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MANIFESTAS
Mes, laisvojo pasaulio lietuviai, susi
rinkę iš įvairių šalių į šv. Kazimiero 500
metų mirties sukakties kongresą Kanados
Toronte 1984 metų rugsėjo 1 ir 2 dieno
mis, pažvelgėm su dideliu susirūpinimu į
Lietuvą — šventojo Kazimiero ir mūsų
pačių kilmės kraštą, šiuo metu reikalingą
viso laisvojo pasaulio dėmesio ir pagalbos.
Dėl to šis mūsų kongresas kreipiasi į
Jungtines Tautas bei generalinį jų sekre
torių, valstybių karalius, prezidentus bei
jų vyriausybes, krikščioniškųjų Bendrijų
vadovybes, ryšio priemones (spaudą, ra
diją, televiziją) ir laisvosios žmonijos są
žinę, prašydamas atkreipti dėmesį į tau
tas jau daugiau kaip 40 metų kankinamas
dvasinėje ir fizinėje priespaudoje.
Tokių tautų Rytų Europoje yra visa ei
lė. Šiame kongrese mes negalime kalbėti
jų visų vardu, todėl prabylame laisvojo
pasaulio lietuvių išeivijos daugumos var
du. Tai balsas, kuris neabejotinai išreiš
kia ir visos lietuvių tautos ibei jos krašto
— Lietuvos balsą.
Mes, kaip ir visos tautos, trokštame
taikos, tačiau, remdamiesi istorija ir savo
patirtimi, primename, kad ten, kur nėra
laisvės, nėra ir negali būti taikos. Vergi
ja yra taikos stabdys, sukilimų, revoliu
cijų, vidinių ir išorinių kovų akstinas.
Ypač tai pasakytina apie mažas tautas,
nes jų dvasinės ir fizinės egzistencijos
pagrindas yra laisvė. Siekiant pasaulio
taikos, reikia apriboti ne mažųjų tautų
laisvę, o didžiųjų imperialistinius užmo
jus.
Žvelgdami į dabartinę Lietuvą, nešan
čią totalistinių sistemų įvestą vergiją jau
penktą dešimtmetį, pareiškiame, kad lie
tuvių tauta, būdama pavergta dvasiškai
ir fiziškai, nuolat kovos už savo laisvę,
kol ją atgaus. Prie pasaulio taikos bei
įtampos sumažinimo ji galės prisidėti tik
tai tada, kai laimės religinę, tautinę ir
valstybinę laisvę.
Minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukaktį šiuo kong
resu, primename, kad šis šventasis yra
ne tik herojiško asmeninio religinio gyve
nimo žmogus, bet ir Lietuvos karalaitis,
aktyviai dalyvavęs valstybės valdyme.
Jam rūpėjo tiek paskiro žmogaus, tiek
viso krašto, tiek viso pasaulio gerovė bed
taika. Dėl to šiandieną jis yra gerbiamas
ne tik Lietuvoje, bet ir visame krikščio
niškame pasaulyje.
Deja, jis nėra gerbiamas Sovietų Sąjun
gos valdžios, kuri nuo 1940 metų yra oku
pavusi Lietuvą karine jėga ir įvedusi kraš
te dvasinę bei fizinę priespaudą. Okupa
cinė valdžia rado šv. Kazimiero karstą
su relikvijomis Lietuvos sostinėje Vilniu
je — didingoje katalikų katedroje. Tiek
katedra, tiek šv. Kazimiero karstas lietu
vių tautai yra šventovė, nuo amžių visų
branginama. Jos išniekinimas yra ir tau-

PASAULIO LIETUVIAI!
MES Australijos lietuvių jaunimas,
pranešame visiems lietuviams, kad
šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas jau yra ruošiamas ir įvyks
Australijoje 1987-88-tais metais gruo
džio-sausio mėnesiais.
MES kviečiame visą lietuvių jauni
mą dalyvauti šiame Kongrese, tuo pa
rodant mūsų norą vieningai dirbti tė
vynės Lietuvos labui.
MŪSŲ tikslas — išlaikyti lietuviš
kumo ugnį mūsų širdyse, mūsų darbuo
se — mūsų gyvenime! Mes siekiame
statyti tiltus, jungiančius visus lietu
vius į vieną galingą sąjūdį, kovojantį
už Lietuvos nepriklausomumą ir tau
tos lygiateisiškumą kitų pasaulio tau
tų tarpe.
MŪSŲ priemonė — lietuvio išties
ta ranka lietuviui, suburianti mūsų
jaunimą Kongresam
MES pasižadame, kad mūsų suruoš
tas Kongresas taps visų lietuvių pasi
didžiavimu.
Pradėdami darbą, mes tikimės ir
laukiame visų lietuvių pritarimo ir pa
ramos.
Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime mes likti!
Birutė Prašmutaitė,
Australijos Lietuvių Jaunimo
Sąjungos Pirmininkė.
Henrikas Antanaitis,
Šeštojo Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso Organizacinio
Komiteto Pirmininkas

Londonas, 1984 m. rugsėjo 21 d.
tos išniekinimas. Sovietinė valdžia, neat
sižvelgdama 'į lietuvių tautos jausmus, už
darė katedrą, įrengė ten paveikslų gale
riją, o šv. Kazimiero karstą įsakė paša
linti iš jam specialiai įrengtos koplyčios.
Dėl to jo karstas 1953 m. buvo perkeltas į
Vilniaus priemiestyje esančią šv. Petro
ir Povilo šventovę.
Toks okupacinės valdžios žingsnis buvo
dūris į Lietuvos širdį. Negana to, buvo
įsakyta Šv. Kazimiero šventovę uždaryti
ir joje įrengti ateizmo muziejų. Tai buvo
tikinčiosios Lietuvos išniekinimo viršūnė.
Jlį dar pagilino uždarymas daugelio kitų
Lietuvos šventovių — katalikų Ir nekatalikų.
Mes laisvojo pasaulio išeivijos daugu
mos vardu reikalaujame Sovietų Sąjun
gos vyriausybę, kuri yra atsakinga už
įvestą priespaudą Lietuvoje:
1. Grąžinti Lietuvos tikintiesiems Vil
niaus katedrą ir leisti civilinės valdžios
ištremtajam katalikų vyskupui Julijonui
Steponavičiui ją tvarkyti bei eiti ganytojines savo pareigas.
2. Grąžinti šv. Kazimiero karstą į Vil
niaus katalikų katedrą, kurioje jis buvo
palaidotas prieš 500 metų.
3. Iškelti ateizmo muziejų iš Šv. Kazi
miero šventovės Vilniuje ir grąžinti ją ti
kintiesiems.
4. Grąžinti tikintiesiems Taikos Kara
lienės šventovę Klaipėdoje, kuri buvo pa
statyta vien tikinčiųjų aukomis su išeivi
jos parama, bet sovietinės valdžios nusa
vinta ir padaryta koncertų sale;
5. Grąžinti visų konfesijų tikintiesiems
sovietinės valdžios atimtas bei uždarytas
šventoves visoje Lietuvoje.
6. Leisti laisvai veikti vienuolijom, re
liginėm organizacijom ir religinei spau
dai.
7. Leisti laisvai veikti kunigų semina
rijai Kaune, nevaržyti kandidatų priėmi
mo bei nuimti sovietinės valdžios kontro
lę; atgaivinti uždarytas kunigų seminari
jas Vilniuje, Telšiuose, Vilkaviškyje.
8. Leisti Lietuvos vyskupams bei vysku
pijų valdytojams laisvai eiti ganytojines
savo pareigas pagal kanonų teisės reika
lavimus ir nesikišti civiliniams pareigū
nams į jų veiklą.
9. Išleisti laisvėn nekaltai kalinamus
žmogaus teisių bei religijos kovotojus iš
sovietinių kalėjimų, lagerių, psichiatrinių
ligoninių ir sibirinės tremties.
10. Atitraukti okupacinę So v. Sąjungos
kariuomenę iš Lietuvos ir grąžinti Lietu
vai savarankišką gyvenimą, kurį turėjo
kazimlerinė praeities Lietuva ir kurio
trokšta dabartinė Lietuva, žvelgiant į sa
vo dvasinį globėją šv. Kazimierą.
Prašome laisvojo pasaulio vadus paž
velgti į mažos tautos dideles kančias, he
rojišką jos kovą ir telkti jai moralinę bei
kitokią pagalbą. Laisvės sušvitimas Lietu
voje bus žingsnis ir į kitų pavergtų kraš
tų laisvėjimą bei pasaulio taiką.
Kongreso vardu —
Organizacinis pasaulio lietuvių
katalikų kongreso komitetas
Dr. J. Sungaila, pirmininkas

POPIEŽIAUS TELEGRAMA
Popiežius Jonas Paulius II rugpjūčio 23
dieną Lietuvos vyskupų konferencijos pir
mininkui vyskupui Liudui Poviloniui pa
siuntė telegramą, išreikšdamas Lietuvos
katalikų bendruomenei savo solidarumą,
savo meilę ir linkėjimus Tautos Globėjo
karalaičio šv. Kazimiero antrosios šventės
ir jubiliejinių minėjimų uždarymo proga.
Buvo paskelbtas telegramos tekstas, apie
kurį rašė Italijos ir kitų kraštų spauda.
Telegramoje Šv. Tėvas apgailestavo, kad
nei jam nei jo pasiuntiniui nebuvo leista
asmeniškai aplankyti šv. Kazimiero kars
tą Lietuvos sostinėje Vilniuje ir susitikti
su Lietuvos katalikų bendruomene.

KUNIGŲ SEIMAS
Rugpjūčio 29-30 d. Toronte, Kanadoje,
įvyko Lietuvių Kunigų Vienybės metinis
seimas, kurio metu iškilmingai paminėta
kunigų sąjungos įkūrimo deimantinė, 75
metų sukaktis. 1909 metais pirmajame
Amerikos lietuvių kunigų suvažiavime
įsteigta Kunigų Vienybė jungia visus Ame
rikoje gyvenančius lietuvius katalikus ku
nigus bendram organizuotam darbui re
liginėje ir tautinėje srityje. Vienybė palai
ko glaudžius santykius su amerikiečių ka
talikiškomis organizacijomis, ypač rūpin
damasi jas informuoti apie Lietuvos Baž
nyčios dabartinę sunkią padėtį, prašyda
ma moralinės paramos Lietuvos tikintie
siems. Vienybė taip pat platina katalikiš
kąją spaudą, finansiniai remia lietuvių re
liginę ir tautinę veiklą.

TAIKOS DIENA
18-osios pasaulinės taikos dienos, kurią
Katalikų Bažnyčia minės ateinančių me
tų sausio I-mą dieną, tema bus „Jaunimas
ir taika“. Temą nustatė popiežius Jonas
Paulius II, ją išreikšdamas šūkiu: „Taika
ir jaunimas eina kartu“.
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LIETUVOJE
Skrieja „Garnys“
Ultralengvą lėktuvą sukonstravo aviaci
jos sporto entuziastas Kęstutis Rinkevi
čius ir Česlovas Kišonas, padedami sklan
rytuvų kūrėjo veterano Broniaus Ožkinio.
Iš pradžių tai buvo lengvas mokomasis
sklandytuvas, sveriantis 84 kilogramus,
kėliau jame įtaisytas 25 arkio jėgų galin’umo motorlaivio variklis.
Kryme tarybinių sklandytojų varžybose
tas lėktuvas „Garnys“ atkreipė aviakonstruktoriaus O. Antonovo dėmesį.
Ultralengvi lėktuvai — nauja kryptis
aviacijoje, Išryškėjusi pastaraisiais me
tais. Jie pritaikyti skraidyti lėtai, neaukš
tai ir, žinoma, saugiai.
Ko čiaudo automobiliai?
Kelmės rajono P. Cvirkos kolūkio dar
buotojai ilgai suko galvas, kol išsiaiškino,
kodėl čiaudo jų automobiliai. Pagaliau
įsitikino, kad to priežastis buvo benzinas,
atskiestas dizeliniu kuru ir vandeniu. To
kį atskiestą benziną iš Šiaulių naftos ba
zės pristatė benzovežimių vairuotojai. Kas
kaltas — naftos bazės darbuotojai ar išvežiotojai?

Apdovanotos daugiavaikės motinos
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos pre
zidiumas liepos 25 d. įsaku TSRS Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo vardu ordi
nais ir medaliais apdovanojo 117 daugia
vaikių motinų.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II laiko Šv. Mišias lietuviškai 1984 m. rugp. 25 <1. 18
vai. Castelgandolfo koplyčioje, baigiant šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties
minėjimą. Jam asistuoja prel. Audrys Bačkis. šalia lango matyti Aušros Vartų
Madonos paveikslas (V. Kasiulio) ir šv. Kazimiero paveikslas.

