jogailos tapimą 
krikščioniu, pamini Lietuvos valdovus Vy 
tautą ir Žygimantą, žavisi garsia kara
liaus Kazimiero šeima. Karalaitį Kazimie 
rą vadina „Inter gemmas speciosissimas 
carbunculus“ — ,tarp žėrinčių brangak
menių rubinas*.

Kadangi popiežiaus legatas Vilniuje 
klausinėjo liudininkus ne Istoriniams jvy 
kiams išryškinti, bet Kazimiero šventu
mui nustatyti, todėl ir klausimai sukosi 
apie jame pasireiškusias dieviškąsias ir mo 
ralines dorybes, apie jo pamaldumą. Die
vo ir artimo meilę, apie nuostabius Dievo 
jame ir per jį parodytus ženklus. Tai at
sispindi ir aptariamame Kazimiero gyveni 
mo aprašyme. Autoriui stovi prieš akis 
šventojo idealas, kokį jis suprantu; į 
šiuos rėmus jis ir mėgina įsprausti tai, ką 
girdėjo byloje apie jaunąjį karalaitį. Ša
lia bendresnio pobūdžio išsireiškimų yra 
ir visai konkrečių duomenų, kuriuos vys 
kūpąs galėjo žinoti tiktai iš liudininkų. 
Ne tik jaunuoliai, bet ir subrendę vyrai į 

Kazimierą žiūrėję kaip į „tyrumo ir skals 
tybės veidrodį“, po rūbais kartais 
dėvėjęs šiurkštesnį drabužį arba miego
jęs ant plikų grindų; degęs nuostabiu pa
maldumų į Švč. Mergelę Mariją. Autorius 
pamini Kazimiero pamėgimą melstis nak
timis prie uždarų bažnyčios durų, jo įtai 
gojimą tėvui karaliui, kad uždraustų sta
čiatikiams statyti naujas ir taisyti griū
vančias cerkves, jo teisingumo jausmą ir 
rūpinimąsi valdiniais, ypač tais, kurie 
buvo neteisingai skriaudžiami; dėl to bu
vęs vadinamas ,pauperum defensor* ■— ,ne 
turtingųjų apgynėjas*. Aprašo jo herojiš
ką ištvermę, saugoj ant nekaltybę, net mir 
ties akivaizdoje. Svarbesnius, čia suminė 
tus įvykius bei epizodus jau lietėme anks 
tyvesnėse apybraižose.

Kazimiero amžininkus, atrodo, labiau
siai paveikė jo nuoširdumas, gerumas ir 
nepaprasta artimo meilė. „Našlėms, ma
žiems našlaičiams, nelaimių prislėgtiems 
jis buvo ne tik gynėjas, ne tik globėjas,

Bulvinių blynų ratelius!
(31-JI LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ AUGSBURGE)

Laikraščių redaktoriai nori, kad 
svarbesnieji lietuviškojo gyvenimo įvy 
kiai per spaudą pasiektų platesnius vi
suomenės sluoksnius. Tačiau ne visa 
da aprašymai laikraščiuose būna išsa
mūs. Neretai juose pasigendi pačių 
įdomiausių dalykėlių.

Savaitės korespondentai neparašo, 
kodėl po paskaitų ploja. Gal būna to
kių, kurie ploja dėl to, kad pasibaigė. 
Be to, ne visi plojimus mėgsta. Būna 
tokių, kurie gilių minčių sūkury pri
merkia akis, kad galėtų dar giliau susi 
mąstyti. Tokiems plojimai trukdo.

Vienas Studijų savaitės klausytojų 
skundėsi, kad jam per diskusijas balso 
neduoda. Bet ir pasiprašydavo nelai
ką: kai jau reikdavo eit pietų valgyti. 
Čia nei moderatoriai nei publika ne
buvo linkę daryti kokių nuolaidų. Su 
paskaitomis kaip ten bebūtų, bet į vai 
gomuosius rinkdavosi visi. Be studijų 
galima ir visai neblogai pragyventi, 
bet be pietų — ne! Gi valgyti Augsbur 
ge davė labai gerai. To niekas nei ne
bandė paneigti, nors šiaip jau visokios 
kritikos buvo pasigirdę. Todėl lieka 
neaišku, kodėl buvo nubalsuota kitais 
metais studijų savaitę šaukti Italijoje. 
Matyt, dauguma jau pasiilgo makaro
nų. Ir daktarai sako, kad vienodas 
maistas nėra labai sveika, kad jį rei
kia laikas nuo laiko pakeisti. 

bet tiesiog tėvas, sūnus ir brolis“ — rašo 
vysk. Ferreris Ir tuojau prideda: „Reikėtų 
parašyti storą istorijos knygą, jei norėtu
me aprašyti kiekvieną jo iš giliausios 
Dievo ir žmonių meilės atliktą darbą“. 
Autorius čia galįs duoti tiktai santrauką 
to, ką girdėjo ilgai ir kruopščiai pasako
jant apie Kazimierą žymius ir visiško pa 
sitikėjimo vertus asmenis.

Liudininkai tarp kitko šiek tiek užsi
minė ir apie Kazimiero išvaizdą. Šta ką 
rašo vysk. Ferreris: „Pamaldus jaunuolis 
ir Dievo tarnas Kazimieras buvo viduti 
nio ūgio; plaukų spalva kaip žebenkšties: 
tamsiai ruda arba juosva, akys juosvos, 
nosis lygi ir švelniai paraudus, veidas 
grakštus, patrauklus ir pagarbą žadinan
tis; jau iš jo išvaizdos buvo galima spręs 
ti, koks jis buvo savo viduje. Jis buvo gra 
žus išorėje, bet kur kas gražesnis Dievo 
malonės šviesoje“. — Kuo tad labiau ti
kėti: Kazimierą pažinusiųjų liudijimu ar 
šių dienų ateistų, norinčių, kad jis būtų 
buvęs paliegęs, prigimties ir žmonių nu
skriaustas, nelaimingas, svaičiojimais?

Paulius Rabikauskas

Kai kas pageidavo, kad būtų pakeis 
ti ir paskaitininkai. Bet ar iš viso pa
skaitininkų reikia? žmonės turi tiek 
daug ko vienas kitam papasakoti, kad 
vargu ar kas paskaitų ir pasigestų. Vie 
nas dalyvis viešai gyrėsi, kad jis ne- 
mokslininkas. Tad ar nebūt geriau Stu 
dijų savaites kitaip pavaidinti, pavyz
džiui, Pasimatymo ir pasivaišinimo 
savaitėmis. Būtų patrauklesnės ir būt 
smagiau į jas važiuoti.

Be to, publika jau pradeda įtartinai 
žiūrėti į paskaitininkus. Taip vienas 
jų pasakojo apie romanus Lietuvoje. 
O vienas klausytojų, irgi nepėsčias, 
ėmė paskaitininką po jo paskaitos ir 
paklausė: ar tu tuos romanus, apie ku
riuos šneki, esi ir skaitęs? Žinoma, kad 
iš paskaitininko tik vieno atsakymo ir 
galėjai laukti — kad skaitė. Juk jeigu 
ir nebūtų skaitęs, tai negi ims ir vie
šai prisipažins, kad neskaitė. Bet liu
dininkų paskaitininkas nepristatė. O 
šitaip giliau galvojančiam klausytojui 
ir liko neaišku, ar skaitė, ar neskaitė?

Ar nereikėtų paskaitininkus kiekvie 
ną kartą patikrinti, ar jie iš viso moka 
skaityti? O anas klausėjas būt galė
jęs paskaitininką suvaryti į ožio ragą 
šitokia pastaba: jeigu šneki apie kitų 
romanus, tai ar pats esi jau kokį ro
maną parašęs? Ir jeigu parašei, tai ko 
dėl to romano niekur nematyti? O jei 
gu neparašei, tai ir nešnekėk.

Kitas paskaitininkas kalbėjo apie 
Lietuvos kaimyną Latgalą. Pasirodo, 
kad latgalius lietuviai jau yra turėję 
po savo valdžia. Per diskusijas buvo 
galima laukti pasiūlymų, kaip latgalus 
atsiimti. Bet nieko panašaus! Net ir di 
dieji Bandruomenės vadai tuo klausi 
m u neišsitarė. Stoka iniciatyvos?

Bet tai toli gražu nereiškia, kad 
diskusijos būdavo neįdomios, paskai
toje apie egzodą (lietuvių pasitrauki
mą iš Lietuvos) paskaitininkas kėlė 
bėgimo prasmės klausimą: kodėl lie
tuviai bėgo? Iškilo ir užsienin išsineš
tos lietuvybės išlaikymo klausimas, — 
labai aktualus. Tam reikalui vienas 
diskusijų dalyvis tarp kitko pasiūlė 
steigti bulvinių blynų kepimo ratelius 
(aišku, kad lietuviškų blynų!). Ir iš 
tikrųjų, Studijų savaičių moderatorių 
negarbei reikia pasakyti, kad jie per 
tuos 31 metus, ruošdami studijų savai 
tęs, nė vienos paskaitos nesuruošė apie 
bulvinių blynų, bulvinių dešrų, kuge
lio ir cepelinų reikšmę lietuvybės iš
laikyme. O jeigu jau tokiai temai būtų 
sunku rasti paskaitininką, tai ar nebū
tų galima Studijų savaičių dalyviams 
kepti blynus. Savaitei pasibaigus skirs 
tytųsi prisikrovę lietuviškos dvasios. 
Būtų galima net ir pasverti suvažiavu 
sius prieš Studijų savaitę ir po jos. Re
zultatai tada būtų aiškūs.

