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SOVIETINĖ TIKROVĖ
BŪTŲ JUOKINGA, JEI NEREIKĖTŲ VERKTI

Visi žino, kad sovietinėje santvarkoje 
Bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet ne 
valstybė nuo Bažnyčios. Čia Bažnyčios at
skyrimas reiškia ne jos nepriklausomybę 
nuo valstybės, kaip demokratinėse ša
lyse, bet visišką pajungimą valstybei. Tai 
rodo ir vadinamos Religijų reikalų tarybos 
buvimas prie Ministrų tarybos. Religijų 
reikalų tarybos pareigūnai nuolat kišasi 
į Bažnyčios reikalus. Vieni jų įsikišimai 
labai grubūs ir paliečia gyvybinius Baž
nyčios reikalus. Kiti — iš esmės gana 
nereikšmingi, jeigu ne tiesiog juokingi. 
Tos rūšies yra Religijų reikalų tarybos 
propagandinė-agitacinė veikia. Štai vie
nas nesenas pavyzdys.

Šiemet pavasarį Utenoje buvo sukvies
ti rajono parapijų komiteto nariai. Ta
rybos atstovas jiems aiškino, kokie dide
li nusikaltėliai valdžios nuteistieji kuni-

PK11MTA REZOLIUCIJA
VEIKSNIŲ PASITARIMAS LIETUVIŲ 

TEISIŲ GYNIMO REIKALU
ALTO, JAV LB ir VLIKo atstovų kon

ferencija, svarsčiusi lietuvių teisių gyni
mo bei remiantis sovietinių įstaigų pa
ruoštais dokumentais ir liudininkų ap
klausinėjimais apkaltintų lietuvių bylų 
reikalus, įvyko 1984 rugsėjo 8 d. Cleve- 
lande, Lietuvių namuose.

Informacinei daliai pirmininkavo Teo
doras Blinstrubas, o s varsty boms — dr. 
Antanas Butkus. Sekretoriavo Nijolė Ma- 
žalienė.

Apžvalginius pranešimus padarė: ALTO 
vardu G. Lazauskas, JAV LB — J. Urbo
nas, Lietuvių teisėms ginti fondo — D. 
Valentinaitė, PLB — Alg. Gečys. Išklau
syti Americans for Due Process koordi
natorės R. Razgaitienės ir adv. P. Žum- 
bakio pranešimai. Aptarta tolimesnė veiks 
nių akcija ir priimta sekanti rezoliucija:

1. Konstatuojama visų veiksnių bei jų 
organizacijų tvirtas nusistatymas vienin
gai ginti Lietuvos gyvybinius interesus 
ir paskirų lietuvių teises.

2. Suvažiavimo dalyviai prašo veiksnių 
pirmininkus kuo skubiau daryti žygių, 
kad dabartinė teismų praktika nepažeis
tų Lietuvos inkorporavimo nepripažinimo 
principo.

3. Taip pat suvažiavimo dalyviai veiks
nių pirmininkus prašo lietuvių teisėms 
ginti tvarkymą spręsti ilgesnės trukmės 
perspektyvoje.

OLANDIJOS „DAINA“ AMERIKON
AŠTUONETAS KELIA INKARĄ

Tilsta paskutiniųjų repeticijų ir bando
mojo pasirodymo aidužiai. Įvyks iš esmės 
netikėčiausias susitikimas. Lietuviškų dai 
nų ir sapnų savanoriai gabena Amerikos 
lietuviams ne Šiaip melodijų regztinį, bet 
ištisinį pasakojimą iš senųjų laikų „Apie 
Dainą ir Rimantą“.

Aštuonetas iš Amsterdamo, pirmąkart 
dabar prieš tokią plačią auditoriją mė
gins parodyti savo lietuviškosios buities 
Ir galvosenos viziją. Per keletą metų su
brendo Ši mažytė bendrija. Aštuoni stu
dentai, pedagogai, medikai pasidabojo dai 
•nas ir raudas iš ten, „Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka“, mėgino perkristali- 
zuoti tolimą pasaulį, kuris paviliojo juos 
savo jautriais tautosakiniais deriniais, 
skirtinga muzikine derme. Dainiečlams jų 
kūrybinis darbas tai kelionė .per didžius 
tolius ir per šimtmečius, ypatingai vertin
tina, kad mielus globėjus surado daina 
tremtinė pas visai kitokių kultūrinių tra
dicijų žmones. Nors reikia pasakyti, kad 
Olandijos kraštas iš seno garsėjo savo 
svetingumu netekusiems tėvynės pabėgė
liams ir persekiojamoms tautoms.