PAMOKSLAS LIETUVIAMS
Seserys Kristuje! skriaustuosius, priespaudą kenčian
čius, o ypač tuos, kurie kenčia dėl ti
Šiandien Vilniuje prie švento Kazi
kėjimo. Viešpats juos testiprina, tesu
miero karsto apie savo vyskupus ir ku
teikia jiem džiaugsmo ir gyvenimo ke
nigus telkiasi visa Lietuvos katalikų
liu telydi juos savo pažadėta palaima.
bendruomenė, iškilmingai užbaigdama
Brangūs Broliai, Seserys lietuviai!
minėjimą Lietuvos Globėjo garbei.
Melskime Viešpatį, kad Švenčiausios
Visiems lietuviams, o taip pat ir
Marijos ir švento Kazimiero galingos
mano širdžiai labai brangaus švento
globos dėka visada išlaikytume tvirtą
Kazimiero mirties penkių šimtų metų
ir veiklų tikėjimą, stiprią viltį ir nenu
jubiliejus yra ypatingai svarbi ir labai
galimą meilę, kad taptume „gyva
reikšminga data jūsų tautos istorijoje.
auka Kristuje Dievo Tėvo garbei“.
Ją iškilmingai minėjome kovo ket
virtą dieną Vatikano bazilikoje, šian
Nors ir neturiu galimybės asmeniš
dien štai vėl esu jūsų tarpe. Tarytum kai dalyvauti jūsų Tėvynės globėjo
dvasinėje maldos kelionėje ateinu pas švento Kazimiero jubiliejaus minėji
jus. Esu su jumis širdimi, mintimis, me, jaučiuosiu esąs jūsų tarpe, jaučiu
malda. Šventos Mišios, kurias aukosiu dvasinę vidinę vienybę su Lietuvos
jūsų kalba, tebus mano dvasinės vie Bažnyčia ir su lietuvių tauta. Jai reiš
nybės su visa Lietuvos katalikų bend kiu mano nuoširdžią pagarbą ir Šven
ruomene ženklas. Popiežius yra su ju čiausios Trejybės vardan siunčiu bro
mis! Su jumis yra Romos Bažnyčia, liškus Palaimos linkėjimus.
su jumis yra visuotinė Bažnyčia, kuri
jūsų neužmiršta.
POPIEŽIAUS LAIŠKAS
Eucharistinėje Aukoje aukosiu Die
MOKSLININKAMS
vui Lietuvos Bažnyčios, visos jūsų
bendruomenės džiaugsmus ir sielvar Popiežius Jonas Paulius II per Vatikano
tus, lūkesčius ir viltis, žinau, kad jū valstybės sekretorių kardinolą Casarolį
sų bendruomenė lieka ištikima Evan pasiuntė sveikinimo laišką viso pasaulio
gelijos mokslui, kurį yra priėmusi mokslininkų atstovams, dalyvavusiems ket
branduolinio karo grėsmės stu
prieš šešis šimtmečius. Tas mokslas virtajame
dijų seminare Erice, Italijoj. Seminaro da
yra giliai įsišaknijęs tautos sieloje ir lyviai ypač atkreipė pasaulio dėmesį į va
tautinėje kultūroje. Jis jau neša šven dinamos „branduolinės žiemos“ pavojų:
tumo vaisius, kurių gražiausias kaip branduoliniai sprogimai gali apgaubti že
mę šalčiu. „Branduolinė žiema“ ir naujos
tik yra šventas Kazimieras
O Bažnyčia Lietuvos žemėje! O gynybos sistemos — rašė Šv. Tėvas savo
laiške — dar kartą atkreipia žmonijos dė
kryžių šalies Bažnyčia! Aš meldžiuo mesį į tas baisias pasekmes, kurias neša
si, kad niekas neįstengtų tavęs atskir branduoliniai ginklai. Branduolinių gink
ti nuo Kristaus meilės!
lų gamyba kliudo išspręsti žmonijos maiti
Maldoje prisimenu jus visus, mano nimo ir socialinės bei kultūrinės pažan
broliai Vyskupai ir Kunigai. Prisime gos problemas. Dėl to aš tvirtai tikiu, pa
žymėjo Popiežius, kad šitas mokslininkų
nu Dievui pasišventusias sielas, prisi susitikimas
paskatins tarpusavį pasitikėji
menu seminaristus ir visus, kurie mą ir pagarbą, o tai yra tasai pagrindas,
trokšta savo gyvenimą paaukoti Die ant kurio turi būti statoma taika, ši ak
vo Karalystės tarnybai.
tyvaus bendradarbiavimo patirtis tesustip
Mano širdyje ypatingą vietą užima rina įsitikinimą, kad didžiosios žmonijos
krikščioniškos šeimos, o ypač jauni problemos yra tarp savęs susijusios. Dėl
to tik solidariai bendradarbiaudami, gali
mas, kuris garbina šventą Kazimierą me jas išspręsti. Jūsų patirtis, baigė Jonas
kaip savo ypatingą globėją. Šventas Paulius II, tesustiprina tarptautinėje bend
Kazimieras tebūna jaunimui tvirto ti ruomenėje pagarbą žmogaus asmens oru
kėjimo, maldos, gyvenimo, tyrumo ir mui, tesustiprina tikėjimą gražesne
žmonijos
ateitimi.
Baigdamas
savo
pasiaukojančios meilės pavyzdys.
kreipimąsi į mokslininkus, Šv. Tėvas pa
Su tėviška meile maldoje, prisimenu linkėjo, kad šitas branduolinio karo grės
visus mažuosius, pažemintus ir nu- mės studijų seminaras atneštų gausius vai
Brangūs Broliai,

Gudrūs milicininkai
Alytaus mėsos kombintato cecho dešrų
formuotojos labai „pasipiktino“ milicijos
darbuotojų elgesiu.
Vieną pavakarę, grįždamos iš darbo, ap
sižvalgė, ar nėra pavojaus, ir drąsiai išėjo
pro vartus, už kurių stovėjo privačios ma
šinos. Milicijos mašinos nesimatė. Milici
ninkai susodino jas į vieną mašiną, nie
ko bendro neturinčią su vidaus reikalų
skyriumi. Jei būtų žinojusios, tų mėsgalių
ir faršų nebūtų nešusios.
Mašininkės atostogos
„Tiesoje“ D. Mickutė klausia, kiek ma
šininkė gauna atostogų?
Jai atsako valstybinių įstaigų darbuo
tojų profsąjungos pirmininkas V. Janke
vičius: mašininkėms, pastoviai rašančioms
mašinėle, numatytos 6 darbo dienos papil
domų atostogų. Kartu su eilinėmis atos
togomis susidaro 18 darbo dienų.
Partinės grupės
Beveik trisdešimt laikinų partinių gru
pių, kurios rūpinasi pašarų gamyba ir
derliaus nuėmimu, sudaryta Panevėžio ra
jono ūkiuose.

Už runkelius — ordinas
Pakruojo rajono K. Požėlos kolūkyje
pernai iš hektaro prikasta po 285 centne
rius cukrinių runkelių. Tai didelis trakto
rininko Jono Gildos nuopelnas. Už tai jis
apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos
ordinu.
Miškų derlius
šie metai — ne „uoginiai“. Kiek gau
siau derėjo mėlynės. Jos išsilaiko iki rug
sėjo mėnesio, ir dar dabar daug kur jų
likę gausiai, ypač Rytų Lietuvoje. Mais
tiniu ir vaistiniu požiūriu — tai vienos iš
pačių vertingiausių uogų. Mėlynų eks
traktas duodamas savijautai gerinti ir
stiprinti regėjimui.
Apie grybus kol kas dar sunku ką sa
kyti. Jų jau buvo Ir dar, matyt, bus.

KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
Liepos 29 dieną šv. Onos atlaidų metu
didingoje Joniškio bažnyčioje buvo iškil
mingai paminėtas vietinio altaristo kuni
go Antano Yliaus kunigystės 50 metų ju
biliejus. Iškilmingose šv. Mišiose, kurias
aukojo jubiliatas, asistuojamas Šiaulių
dekano kunigo Kleopo Jakaičio ir Žaigi
nio klebono kunigo Boleslovo Radavlčiaus, gausiai dalyvavo parapijiečiai ir iš
toliau atvykę jubiliato bičiuliai. Ypač bu
vo gausu jaunimo.

MOKSLININKŲ REIKALAVIMAS
34 mokslininkai. Nobelio premijos lau
reatai, kreipėsi į Žmogaus teisių komisiją
Ženevoje, prašydami skubiai pasiųsti teleg
ramą Sovietų Sąjungos prezidentui Čer
nenkai, reikalaujant suteikti žinių apie
rusų mokslininko. Nobelio taikos premi
jos laureato likimą. Kreipimosi autoriai
reikalauja, kad būtų leista „neutraliems
stebėtojams“ aplankyti Sacharovą ir jo
žmoną Yeleną Bonner.

sius, išugdytus tikrąja išmintimi, kurios
šaltinis yra Dievas.
Popiežiaus laišką visuotinėje seminaro
asamblėjoje rugpjūčio 19 d. perskaitė žy
musis italų mokslininkas, Erice seminaro
organizatorius prof. Antonino Zichichi.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
21. ŠVENTASIS IR STEBUKLAI
Nuo seniausių laikų buvo žiūrima i
stebuklus, 'įvykusius šventai gyvenusio
žmogaus užtarimu, kaip 'į patikimiausią
tojo asmens šventumo ženklą. Stebuklą
suprantame veiksmą arba reiškinį, kuris
negali atsitikti įprastoje prigimties tvar
koje ir kurį galima paaiškinti tiktai Die
vo įsikišimu. Jei Dievas atlieka nuostabų
veiksmą, tarpininkaujant kokiam nors do
ru ir pavyzdingu gyvenimu pasižymėju
siam asmeniui, reiškia tas asmuo yra Die
vo priimtas, Dievas jo išklauso, jis pas
Dievą daug gali; vienu žodžiu, jis yra šven
tasis. Dėl to jau tais laikais, kai vietos
vyskupas pripažindavo šventojo kultą, bū
davo reikalaujama žinių ne tik apie siū
lomo asmens gyvenimą, bet ypač apie jo
užtarimu įvykusius stebuklus. Stebuklai
tapo kiekvienos kanonizacijos, o mūsų
laikais ir beatifikacijos būtina sąlyga. Ka
nonizacijos bulėje visuomet aprašomi ga
liojančiais pripažinti stebuklai, kurie įvy
ko to šventojo užtarimu, štai 1519 me
tais, Atvelykio sekmadienį, kuris tais
metais buvo gegužės 1 d., įvyko iškilmin
ga šv. Pranciškaus Pauliečlo (di Paola)
kanonizacija. Joje, reikia manyti, dalyva
vo ir vysk. Zacharijas Ferreris, kuris už
'kelių mėnesių po to buvo pasiųstas į
Lenkiją ir Lietuvą, tarp kitko ir Kazimie
ro kanonizacijos reikalais. Anose šv.
Pranciškaus Pauliečio kanonizacijos iš
kilmėse ir vėliau ta proga išleistoje popie
žiaus bulėje gana daug vietos skirta ste
buklams, kurių nemaža įvykę šventajam
dar gyvam esant. Pradžioje minimi nuo
stabūs įvykiai, jų nespecifikuojant: daug
buvusių luošų vėl vaikščiojo, kurčių vėl
girdėjo, nebylių prakalbėjo, aklų prare
gėjo, bet taip pat ir piktųjų dvasių apsės
tieji buvo išlaisvinti, praradę atmintį, iš
protėję ir kitokie silpnapročiai buvo iš
gydyti. Toliau jau smulkiai aprašomi dvy
lika 'įvairių pagijimų bei kitokių nuosta
bių atsitikimų, nurodant asmenų vardus,
įvykių vietas, kai kada ir tikslų laiką.
Apie mirusio karalaičio Kazimiero
šventumą pirmasis mus pasiekęs liudiji
mas yra kaip tik, kad jis, palaidotas Vil
niaus katedroje, garsėja stebuklais. Apie
Kazimiero užtarimu įvykstančius stebuk
lus kalcėjo Vilniaus kapitulos prelatas
Erazmas Ciolekas, vėliau apie tai rašė į
Vilnių atvykęs poetas Andrius Krzyckis.
Tačiau nė vienas jų neduoda konkrečių,
bent apie kai kuriuos stebuklus davinių.
Visvien, reikia manyti, pati katedros va
dovybė rūpinosi stebuklus kruopščiai re
gistruoti. Apie tai netiesioginiai užsime
na prel. Ciolekas popiežiui Aleksandrui
VI sakytoje kalboje. Tie užrašai, kaip ir
daugybė kitų raštų bei dokumentų, žuvo
Vilniaus katedros gaisruose ir įvairiose
kitose nelaimėse.
ysk. Zacha ijas Ferreris, kuriam po..ie ius pavedė surinkti informacijas ir
apie prie Kazimiero kapo įvykstančius stebuk.us, tai at.iko pagal visus anų laikų
teisės reikalavimus. Su kanonizacijos pro
ceso aktais žuvo ir visi liudininkų pasisa
kymai apie atskirus stebuklus. Belieka tik
vysk. Ferrerio parašytas Kazimiero gyve
nimas. z-o jo mi.ties įvykusiems stebuk
lams aprašyti auto ius skiria IV-jį skyrelį,
apie ketvi tadalį viso veikalėlio. Čia krin
ta į akis vysk. Ferrerio santūrumas. Konk
rečiai atpasakoja tiktai vieną nuostabų
.vyki netikėtą mažos lietuvių kariuome
nės pergalę prieš skaičiumi nepalyginamai
gausesnius maskviečius. Kitus stebuklus