Bet publika į šį pasiūlymą beveik 
nereagavo. Ratelis liko neįsteigtas. Ne 
žinia dėl ko? Gal kalti buvo karščiai, 
o gal geras maistas. Tokiais atvejais 
patriotizmas dažniausiai susilpnėja. O 
paskaitininkas būt galėjęs kalbėti ir 
lengvesniu klausimu: ne apie tai, ko
dėl lietuviai bėgo, o kaip jie bėgo. Ta
da lengviau įsijungti į diskusijas, ir 
jos galėtų tęstis ištisą dieną.

Po ateinančios Studijų savaitės Ita 
ilijoje buvo nutarta kitą ruošti Austri 
joje. Aišku, kad po makaronų daugu 
ima vėl panorės pakeisti maistą. Bet 
kas svarbiausia, planas sudarytas, te
gu ir ne penkmečiui, tai vis dėlto jau 
dvimečiui. O tai reikia laikyti pažan
ga. Bet iki penkmečio plano vargu ar 
kada dasivarys.

Svarbi pastaba: jeigu kas jaustųsi 
čia nepaminėtas, ir tuo pačiu nūs 
kriaustas — tesikreipia į redakciją. 
Pagal išgales prašymai bus patenkinti. 
Bet jau iš anksto reikia pasakyti, kad 
visko aprašyti neįmanoma. Tada lai
kraštis turėtų išeiti daug storesnis, ir 
visi turėtų prenumeratą užsimokėti.

B. Pamuštpentis

BALYS GAJAUSKAS

OKUPUOTOJI LIETUVA
2.

Jie kūrė naujo tipo imperiją, tad tautinį klausimą per
žiūrėjo iš pagrindų. Jie atsisakė grubios nutautinimo ir 
rusinimo politikos, pakeitę ją lanksčia, iš pirmo žvilgsnio 
sunkiai įžiūrima. Caro imperijas praktika parodė, kad 
žmones sunku nutautinti ir jėga primesti jiems svetimą 
kalbą. Tad bolševikai paskelbė, jog visos tautos lygiatei
sės. Ar ne pažangu? Tautų lygybės šūkiai iš tiesų patrauk
lūs ir bolševikai jais sumaniai naudojosi. Juk ne visos tau
tos galėjo perprasti jų tikslus. O patirties apie tų šūkių 
įgyvendinimą dar nebuvo. Bolševikai imperijos kūrimo 
metų stengėsi kuo plačiau paskleisti savąją propagandą. 
Lengviausiai tai padaryti galima buvo žmonių gimtąja 
kalba. Bet vėliau, kai jau tvirtai laikė valdžią savo ranko
se, bolševikai ėmė primetinėti kitoms tautoms rusų kalbą. 
Per 60 metų rusinimo metodai kito, tobulėjo, tapo klas
tingesnį ir akiplėšiškesni. Jau praėjo beveik 4 dešimtys 
okupacijos metų ir dabar aiškiai matome, kaip rusinimo 
nuodų stengiamasi įleisti į kiekvieną tautos ląstelę. Kad 
lengviau būtų tokią politiką užmaskuoti, dabar rusų kal
ba įvelkama į naują rūbą. Ji pavadinta „tautų bendravi
mo kalba“. Ir rusinimas yra sudėtinė „internacionalinės“ 
politikos dalis. Pagal ją ta tauta yra pasidavusi interna
cionalizmui, kuri labiau nutautę jusi, kurioje daugiau girdė 
ti rusų kalbos. Tokia tauta giriama, siekiant užliūliuoti 
jos budrumą ir paskatinti jos duobkasius dar aktyvesnei 
veiklai. Bolševikai atkakliai siekia įtikinti savo bei pasau
lio visuomenę, kad jų imperijoje visos kalbos yra lygiatei
sės ir tautų kultūros klesti. Tai labai veidmainiška politi
ka. Ji teigia kalbų lygiateisiškumą, o kartu siekia įtvirtinti 
rusų kalbą okupuotose šalyse. Okupantai sudaro krašte to
kias sąlygas, kad žmonėms atrodytų, jog pats gyvenimas 
verčia juos išmokti rusų kalbą.

Nuo pat mažens jaunimui diegia rusų kalbą. Oficialiai 
tvirtina, kad rusų kalba mokyklose nebūtina, tai priklau
są nuo tėvų valios. Tėvai galį neleisti vaikų mokytis rusų 
kalbos. Tačiau tėvai suprantą, kokia svarbi rusų kalba ir 
noriai leidžią vaikus jos mokytis. Iš tiesų dauguma tėvų 

net nežino, kad toks pasirinkimas oficialiai galimas. Nie
kas jų neklausia, kai registruoja vaikus į mokyklą: nori 
kad vaikai mokytųsi rusų kalbos, ar ne. Be to, kurie žino 
tokį pasirinkimą, vargu ar išdrįs juo pasinaudoti, nes ga
li užsitraukti įtarimą, jog nelojalūs valdžiai.

Lietuvių mokyklose rusų kalbos programos mažai ski
riasi nuo gimtosios kalbos programų. Mokinius moko rusų 
kalbos nuo pirmųjų klasių, kai vaikai dar neturi gimtosios 
kalbos pagrindų. Rusų kalba beveik sulyginama su lietu
vių kalba. Tokia praktika žemina lietuvių kalbos kokybę 
ir darko gimąją kalbą. Gerai neišmokę lietuvių kalbos vi
durinėse mokyklose, aukštosiose mokyklose studentai nau
dojasi rusiška literatūra, todėl daug sąvokų ir rusų kalbos 
dvasią perkelia į lietuvių kalbą. Rusų kalbai atiduota pir
menybė prieš kitas užsienio kalbas. Todėl mokiniai daug 
blogiau išmoksta anglų, vokiečių, prancūzų kalbas. Vidu
rinės mokyklos išleidžia abiturientus, kurių užsienio kal
bų žinios labai silpnos. Net baigę aukštąsias mokyklas ne
turi šnekamosios kalbos įgūdžių ir blogai supranta raštą. 
Nemokėdami Vakarų Europos tautų kalbų, žmonės nega
li bendrauti su užsieniečiais, negali pasinaudoti literatūra, 
ir tiesioginiai susipažinti su Vakarų kultūra. Tą spragą dali 
nai galima užpildyti naudojantis rusų kalba. Tačiau ne
galima visiškai pasitikėti bolševikų išleidžiama rusų kal
ba Vakarų literatūra. Jeigu jie laiko literatūrą jų ideolo
gijai nenaudinga, tai tokios visai neleidžia ir nutyli, ko
kios kultūrinės vertės ji bebūtų. Dažnai Vakarų kultūrai 
atstovauja antraeiliai ar trečiaeiliai veikalai, jeigu jie pila 
vandenį ant bolševikų propagandos malūno. Tokiu atveju 
šių laikų kultūros proceso neįsivaizduojame arba gauname 
iškreiptą vaizdą.

Vakarų Europos tautų kalbos mums nemažiau svarbios 
negu rusų įkalba. Mes esame Vakarų kultūros šalis ir per 
šias kalbas galime tiesiogiai susipažinti su jų kultūros pa
siekimais. Lietuviai dar nepajuto tiek skaudžių rusinimo 
rezultaų kiek kitos tautos, valdomos bolševikų nuo pat jų 
imperijos įkūrimo. Daugiau negu 20 metų Lietuva buvo 
laisva, šis laikotarpis yra labai svarbus tautos gyvenime, 
nes per tą laiką mes atsigavome po tokios ilgos carinės oku

pacijos, sustiprėjome savo tautine dvasia, tobulinome sa
vo kalbą. Padėjome stiprius pagrindus tolimesniam tau
tos egzistavimui. Mums dabar lengviau atlaikyti nutauti
nimo bangą, kuri plūsta iš Rytų. Tos tautos, kurios nepa
jėgė sukurti savo valstybės kai kilo bolševikų imperija ir 
kurias taip pat ilgai valdė carinė Rusija, yra stipriai su
rusintos.

Sunki dalia Ukrainos. Daug ukrainiečių kalba rusų 
kalba, ypač miestų gyventojai. Kaip ir kitose respublikose 
taip ir Ukrainoje daugiausia dėmesio skiriama rusinimui 
per mokyklas. Valdžia, įvairiomis dingstimis, vietoje uk
rainiečių kalbos įveda mokyklose rusų kalbą. Mokiniai pri
versti mokytis rusų kalbą, todėl ukrainietiškų mokyklų 
sparčiai mažėja, o rusiškų daugėja.

Mūsų kaimynų baltarusių padėtis dar blogesnė, negu 
ukrainiečių. Tautiškai sąmoningų ir aktyvių žmonių labai 
maža. Pasipriešinimas rusinimui — silpnas, todėl rusų 
kalba baigia išstumti baltarusių kalbą.