jis apibūdina keliais bendrais išsireiški
mais. Toks vysk. Ferrerio santūrumas gai būti paaiškintas jo kritiška laikysena
įsigalėjusių neigiamybių atžvilgiu, nesvar
bu, ar jos kiestėtų popiežiaus kurijoje, ar
kitur Bažnyčios gyvenime. Anksčiau minė
jome, kad Ferreris buvo aktyviai prisidė
jęs prie pop. Julijui II priešiškos sueigos,
.arsi visuotinio Bažnyčios susirinkimo, Pi
sa mieste ir už tai buvęs ekskomunikuo
tas. Vėliau susitaikė su pop. Leonu X.
Bet ir po to, matydamas, jog negerovės
popiežiaus kurijoje nė kiek nemažėja, 1523
m. parašė traktatą „De reformatione
Ecciesae, suasoria" — „Apie Bažnyčios re
formą, pasiūlymai“, ir jį įteikė Leono X
įpėdiniui Adrijonui VI. Vysk. Ferreris, ma
ryt, kituose Kazimiero užtarimu įvykusiuo
se stebukluose nematė ko nors nepaprasto,
verto iškelti, kaip nuostabų dalyką pabrėž
ti. Tai dar nereiškia, kad jis kitų nuosta
bių įvykių ir apraiškų nebūtų laikęs ste
buklais. Ne jis turėjo apie tai spręsti, o
tam sudaryta Romoje speciali komisija.
Jo pareiga buvo viską tiksliai surankioti
ir apie tai išsamiai referuoti.
Bet žvilgterėkime į tai, kas rašoma Ka
zimiero gyvenimo IV skyriuje. Pradžioje
autorius bendromis sąvokomis pareiškia,
kad prie Kazimiero kapo tuojau (mox)
pradėjo kilti aikštėn tiek ir tokių nuosta
bių ženklų bei stebuklų, kad niekam ne
kylanti nė mažiausia abejonė, jog Kazi
mieras „džiaugiasi danguje su Kristumi
amžinąja laime“. „Nes — rašo Ferreris —
jokios žmogiškos pagalbos nesitikintieji,
nepagydomų ligų ir sunkių sveikatos su
trikimų apimtieji, kurčiai, nebyliai, raiši,
akli, nudžiūvėliai, vos tik jam prie kapo
pasiveda, atgauna girdėjimą, kalbėjimą,
vaikščiojimą, regėjimą ir anksčiau turėtą
sveikatą, netgi — tai tikrai nuostabu ir
beveik neįtikėtina — grįžta gyventi miru
sieji ir įvyksta kitų apstulbinančių daly
kų“.
Buvo galima tikėtis, kad dabar aprašys
keletą tokių stebuklų. Bet Ferreris pasi
tenkina vienu, „jau seniau — kaip jis ra
šo •— labai retu, o mūsų laikais negirdėtu“
įvykiu, kuris atsitikęs „pereitais metais“
(„superiori anno“). Per kelis knygelės pus
lapius jis aprašo kaip Maskvos kunigaikš
tis Vasilijus, sutraukęs 60.000 raitelių, ne
lauktai įsiveržė į Lietuvos teritoiiją. Len
kijos ir Lietuvos kunigaikščiai visiškai ne
turėjo kuo gintis, nes ten nebuvo jokios
kariuomenės. Jau vaizdavosi pagrobtas sa
vo žmonas, sugriautus dvarus, miestelius
ir kaimus, visą Lietuvą dideliame pavoju
je. Jų pačių laukianti arba mirtis arba
už mirtį dar baisesnė nelaisvė. Ką daryti?
Būdami didžios ir kilnios dvasios, jie ryž
tasi nepasiduoti, nors priešas ir nugalėtų,
juos savo skaičiumi tiesiog absorbuotų.
Surinkus visus, kiek tik galima, tarnus,
valdinius, apylinkių gyventojus, susidary
tų apie du tūkstančiai; su jais jie bandys
priešintis užpuolėjams. Nes tvirtai tikėjo,
kad „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė,
veikiausioji pagalba varguose“.
Prisiminė ir Kazimierą, garsų stebuk
lais. Kai kam atrodė, kad dėl to juos išti
ko tokia nelaimė, kad buvo pažadėję rū
pintis, jog šv. Sostas jį paskelbtų šventuo
ju ir lig šiol nieko nepadarė. Todėl dabar
visi vienu balsu ėmė melsti pagalbos iš
aukštybių, prašyti Kazimierą užtarimo.
7ysk. Ferreris užrašė ir jų maldą, grei
čiausiai jo paties čia suformuluotą: „Dan
giškasis Kazimierai, mes tikimės, kad tu

esi ypatingas mūsų apgynėjas ir mūsų tė
vynės pas visagalį Dievą užtarėjas. Pa
žvelk į šią mūsų nelaimę ir liūdną padėtį:
teneužvalc’o mūsų nedori mūsų priešai
schizmatikai, svetimi tikrosios Šventosios
Motinos Bažnyčios kūnui ir apeigoms. Tu
esi mūsų viltis, tu mūsų apsauga! Pasigai
lėk tėvynės, kuri šaukiasi tavo pagalbos,
tėvynės, kurioje esi gimęs ir buvai išauk
lėtas. Pasigai’ėk gentainiu, iš kuriu esi
kilęs ir kuriuos apdovanojai savo šven"iausiais palaikais ir skaisčiausiomis re’ikvijomls. Neapleisk mūsų, nebeturinčių jo
kios žemiškos vilties, jokios paguodos. Nes
daug gali tu, per kurį Aukščiausiasis at’ieka kasdieną tiek daug ir tokiu nuosta
biu dalyku. Ir jei dėl mūsų didelio tau
rodomo pasitikėjimo bei atsidavimo ma
lonės! išklausyti mūsų maldavimu, rūpin
simės. kiek tik pajėgsime, kad krikščio
niu tikėjimo pažibai ir tavo tautos išaukš
tinimui šventasis Tėvas tave paskelbtu
šventuoju, ir tai pagal visus teisės reika
lavimus įvykdysime“.
Po šios maWos lietuviai jautėsi tarsi
pripildyti dieviškos jėgos ir kūno miklu
mo i-, būdami vos du tūkstančiai, drąsiai
puolė į 60 tūkstančiu raite’iu stovykla
Įtiek ju esant pranešė išsiųsti žvalgai).
Daug užmušė, daug paėmė į nelaisvę, daug
karo grobio pasiėmė. Juo nuostabiau, kad
iš lietuviu beveik niekas nežuvo, niekas
nenateko į priešų nelaisvę.
Taip vysk. Ferreris aprašo nuostabią
'ietuviu pergalę prieš maskviečius. Jis nie
ko nesako apie mūšio vieta, nieko apie
tikslų laiką, nieko apie šv. Kazimiero ant
žirgo pasirodymą. Tai kelia įvairiu klau
simų, prie kurių sustosime sekantį kartą.

Paulius Rabikauskas

DIE WELT APIE LENKIJOS
LIETUVIUS
Vokietijos laikraštis DIE WELT (VIII.
31) išspausdino Joachimo G. Goerlicho
korespondenciją, kurioje sakoma, kad šių
metų šv. Kazimiero sukaktį galėjo lais
vai paminėti Lenkijos lietuviai ir išeiviai
Vakarų pasaulyje, bet lietuviai savo tėvy
nėje, sovietinėje Lietuvos respublikoje, tą
galėjo padaryti tik slaptai.
Lietuviai, apsigyvenę Breslau ir Stet
tin (laikraštis naudoja prieškarinius var
dus) apylinkėse, o taip pat Varšuvoje ga
li laisvai siųsti savo vaikus į tikybos pa
mokas, kurios vedamos jų gimtąja kalba.
Vroclavo arkivyskupas Henryk Gulbinowicz švenčių proga praveda lietuviams
pamaldas jų gimtąja kalba.
Taip pat yra žinoma, jog lenkas popie
žius ypatingai rūpinasi, kad jo tėvynėje
būtų užtikrinta darni lietuvių sielovada,
kas ligšiol nevisuomet būdavo.
Pagal oficialius duomenis, šiuo metu
Lenkijoje gyvena 45 tūkstančiai lietuvių.
„Iš tikrųjų turėtų būti daugiau, — sako
korespondentas, — nes daug lietuvių pa
liko savo tėvynę penkiasdešimtaisiais me
tais lenkų „repatriantų“ priedanga“.
Lenkijos įstaigos respektuoja lietuvių
tautinių mažumų teises. Lenkijos lietuviai
turi savo gimnaziją, jų kultūros draugija
leidžia žurnalą „Aušra“, liet, studentai šį
rudenį ketina išleisti savo laikraštėlį.
Korespondencijos pabaigoje kalbama
apie sovietų valdžios draudimą popiežiui
apsilankyti Vilniuje šv. Kazimiero sukak
tuvinių iškilmių uždarymui, bet, neatsi
žvelgiant į persekiojimus, tos iškilmės
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PASAULIO LIET. KAT. KONGRESAS
Atidarymas
Šis didingas kongresas įvyko rugsėjo
1-2 dienomis Kanadoje, Toronto Royal
viešbučio konvencijų salėje. Į kongreso
atidarymą
susirinko
apie
500
iš
Kanados ir viso laisvojo pasaulio kraštų
lietuvių atstovų. Posėdžius pradėjo to
kongreso komiteto pirmininkas Dr. J.
Sungaila, pasveikindamas į kongresą at
vykusius vyskupus, Lietuvos generalinį
konsulą dr. J. Žmuidziną ir visus šiame
posėdyje dalyvaujančius lietuvius. Oficia
liai tą kongresą atidaryti buvo pakvies
tas V. Volertas, Šv. Kazimiero metų ren
ginių komiteto pirmininkas. Toliau sekė
dvi paskaitos: kun. prof. P. Rabikausko,
JS, ir Dr. J. Girniaus. Pirmasis paskaiti
ninkas kalbėjo apie Šv. Kazimiero šven
tumą ir lietuviškumą, iškeldamas daug
'įdomių faktų, kurie dar nebuvo girdėti.
Dr. J. Girnius kalbėjo apie ateizmo grės
mę Lietuvoje seniau ir dabar. Jo paskai
ta buvo įdomi, tik paskaitininko balsas
girdėjosi silpniau. Po paskaitų — pietų
pertrauka.
Po pietų, 2 vai. prasidėjo svarstytos
apie religinę dabarties mūsų jaunimo
orientaciją. Svarstyboms pirmininkavo G.
Juozapavičiūtė - Petrauskienė. Referatus
skaitė: Rasa Lukoševičiūtė, Laima Gustainytė-Undeilenė, Dr. Saulius Jankaus
kas ir stud. Edis Putrimas. Po tų keturių
referatų, prasidėjo diskusijos, kurios už
truko ilgesnį laiką. Vakare, 8 vai. tame
pačiame viešbutyje vyko vakaronė, ku
rios programą atliko jaunimas, bet toje
vakaronėje dalyvavo ir senimas.

Kongreso iškilmingos pamaldos
Didžiausią šio kongreso manifestaciją
sudarė iškilmingos pamaldos Šv. Mykolo
katedroje. Senutė katedra nesutalpino vi
sų dalyvių, nors buvo užpildyti visi ka
tedros suolai, pakraščiai. Pamaldose ga
lėjo dalyvauti apie 3000 tautiečių. Galin
gai skambėjo jungtinis choras, kurį su
darė: Vyrų choras „Aras“, Prisikėlimo
parapijos choras, Hamiltono Aušros Var
tų parapijos choras, Lietuvos kankinių
parapijos choras ir Londono choras „Paš
vaistė“. Giedojimui vadovavo sol. V. Verikaitis, vargonais palydėjo muz. J. Govėdas. Į katedrą įdefiliavo 16 vėliavų, ku
rios reprezentavo įvairias organizacijas.
Procesijai įeinant katedron, choras giedo
jo: „Dieve, Tu Lietuvai skyrei globėją“.
Įeinant dvasininkams, galingai skambėjo:
„Pulkim ant kelių“. Dvasiškių eisenoje
dalyvavo 44 lietuviai kunigai, 3 lietuviai
vyskupai: Vysk. V. Brizgys, vysk. A.
Deksnys ir naujai paskirtas vyskupas P.
Baltakis. Paskutinis su palydovais ėjo
Toronto kardinolas G. E. Carter. Pamal
dose dar dalyvavo ukrainiečių vyskupas
I. Borecky, slovakų vyskupas M. Rusnak.
Iš lietuvių aukštųjų pareigūnų dalyvavo
Lietuvos generalinis konsulas Dr. J. žmui
džinas su ponia. Religines ištraukas skai
tė: V. Bireta, seselė Margarita ir V. Vo
lertas. Evangeliją perskaitė Tėvas Au
gustinas, Lietuvių Pranciškonų ordino
provinciolas. Jis pranešė, kad šv. Tėvas
per savo delegatą Kanadoje šio kongreso
dalyviams atsiuntė specialų palaiminimą.

Vilniuje įvyko ir jose dalyvavo net vysk.
Julijonas Steponavičius, kuris jau 20 me
tų gyvena tremtyje, ir kuris esąs pakel
tas į kardinolus „in pectore“. Ta proga
perpildytose Lietuvos bažnyčiose buvo
perskaitytas popiežiaus laiškas.