„Internacionalizmo“ politikos dėka daug mažesnių 
tautų, taip vadinamoje Rusijos federacijoje išnyko, o li
kusios skurdžiai egzistuoja, šias tautas stipriai rusino car 
rinė Rusija, o bolševikai sustiprino tą procesą. „Rusijos 
Federacijos“ tautos turi savo mokyklas, bet tik formaliai. 
Tai reiškia, kad tik kai kuriose vietose yra mokyklos gim
tąja kalba, dauguma jų— rusų kalba. Tai patraukli vitri
na, žiūrintiems į ją iš toliau ir nesistengiantiems įsigilinti 
į tokios nacionalinės politikos esmę. Rusinimo politikos 
rezultatai toms tautoms yra labai liūdni: dalis jų pamir
šo savo kalbą ir save laiko rusais.

Rusų kalba yra imperijos kalba. Bolševikų praktikoje 
„internacionalizmas“ yra pavergtų tautų santykiai su ru
sų tauta, šios politikos siūlai eina iš Maskvos į periferiją 
(į pavergtas tautas). Taip karštai propaguojamas inter
nacionalizmas, susijęs ir su rusų kalba. Niekas neišdrįsta 
net prasižioti, kad be rusų kalbos yra daugiau, taip vadina
mų broliškų respublikų tautų kalbų. Taigi, to internacio
nalizmo vardan, mes galime vaikus mokyti vidurinėse mo
kyklose ne tik rusų kalbos, bet ir kitų tautų kalbų. Mū
sų kaimynai latviai tikrai broliška tauta. Su jais mes 
bendraujame įvairiose gyvenimo srityse. Mums būtų pra
vartu turėti žmonių gerai mokančių latvių kalbą.

(Bus daugiau)
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XXIII OLIMPIADA
LIETUVA NEGALĖJO DALYVAUTI XXIII OLIMPIADOJE

Išlieka ne tik medaliai, bet ir prisiminimai 
AKili-cioji sporto olimpiada, 1984 m. 

liepos men. M — rugpjūčio 12 d.d. vyku
si Los Angeles, Kalifornijoje, ištisai eilei 
sporumnKų ant kaKio užkabino aukso me- 
aauus. sietuvos sportininkai negalėjo da
lyvauti, nes musų kraštas okupuotas So
vietų nusijos. Jie negalėjo įsijungti nei į 
jų paveigejų gretas, nes Sovietų Rusija at
sisakė atvykti, vertė jų valdomus kraštus 
irgi boikotuoti. Tai beveik visi ir įvykdė. 
Daugiau savarankiškumo turintieji įstengė 
atvykti, o tokių tebuvo dvi valstybės: Ru
munija ir Jugosiavija. Komunistinė Kinija, 
kuii tvarkosi nepriklausomai nuo rusų, 
taip pat dalyvavo.

Kodėl nedalyvavo Sovietų Rusija?
Tikslų atsakymą galėtų išraityti Polit- 

biuras Kremliuje. Visi duomenys rodė, kad 
jie dalyvaus. Skelbta, kad Sovietai jau 
įmokėję keietą milijonų dolerių, nupirkę 
nemaža bilietų. Staiga pradėjo atšalti ir 
visiškai atsisakė dalyvauti.

Turbūt pagrindinis, gal visa nulėmęs, nu 
tarimas neuaiyvauti įvyko po to, kai pa
vergtų tautų atstovai, daugumoje lietuviai, 
latviai, estai, Baitų Laisvės Lygos vardu, 
ėmė skeibti, kad iš Sovietų Sąjungos spor
to rinktinės — gal apie 200 sportininkų 
pabėgs ir prašysis politinio prieglobsčio. 
Tokie tvii tinimai labai sudomino įvairių 
valstybių zurnaiistus, kurie apie tai pas
kelbė nuropos, Azijos, Pietų Amerikos ir 
Australijos spauuoj, piaėiai komentavo 
televizijos, radijo stotys JAV-se. Sovie
tai tuibut suabejojo savo sportininkų „iš
tikimumu tėvynei". Nenorėjo dar vieno 
naujo anekdoto:

„ivas yia kvartetas?“
„Tai Sovietų Sąjungos simfoninis orkest

ras, sugrįžęs iš koncertinės kelionės po už
sienį“.

Dar prieš Sovietų Sąjungos atsisakymą 
dalyvauti šiuose olimpiniuose žaidimuose, 
Baitų Laisės Lyga žinojo, kad atidarymo 
iškilmėms bus pakviestos įvairios tauty
bės, gyvenančios Kalifornijoje, pasirodyti 
su savo tautiniais rūbais, vėliavomis. Kad 
nebūtų keblumų, Baltų Laisvės Lyga pa
prašė raštiško leidimo tokioje eisenoje da
lyvauti.
Keista ir skaudu, bet Olimpinis komite

tas, estntis ir XXIII olimpines iškilmes 
tvarkantis Los Angelėje, nesutiko tokį lei
dimą parašyti.

Lietuviai ir kiti pabaltiečiai reikalą iš
kėlė JAV-jų teisme. Vėl keista, bet JAV-jų 
aukštesnysis teismas (Superior Court) Ka
lifornijoje mūsų teisėtą reikalavimą atme
tė, lyg nebūtume Kalifornijos gyventojai, 
būtume už įstatymų ribų.

Olimpinio komiteto advokatas ir kiti, pa
matę tokį JAV teismo sprendimą, įnešė 
pasiūlymą, kad lietuviams, latviams, es
tams ir Baltų Laisvės Lygai nebūt leidžia
ma tą reikalą toliau keiti kuriame nors 
JAV-jų teisme. Olimpinio komiteto atsto
vai net pasiūlė, kad lietuviai ir baltų gru
pė žygiuotų po Sovietų Sąjungos vėliava, 
nekeltų savo valstybinių vėliavų. Į tai Bal
tų Laisvės Lygos advokatas Jaak Treiman 
atkirto, kad tai būtų, kaip Izraeiliui žy
giuoti po arabų ar PLO vėliava.

Šiuo reikalu nemaža rašė amerikiečių 
ir kitų spauda. Šią neteisybę Baltų Lais
vės Lyga turėtų pilnai, esminiai paskelbti.

Kiek anksčiau, manydamas, kad olim
piadoje dalyvaus nemaža lietuvių, nors ir 
po sovietų vėliava, norėjau bent su kai ku
riais jų susitikti, pasikalbėti. Olimpinis ko
mitetas Šveicarijoj į mano prašymą man
dagiai parašė, kad reikia kreiptis į tokį 
Komitetą Los Angeles. Kadangi nesu spor
to spaudos atstovų sąrašuose JAV-se, o 
Lietuva savo sporto komiteto neturi, tai 
teko kreiptis vien kaip korespondentui, ra
šančiam į kelias valstybes, nurodant savo 
tautybę. Tokį raštą parašiau Olimpinio ko
miteto Spaudos skyriaus viršininkui 1984 
m. balandžio 20 d., bet net atsakymo ne
gavau. Atkritus galimybei sutikti iš okup. 
Lietuvos atvykusių lietuvių, tolesnių pas
tangų nedėjau.

Kaip švelniai pavadinti nusikaltimus?
Atmeskime, kas liečia mane. Prisiminki

me didesnius įvykius. Po Antrojo pasau
linio karo, 1945 m. įvykusioje Potsdamo 
konferencijoje JAV-jos ir jų sąjunginin
kai „paskolino“ Lietuvą Sovietų Rusijai, 
svetimiesiems padalino prūsų žemes. Hel
sinkyje pasirašė to „paskolinimo“ patvirti
nimą. Senate priėmė įstatymą, įgaliojantį 
JAV-se persekioti lietuvius ir kitus sovie
tų pavergtuosius, talkinant Izraeliui ir 
KGB. (Prisiminkime OSI).

Ar neleidimas lietuviams žygiuoti, šalia 
kitų užsieniečių, olimpinių iškilmių atida
rymo iškilmėse (ne žaidynėse) turi ką 
bendro su didesniais „žygdarbiais“, ar tė
ra tik supuolimas?

Sportą nenorima maišyti, įvelti į politi
ką. Atraskite švelnesnių pavadinimų.

Man atrodo, kitos valstybės neturi jokios 
teisės atidavinėti ar skolinti tautas ir vals
tybes kitiems, persekioti jiems nenusikal
tusius. Net išskirti paskiras tautybes iš 
kitų tautybių, netgi jų piliečius. O taip 
JAV-jos bei jų atstovai padarė.

Olimpinė ugnis ir XXIII olimpiados ati
darymas

Gerokai anksčiau iš Graikijos buvo at
skraidinta olimpinė ugnis į JAV. Ją neš
ti New Yorke pradėjo ne kokia sporto gar
senybė, bet buvusio žymaus sportininko 
Jesse Owens anūkė. Gal norėta iškelti, pri
minti juoduką laimėjusį Hitlerio Vokieti
joje, netgi pereinant į trečiąją kartą, tar
si karališko titulo perdavimas. Neseniai 
apie J. Owens pagamintas ir didžiai rek
lamuotas filmas.

Los Angelėje XXIII olimpinių žaidynių 
iškilmės truko apie tris su puse valandos. 
Pasirodymuose atskrido 38 metų Bill Sui
tor, kaip didelis paukštis ir nusileido. Dau
giau kaip 80 asmenų skambino pianinais. 
Privažiavo vežimų — vaizdavo pirmųjų 
amerikiečių įsikūrimą. Gražu, nors nieko 
bendro su sportu.