BALYS GAJAUSKAS

OKUPUOTOJI LIETUVA
sprando, bolševikai puolė atimti iš lietuvių tautos literatū
Labai sunku ar visai negalima pavergti laisvo žmo rą, muziką, vaizduojamąjį meną, net jos praeitį — istori
gaus dvasios. Dar sunkiau pavergti laisvos tautos dvasią. ją. Surūšiavo mūsų kultūrą: į „liaudišką“ ir „nacionalisti
Bolševikai sugalvojo, kaip jie mano, patį veiksmingiausią, nę“. Jų supratimu „liaudiška“ ta, kurią galima įsprausti
bet antihumanišką, niekšišką būdą pažaboti tautas. Atsky į „mokslų mokslo — marksizmo-leninizmo“ rėmus. O kuri
rė jas spygliuotomis vielų tvoromis, draudžiamomis zono netelpa į šiuos rėmus — „nacionalistinė“. Kultūros veikė
mis nuo likusio pasaulio. Pirmą kartą mūsų istorijoje šeš jus, kurių veikalai pakliuvo į draudžiamų knygų sąrašus,
tadalis pasaulio paverstas konclageriu. Konclageris vaiz pasmerkė užmarščiai. Net jų pavardžių neminėjo, o jeigu
duojamas kaip aukščiausias žmogaus proto pasiekimas. negalėjo nutylėti, tai atsimindavo juos plūsdami. Jaunoji
Iš tiesų tai iškrypusio proto padarinys, kurio ryškus rezul karta mokyklose nieko apie juos negirdėjo — mokytojai
tatas — žiaurus tautų išnaudojimas, moralinis smukimas. tylėjo. Tik palėpėse išlikusios knygos bylojo apie jų kūry
Nieko gero nežada imperijos tautoms atskyrimas nuo pa bą. Lietuvių kultūros darbuotojams gyvenantiems užsie
saulio kultūros lobyno. Tik bendraudamos tautos gali visa nyje tuoj priklijavo „imperializmo tarnų“ etiketę ir ma
pusiškai tobulėti. Kiekviena tauta, kuri rūpinasi pakelti nė įkalę paskutinę vinį į jų karsto dangtį. Taip „palaidoję“
savo krašto gerovę bei kultūrą, stengiasi pritaikyti kitų daugelį rašytojų, muzikų, dailininkų ir kitų kultūros dar
tautų pasiekimus savo kraštui. Ką duoda užsisklendimas buotojų jie nuskurdino kultūrą Lietuvoje. Bolševikai ne
— puikus pavyzdys Senovės Kinija. Apsitverusi aukšta tik nutylėjo dabartinių išeivių kūrybą. Rinko įvairią lite
siena nuo puslaukinių klajoklių genčių, kultūringa kinų ratūrą išleistą Lietuvos laikais: politinę, religinę, filosofi
tauta ilgainiui nusmuko. Tokį likimą bolševikai rengia vi nę, visuomenės mokslų, net grožinę, jeigu autorius gyveno
soms savo imperijos tautoms. Kultūra jiems svarbi tiek, užsienyje, buvo suimtas ar Ištremtas. Daug Lietuvos lai
kiek ją galima panaudoti savo partinių dogmų propagan kais išleistų laikraščių, žurnalų, knygų supleškėjo laužuo
dai. Atskyrę tautas nuo likusio pasaulio kultūros, nuo įta se, sudegė fabrikų kūryklose. Kitas krovė į sandėlius ir
kos bolševikai stengiasi įdiegti savo partines dogmas pro perdavė stambioms bibliotekoms, čia sudarė specfondus,
paganda, panaudodami literatūrą, vaizduojamąjį meną, tai yra knygų kalėjimus. Ten laikomas knygas gali gauti
muziką. Neva jų dogmos tobuliausios, humaniškiausios, paskaityti vietoje tik turintys ypatingus leidimus, šiuos
mokslinės ir neišvengiamai paskutinė žmonijos istorijos leidimus gauna tik patikimi valdžiai žmonės, kuriems to
raidos pakopa. Įtikintos, apkvailintos tautos nesieks lais kia literatūra reikalinga profesniais tikslais. Iš užsienio
vės, nes jos manys, kad jau pasiekė aukščiausią kultūros gaunamos knygos kuriose, bolševikų manymu, yra erezi
nių minčių, taip pat atsiduria specfonduose, kad nepa
ir laisvės viršūnę.
Okupavę mūsų kraštą, įgiję patirties ant kitų tautų siektų platesnės visuomenės.
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Gražų pamokslą pasakė vyskupas P. Bal
takis, primindamas, kad lietuviškos para
pijos laisvajame pasaulyje yra kartu ir
lietuviškumo tvirtovės. Ragino jų neap
leisti. Nešant Mišių aukas, skaitymus at
liko I. čifįilinskaitė. Šv. Mišias atlaikė
vysk. V. Brizgys, asistuojant vysk. A.
Deksniui, vysk. P. Baltakiui Ir 44 lietu
viams kunigams. Komuniją dalijo kelio
lika kunigų, pasiskirstę po visą katedrą.
Pamaldos buvo baigtos Lietuvos himnu,
o procesijai išeinant iš katedros, galin
gai skambėjo „Marija, Marija, skaisčiau
sia lelija“ žodžiai. Tą giesmę giedojo
jungtinis choras, pritariant vargonams, Ir
visi pamaldų dalyviai. Įspūdis jaudinan
tis.

Banketas
Šis kongresas buvo baigtas iškilmingu
banketu Royal York viešbutyje. Jame
dalyvavo apie 2000 lietuvių ir keletas ki
tataučių. Banketą pradėjo Dr. Sungaila.
Buvo sugiedotas Kanados himnas. Toliau
banketui vadovauti buvo pakviesta ponia
Aušra Karkienė. Invokaciją sukalbėjo
vysk. A. Deksnys. To banketo metu kal
bėjo trys kanadiečiai, valdžios atstovai.
Jie priminė pavergtos Lietuvos kančias ir
linkėjo jai greitai atgauti laisvę. Buvo
pristatyti visi prie garbės stalo esantieji
svečiai. To banketo metu vysk. A. Deks
nys mūsų žymiam kultūrininkui B. Kvik
liui įteikė popiežiaus skirtą medalį. Apdavonotasis padėkojo ir prašė Dievą, kad
jam dar leistų užbaigti savo darbus. Ban
keto pabaigoje to kongreso organizacinio
komiteto narys V. Bireta perskaitė to
kongreso manifestą, kuris bus išsiuntinė
tas viso laisvojo pasaulio kraštų valdo
vams.
Manifestas buvo priimtas gausiais plo
jimais.
Banketo pabaigoje Šv. Kazimiero me
tų renginių komiteto pirmininkas V. Vo
lertas padėkojo visiems prie šio kongreso
surengimo, ypač Dr. J. Sungailai. Banke
tas buvo baigtas trumpa Dr. J. Sungailos
kalba ir Lietuvos himnu. Pasibaigus ban
ketui, dalyviai dar gerokai užtruko šne
kučiuodami šu savo artimaisiais bei pa
žįstamais.
šis kongresas buvo pasaulinė lietuvių
manifestacija, kuri ir buvo baigta tėvy
nei svarbiu manifestu.

J. Vaičeliūnas
LIETUVA VENESUELOS SPAUDOJE
Eltos Informacijos Tarnybos rūpesčiu,
Venesueloje yra atspausdintas leidinys is
panų kalba — Lietuva Venesuelos spaudo
je. Tai 65-kių puslapių brošiūra, kurioje
sulinkti pastaraisiais metais Venesuelos
spaudoje atspausdinti būdlngesnieji sraips
niai apie Lietuvą. Straipsnių rinkinį paren
gė Venesueloje gyvenanti Jūratė StatkutėRosales. Straipsniuose yra paliečiamos la
bai įvairios su Lietuva susijusios temos:
Lietuvos okupacija, gyventojų masiniai
trėmimai Stalino laikais, kunigų Svarins
ko ir Tamkevičiaus nuteisimas, religinės
laisvės varžymai Lietuvoje, kitų pagrindi
nių žmogaus ir tautos teisių pažeidimai,
Tomo Venclovos spaudos konferencija Ve
nesueloje apie dabartinę padėtį Lietuvoje
ir t.t. Leidinys platinamas įvairiuose Lo
tynų Amerikos kraštuose.

—■ Austiljos katalikiškuose teologijos
fakultetuose į šių metų žiemos semestrą
įsirašė apie 4.200 studentų, daugiau nei
praėjusiais metais. Apie trečdalį studen
tų sudaro moterys.

Tautą lengviau apkvailinti, kai ji gyvena dabartimi,
kai jos didžiausias rūpestis yra kova dėl kasdieninio duo
nos kąsnio. Dar lengviau ją kvailinti kai ji jau tiek ap
kvailinta, jog nemato savo skurdžios dabarties, o gyvena
propagandos primestomis iliuzijomis. Kai iš tautos atima
atmintį, tai ji nežino, kas ji buvo ir kas yra. „Vyresnysis
brolis“ negalėjo pakęsti mūsų garbingos praeities, jo dės
tymo mokyklose. Stengėsi ją nutylėti, o vėliau keisti į is
torijos surogatą. Istorinę literatūrą naikino: degino lau
žuose, fabrikų kūryklose. O kiek knygų dūlėja „knygų ka
lėjimuose“!
Reikia manyti, kad iš visų istorijos knygų skaudžiausio likimo susilaukė Šapokos „Lietuvos istorija“. Su kokia
neapykanta okupantai gainiojosi ją po visą Lietuvą. Ša
pokos „Lietuvos istorija“ — tai jos savininko nelojalumo
okupantų valdžiai įrodymas, tai „antitarybinės propagan
dos“ medžiaga. Kiek ją kartų guldė ant bolševikinio teisė
jo stalo! Kiek už ją nuteisė ir teisia žmonių — tik vienas
Dievas žino. Šapokos „Lietuvos istorija“ — okupantams
baubas.
Nuskurdinę lietuvių kultūrą, ilgainiui okupantai su
prato, kad negalima jos pakeisti „proletarine kultūra“, ku
ri neegzistavo. Be to, nebuvo galima paaiškinti jaunajai
kartai, jog mes esame be kultūrinės praeities. Visiems bu
vo akivaizdu, kad okupantai užgniaužia mūsų kultūros pra
eitį. Liko viena išeitis — „perkainuoti vertybes“. Tuo me
tu sušvelnėjęs postalininio pereinamojo laikotarpio kul
tūrinis klimatas skatino tokį sprendimą. Okupantai per
sijojo mūsų kultūrinį palikimą per retesnį rėtį. Tiesa, la
biau pasisekė mirusiems negu gyviems, kaip paprastai bū
davo bolševikų imperijoje. Buvo „reabilituoti“ kultūros
veikėjai, bet ne visa jų kūryba. Kai kurių kultūros veikėjų
„reabilitacija“ buvo tik parodomoji, nes be jubiliejinių
leidinėlių nieko daugiau neišleista.
(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ VAŠINGTONO