Laukiama olimpinės ugnies. Nagi ir vėl 
ta pati anūkė, Gina Hephill! Apibėgo, per
davė kitam juodukui, Rafel Johsonui, fa
kelą. Jis užbėgo 99 laiptais ir uždegė. Olim 
pine liepsna iškilo.

Visų amerikiečių sportininkų vardu prie
saiką davė kitas juodukas.

Nepaprastas baltų amerikiečių kuklu
mas.
Rusai klastojo laiškus

Olimpinių žaidynių metu paaiškėjo, kad 
iš JAV-jų pasiųsta dvidešimčiai valstybių 
grasinančių laiškų, pasirašytų rasistinės 
Klu Klux Klan organizacijos vardu, įspė
jančių nesiųsti savo sportininkų į Los An
geles, nes jiems bus įvairiais būdais pa
kenkta. Dar tebevykstant olimpinėms žai
dynėms, JAV prokuroras William Smith 
viešai pareiškė, kad tuos laiškus parašė 
ir išsiuntinėjo ne KKK, bet sovietų KGB 
agentai.

ATOSTOGOS
VIEŠNAGĖ KLEVO

Mano atostogos Toronte tikrai buvo 
įdomios! Važiavau pas gimines, bet netikė 
tai sutikau draugų net iš tolimos Austrai! 
jos.

Kelionė, kartu su M. Vikanienė ir R. 
Grupiljonaite, gerai sekėsi. Laiku atskri- 
dom į Toronto aerodromą, kur mūsų lau 
kė Kristina Puidokaltė-Dean su savo vy
ru ir J. Grupiljonas.

Sekmadienį nuėjau į Prisikėlimo para
pijos bažnyčią. Susitikau Albiną Mašalal- 
tienę (buvusią londoniškę) ir Justą Zak- 
są (gyvenusį Horshame). Bažnyčia graži, 
visi giedojo, nes dėl atostogų laiko nebu
vo choro. Po pamaldų teko pasimatyti su 
Vladu Melniku (6 metus gyvenusiu Not- 
tinghame), Vaclovu Kamilavičium (gyv. 
Wolverhamptone) ir Lima Mačiūniene 
(buv. londoniškę). Visi lietuviai, kuriuos 
sutikau, prašė perduoti linkėjimus pažį
stamiems D. Britanijoje.

Tolimesnis pasikalbėjimas tęsėsi Lie
tuvių Namuose, kurių gražioj salėj teko 
lietuviškai pietauti. Reikėjo pasirašyti 
svečių knygoje, o paskui pakvietė atsisto
ti ir pasirodyti visiems salėje esantiems 
žmonėms.

A. Mašalaitienė specialiai atvažiavo iš 
savo „kotidžo“ susitikti su manimi. Aš bu 
vau apsistojusi pas Kristiną ir Nigelį Dea 
nūs. Ji supažindino mane su miestu. Užė
jom į St. Lawrence Centre teatrą (vaidi
no „The Dining Table“). Pamatėm ir Roy 
ai Thomson Hali. Gaila, kad tuo metu ten 
programos nebuvo, bet apžiūrėjom apati
nę salę, kurioj pardavinėjo klasikinės mu 
zikos plokšteles. Nakvojom Islingtone, 
kur mus pavaišino Albinos švogeris Anta
nas Sodonis. Kitos dienos rytą mudvi vėl 
išskubėjome aplankyti Eaton Centre ir 
Simpson parduotuvių.

Toronto Lietuvių Pensininkų Rūmuose 
— „Vilnius Manor“ (atidaryti 1983 m.) 
susitikau su Ona Juodviršienė, Izabele 
Kardrokiene ir Brone Keruliene. o prie 
keltuvo netikėtai pamačiau Joną Pošką ir 
Albiną Pranskūną (londonlškį, atostogau
jantį Amerikoje). Apžiūrėjau kelis sene
lių rūmų butus. Mano manymu, jie labai 
patogūs. Yra bendra salė, kurioj laikomos 
pamaldos, rengiami koncertai, „bingo“ ir 
kt. Įrengta puiki virtuvė. Nuoma nenusta 
tyta — seneliai moka pagal išgales.

Labai įdomi vieta yra Science Centre, 
kur galima praleisti visą dieną.

Užėjau pas Liudviką ir Elenutę Vašto- 
kus (buv. londoniškius). Su jais gyvena ir 
Elenutės sesutė Marytė Girčienė (irgi buv. 
londonietė). Maloniai priėmė.

Ontario ežero salos taip pat labai įdo
mios. Pasiekus laivu, paskui galima til
tais vieną po kitos aplankyti. Nepriklauso 
Toronto miestui, todėl be atskiro leidimo 
mašinoms negalima važiuoti. Mačiau ir 
vaikų stovyklų, nes ten labai rami ir sau 
gi vieta atostogoms.

Švogeris Pranas Puidokas su žmona 
Anele (buv. londoniškiai) veždavo sekma 
dieniais į bažnyčią. Teko pamatyti Lie
tuvos Kankinių šventovę — Mississaugoj. 
Aplankiau ir Anapilio kapines, kuriose 
tik lietuviai, nežiūrint jų religijos, laido
jami. Kapinės gražiai prižiūrimos, liūdna 
buvo matyti pažįstamų pavardžių.

Įvairenybės
Olimpiados atidarymo dieną dar buvo 

apie 600.000 neišparduotų bilietų. Radijo, 
televizijos stotys nuolat tai garsino, siūlė 
bilietus.

Atidarymo iškilmių gerieji bilietai kai
navo iki 200 dolerių. Kai kur vieno auto
mobilio pastaymas — 50 dol. 1932 m. toje 
pačioje Los Angelėje, tame pačiame Coli- 
seume bilietai kainavo nuo 50 et. iki 3 dol.

Olimpinė ugnis į Los Angeles buvo at
nešta savaitę anksčiau, nors ir nešiota po 
įvairias vietoves, garsinant, kad ją nešti - 
garbė. Matyt, pritrūko garbingųjų, nes vi
są savaitę ją nešiojo jauni ir seni, kai ku
rie sumokėję nemažus pinigus už pane
šiojimą. Visai netoli mano gyvenamos vie
tos dukart prabėgo.

Iki atidarymo dienos, į olimpines žaidy
nes atvyko 141 valstybė. Bet JAVjas ne
davė vizos trims Libijos žurnalistams. Ta
da Libija atšaukė jau atvykusius savo 
spartininkus. XXIII-čiose olimpinėse var
žybose dalyvavo 140 valstybių.

Pirmą kartą JAV-jų istorijoje varžybų 
atidarymo sveikinimą tarė prezidentas. 
Pagal taisykles, jam leista pasakyti 16 
žodžių. Kažkas suskaitė septyniolika.

Los Angeles miestas tvirtino, kad žai
dynėms nereikės jokių papildomų mokes
čių, reikalingus pinigus surinks. Gal ir 
taip, bet JAV vyriausybė paskyrė 80 mi
lijonų dolerių saugumui užtikrinti, o 20 
milijonų jau buvo sudėjęs Los Angeles 
miestas. Sportininkus saugojo tūkstančiai 
uniformuotų policininkų, tūkstančiai civi
liai aprengtų, išskirstytų gatvėse, viešbu
čiuose, tarp žiūrovų, prie spaudos atsto
vų ir kitur. Niekas nenužudytas, nors bu
vo suimta nemaža asmenų, girdėjau, kad 
apie 90. Olimpininkų apsaugai turėta 40 
malūnsparnių, naudoti moderniausi elekt
roniniai įtaisai. Varžyboms pasibaigus 
pranešta, kad apsauga buvusi tokia puiki, 
net sutaupytas vienas milijonas dolerių.

Sakoma, XXIII olimpines žaidynes ste
bėti ir aprašyti išduota 8000 leidimų žur
nalistams. Vienas Japonijos žurnalistų pa
rašė, kad jis vaikščioja užsidėjęs kaukę 
— toks blogas, smogo pilnas oras. Iš tie
sų taip blogai nebuvo.

KANADOJE
LAPO ŠALYJE
Dėka M. Girčienės ir Vaštokų, teko da

lyvauti Elzės Jankutės 90 m. gimtadienio 
iškilmėse Prisikėlimo bažnyčios parapi
jos salėje. Mūsų kompanijoj buvo ir Vy
tautas Montvilas (iš Herts). Programa 
įdomi, dalyvavo daug žmonių. Teko pasi
kalbėti su Ina Varkalalte (Petro ir Meli- 
tos dukra).

Prisimintina ir Ontario Place. Ten yra 
kinas su laibai dideliu ekranu, kad, rodos, 
dalyvauji kartu su visais artistais. Sako, 
tai didžiausias kino ekranas visoj Kana
doj.

St. Michael's katedra, pastatyta 1848 m., 
seniausia katalikų šventovė Toronte. Da
bar jau ruošiasi Popiežiaus vizitui šį ru
denį.

Įdomu buvo pamatyti Senuosius ir Nau 
juosius miesto rūmus iš vidaus.

Puikus krautuvių rajonas — Hazeltine 
Lanes, o Kensington — visų valstybių tur 
gelis.

Aukščiausias Toronto pastatas — C&N 
Tower. Jame teko būti vakare ir pamaty
ti, kaip užsidega viso miesto šviesos.

Juozą ir Adą Raskauskus, kuriuos pir
mą kartą susitikau 1958 m. Australijoje, 
žinojau, kad jie emigravo į Kanadą, dė
ka J. Zakso, dabar pamačiau Toronte. 11 
gai pasikalbėjom.

Į Brock Avenue atvažiavo Veronika 
Puidokienė ir Kristina Puidokaitė-Sienkie 
wicz su vyru Aleksu ir vaikais Viktorija 
ir Krištolu (iš Rochesterio, New York 
State). Aš jų nemačiau nuo 1977 m., o
vaikus pamačiau pirmą kartą. Buvo ma
lonu ir linksma kartu praleisti laiką.

Mieste yra pigi krautuvė, kuri vadinasi 
„Honest Ed“. Ji pritraukia daug pirkėjų. 
Perkant, reikia gerai apsižiūrėti, nes par 
duotos prekės atgal nepriimamos Ir ne
galima jų pakeisti. Savininkas Ed Mirvish 
yra nupirkęs ir Londono „Old Vic“ garsų
jį teatrą, kurį nori atkurti Kanadoje.

Būtinai reikia pamatyti Ontario meno 
galeriją.
J. Zaksas su žmona Antose nuvežė į Mar 

tyr's Shrine, Midlande. Ten yra ir lietu
viškas kryžius. Labai gražioj vietoj. Ten 
jau laukiama Popiežiaus apsilankymo.

„Salnte-Marie among the Hurons (16'39 
-1649)“ — centras jėzuitų misionieriams. 
1649 m. puolant indėnams, jėzuitai patys 
jį sudegino. Dabar jau viskas vėl atsta
tyta. Įdomu buvo matyti ten rūtų darželį.

Aplankiau Jurgį ir Teresę Kiškūnus (Iš 
Vokietijos) jų „kotidže“. Tai keturių mie 
gamųjų vienaaukštis namas.

Lindsay, kuriame Nigello (Kristinos 
vyro) tėveliai gyvena, yra gražus miestas. 
Jie maloniai mus priėmė, mašina apvaži
nėjo po apylinkes. Mačiau Lakeview ko
ledžą, kuriame Anglijos princas Edvardas 
mokėsi.

Gaila, kad reikėjo greit atsisveikinti su 
giminėmis, draugais ir puikiu Toronto 
miestu. Tai švarus miestas, kuriame įvai
rių tautybių žmonės gražiai sugyvena, ir 
teikia malonų jausmą.

Tariu torontiškiams lietuvišką ačiū už 
priėmimą, kurio aš niekad neužmiršiu!

Viktorija Puidokienė, 1984.

Japonijos savaitinio žurnalo „Asahi“ at
stovas rašė, kad jis norėjo susitikti ir pa
sikalbėti su japonų sportininkais. Jo turi
ma spaudos kortelė teleido įeiti tik pro 
vartus. Pakliūti į sportininkų patalpas rei
kėjo kitokio leidimo. Anot to japono, spor
tininkams duoti klausimus buvo galima 
lik telefonu ar per kompiuterius.

Ar taip ar ne — negaliu pasakyti, nes 
man net pro vartus neleido įeiti.

Galvoju: kai Nepriklausomoje Lietuvo
je vyko Europos krepšinio pirmenybės, bu
vo atvykę daug iš įvairių valstybių spor
tininkų, žurnalistų. Jų nereikėjo saugoti, 
net nepagalvota, kad kas norėtų nužudyti 
ar pagrobti. Kodėl taip pasikeitė laikai, 
kodėl tokie baisūs įgeidžiai, pikti norai?

Labiausiai saugomi žydai ir turkai. Žy
dai bijosi arabų, o turkai net atšaukė nu
matytas jų sportininkų varžybas už sta
diono ribų — bijojo armėnų keršto.
Kiek kainuoja aukso medalis?

Paprastose žaidynėse sportuojama no
rint pasimiklinti, būti sveikesniu. Olim
pinėse tėra vienas tikslas: laimėti, jei įma
noma — aukso medalį. To siekiant, var
žybose buvo susižeidimų, iš nuovargio kri
timų, kraujo.

Keliais atvejais per radiją, televiziją pa
reikšta, kad JAV-jų sportininkai (plauki
kai, atletai ir kitokie) grūdinti, treniruo
ti ne keletą mėnesių, bet net keletą metų 
— po šešias valandas į dieną, šešias die
nas savaitėje. Jiems išlaikymą davė ir 
duos pinigingosios amerikiečių korporaci
jos. Sportininkas, gaunantis atlyginimą ar 
pilną išlaikymą, tampa profesionalu, o ne 
mėgėju, kaip iki šiol buvo reikalaujama 
olimpinėse varžybose. Dabar neužtenka 
sportinės praktikos po darbo ar studijų. 
Taip skelbia amerikiečiai, tvirtindami, 
kad visi Sovietų Sąjungos sportininkai yra 
profesionalai, išlaikomi vyriausybės. JAV- 
jos yra kapitalistinis kraštas ir nemaža 
plataus masto įsipareigojimų atlieka ne 
vyriausybė, o privačios įmonės.

Girdėjau pasikalbėjimą su geriausiu Vo
kietijos plaukiku Gros: jis pareiškė, kad 
mankštinosi tik nuo universiteto studijų 
atliekamu laiku, jo niekas neišlaikė. Pa
našiai kalbėjo ir kai kurie kiti užsienie
čiai.

Lieka neatsakytas klausimas: savo spor
tininkus profesionališkai išlaiko, parengia, 
aprūpina Sovietų Sąjunga, komunistiniai 
kraštai ir JAV-ės? O kiti kraštai verčiasi 
mėgėjais? Kažkaip nėra balanso.
Varžybų įkarščiai

Nepaprastai puikiai pasirodė gimnastai. 
Mergaičių grupėje vyravo rumunės, ame
rikietės, kinietės. Vyrų rinktinėse meda
lius laimėjo amerikiečiai, japonai, kinie
čiai. Atrodė pertempta, nes tris dienas bu
vo dalinami medaliai, čia amerikiečiai ga
vo ištisą krūvą medali.ų

Šaudymas iš lankų — labai senas spor
tas, anksčiau svarbi karo kautynių dalis. 
Dabar šaudymas iš lankų taip suniekin
tas, beveik nieko neliko iš senojo lanki
ninkų legendariškumo. Dabar lankai sumo
derninti, padaromi fabrikuose, prikimšti 
pagelbinių įtaisų, taikiklių, atramų ir kit
ko. Kainuoja apie 6000 dol. Strėlės aliumi 
ninės, visos vienodos, lekia kaip kulkos, 
galima šaudyti taip taikliai kaip šautuvu. 
Viena strėlė kainuoja 18-20 dol.

Apskritai imant, amerikiečių publika 
buvo aiškiai vienašališka. Varžybose, kaip 
tinklinyje, krepšinyje, šaukia, ploja ame
rikiečiams laimint, o jei laimi kita pusė 
— tyli kaip žemė. Negražu, nesportiška.

Pradėjus amerikiečiams gauti aukso me
dalius — grojami aukso medalio laimėtojo 
himnas. Per daug amerikiečių himnų. At
sidavė propaganda, netgi pigumu, fanatiš
kumu, netoleracija.

Tarp amerikiečių bėgikių vyravo mote
ris pavarde Wisocki. Gi amerikiečių pra
nešėjai neišmano kaip tarti pavardes — 
ją vadino Vysaki.

Ilgų nuotolių bėgimą laimėjo du Meksi
kos sportininkai, žiūrovų tarpe atsirado iš
kėlusių Meksikos vėliavą. Tuoj prišoko 
vienas, antras vyras norėjo Meksikos vė
liavą išplėšti. Staiga nutrūko televizija, 
daugiau nerodė. Ar meksikiečiai tai pa
mirš? Vėliau vėl laimėjo meksikietis, bet

Pabėgimas
Švedų laikraštis „Blekinge Lans Tid- 

ning“ pranešė, kad neseniai iš Lietuvos 
pajūrio į Švediją pabėgo sovietų pilietis 
Valerij Dutščak, perplaukęs Baltijos jūrą 
guminiu laiveliu.

Pabėgėlis papasakojo laikraščio kores
pondentui, kad jis jau prieš daug metų 
galvojo apie pabėgimą į Vakarus, bet ne
žinojo kaip tą sumanymą įvykdyti. Gy
vendamas anoje pusėje Uralo, pirmiausiai 
nusistatė persikelti gyventi arčiau Balti
jos jūros. 1981 metais jam pasitaikė pro
ga persikelti į Maskvą, kur dirbo pustre 
čių metų. Ten pamatė parduotuvėje gumi 
mį laivelį ir pagalvojo, kad jis tiktų per
plaukti Baltijos jūrą. Bet guminis laive
lis Sov. Sąjungoje brangiai kainuoja, tad 
darbininkui reikia daug laiko taupyti, kol 
surinktų reikiamą sumą.

1983 metais V. Dutščak persikėlė gy
venti į Klaipėdą, kur gavo darbą prie sta 
tybų. Dirbdamas mūrininku susitaupė 
šiek tiek rublių ir pagaliau nusipirko gu
minį laivelį. Liepos pabaigoje pasiliuosa- 
vęs iš darbo apkeliavo Baltijos pajūrį, ieš 
kodamas patogios vietos, iš kur, pasienio 
sargybinių nepastebėtas, galėtų išplaukti

jau stadione netrukdė mosuoti Meksikos 
vėliava.