JAV KRYŽKELĖS
„Aš ką tik pasirašiau 'įstatymą, kuriuo Reagano pastangos išspręsti užsienio pre
yra panaikinama Sovietų Sąjunga... Už kybos klausimas buvo trilypės: jis skati
penkių minučių mes pradėsime bombar no kuo didesnį grūdų pardavimą savo
davimą“, pasakė prezidentas Reaganas, priešui, — Sovietų Sąjungai ir stengėsi
bandydamas savo savaitinės radijo prog didinti ginklų pardavimą draugiškoms ir
ramos mikrofonus.
ne visuomet draugiškoms valstybėms.
Šie visagalio prezidento juokais pasaky Ginklų pardavimas tačiau dažniausiai
ti žodžiai lengvai galėjo privesti prie vi vyksta paskolomis ir dovanomis, todėl gau
suotinės krizės. Iš tiesų, Jungtinės Ameri namas pelnas yra popierinis, netikras.
kos Valstijos politines krizes pergyvena Trečias jo siūlymas buvo palikti kuo di
beveik kas dieną, ir vienas ar kitas neat desnę laisvę privačiai iniciatyvai — lais
sargus prezidento išsireiškimas po jo ke vę pasaulinei paklausos ir tiekimo rin
kai. Šis receptas neapsaugojo JAV nuo
turių metų valdžios mažai ką stebina.
Tikrosios Jungtinių Amerikos Valstijų užjūrio konkurencijos. Jis gali būti teisin
gyvenimo krizės glūdi ne tame, ką prezi gas tik ilgų dešimtmečių vystymo laiko
dentas ir jo vyriausybės nariai pasako, tarpyje, jei visas pasaulis yra draugiška
bet ką ir kaip jie planuoja vykdyti, arba me stovyje. Jo taikymas dabar yra per
ankstyvas ir neatsakomingas. Prezidento
vykdo neišplanavę.
JAV marinų pasiuntimas į Libaną, pa Reagano receptai JAV užsienio prekybos
vyzdžiui, buvo veiksmas, kurį apsprendė klausimams spręsti nebuvo nei išradingi,
prezidentas su savo patarėjais prieš JAV nei patenkinami šios valstybės ateities
kariuomenės vadų patarimus. Savo spren padėčiai apsaugoti.
Valstybės užsienio prekybos santykiai
dimą prezidentas aiškino svariais „taikos
ir lygsvaros išlaikymo būtinybės“ žo turi didelę įtaką jos užsienio politikai.
džiais, kurie nepasitvirtino. Veltui paau Kai užsienio prekyba vyksta be valstybi
kojus daugiau kaip ketvirtį tūkstančių nio plano, ja ilgainiui paseka ir valstybės
jaunų vyrų, prezidentas Reaganas kariuo užsienio politika. Ligšiol JAV užsienio po
menę iš Libano atitraukė, o padėtis ten litika didžiausią dėmesį skyrė Europai.
Pereitais metais prekyba su Tolimaisiais
liko tokia, kaip ir buvo...
Iš prezidento posakių ir veiksmų yra Rytais perviršijo prekybą su Europa. Ga
aišku, kad jis nori matyti JAV kariškai lima laukti, kad didėjančių prekybinių
galingas ir negaili pinigų ginklavimuisi. santykių su Azija pasėkoje, JAV užsienio
Kuo daugiau pinigų yra skiriama ginkla politika pradės taip pat nejučiomis (t.y.
vimuisi, tuo skubiau yra stengiamasi pi neplanavus) orientuotis į Azijos reikalus.
nigus leisti, gerai neapgalvojus naujų Toks posūkis būtų pragaištingas Europai
ginklų reikalingumo. JAV „MX“ raketos, ir nežinia, ar jis būtų naudingas Ameri
„BĮ“ bombonešio, „Ml“ tanko programos kai.
Išdėstytos mintys rodo, kad Jungtinės
yra gerai tebesitęsiančių kontroversijų pa
vyzdžiai. Laivyno bylos su laivų statyto Amerikos Valstijos yra gilioje ekonominė
jais, periodiški aviacijos atsarginių dalių je (ir todėl politinėje) kryžkelėje, nuo
išmetimai, Hughes bendrovės raketų ir kurios kelių pasirinkimo pareis ne tik
radarų gamybos nepatikimumai rodo, kad JAV, bet ir Europos ateitis. Bėda tame,
karo žinyba savo lėšų nekontroliuoja, kad JAV politikai nėra įpratę savo vals
tybės ateitį vystyti toliau nei nuo prezi
bet skuba tik pinigus išleisti.
dento linkimų iki rinkimų. Ilgalaikių pla
Iš tikro, atsargūs ginklavimosi sąmatų nų vystymas Vašingtone yra tik pripuo
didinimai buvo pradėti prezidento Carte- lamas privačių asmenų užsiėmimas.
rio 1979 metais. Prezidentas Reaganas šių
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sąmatų didinimą paskubino, atgaivinda
mas anksčiau atmestas ginklų programas.
Ginklų pramonės augimas turi neabejoti
ną įtaką į krašto ekonomiją. Pirmiausia,
kariškų sąmatų augimas yra tiesioginiai
atsakomingas už valstybės deficitus ir per
keturis metus padvigubėjusį valstybės 'įsi
GYVENANT SVETUR...
skolinimą. Antra, milžininkas valstybės
skolos padidėjimas verčia valstybę mokė Lietuviškos mišios
ti aukštus mokesčius už savo skolos perKai žmogus gyveni vienas, jautiesi nie
finansavimus. Trečia, ginklavimosi pra kam
nereikalingas. Ir jeigu prarasi viltį
monės pajamos didina krašto gamybinę
greit mirsi. Tie žmonės, kurie kentėjo
apyvartą. Si paskutinė įtaka yra didele —
dalimi atsakominga už šiuometinį JAV Hitlerio kacetuose, turėjo viltį ir išliko
gyvi. Grįžę namo, nerado šeimų nei savo
ekonominių sąlygų pagerėjimą.
Kariškas valstybės pajėgumas tačiau turto. .Tačiau neprarado vilties, gyveno ir
Po Antrojo pasaulinio karo buvo
pareina nuo valstybės tikros ekonominės dirbo.
daug žmonių, kurie turėjo viską pradėti
padėties. Gyventojai gali, kaip Sovietų iš naujo, neprarasti vilties. Pastatė išti
Sąjungoje, diržus susiveržę, išlaikyti mil sus kvartalus, kuriuose ir pabaltiečiai da
žinišką kariuomenę. Jungtinės Amerikos bar gyvena.
Valstijos, tačiau, pajėgė išlaikyti savo
Į vieną tokių vietovių buvau nuvykęs
ginklavimąsi ne civilinės ekonomikos su ir aš. Tai Bavarijos Memmingenas. Tie
varžymų būdu, bet todėl, kad jos buvo
gamybiniai ir ekonominiai stiprios. Tai sa, čia jau nedaug lietuvių beliko, bet jie
gyvena kaip kokiam kurorte: butai erd
buvo įmanoma tik todėl, kad Amerika vūs, gražūs parkai. Lietuviai čia turi pui
prekiavo užsienyje, pirkdama pigias ža kų savo komiteto pirmininką poną Ra
liavas ir pelningai parduodama savo ga dzevičių ir nenuilstantį kunigą Rubiką.
minius visam pasauliui.
Kas sekmadienį jie renkasi į vienuolyno
Pradedant prezidento Nixono ir jo pa didelę koplyčią, kur lietuviškai gali mels
tarėjo dr. H. Kissingerio kadencija, JAV tis. Veikia gražus choras, o vargonai plyš
prekybos balansai darėsi nuostolingi. ta džiaugsmu, kad ir pats Popiežius pa
atsiradimas laiko lietuvybę. Daugelis mūsų jau gė
Naftos kainų monopolio
(aukštos naftos kainos padėjo ir Sovietų dinasi lietuvių kalbos, o Popiežius ištisas
Sąjungai) buvo tik viena šio neigiamo šv. Mišias Romoje lietuviškai atlaikė.
JAV vyksmo priežastis. Daug svarbesnė
Kiek pastangų Jis turėjo įdėti, kol išmo
prekybinio balanso nuostolių priežastis ko
taisyklingai lietuviškai reikiamus žo
buvo tame, kad Amerikos pramonininkai džius ištarti. Tuo visi memmingeniečiai
surado kitose pasaulio vietose pigią dar džiaugėsi ir didžiavosi!
bo jėgą. D. Britanijos politikai visuomet
stengėsi savo kolonijas laikyti žaliavos tie Česnako istorija
kėjais ir drausdavo jose vystyti pramonę.
Senovės Babilone česnakas buvo labai
Priešingai D. Britanijai, JAV politikai gerbiamas. Jis buvo naudojamas degtinei,
skatino fabrikų steigimą užjūriuose teig prieskoniams, vaistams ir kitiems reika
dami, kad pramonė skatins aukštesnį gy lams. Kai Napoleonas žygiavo 'į Rusiją,
venimo lygį neišsivysčiusiose valstybėse jo kareiviai irgi buvo gydomi česnaku,
ir tuo būdu didės paklausa JAV gami ypač nuo persišaldymų.
niams. Šiuo būdu Amerikos kapitalas pa
Lietuvoje ir mano motina česnakus au
dėjo išugdyti pramonę ne tik Europoje, gino. Duodavo užgerti karšto pieno, kad
bet ypač Azijoje.
naikintų nemalonų česnako kvapą. Atvy
Tokia kapitalistinė galvosena pasirodė kęs į Vokietiją, savo sode jų neauginau,
labai kenksminga. Amerikos pramonė nes žmona nenorėjo. Po skyrybų, atsilan
konkurencijos su pigios darbo jėgos vals kiusi pas mane viena lietuvė vėl užveisė
tybėmis neišlaikė nei savo gaminių kai česnakus mano darže. Girdi, labai svei
nose, nei jų kokybėje. Ši konkurencija ka, duoda jėgų, žadina meilę...
privedė prie JAV fabrikų uždarymo ir
Pabandžiau, ir jau dvidešimt metų juos
valstybės gerovei ir jos saugumui būtino auginu ir naudoju.
gamybinio pajėgumo mažėjimo. Vietoje
Vieną dieną išgirdau kaimynų sode
padidinto eksporto, JAV užsienio preky triukšmą. Iš pradžių nesupratau, kame
bos skolos per paskutinius kelerius me reikalas. Nusitvėrę lopetas, kažką kasė.
tus šuoliais didėjo.
Pasirodo, „audra“ kilo dėl česnako. Kasė
Ekonominę kryžkelę pasiekus, didžiau jį lauk! Matyt, paukščiai ar ežiukai už
sias JAV vyriausybės rūpestis turėtų bū veisė.
ti ieškant .būdų, kaip grąžinti valstybę į
Tyliai nusijuokiau ir vėl braškių lys
pasaulio ekonomikai vadovaujančią vie vėje prisodinau česnakų, nes jie apsaugo
tą. Yra aišku, kad laisva prekybininkų ir ja uogas nuo puvimo.
pramonininkų iniciatyva valstybės gero
ve nesirūpina. Šį klausimą privalo spręsti Atsitikimas darže
Dažnai skambinu draugui į Marburgą.
vyriausybė, šalia gynybos ir užsienio po
litikos, svarbiausias vyriausybės rūpestis Kartą jis man pasakė: — Ignai, telefonas
turi būti krašto ekonominis pajėgumas ir brangiai kainuoja, sumoku daugiau kaip
100 markių į mėnesį. Geriau parašyk
užsienio prekybos balansų išlaikymas.
Ekonominiai klausimai, deja, yra daug savo nuotykius į laikraštį. Išspausdins.
sunkiau sprendžiami, nei gynyba, kurios Vieniems patiks, kitiems ne, bet faktai
sustiprinimui tereikia skirti daugiau lė liks faktais...
Tai va dabar ir rašau apie atsitikimą
šų. JAV vyriausybės užsienio ekonomi
nius klausimus tradiciniai palikdavo „Die mano darže.
vo ir prekybininkų valiai“. Prezidento
Nusipirkau ponų Šalčių neseniai išleis

MUITAI

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. S-ga, boikotavusi Los Angeles
olimpiadą, surengė pas save ir kituose sa
telkiniuose kraštuose „Draugystės — 84“
žaidynes, pakviesdama taip pat ir kapi
talistinių kraštų atstovus. Nedaug jų da
lyvavo, tad pirmu smuiku grojo Sov. Sga, nors Havanoje bokso rungtynėse, iš
skyrus vieną R. Vokietijos laimėjimą, vi
sas pergales „nusinešė“ kubiečiai. Kalba
ma, kad Castro taip pat (kaip ir visi kt.
satelitai) labai pyko, kad Kuba negalėjo
dalyvauti Los Angeles žaidynėse, o turėjo
pasitenkinti tik antros klasės pasirodymu
Maskvoje.
Skirtoje spaudos konferencijoje Sov.
S-gos sporto komiteto pirm. M. Gramovas
pasidžiaugė gražiais laimėjimais, pabrėž
damas, kad Los Angeles žaidynių atmos
fera patvirtino Sov. S-gos NOK (Naciona
linis Olimpinis Komitetas) nutarimo dėl
tarybinių sportininkų nedalyvavimo šioje
olimpiadoje teisingumą. R. Reagano ad
ministracija, siekdama panaudoti olim
piadą savo politiniams tikslams, skatino
ryškų šovinizmą (sic!).
Taip pat M. Gramovas pažymėjo, kad
„Draugystės — 84“ turnyruose viešpatavo
nuoširdumo atmosfera, visi be išimties
dalyviai turėjo vienodas sąlygas rungty
niauti (ar Los Angeles dalyviai neturėjo
sąlygų rungtyniauti?). Vilniškis „Spor
tas“, pasinaudodamas TASS'o pranešimu,
M. Gramovo pareiškimą baigė trumpu
sakiniu — „po to buvo atsakyta į žurna
listų klausimus“.
Tik užsienio spaudoje pasirodė žinios,
kad M. Gramovas buvo užklaustas užsie
nio korespondentų dėl Sov. S-gos dalyva
vimo 1988 m. Seoulo olimpiadoje. Jo atsa
kymas labai ir labai neaiškus: girdi, laiko
labai daug, pareiškimą dalyvauti olimpia
doje galima paduoti 3 savaites prieš jos
atidarymą ir t.t. Tačiau sportiniuose ra
teliuose spekuliuojama, kad Sov. S-ga
olimpiadoje gali nedalyvauti juo laibiau,
kad ji nepalaiko diplomatinių santykių
su pietine Korėja.
Kaip pasirodė lietuviai? Dalyvaudami
Sov. S-gos sąstate mūsiškiai taip pat lai
mėjo aukso, sidabro ir bronzos medalius
(R. Žulpa, G. Umaras, „vilnietis“ Artamanovas ir kt.) Tačiau norėčiau pabrėž

ti mūsų krepšininkų puikų žaidimą, ypač
A. Sabonio, kuris greičiausiai bus pripa
žintas geriausiu „Draugystės 84“ žaidynių krepšininku. Be to, Sov. S-gos rinkti
nėje žaidė dar kauniečiai V. Chomičius,
S. Jovaiša ir R. Kurtinaitis. Pridėjus lat
vį Valterį ir estą Ends — gausis ne ru
siška, kaip priimta Vakaruose vadinti,
bet Pabaltijo rinktinė. Moterų pusėje į
Sov. S-gos sąstatą buvo įtraukta vilnietė
Šidlauskaitė.
Rašydamas apie krepšinį, norėčiau at
kreipti dėmesį į profsąjungų vyrų krep
šinio pirmojo rato varžybas Vilniuje. Ge
riausiai pasirodė sostinės Statyba, laimė
dama pirmą vietą prieš Leningrado Spar
taką, Rygos VEF, Kauno Žalgirį ir Donec
ko Šachtiorą. Be abejo, kauniečiai žaidė
be geriausių krepšininkų (jie buvo įtrauk
ti į Sov. S-gos sąstatą), tad baigiant var
žybas Panevėžyje buv. laikinosios sosti
nės komanda dar pasitemps.
Iš futbolo gyvenimo reikėtų pranešti
gražią Vilniaus Žalgirio pergalę prieš Ki
jevo Dinamo 1:0 (joje žaidžia garsus
Blochinas) ir vėliau patirtas pralaimėji
mas tokia pačia pasekme Rostove vietos
kariškių klubui, žaidžiant Vilniuje, sta
dionas buvo perpildytas, futbolo sirga
liams prašant bilietų prie įėjimo vartų.
Rašant šias eilutes Vilniaus Žalgiris Sov.
S-gos aukščiausioje lygoje iš 18 komandų
turi 26 tšk. (devynios rungtynės laimėtos,
8 baigtos lygiomis) randasi 11-toje vieto
je. Neatrodo, kad vilniečiams šiemet rei
kėtų apleisti Sov. S-gos futbolo lygą, ka
dangi dar liko sužaisti 8 rungtynes. „Iš
kritimas“ aiškiai gresia net keturioms ko
mandoms, turinčioms po 17 tšk. Vienu
metu ir sostinės futbolininkams buvo pa
kabintas Damoklo kardas, tačiau vilnie
čiai krizę gan greitai pergyveno.
Lietuvos futbolo pirmenybėse su 27
tšk. pirmoje Vietoje yra
Panevėžio
Ekranas, prieš Klaipėdos Granitą ir Vil
niaus Pažangą. Lentelės pabaigoje — Po
litechnika ir Žalgirietis.
Vilniškis „Sportas“ rugsėjo mėn. 1 d.
šachmatų kronikoje įdėjo tokią žinutę:
„dešimtuoju pasaulio šachmatų čempionu
susirašinėjant tapo lietuvių kilmės ame
rikietis V. Palčiauskas“, Malonu, kad šią
žinią nors ir po trijų mėnesių pavergtai
Lietuvai pranešė „Sportas“, nes meis
terio vardą jis laimėjo gegužės mėn. Apie
tai rašė visa pasaulinė spauda savo šach
matų sk. O šachmatams skirti leidiniai
įdėjo net žaistas lietuvio partijas.
tą kasetę. Dirbant darže, buvo malonu
Vertėtų „Sportui“ taip pat ir V. Geru
klausytis. Vasaros metu dešimtą valandą laitį žymėti kaip Amerikos lietuvį, nepri
dar nebuvo tamsu. Staiga iš kaimyno pu segant jam vien tik „amerikiečio“ vardą.
sės atskrido akmuo ir pasigirdo balsas: —
K. Baronas
Jau vakaras, nekelk triukšmo, eik į vidų...
Kaimynas barėsi, o jo 18-tis sūnus me
tė akmenį. Turėjau baigti darbą ir muzi
ką, nors iš tikrųjų dar nebuvo vėlu. Pa
sidaviau smurtui, buvo skaudu. Mat, kas
Vokietijos vyskupai rūpinasi latvio vys
vienam brangu, kitam nepatinka. Visokių kupo kankinio Boleslovo Sloskans palai
žmonių yra ir bus, o visi trokšta taikos mintuoju paskelbimo bylos užvedimu. Pa
ir ramybės.
gal spaudos informacijas, byla jau esan
Ignas Šmigelskis, Vokietija
ti pristatyta Vatikano Šventųjų Skelbimo
kongregacijai. Vyskupas Boleslovas Slos
„EUROPOS LIETUVIO“
kans mirė praėjusiais metais Liuvene,
Belgijoje, sulaukęs 88 metų amžiaus. Ku
REDAKTORIAMS
nigu buvo įšventintas 1917-ais metais
Gerbiamieji,
Petrapilyje. Po devynerių metų drąsaus
Sveikinu ir dėkoju už straipsnį „Bulvi apaštalavimo porevoliucinėje Rusijoje,
nių blynų ratelius“ rugsėjo mėn. 7 d. nu Maskvoje buvo slaptai konsekruotas vys
meryje! Problemos ir tema man pažįsta kupu, pavedant jam valdyti Minsko ir
mos jau visą eilę metų mūsiškėje padan Mogilevo vyskupijas. Šias pareigas jam
gėje, jog net pagalvojau, ar nebus čia iš teko eiti tik aštuonis mėnesius. 1927 me
mūsiškio svieto genialūs pasiūlymai? Bet tais buvo komunistinės valdžios suimtas,
mes, lietuviai, kur mes begyventume, esa nuteistas trejus metus kalėti, vėliau pa
me juk išradingi žmonės, tai, pagalvojau, skiriant jam papildomą bausmę. Buvo ka
ir kitur esama tautiečių su galvomis, — linamas ir kankinamas septyniolikoje ka
net pragiedrėjo man, vis bekovojant su lėjimų. Viename kalėjime buvo verčia
kavos ratelių (mat, kitas kraštas, kitoks mas kelis mėnesius gulėti surištas drau
skonis...) ir pasikalbėjimų propaguoto ge su nuteistaisiais mirčiai, bado ir troš
jais, vieton minėjimų ir veiklos, mūsų kulio kamuojamas. Buvo išlaisvintas 1933
apylinkėje.
-iais metais nepriklausomos Latvijos val
Ačiū už idėjų paskelbimą, —- bus dau džios pastangų dėka. Antrojo pasaulinio
giau amunicijos, ir tai įvairaus kalibro, karo metu buvo nacių suimtas ir depor
besiginant. Nuoširdūs linkėjimai Jūsų tuotas į Vokietiją. Čia vokiečių vysku
Pamuštpenčiui!
pams pasisekė išlaisvinti iškamuotą ir ser
Kietasprandė gantį latvį vyskupą. Nuo 1951 metų iki
mirties, vyskupas Sloskans gyveno Liu
vene, gilų dvasinio susikaupimo gyveni
mą, spinduliuodamas šventumu. Jo vys
DUOMENYS APIE TIKINČIUOSIUS
kupiškas šūkis buvo — Auka už brolius.
ČEKOSLOVAKIJOJE
Persekiojamos Bažnyčios Kongrese, KoeBrno Mokslų Akademijos, Moravijoje, nigsteine, V. Vokietijoje, praėjusiais me
leidžiamas sociologijos žurnalas paskelbė tais buvo specialiai meldžiamasi už vysku
mokslinio ateizmo instituto surinktus sta po Sloskans palaimintuoju ir persekioja
tistinius duomenis apie tikinčiuosius Če mos Bažnyčios globėju paskelbimą.
koslovakijoje. Pagal šiuos ateizo institu
to duomenis, 36 procentai Čekoslovakijos
ŽUDOMI GYVENTOJAI
gyventojų yra tikintys, daugumoje kata Užsienio spauda informuoja apie nepa
likai. Slovakijoje tikintieji sudaro gyven liaujamai sovietų vykdomus civilinių gy
tojų daugumą — 51 procentą iš bendro venviečių bombardavimus Afganistane.
penkių milijonų gyventojų skaičiaus. Bo Laikraščiai praneša, kad Baghan provin
hemijoje ir Moravijoje, dešimties milijo cijos įvairūs kaimai buvo sovietų aviaci
nų valstybėje, tikinčiųjų yra apie 30 jos lėktuvų bombarduojami ištisas tris sa
procentų, tvirtina ateizmo institutas. Už vaites ir kad bombardavimų metu žuvo
sienio spaudos agentūros atkreipia dėme arba buvo sužeisti daugiau negu septyni
sį, kad šie paskutinieji čekoslovakų val šimtai žmonių — civilių gyventojų. Daž
džios paskelbti oficialūs duomenys apie niausiai yra bombarduojami kaimai afga
tikinčiųjų skaičių Čekoslovakijoje, mažai nų sukilėlių kontroliuojamuose krašto ra
tesiskiria nuo tų, kurie buvo taip pat ofi jonuose. Gyvenvietės yra naikinamos, kar
cialiai paskelbti 1968-ais metais, taigi, tais sulyginamos su žeme, net ir tada kai
prieš šešiolika metų. Tai rodo, kad ne iš jų jau yra pasitraukę sukilėliai. Sovie
žiūrint Čekoslovakijoje plačiai vykdomos tų okupacinės kariuomenės kerštas tuo
ateistinės propagandos, tikinčiųjų procen met yra nukreipiamas vien tik prieš civi
tas krašte nėra nė kiek sumažėjęs. Če lius gyventojus, įskaitant moteris ir vai
koslovakijoje, kaip ir kituose komunistų kus. Ryšium su Baghan srityje vykdo
valdomuose kraštuose ateistinė propagan mais sovietų bombardavimais, iš įvairių
da nėra davusi lauktų rezultatų, ypač jau kaimų į Pakistaną pabėgo apie 2 tūkstan
nimo tarpe.
čiai žmonių.

Skaitytoju faišftai

VYSKUPAS KANKINYS

Nuo šun. rugpjūčio 1 d. Sov. sąjungai
įvedus naują pašto siuntinių tvarią, Ku
rią ouvome pasieloę bl hr. 34, Kai Ku
rie mūsų sxaitytojai susirūpino, kaa so
vietų muitas gali būti toxs auKstas, jog
siuntinių gavėjai nepajėgs jo apmoKeti.
l'oael spausamame tuo tikslu ■miormaciją, kurią mums pavyKO neonciaiiai gau
ti. Tai yra oiicialaus leiainio sutrumpin
tas vertimas iš rusų kaloos.
Red.
MUITO TARIFAS, ateinančiom iš užsie
nio asmeninio naunojimo preKėm, adre
suotom sov. S-j e gyvenantiem asmenim,
taip pat tos rusies pieaem, atvežtom as
menų, Kurie atvyKsta i S. s-gą. uaiioja
nuo 1983.1X.1.

Medicinos termometrai — 50 kp.
Animal ir rėmai — 30% vertes.
Kankiniai įranKiai — 50% vertes.
Kotograiine medžiaga — lou% vertės.
r>.ava (1 kg) — 10 ro.
Aroatzolės (1 kg) — 5 rb.
Prieskoniai (įvairus — 1 kg) 8 iki 50 rb.
labaxas (1 kg) — 5 rb.
Cigaretės (.100 št.) — 2 no.
liūnai

raitai, puspalčiai, vyr. ir mot. kostiumai:
a) iš vilnonių audinių už vienetą
— 60 rb., vaikų — 15 rb.
o) aksomo, velveto, džinsiniai, veliūro
— 100 ro., vaiKų — 25 ro.
c) iš kitų audinių už vienetą
—50 rb. vaikų — 3 rb.
Suknelės: a) vilnonės už vienetą
— 25 rb. vaikų 5 rb.
b) pusiau vilnonės — 15 ro. vaiKų—3 rb.
c) medvilnes ir šilko
— 20 rb. vaikų '3 ra.
d) aksomo, velveto, džinsų
— 80 m. vaikų — 15 rb.
e) sintetinių audinių — 25 rb.
Vyr. ir moteriškos kelnės ir sijonai:
a) vilnonių audinių už vienetą
— 25 no. vaikų 5 rb.
b) aksomo, velveto ir džinsų
— 50 rb. vaikų 10 ro.
c) kitų audinių — 20 rb. vaikų — 1 rb.
Moteriškos palaidinukės:
a) vilnonės — 15 rb.
b) įvairaus šilko — 8 rb.
c) sintetinių audinių — 10 rb.
d) medvilnės ir lininės — 6 rb.
Vyr. ir moteriški švarkai:
a) vilnonių audinių
— 35 rb. vaikų — 10 rb.
b) aksomo, velveto, džinsų
— 50 rb. vaikų — 15 rb.
c) kitų audinių — 30 rb. vaikų — 2 rb.
Vyr. ir moteriški odiniai paltai:
a) tikros odos — 150 no. vaikų — 20 rb.
b) dirbtinės odos — 70 rb. vaikų — 10 rb.
Vyr. ir moteriški odiniai švarkai:
a) tikros odos — 60 rb. vaikų — 10 rb.
b) dirbtinės odos — 30 rb. vaikų — 5 rb.
Vyr. ir moteriškos odinės kelnės:
a) tikros odos — 50 rb. vaikų — 10 rb.
b) dirbtinės odos — 20 rb. vaikų — 5 rb.
Avikailio kailiniai — '300 rb.
Marškiniai:
a) medvilnės ir pusiau medv.
— 6 rb. vaikų — 50 kp.
b) džinsų audinio — 10 rb.
c) vilnoniai ir šilkiniai — 8 rb.
d) kitų audinių — 5 rb. vaikų — 1 rb.
Apatinės kelnės:
a) medvilnės — 50 kp. vaikų — 20 kp.
b) sintetinio audinio — 1 rb. vaikų—50 kp.
Moteriški apatiniai baltiniai:
a) medvilnės — 50 kp.
b) šilko ir sintetiniai — 1 rb.
Trikotažas — megztiniai audiniai:
a) viršutiniai rūbai — 50 rb. vaikų—5 rb.
b) kelnės, sijonai, sveteriai, džiumperiai ir
puloveriai — 25 rb. vaikų — 50 kp.
Moteriškos kojinės:
a) šilko ir sintetinės
— 1,50 rb. vaikų — 35 kp.
b) vilnos ir pusvilnės
— 2 rb. vaikų 50 kp.
c) medvilnės — 50 kp. vaikų — 15 kp.
Vyriškos kojinės:
a) šilko ir sintetinės
— 50 kp. vaikų — 15 kp
b) vilnos ir pusvilnės
— 1 rb. vaikų — 25 kp.
c) medvilnės — 20 kp. vaikų — 10 kp.
Paklodės ir staltiesės:
a) medvilnės ir lininės — 5 rb.
b) šilko ir sintetinės — 10 rb.
Kepurės: odinės — 10 rb., dirbtinės odos
— 3 rb.
Užuolaidos: medv. — 5 rb., kt. — 30 rb.
Pirštinės, odinės — 4rb.,
vilnonės — 1,50 rb.
Portfeliai ir rankinukai:
odiniai — 20 rb., dirbt. — 7 rb
Avalynė:
a) batai — 30 rb. vaikų — 5 rb.
b) kailiniai batai — 40 rb.
c) bateliai, pusbačiai
— 25 rb. vaikų — 3 rb.
d) guminė avalynė
— 3 rb. vaikų — 1 rb.
Stalo reikmenys ( 1 kg) — 50 kp.
Muilas (1 kg) — 50 kp.
Įvairūs namų reikmenys, įskaitant elekt
rinius — 40% vertės.
Plokštelės 300 mm skersmens už vieną —
10 rb. Plokštelės lanksčios — 50 kp.
Medžioklės ir sporto reikmenys — 50%
vertės.
Sidabro, aukso ir platinos dirbtiniai —
— 70% vertės.
Kramtomoji guma (1 kg) — 30 rb.
Pastaba: leidžiamų siųsti prekių kiekiai
buvo nurodyti „Europos Lietuvio“ Nr. 34,
1984 m.
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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.