Rungtynėse atsilankę pasakojo, kad žiū
rovams pradėjus šaukti Ger-ma-ny, reiš
kia palaikyti savo sportininką, tvarkda
riai tuos šaukiančius išvydavo, bet jie, ki
tur nubėgę vėl šaukdavo.

Radijo, televizijos komentatoriai, laikas 
nuo laiko kai ką pranešdavo apie Los An
geles. Pasakė, kad šiame mieste kasdien 
apiplėšiami septyni bankai, o mieste kas 
penktas žmogus nekalba angliškai. Čia gy
venančiam atrodo, kad namuose kalbančių 
kitomis kalbomis yra daugiau negu 20%. 
Kalifornijoje, kaip jokioje kitoje Ameri
kos vietoje, pradedama daugiausia biznių, 
bet daugiausia ir bankrutuoja.

Imtynėse amerikietis Jeffrey Blatnik 
laimėjo aukso medalį. Nuostabu, kad jis 
turėjo vėžį, jam padaryta sunki operacija, 
manė, kad mirs. Nepamirštamas momen
tas, kai meldėsi su ašaromis akyse.

Atidarymo iškilmėse japonai vieninte
liai nulenkė Japonijos vėliavą prieš garbin
gų asmenų būrį. Jie ir kiniečiai, po kiek
vieno pasirodymo plaukime, nusilenkda
vo teisėjams. Toks jų mandagumas.

Bokso rugtynes laimėjusiems negrams, 
amerikiečiai be aukso medalio, ant galvos 
dar uždėdavo aukso vainiką. Kokia netei
sybė: kodėl kiti aukso laimėtojai negavo 
auksinio laurų vainiko? Bokse pradėta 
vartoti galvos apsauga.

Pirmą kartą į olimpines varžybas įvesta 
ritminė gimnastika, primenanti akrobati
ką, turinti gražių judesių. Vyravo rumu
nės, kinietės, japonės.

Korėjos sportininkai, po jų boksininkų 
nuvertinimų, norėjo atšaukti visus savo 
sportininkus ir grįžti namo. Susilaikė. 1988 
metais XXIV olimpines varžybas rengs P. 
Korėja savo sostinėje.

šuoliuose į vandenį visus dalyvius vir- 
šino amerikiečių rinktinės dalyvis Greg 
Louganis. Latvis A. Berzins žaidė JAV 
tinklinio rinktinėje ir jie laimėjo aukso 
medalį — baigmėje nugalėjo Braziliją.

Sportines varžybas fotografavo daugybė 
asmenų, turinčių teleskopinius foto apa
ratus. Kai kurie padarydavo po kelis tūks
tančius nuotraukų.

Daugelis amerikiečių pranešėjų kalbė
davo naiviai, kartais per daug vienašališ
kai. Geras buvo Jim McKay — pagrindinis 
pranešėjas.

Maratono bėgimą laimėjo Portugalijos 
sportininkas Lopez. Sako, bėgant 26 my
lias, pirmosios 20 mylių prilygsta liku
siom 6 myliom. Ilgus nuotolius bėgant, bū
tinai reikia gerti vandenį, kuris pakely 
buvo duodamas.

Visos XXIII olimpiados metu Los An
gelėje buvo, palyginti, geras oras, nekarš
tas, apie 82-86 laipsnių F. Užsienio spor
tininkai manė, kad čia bus kur kas blo
gesnis ir karštesnis oras. Per visas žaidy
nes nelijo, beveik nebuvo vėjo.

Olimpinis komitetas visas televizavimo 
teises pardavė amerikiečių televizijos įmo
nei ABC, kuri tarėsi su kitomis valstybė
mis. Rodė daugybę skelbimų, už kuriuos 
ėmė pasakiškus pinigus.Užsienio valstybės 
galėjo pasirinkti ir televizuoti, kas jiems 
patiko. Gaila, nerodyta futbolo rungtynių. 
Numanu: amerikiečiai silpni. Betgi ar tai 
sportiška?

XXIII olimpiados žaidynių uždaryme šo
ko dvi negrų grupės, dainininkas irgi neg
ras. Niekas negali skųstis, nes ir Los An
geles miesto burmistras Bradly — juodu
kas.

Olimpiadą uždarant, olimpinio komite
to pirmininkas ispanas įteikė, padėkos 
ženklan, auksinį olimpinį žymenį P. Uebe- 
rroth’ui — tam pačiam, kurio globoje 
esantis komitetas neleido lietuviams ir pa 
baltiečiams dalyvauti tautybių eisenoje. 
Matyt, ispanas to įvykio nežinojo.

Šiek tiek parašiau įspūdžių apie XXIII 
olimpiadą, kuri vyko mano gyvenamoje 
aplinkoje, tiesiogiai palietė mane ir lietu
vius. Oficialūs laimėjimų duomenys su
rašyti atitinkamose knygose. Kažin, ar ka
da nors būsiu arčiau kitų olimpinių var
žybų?

Los Angeles, Calif.
1984 rugpjūčio mėn. 14 d.

į jūrą. Prieš tai laivelį ir motorą išbandė 
vienoje upėje, nes sovietų piliečiams drau 
džlama plaukioti Baltijos jūroje.

Rugpjūčio pradžioje V. Dutščak nusiga
beno savo laivą, motorą, benziną ir mais
to atsargas į saugią vietą toliau nuo Klai 
pėdos ir rugpjūčio 8 dieną, niekam nema
tant, išplaukė Gotlando salos kryptimi. 16 
valandų plaukiant pilnu greičiu išsibaigė 
benzinas 1r motoras sustojo. Po kurio 
laiko „horizonte pastebėjau kažkoklį lai
vą“ — pasakoja pabėgėlis — „Prisiartinus 
pamačiau, kad tai švedų žvejų laivas. Pa 
klausiau rusiškai, ar toli Gotlando sala?“ 
Žvejai paklausė, „ar esi pabėgėlis?“ — 
Pasakė: sėsk į laivą, nuvežime į Švediją.

25 metų amžiaus pabėgėlis buvo nuvež
tas į Karlskroną, kur jį ištardė švedų po 
licija. Jis paprašė Vokietijos konsulatą, 
kad suteiktų jam politinį prieglobstį, bet 
vokiečiai atsisakė. Tada jis kreipėsi i Šve 
dijos valdžios organus. Būdamas mūrinin 
ku jis tikisi gauti tame krašte darbo. Už
sidirbęs pinigų, jis norėtų pakeliauti po 
pasaulį, nes sovietų piliečiams tai yra 
didžiausia svajonė.
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K f o n i k b
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.

DBLiS 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 Koeino 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.

D15 L J S-gos Pantomimos Koncertas — 
Rugsėjo 15 d. „The Place" Theatre, Lon
done. Programą užpildys Paulius Rajeckas 
iš New Yorko.

Pabaitieėių Jaunimo Savaitgalis II — 
t Rugsėjo 28-30 dienomis, Catthorpe Manor, 

nr. Rugby. Programa ruošiama, daugiau 
žinių garima gauti iš DBLJS.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lione — 198b ruaenj. 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.

AUKOS SPAUDAI

P. Girnys — 25 sv. 84 p.
Sesuo Bronė Skurkis — 18 sv. 50 p.
Fr. Skėrys — 20 DM.
D. Mikulėnas — 2 sv.
B. Krikščiūnas — 1 sv.

Visiems dėkojame.

DIDYSIS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

iR LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Šių metų Tautos šventės minėji

mas ir tradicinis D. Britanijos lie
tuvių sąsurydis įvyks rugsėjo 22 d. 
nottinghame, Ukrainiečių salėje, 
16 Bentinck Rd.

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

Pradžia 6 vai. vak...
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.

Londonas
EKSKURSIJĄ Į SĄSKRYDĮ

Į rugsėjo 22 d. Tautos šventės minėji
mą ir lietuvių sąskrydį Nottinghame ren 
giama ekskursija autobusu. Kaina 5 sva
rai. Išvykstama tos dienos rytą 12 vai. 
nuo Lietuvių bažnyčios, o nuo Lietuvių 
Namų 12.30 vai. Grįžtama tą patį vakarą.

Užsirašyti klebonijoje. Lietuvių Namuo 
se arba pas B. Butrimą (tel. 368-1288, 
ext. 29 ar 368-4400).

Prašome kuo skubiau užsisakyti vietą.

BAIGĖ STUDIJAS
Romas J. Alkis, M.A. (RCA), studija

vęs meną (Graphic Design), baigė Kings 
tono Politechnikumą bakalauro laipsniu. 
Toliau tęsė meno mokslą Royal College of 
Art Londone grafikos srityje. Š.m. liepos 
13 d. gavo magistro laipsnį, laimėdamas 
„Everett“ premiją tipografijoje.

Šiuo metu Romas savarankiškai darfouo 
jasi savo meno studijoje. Jis yra pakvies
tas dėstyti grafikos meną Kingstono kole
dže.

LONDONO ŠV. KAZIMIERO 
PARAFUOS KLUBUI REIKIA BARO 

VEDĖJO
Klubo valdyba ieško apsukraus, teisin

go ir mandagaus baro vedėjo. Darbas tik 
sekmadieniais per pietus.