Popiežius Jonas Paulius II, įvertinda
mas „Lietuvių bažnyčių“ autoriaus Bro
niaus Kviklio darbą, kurį jis atlieka pa
ruošdamas veikalus apie Lietuvos bažny
čias atskiromis vyskupijomis, apdovano
jo jį aukso ordinu „Augustae Crucis In
signe Per Ecclesia et Pontifice“. šis aukš
to laipsnio ordinas buvo įteiktas Religinio
pasaulio lietuvių katalikų kongreso metu
Toronte, Kanadoje.
Bronius Kviklys gyvena Chicagoje. Lie
tuvos bažnyčių knygas leidžia Lietuvių
Bibliotekos leidykla.

Manehesteris
PAŠTO ŽENKLŲ PARODA

Kroniko
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.
DBLS Tarybos posėdis — spalio 20 d.
Derbyje.

Savo įsisteigimo dešimtmečio proga,
Lietuvių Filatelistų Draugija „Vilnius“
rugsėjo mėn. 29 ir 30 d.d. Manchesterio
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose (121,
Middleton Rd., Crumpsall, Manchester, 8)
rengia

DIDYSIS TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Pašto ženklų parodą.
IR LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Joje daugumoje bus išstatyti Nepriklau
Šių metų Tautos šventės minėji somos
Lietuvos pašto ženklai, vokai ir
mas ir tradicinis D. Britanijos lie atvirukai bei lietuviški pinigai. Tuo pat
tuvių sąskrydis įvyks rugsėjo 22 d. metu vyks
Nottinghame, Ukrainiečių salėje,
Lietuviškų audinių paroda.
16 Bentinck Rd.
Paroda bus atidaryta:
Numatyta turtinga ir prasminga meninė

Ilkiimingos pamaldos Koelno katedroje programa, kurią išpildys mūsų jaunosios

šeštadienį, rugsėjo 29 d. — 1-10 vai;
sekmadieni, rugsėjo 30 d. — 1-8 vai.
Kviečiame visus parodą kuo gausiau
aplankyti.

už Persekiojamą Bažnyčią ir šv. Kazimie pajėgos.
ro minėjimas — spalio 6 d. Pamaldas lai
Pradžia 6 vai. vak...
kys vysk. Klaus Diek. Pradžia 15 vai. Visi
Kviečiami visi D. Britanijos lietuviai ir
L.F.D-jos „Vilnius“ valdyta
Vokietijos ir kaimyninių valstybių lietu jų svečiai. Tikimasi, kad visos lietuviš
vis! kviečiami gausiai dalyvauti.
kos kolonijos bus atstovaujamos.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Pabaltiečių Jaunimo Savaitgalis H —
Rengia DBLS Nottinghamo skyrius ir
Rugsėjo
8 d. DBLS Manchesterio sky
Rugsėjo 28-30 dienomis, Catthorpe Manor, DBLS kultūrinės veiklos komisija.
rius surengė M. lietuvių klube Tautos
nr. Rugby. Programa ruošiama, daugiau
šventės minėjimą, į kurį atsilankė per 60
žinių galima gauti iš DBLJS.
EKSKURSIJA Į SĄSKRYDĮ
žmonių.
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
Į rugsėjo 22 d. Tautos šventės minėji
Minėjimą atidarė ir pravedė skyr. pirm.
lione — 1985 ruuenį. Daugiau žinių bus mą ir lietuvių sąskrydį Nottinghame ren
A.
Jaloveckas
p anešta vėliau.
giama ekskursija autobusu. Kaina 5 sva
Paskaitą skaitė J. Adomonis iš BradPašto ženklų ir lietuviškų audinių pa rai. Išvykstama tos dienos rytą 12 vai.
roda — rugsėjo 29-30 d., Manchesterio Lie nuo Lietuvių bažnyčios, o nuo Lietuvių fordo. Jis savo paskaitoje, nors ir neilgo
tuvių klube, 121, Middleton Rd., Man Namų 12.30 vai. Grįžtama tą patį vakarą. je, nušvietė mūsų tautos laimėjimus ilgų
■amžių (bėgyje, jos patirtus vargus, rusų
chester 8.
okupaciją ir tremtį. Be to, pareiškė, kad
Tradiciniai Boltono lietuvių šokiai —
mes visi esame skolingi mūsų tautos dar
spalio 20 d.. Ukrainiečių salėje, 99, Castle
SĖKMINGAS PANTOMIMO
buotojams, kurie 'įdėjo daug pastangų at
St., Bolton.
kuriant Lietuvą Ir tiesiant jai laiminges
SPEKTAKLIS
Lietuviškas kopūstų ir dešrų vakaras—
nį kelią į rytojų. Ypač jai mūsų visų pa
spalio 13 d., šeštadienį, Londono Liet.
Lietuvių jaunimas ir senimas, o taip galbos reikia dabar, kai veda nenuolaiSporto ir Soc. klube.
pat ir anglų publika bemaž pripildė Lon džią kovą savo egzistencijai išlaikyti.
dono teatro „The Place“ salę, šeštadienį,
Meninę dalį atliko iš Nottinghamo at
rugsėjo 15 d. čia debiutavo du jauni pan- vykusios „Rūtos“ dainininkės (duetas)
tomimo artistai: lietuvis Paulius Rajec ir kiti.
AUKOS TAUTOS FONDUI
kas ir amerikietis Neil Intraub, atvykę į
G. Ivanauskienė ir B. Bishop duetu pa
P. Vičas — 20 sv.
Londoną po sėkmingų gastrolių Edinbur dainavo Žemė gimtoji, Baltos rožės. Mė
P. Ramaitis — 5 sv.
go festivalyje.
lynos akys, Ateisiu, mergužėle, ateisiu.
Nuoširdžiai dėkoja
Paulius Rajeckas teatro meną studija Prie kai kurių dainų prisidėjo ir V. Alek
TFA D. Britanijoje vo Stony Brook universitete, JAV. Dabar navičius ir sudarė tercetą.
jis dėsto tą meną kitoje New Yorko mo
Tarp dainų ir po jų, G. Ivanauskienė
kykloje. Jo kompanionas Neil Intraub padeklamavo B. Brazdžionio Lietuva iš
studijavo pas tuos pačius profesorius ir tolo; M. Ramonas — gautą iš Sibiro ne
INTERVIU SU VYSK. A. DEKSNIU
dabar vaidina New York City teatre.
žinomo autoriaus eilėraštį Kad tik tėvynė
Rugsėjo 7 d. D. Britanijos katalikų laik
Spektaklio programoje buvo apie 12 būtų laisva; jaunieji skautai Rima ir Al
rastis „The Universe“' išspausdino-ilgoką scenų, tarp kurių viena lietuvių išeiviams gis Gasperai padeklamavo po eilėraštį:
interviu su vysk. A. Deksniu. Pasikalbė .aktualia tema: Kelionė į Lietuvą. Šiame Tėviškės kloniai ir Plunksna ir pieštukas.
jimą pravedė to laikraščio redaktorė R. trijų veiksmų vaizdelyje P. Rajeckas ta
Už paskaitą, gražiai padainuotas dainas
Pasco (Paškevičiūtė).
lentingai parodė lietuvio išeivio pergyve ir padeklamuotus eilėraščius programos
Išspausdinta ir viena nuotrauka, kurio nimus, pirmą kartą vykstant lį Sovietų atlikėjai susilaukė gausių, pelnytų katu
je matome redaktorę R. Pasco, vysk. A. pavergtą tėvynę.
čių. Skyriaus Ižd. A. Jakimavičius daini
Deksniį ir kun. J. Sakevičių.
Pirmas veiksmas — Leningrado muiti ninkėms įteikė po puokštę gyvų gėlių
nėje, kur yra tikrinamas keleivio lagami ir jauniesiems po dėžę saldumynų. Minė
nas ir jis yra priverčiamas nusirengti. jimas baigtas Lietuvos himnu.
LIETUVIS LIBERALŲ PARTIJOS
Antras veiksmas — susitikimas su gimi
Po to vyko paslžmonėjimas prie vaišių
SUVAŽIAVIME
nėmis Vilniuje. Paskutinis veiksmas vyks stalo ir klubo bare. M. Nixon ir A. PodLiberalų Egzilų valdybos narys VI. ta Gintaro viešbutyje, kur keleivis sal voiskienė minėjimo išlaidoms padengti
Dargis yra pakviestas ir šią savaitę (rug džiai užmiega ir sapnuoja baisų sapną: pravedė loteriją. Vakaras praėjo ypatin
sėjo 17-22 d.), dalyvavo Didžiosios Brita jis yra suimamas ir nuteisiamas kaip gai pakilioje nuotaikoje.
nijos
Liberalų Partijos suvažiavime „liaudies priešas“ mirties bausme.
Ta pačia proga, DBLS Manchesterio
Bournemouthe stebėtojo teisėmis. VI.
Abu mimikai pamainomis suvaidino bok skyr. v-ba nuoširdžiai dėkoja J. Adomo
Dargis yra DBLS-gos Centro Valdybos pir sininką, robotą, baro lankytoją, keleivį niui už paskaitą, „Rūtos“ dainininkėms
mininko pavaduotojas ir Lietuvių Namų New Yorko pož. geležinkelyje, svorio kil už gražias dainas, deklamatoriams, mais
Akc. B-vės direktorių valdybos pirminin notoją ir 1.1.
to paruošėjams, loterijos pravedėjams, klu
kas.
Spektaklį suruošė D. Britanijos Liet.
bui už piniginę paramą ir patalpas, pub
Jaunimo Sąjunga, kuri per pastaruosius
likai už atsilankymą ir visiems tiems, ku
metus surengė visą eilę kultūrinių paren rie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo
MIRĖ KUN. P. REMEIKA, MIC
gimų. Sąjungos nariai ir šį kartą daug
prie šio minėjimo pravedimo ir pasiseki
Po ilgos ir sunkios ligos rugpjūčio 29 prisidėjo prie vakaro sėkmės. Spektaklis mo.
A. P-kis
d. Putnamo ligoninėje mirė kun. Petras buvo paskelbtas Londono anglų spaudoje,
Remeika, Marijonų vienuolijos narys.
todėl salėje nestigo ir čiabuvių.
Jis gimė 1921 m. gruodžio 20 d. BrockPer pertrauką vestibiulyje veikė baras
PADĖKA
tone, Mass. Kunigu įšventintas 1949 m. ir bufetas. Pasibaigus spektakliui lietu
■Reiškiu širdingą padėką DBLS-gos
Daugiausia buvo misionierius ir parapi vaitės įteikė artistams dovanų.
jose vesdavo lietuviškai ir angliškai reko
Birminghamo Skyriaus Valdybai, įteikus
lekcijas, misijas ir atlaidų dienas.
man skyriaus vardu dovaną 65 metų gim
tadienio proga.
PASAKOS
Taip pat dėkoju kun. S. Matuliui už svei
kinimą „Šaltinyje“ ir asmeniškai.

Londonas

MALONI VIEŠNIA LIETUVIŲ
NAMUOSE
Į Londoną buvo atvykusi, apsilankė
Lietuvių Namuose ir apžiūrėjo Nidos
spaustuvę Lima Klimaitė, prof. Antano
Klimo duktė iš Rochesterio.

Pilna sąmojo, gražiai kalbanti lietuviš
kai panelė Lima susitiko su Lietuvių Na
mų gyventojais ir papasakojo (įdomių
nuotykių iš savo gyvenimo.
Lima Klimaitė studijavo Georgetown
universitete, Vašingtone, o šiais metais
tęs studijas Tuebingeno universitete, V.
Vokietijoje, kur vienus metus gilins savo
vokiečių kalbos žinojimą. Be to, ji jau
dvejus metus studijavusi ir rusų kalbą.
Iš trumpo pasikalbėjimo su Lima, iš
siaiškinau, kad jos tėvelis prof. A. Kli
mas tuoj po karo dėstė mums anglų kal
bą Belgijoje.