Norintieji gauti tas pareigas, prašomi 
raštu įteikti savo prašymą klubo sekreto 
rei V. Puidokienei iki rugsėjo 25 d.

Klubo valdyba

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.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
PATIKĖTINIAI

Pagal klubo „TRUST" būtinai reikia 
turėti 4 patikėtinius.

Šiuo metu Londono Liet. Sporto ir Soc. 
Klube yra likę tik du patikėtiniai. Klu
bo valdyba ir Londono parapijos taryba 
kviečia savo narius statyti kandidatus !į 
patikėtinius. Pageidaujami jauni kanui- 
datai, kurie ryžtųsi dirbti klubo veikloje 
ir prižiūrėtų klubo nuosavybę.

Nominacijų formos gaunamos pas klu
bo sekretorę Mariją Hoye-Kalinauskaitę 
ir klebonijoje.

Bendras Klubo ir Parapijos susirinki
mas bus 1984 m. gruodžio mėn. 2 d. Spor
to ir Soc. klubo salėje išrinkti patikėti
niams.

Klubo ir Parapijos taryba

LIETUVIŠKAS KOPŪSTŲ IR DEŠRŲ 
VAKARAS

Londono Liet. Sporto ir Socialinis klu
bas spalio mėn. 13 d., šeštaaienį, rengia

Lietuvišką kopūstų ir dešrų vakarą.
Įėjimas 2 svarai. Bilietai gaunami pas 

sekretorių klube.
Prie lietuviškos kaimiškos polkos, sve

čiai nemokamai bus pavaišinti. kopūstais 
ir dešrom.

W olverhamptonas
ŠILUVOS IR TAUTOS ŠVENTĖ

Ją minės čia „Šiluvos“ draugija ir DBLK 
Benori j a 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.

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., Crumpsall, 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. 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

Prestonas
MIRĖ K. SUPRIKAITĖ-BILYK

Rugpjūčio mėn. 31 d. nuvežta ligoninėn 
mirė Prestono sk. ilgametė narė Konstan
cija (Suprikaitė) Bilyk, 77 m. a., kilusi 
nuo Vilkaviškio, Kybartų apyl.

Lako nuliūdęs vyras Vasilijus, duktė 
Kanadoj ir giminės Lietuvoj.

PrestoniškiaS liūdi netekę savo tautie
tės. M. Ramonas

A.A. ERNESTAS GLOŽAITIS
Rugpjūčio 12 d. Wolverhamptono ligoni

nėje mirė Ernestas Gložaitis.
Velionis gimė 31. 5. 1909 m. Ašpurvių 

kaime, Aglonėnų valsčiuje, Klaipėdos ap
skrity. Tėvai turėjo mažą ūkelį, bet galėjo 
leisti Ernestą mokytis. 1928 m. pradėjo 
dirbti Klaipėdos pašte. 1930-32 m. atliko 
karinę prievolę ryšių batalione (I kuopa) 
Kaune. Grįžus iš kariuomenės, buvo pas
kirtas Langalių pašto agentūros vedėju. 
Nuo 1939 m. dirbo Kauno pašto centrinė
je. 1943 m. vedė, bet 1944 m. buvo atskir
tas nuo šeimos ir nesulaukęs įpėdinės, duk
ters Marytės, atsidūrė Vokietijoj. Kelis 
metus praleido Merbeko DP stovykloje, 
o iš ten pasiekė Anglijos krantus.

žmona, pasilikus Lietuvoje, mirė 1976 m.
Antradienį, rugpjūčio 21 d., St. Marks 

bažnyčioje, Wolverhamptone, susirinko 
gausus būrys vietinių lietuvių, o taip pat 
iš Birminghamo ir iš toliau. Pamaldas at
laikė ir paskutinę velionio šios žemės ke
lionę lydėjo ev. kun. A. Putcė. Nuleidus 
karstą duobėn, atsisveikinimo žodžius ta
rė DBLS CV narys E. šova, DBLS Wol
verhamptono skyriaus pirmininkas J. Ber- 
tašius ir „šiluviečių“ pirmininkė G. Ka
minskienė.

Po laidotuvių susirinkta Wolverhampto
no ponių gražiai paruoštai arbatėlei, kur 
velionis buvo prisimintas kaip draugiškas, 
rimtas ir susipratęs lietuvis. Ernestas pri
klausė vietiniam DBLS skyriui ir kurį lai
ką dirbo šio skyriaus valdyboje.

E. Gložaitis nuo pat jaunystės suprato 
mokslo ir lavinimosi prasmę ir žinojo, kad 
tuo keliu mūsų jaunimas darys pažangą. 
Todėl jis stambiomis sumomis rėmė lietu
viško mokslo institucijas tremtyje. EŠ

PAMALDOS
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- 
ši.uvos šventės proga, 11.15 vai., Aušros 
Vartuose.

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

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

MIRĖ KUN. N. SALDUKAS
Kolumbijoje rugpjūčio 12 dieną mirė Me 

tuvis salezietis kun. Nikodemas Saldukas. 
Velionis buvo gimęs 1911 metais, Būdvie
čių katme, Žygaičių parapijoje, Tauragės 
apskrityje. Baigęs Tauragės gimnaziją, 
1930 metais išvyko į Italiją ir įstojo į 
Saleziečių vienuoliją. 36-tais metais atvy
kęs į Kolumbiją, Žemės ūkio mokykloje 
dėstė matematiką ir gamtos mokslus. 43- 
čiais metais buvo įšventintas kunigu. 
Daug metų, kaip vicedirektorius ir vėliau 
kaip rektorius, vadovavo Ibaguės žemės 
ūkio mokyklai. Keletą metų vadovavo To 
limos universiteto agronomijos fakultetui. 
Pokario metais Kun. Nikodemas Saldukas 
rūpinosi lietuvių imigracija į Kolumbiją, 
suorganizavo kolumbiečių komitetą lietu 
vl-ams šelpti. Kurį laiką buvo Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ’įgaliotinis 
Kolumbijoje. Lietuvių Saleziečių šeima Ir 
Kolumbijos lietuvių bendruomenė kun. 
Salduko asmenyje neteko uolaus veikėjo 
bei vadovo ir Lietuvos vardo garsintojo 
Kolumbijoje.

Skaitytoju laiškai
DĖL KNYGUTĖS „LITHUANIA“

Noriu truputį paryškinti šiemetinės 
skautų stovyklos viršininko s. S. B. Vait
kevičiaus ir adjutanto v.s. J. Maslausko 
„Europos Lietuvio“ Nr. 33 išspausdintoje 
padėkoje tą vietą, kuri susijusi su kny
gutės „Lithuania“ pagaminimu.

Knygutė, žinoma, nebuvo rengiama iš
tisus metus, o atspausdinta tik per 7 va
landas.

DBLS Centro Valdyba leido pasinaudo
ti Xerox mašina tai knygutei atspausdin
ti ir davė popieriaus, o inž. Stp. Nenor
tas ir A. Žukauskas pamokė, kaip ta ma
šina naudotis. M. Barėnienė

VOKIETIJA
MIRĖ JURGIS PYRAGAS

Rugpjūčio 24 d. Luebecko ligoninėje 
mirė Jurgis Pyragas, gimęs 1912 m. rug
pjūčio 31 d. Strelčiuose, Prienų valse. 
Apie jo susirgimą ir mirtį buvo pranešta 
Lietuvoje gyvenantiems giminaičiams. Lai 
dotuvės nukeliamos į rugsėjo 4 d., kad jo
se galėtų dalyvauti giminės iš Lietuvos. 
Bus laidojamas Luebecko Vorwerker 
Strasse kapinėse, Kapelle 2, 10.45 vai.

Jurgis Pyragas atvyko karo metu kaip 
darbininkas į vieną fabriką Berlyne. Jis 
vargo su kitais prievarta atvežtais tau
tiečiais Vokietijos sostinėje, kuri buvo ne 
gailestingai bombarduojama. Trūko mais
to, rūbų Ir laisvės. Jo sveikata blogėjo. 
Karui pasibaigus, jis pateko į džiovininkų 
sanatoriją. Buvo padaryta plaučių opera 
cija. Pasveiko, bet sunkesnio darbo jau 
niekad negalėjo dirbti. Už tai stengėsi 
dirbti visuomeninį, šalpos darbą. Buvo 
dažnai renkamas į apylinkės valdybas. Il
gesnį laiką dirbo Luebecke prie Balfo siun 
tinių skirstymo, rūpinosi pašalpom senu
kams ir pagalbos reikalingiems. Dalyvau 
davo lietuviškose pamaldose, susirinkimuo 
su ir renginiuose. Buvo „Europos Lietu
vio“ skaitytojas ir uolus bendradarbis. U 
gai išbuvo bažnytinio komiteto pirminin
ku Luebecke.

A.a. Jurgis turėjo daug draugų savųjų 
ir kitataučių tarpe. Buvo sąmoningas lie
tuvis, uolus katalikas ir geras žmogus. Te 
gul ilsisi Viešpaties ramybėje. V.š.