Tikrai malonu buvo sutikti taip gražiai
lietuviškai kalbančią, užsienyje gimusią ir
augusią lietuvaitę. Garbė Tėvams, kurie
išaugina tokį puikų jaunimą. S. Bosikis

„Vilnius Records“ jau išleido naują
vaikams plokštelę „Pasakos“. Muziką
sukūrė muz. Aleksandras Stankevi
čius. Aplanką nupiešė jaunoji Venta
Rutkauskaitė (ji laimėjo 100 dol. pre
miją „Pasakos“ aplanko konkurse).
Pirmoje pusėje: Dangus griūna —
Gužučio ir Gervės piršlybos — Milži
nai — Našlaitėlis ir Milžinas — Slibi
nas Devyngalvis — „Kuriu, kuriu pe
čiukų“.
Antroje pusėje: „Ein Saulelė aplin
kui dangų“ — Perkūno ginčas su Vel
niu — Plungės Pilies kalnas — Eglė,
žalčių karalienė.
Šią įdomią, puikiai pagamintą, tin
kamą ne tik vaikams, bet ir suaugu
siems pasiklausyti plokštelę galima
užsisakyti:
Vilnius Records, 2127 rue Guy,
Montreal, Quebec, H3H 2L9,
Canada.

Stasys Jezerskis

PAMALDOS
Manchesteryje — rugsėjo 30 d.. 12.30
vai.
Nottinghame — rugsėjo 23 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Nottinghame — rugsėjo
vai., židinyje.

30 d.,

11.15

Škotija
Škotijos lietuvių klubas mielai laukia
svečių ir lankytojų iš viso pasaulio. Visi
bus maloniai priimti ir pavaišinti. Norin
tieji gauti tolimesnės informacijos, kreip
kitės telefonais 0698 745354 arba 0698
832357. Klubo adresas yra:

Scottish Lithuanian Cultural Recreational
& Social Club,
79 A, Calder Road,
Mossend Bellshill ML4 IPX
Lanarkshire, Scotland.

LIETUVIU NAMU REMONTAS
k

—

Rugsėjo 5 d. (1984) tarp Lietuvių
Namų Akc. B-vės ir London Exter
iors (Contractors) Ltd., buvo pasira
šyta darbo sutartis atremontuoti ir at
naujinti Lietuvių Namus Londone.
Lietuvių namų remonto bei atnaujini
mo projektus paruošė ir ruošia prieš
gaisrinės apsaugos projektų Townsend
and Renaudon bendrovė, o darbų ei
gą prižiūri ir tikrina architektas Rex
Booth ir kolegija.
Sutartis pasirašyta šiems darbams:
1. ant abiejų namų uždėti naują
stogą, atnaujinti pastoges, atnaujinti
stoge langus ir, ant stogo gūbrio esan
tį, vandens metalinį tanką pakeisti
nauju ir jį perkelti į stogo daubą
(£15.500);
2. atnaujinti trečiojo ir ketvirtojo
aukšto atbrailas, esančias aplink abu
namus ir jas apsaugoti nuo vandens
(£2.500);
3. pakeisti visus higienos, ventilia
cijos, vandens ir lietaus nutekėjimo
vamzdžius (£2.500);
4. iš lauko nudažyti abiejų namų
sienas, nupurškiant specialiais dažais,
su garantija dešimčiai metų (£8.500);
5. nudažyti nuo gatvės skiriančią
dekoratyvinę, metalinę tvorą ir pir
mojo aukšto abu namus juosiančius
balkono metalinius turėklus (£500);
6. nudažyti iš lauko abiejų namų
langus ir duris ir, kur reikia, atnau
jinti supuvusio medžio dalis (£3.000);
7. pastatyti laikiną, 10-ities savai
čių laikotarpiui, metalinį priestatą,
reikalingą Lietuvių Namų remonto ir
atnaujinimo darbams atlikti (£3.000)
ir nenumatytoms išlaidoms atsarginę
(£3.000) sumą. Lietuvių Namų Lon-

W olverhamptonas
PADĖKA
„Šiluvos“ moterų draugija nori padė
koti visiems prisidėjusiems prie Tautos
šventės ir Šiluvos Marijos minėjimo Wtone. Svarbiausi padėjėjai, žinoma, buvo
vyrai. (Padėka M. Bajorinui už įdomią ir
turiningą paskaitą lietuvių ir anglų kal
bom, nes turėjom daug anglų savo tarpe,
kun. dr. S. Matuliui už ilgą darbą su skaid
rių ir popiežiaus Jono Pauliaus kalbų
perdavimu juostelėse iš šv. Kazimiero 500
metų sukakties iškilmių Romoje. Dėkoja
me svečiams iš Birminghamo, Nottingha
mo ir Leicesterio, mūsų jauniesiems prog
ramos pranešėjams Gražinai Lickley ir
Petrui Petkevičiui, Antanui Petkevičiui
už kasininko darbą ir visoms šeiminin
kėms už darbą ir išlaidas, o ypatingai jau
noras šeimininkėms Gražinai Lockley, ku
ri be scenos pareigų, visą laiką šeiminin
kavo virtuvėje, ir Miss Dianai Milkmanavlčiūtei, kuri kaip gera kulinarijos stu
dentė prikepė visą dėžę įvairiausių ska
numynų.
Dar vienas džiugus ir jautrus jausmas
buvo visiems, kada sužinojo kad tą patį
„Šilinių“ vakarą Lietuvoje, prie stebuk
lingos Marijos statulos Šiluvos miestely
(koplyčioje) buvo uždegtos žvakutės.
Maždaug tuo pačiu laiku ir kun.
S. Matulis
MIC.,
palaimino
(pak
rikštijo) ir mūsų neseniai įkurtą organi
zaciją. Ačiū visiems už gausiai suaukotus
fantus loterijai. Iki kito susitikimo!

Šiluvietės

NORTHAMPTONAS
MIRĖ ANTANAS NAUDŽIUS
Š.m. rugpjūčio mėn. 24 d. Southfield
House senelių prieglaudoje širdies smū
giu staiga mirė Antanas Naudžius, 79 m.
amžiaus.
Palaidotas rugsėjo 6 d. Towcester Rd.
kapinėse Northamptone.
A.a. velionis visą laiką gyveno nuoša
liai nuo savo tautiečių ir su jais nebend
ravo. Todėl daug kas jo šiame mieste ne
pažinojo, arba net ir visai nežinojo, kad
jis čia gyvena. Dėl šios priežasties netu
rime ir jokių apie velionį biografinių ži
nių. Tik dar gerai, kad atsitiktinai buvo
anglų laikraštyje pastebėtas mažytis, su
iškraipytu vardu, laidotuvių pranešimas.
Su a.a. Antanu atsisveikinti į kapines su
sirinko keturi lietuviai, trys senelių prie
glaudos slaugės ir anglų katalikų kuni
gas, kuris prie duobės atliko laidojimo
apeigas. Kapą papuošė gražus gėlių kry
žius ir dvi didelės puokštės gėlių. Kadan
gi jokių už velionį pamaldų bažnyčioje
nebuvo, tai dalyvavę kapinėse tautiečiai
sudėjo pinigų ir paprašė kunigą atlaikyti
šv. Mišias savo parapijos bažnyčioje.
Liūdnoka, (bet ką padarysi, jei kai ku
rie mūsų tautiečiai patys pasirenka gal
ir „linksmą“, bet nuošalų atsiskyrėlio gy
venimo kelią ir tuo pačiu labai liūdną ir
apgailėtiną atsisveikinimą su šiuo pasau
liu.
Ilsėkis, Antanai, svetimos, bet ramios
ir tave amžiams priglaudusios žemės prie
globstyje.
L.Š.

done remontui ir atnaujinimui susida
ro išlaidų viso £42.000 suma.
Ruošiantis pirmajam Lietuvių Na
mų remonto ir atnaujinimo tarpsniui,
Lietuvių Namuose apsilankė vietinės
savivaldybės sveikatos (skyriaus valdi
ninkai, kurie pareikalavo, kad ligi
spalio 19 d. Lietuvių Namuose būtų
padaryti priešgaisrinės apsaugos dar
bai, susidedantieji iš atsarginių šviesų,
aliarmo, dūmus bei karštį įspėjamųjų
aparatų sistemos, ir kambarių bei laip
tų nuo gaisro apsaugos, šių darbų
kaina dar nėra žinoma, bet spėlioja
ma, kad ji sieks £30.000 sumą.
Sudėjus pirmojo ir dalį antrojo
tarpsnio darbų išlaidas — Lietuvių
Namų remonto bei atnaujinimo ir
priešgaisrinės apsaugos darbus — su
sidaro £72.000 suma.
1983 m. Lietuvių Namų B-vės ak
cininkų metiniame suvažiavime pirmo
jo 'tarpsnio darbams buvo aprobuota
£66.000 ir, jeigu reikės, priešgaisrinės
apsaugos darbams
£8.000.
Viso
£74.000 suma. Lietuvių Namų Akc.
B-vės direktorių valdyba tuo nutarimu
rėmėsi ir jo neviršijo.
Tikimasi, kad galutinė išlaidų su
ma sumažės gavus iš vietinės savival
dybės pašaipą. Pirmajam tarpsniui,
Lietuvių Namų remontui ir atnaujini
mui, jos tikimasi 20%, apie £8.000, ir
65% nuo priešgaisrinės apsaugos dar
bų išlaidų, apie £20.000. Jeigu pašal
pų ir priešgaisrinės apsaugos darbų
provizorinės sumos pasitvirtins, tai
Lietuvių Namų Akc. B-vei suminėti
Lietuvių Namų remonto ir atnaujini
mo, bei priešgaisrinės apsaugos dar
bai kainuos £44.000.
Londono miesto savivaldybės Isto
rinių pastatų skyriaus viršininkas pra
nešė, kad Lietuvių Namai yra istori
nės vertės ir bus įtraukti į saugomų
jų namų sąrašą.
VI. Dargis
300 M. JUBILIEJUS
šv. Antano parapija Žaiginyje, Kauno
arkivyskupijoje, rugpjūčio 5 dieną, per
Atsimainymo 'atlaidus, iškilmingai at
šventė savo veiklos trijų šimtų metų ju
biliejų. Šia proga ankstyvąsias Mišias au
kojo ir pritaikytą pamokslą pasakė nau
jasis Vosiliškio klebonas kun. Jonas Rau
donikis. Iškilmingas sumos Mišias auko
jo, procesiją pravedė ir šv. Kazimiero ju
biliejinį paveikslą pašventino svečias iš
Vilkaviškio vyskupijos Paluobių klebonas
kun. Petras Orlickas. Žaiginys yra Lietu
vos atgimimo dainiaus Maironio gimtinė
parapija. Vadovauja kun. B. Radavičlus
Dabartinė medinė Žaiginio bažnyčia
yra statyta 1917 metais. Pastatas dviem
kolonų eilėm yra padalintas į tris navas.
Atrodo iškilmingai erdvus ir santūriai
puošnus. Virš altoriaus išrašytas šūkis:
Šventas Kryžiau, vienintele viltie! Di
džiajame altoriuje dominuoja Nukryžiuo
tojo Kristaus paveikslas. Greta bažnyčios
yra nupjautos piramidės pavidalo varpi
nė šventorius gražiai sutvarkytas .aptver
tas mūrine tvora su gražiais geležiniais
vartais. 1940 metais Žaiginio parapijai
priklausė 2500 tikinčiųjų.

JAUNIMO METAI
įvairių pasaulio kraštų vyskupų kon
ferencijos ypatingai rūpinasi, kad katali
kiškasis jaunimas reikiamai pasiruoštų
kuo plačiausiu mastu pravesti Jungtinių
Tautų Organizacijos paskelbtus Tarptau
tinius Jaunimo Metus 1985 metais. Tam
tikslui yra sudaromos specialios komisi
jos, kurių rėmuose jaunimas, bendradar
biaudamas su Bažnyčios atstovais, nusta
tys Tarptautinių Jaunimo Metų pravedi
mo 'įvairiuose kraštuose programą. Indi
joje sudarytoji komisija jau pradėjo savo
veiklą, suorganizuodama įvairiose krašto
vietovėse specialius jaunimui skirtus stu
dijų suvažiavimus Tarptautinių Jaunimo
Metų pasiruošimui.

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga
skelbia rašinių konkursą jaunimui. Tema
—LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄMONĖ IŠEIVI
JOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga kviečia i rskatina visą lietuvišką jau
nimą (16 iki 35 metų amžiaus) dalyvauti
konkurse. Tema turi būti bent aštuonių
(8) mašinėle spausdintų puslapių. Litua
nistinių mokyklų mokytojai bei įvairių
organizacijų vadovai yra prašomi paska
tinti jaunimą rašyti anksčiau minėta tau
tine tema.
Konkurse dalyvaujantiems bus skiria
mos dvi premijos už geriausius rašinius—
I Premija — 500.00 dol.
II Premija — 250.00 dol.
Premijų paskirstymui bus sudaryta ju
ry komisija, kuri bus paskelbta vėliau.
Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki
sausio mėn. 15 d. 1985 m. (pašto antspau
das) sekančiu adresu: Amerikos Lietuvių

Tautinė Sąjunga, c/o Vida Jonušas, 12500
Pawnee Rd., Palos Park, Hlinois 60464.