SIUNTINIAI
DOVANŲ SIUNTINIŲ Į SOV. SĄJUNGĄ NAUJIEJI NUOSTATAI
Nuo rugpjūčio 1 d. Sovietų Sąjun

gos valdžia įvedė naujus nuostatus 
siuntinių reikalu. Buvusioms siuntinių 
kompanijoms, Dinerman and Co. Ltd. 
ir Beilina M. and Partners, per kurias 
buvo siunčiami siuntiniai su siuntėjo 
apmokėtais muitais, atimtas leidimas 
toliau operuoti. Dabar siuntiniai priva 
lo būti siunčiami tiesiai per britų paš
tą, o muitus turi apsimokėti patys siun 
tinių gavėjai.

Maži siuntinėliai, iki 1 kg svorio 
(Lietuvoj vadinami banderolės), gali 
būti siunčiami tik paprastu paštu (ne 
oro). Jų vertė neturi būti didesnė kaip 
8 sv. sterlingų. Jie turi būti taip įpakuo 
ti, kad nesudarytų sunkumų juos pa
tikrinti. Neturi būti įdėta jokių laiškų 
ar raštelių.

Pašto siuntinius, iki 10 kg svorio, 
leidžiama siųsti paprastu ar oro paštu. 
Britų pašto nuostatai

Dovanų siuntiniams privatiems as
menims eksporto leidimas nereikalin
gas, jeigu: 1) siuntinys yra privataus 
asmens dovana, 2) muito blanke įrašy
ta „Unsolicited gift“ (savanoriška do
vana) ir 3) siuntinio svoris nėra didės 
nis kaip 10 kg.
Sovietų nuostatai

Siuntinio turinio kiekiai ir vertė turi 
atitikti gavėjo ar jo šeimos narių porei 
kius, ir prekės panaudotos tik jų as
meniškiems reikalams.

Visi siuntinio daiktai privalo būti 
įrašyti lydrašty.

Siuntinys bus konfiskuotas, arba 
grąžintas siuntėjui, jam pačiam apsimo 
kėjus pašto išlaidas, jeigu su tais nuo
statais bus prasižengta.

Siuntiniai, kurie siunčiami sistema
tikai, organizuotai ir dideliais kie
kiais, nors ir įvairiais adresais, prisilai 
kaint asmeninių dovanų siuntinių nuo
statų, yra laikomi „ne asmeniško nau
dojimo siuntiniais“.

Siuntiniai, pasiųsti komercinių fir
mų pavieniams asmenims be Sov. S- 
gos importo leidimų, nebus priimami 
ir grąžinami siuntėjui.

Trys muitinės neklijuojamieji blan
kai ir vienas lydraštis, užpildyti pran
cūzų ar rusų ir anglų kalbomis, turi ly 
dėti siuntinį. Blankuose rašyti aiškiai, 
pažymint siuntėjo ir gavėjo adresus, 
daiktų skaičių, svorį ir vertę kiekvieno 
atskirai. Taip pat turi būti įrašytas vi
so siuntinio svoris.

Siuntinys turi būti gerai ir stipriai 
įpakuotas.
GALIMA SIŲSTI: medicinos termo
metrus, akinius ir rėmus, lęšius, pro- 
tezes, ortopedinius gorsetus, girdėjimo 
aparatus ir kt. (visų rūšių po vieną); 
įrankius (visų rūšių po vieną); foto
grafijai medžiagas ir įvairius priedus, 
išskyrus filmus (visų rūšių po vieną ar 
po komplektą); kavą, kakavą ir cikori
ją (2 kg); arbatą (200 g); įvairių rūšių 
prieskonius (100 g); maisto produktus, 
išskyrus draudžiamuosius (kiekvienos 
rūšies po 2 kg); tabaką, išskyrus la

MIRĖ J. MIKALAUSKAS
Norime pranešti visiems giminėms ir 

pažįstamiems, kurių Jis turėjo visuose 
pasaulio kraštuose, kad rugpjūčio mėn. 
23 d. mirė ilgametis mūsų Apylinkės na
rys Jonas MIKALAUSKAS. Velionis buvo 
gimęs 1922 m. kovo mėn. 14 d. Vilkaviš
kio apskrity, Bartininkų valsčiuj, Ožka
balių kaime. 1944 m. pasitraukęs iš Lietu 
vos, buvo rusų pagautas ir paimtas į 
kariuomenę, iš kurios pabėgęs slapstėsi 
rusų užimtoje Vokietijos teritorijoje, iš 
kurios pasisekė pabėgti į Vakarų Vokieti
ją. Čia kurį laiką pagyvenęs, išvyko į 
Prancūzją. Ten bedirbdamas sunkiųjų 
metalų liejykloje apsinuodijo, nustodamas 
60 proc. darbingumo. Kun. V. Šarkos pade 
damas, grįžo į V. Vokietiją, apsigyvenęs 
Rendsburge sukūrė šeimą, susilaukė duk
ros, kuri dabar gyvena Hamburge. Nors ir 
gyvendamas nuo mūsų apie 100 km. prisi
rašė prie VLB Luebecko Apylinkės ir da
lyvaudavo visuose parengimuose. Su vi
sais gerai sugyveno, turėjo daug pažįsta
mų ir draugų. Mirė nuvykęs aplankyti 
draugų Salzgiter-Lebenstedte, kur ir rug
pjūčio mėn. 30 d. palaidotas.

Pr. Kotkis

NUSKENDO ESTŲ PABĖGĖLIAI
Kaip pranešė „Daily Telegraph“ (IX. 

1) Stockholmo korespondentas, Baltijos 
jūroje nuskendo dvi estų šeimos, ban
džiusios pabėgti į Švediją. Žvejų laivą, ku 
riuo jie plaukė, nuskandino sovietų patru
linio laivo sukeltoji banga.

pus, ir jo produktus (1 kg); drabužius 
(visų rūšių po vieną); virš, marškinius 
ir palaidinukes (po 1); įvairius apati
nius (3 komplektus); lovai paklodes ir 
staltieses (2 komplektus); skareles ar 
skaras (po 1); štoras, užuolaidas ir pn. 
(3 komplektus) ; įvairių rūšių pirštines 
(Iporą); portfelius ir rankinukus (po 
1); įvairią galanteriją (po 2 ar 1 kam 
plektą); avalynę (2 poras); stalo reik
menis (5 kg); įvairų rūšių kvepalus ir 
kosmetiką (500 g ar 1 komplektą); miui 
lą ir tualeto dalykus (2kg); įvairius na 
mų reikmenis, įskaitant elektrinius (po 
1); spaudinius, išskyrus draudžiamuo
sius (po 1); įvairias korteles (visų rū
šių po vieną, bet nedaugiau 10); plokš 
teles (12); muzikos instrumentus, sty
ginius ir pučiamuosius (po 1); medžio 
jimo ir sporto reikmenis, išskyrus me 
džiojimo ir šaudymo sporto ginklus ir 
šovinius (po 1 ar komplektą); vaikų 
žaislus, žaidimus, Kalėdų eglutės pa
puošalus, išskyrus draudžiamuosius 
(2 dalykus ar 1 komplektą); raštinės 
reikmenis (po 1 ar komplektą); pigius 
dalykėlius, paišelius, plunksnas ir kt. 
(po 5 ar 1 komplektą); sidabro, aukso 
ir platinos dirbinius (iki 10 kg svorio); 
plastikinius dalykus (0.5 kg); kramto 
mąją gumą (200 g).

Pastaba: siunčiant leidžiamuosius 
spaudinius, draudžiama daryti bet ko
kius žodžių pataisymus ar teksto pa
braukimus.
DRAUDŽIAMA SIŲSTI: įvairūs ka
riški ginklai, šoviniai, durtuvai ir kt.; 
opiumas, hašišas ir kitokie narkotikai; 
pornografiniai dalykai; spaudiniai, ste 
reo, korektūros, negatyvai, nuotrau
kos, piešiniai, rankraščiai, plokštelės, 
grafinė medžiaga ir įvairūs dokumen
tai, nepalankūs Sov. Sąjungai; žaislai 
kariškos rūšies; Sov. Sąjungos ir užsie 
miniai pinigai, valdžios lakštai, loteri
jos bilietai, čekiai ir kitokie vertybiniai 
popieriai privatiems asmenims; pašto 
ženklai ir jų kolekcijos; sėklos; žalia
vos gyvulinės kilmės; alkoholiniai gė
rimai; gendantieji produktai; maisto ir 
gėrimų produktai stikluose ar hermetiš 
kai uždarytose dėžutėse; pupos, žirniai, 
aguonų sėklos (tinkami naudoti 
sodinimui); vaistai, vitaminai; naudo
tus daiktus; medžiaginės ir plastikinės 
prekės, parduotos metrais; įvairūs siū 
lai; fotoaparatai; laikrodžiai; radijai 
ir televizoriai, magnetofonai ir jų da
lys; išaiškinti ir neišaiškinti fotoapara 
to ar kino filmai;visų rūšių magnetinės 
apyrankės; magnetinės juostos; mėsa 
ir jos produktai; žali kiaušiniai; paukš 
čių pūkai ir plunksnos; madų katalo
gai; religinė literatūra ir tos rūšies plas 
tikimai dirbiniai; makaronai ir duonos 
produktai; gyvi padarai; žuvies produk 
tai; kūdikių maistas; medus, žiedadul
kės, vaškais ir medaus koriai; biologi
niai preparatai; muzikinės kortelės.

Šią informaciją suteikė Britų 
pašto tarptautinių reikalų departa
mentas.
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