Dabar kai dainos prieteliai leido savo 
mielą vaikelį į tokią atsakingą kelionę, 
kur nedidučio ansamblio laukia susidomė
jusi užjūrio lietuvių auditorija, vieną iš 
paskutinių pasiruošimo vakarų, būtent ke
liaujant į „try-out“, nedideliame Amster
damo šiaurinės dalies teatrėlį, atsidūrėme 
vienoj mašinoj su jauniausiu dainiečiu. 
Tai yra ne dainininku, ne chorvedžiu, o 
dailininku, tuo pačiu, kuris apipavidalino 
Amerikai ruošiamus pasirodymus. Jis 
lieka Amsterdame, bet savo širdim lydi 
dainingą aštuonetą į laukiančius jų vaka
rus. Andrew Slutter yra škotų kilmės — 
iš ten jo motina. Dailės akademijos stu
dentas, jis mėgina savo jėgas kaip knygų 
iliustratorius ir dekoratorius, šiuo auto
mobiliuku bagažinėje vežami į „try-out“ 
jo lietuviški scenografiniai apmąstymai.t 

gai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tam- 
kevičius. Uždavinys tikrai nepavydėtinas 
ir viršijantis pareigūno jėgas. Dešimti
mis tūkstančių parašų visoje Lietuvoje 
katalikai protestavo ir protestuoja dėl 
šių didžiai gerbiamų kunigų nuteisimo. 
Masinėmis peticijomis žmonės paliudijo 
jų nekaltumą. O štai iš Vilniaus atvykęs 
Religinių reikalų tarybos atstovas ims ir 
staiga įtikins sušauktuosius parapijų ko
miteto narius, kad jie klysta. Žinoma, re- 
zmtatas aiškus. Lektorius gerokai prieš 
savo klausytojus apsijuokė. Nuteistie
siems kunigams jis prikišo, kad jie kurs
to parapijų komitetų narius perimti iš 
klebonų parapijų valdymą! Bet to dar 
neužteko. Pasimetęs savo kalboje parei
gūnas pradėjo reikšti savo nepasitenki
nimą kunigu profesorium Paulium Rabi
kausku, kad jis per Vatikano radiją savo 
metu kritiškai vertino vieno tarybinio 
istorijos docento propagandinį straipsnį 
apie šventąjį Kazimierą. „Ne kunigų rei
kalas vertinti istorikų darbus bei spręs
ti, ar teisingai ateizmo propaguotojams 
pripažįstami mokslo laipsniai“, griaudė
jo valdžios lektorius, žinoma, tarybinę 
enciklopediją pavartęs žmogus profeso
riaus Rabikausko pavardės nesuras. Iš 
kur jam žinoti, kad tai vienas žymiausių 
Lietuvos Bažnyčios istorikų.

Jėzuitas kunigas Paulius Rabikauskas 
jau daug metų popiežiškame Grigaliaus 
universitete Romoje dėsto istorijos moks
lų disciplinas — jo specialybė yra dip
lomatika, istorijos mokslo disciplina, ti
rianti senųjų aktų formą ir turinį. Ke
letą metų jis buvo šio universiteto vice- 
rektorius ir istorijos fakulteto dekanas, 
redaguoja tarptautinį istorijos žurnalą, 
lietuvių ir užsienio kalbomis yra paskel
bęs daug studijų ir veikalų. Jau išleisti 
profesoriaus Rabikausko monumentalūs 
Lietuvos Bažnyčios istorijos šaltinių du 
tomai. Lietuvos Globėjo šventojo Kazi
miero šiemetinio jubiliejaus proga jis 
yra parengęs plačią monografiją, kuri 
dalimis jau spausdinama užsienio lietu
vių spaudoje. Ir štai šiam žinomam isto
rikui Religinių reikalų tarybos biurokra
tas nepripažįsta teisės pasakyti specialis
to nuomonę apie tarybinio docento abe
jotinos vertės rašinį. Iš tikrųjų, būtų juo 
kinga, jei nereikėtų verkti. Galima įsi
vaizduoti, kokias galimybes savo profe
sijoje reikštis turėtų istorikas tėvas Ra
bikauskas, jeigu jis atsidurtų pačiame 
„demokratiškiausiame“ pasaulio krašte. 
Ar reikia geresnio pavyzdžio, kaip tary
binė valdžia kišasi į reikalus, kurie jai 
nepriklauso? J.Vd.

Mėginame išgirsti iš amsterdamiškio And
riaus, kaip būtent jis priėjęs prie to savo 
kūrybinio nuotykio.

— „Su „Daina“ susipažinau per Paulių 
de Boer, choro vadovą, ir Janą Sleumerį, 
vieną iš choro įsteigimo iniciatorių. Jie 
mane sudomino medžiagos spalvingumu ir 
dramatiškumu. Man turinčiam keltiško 
kraujo, Lietuva, kurią dabar pažįstu iš 
„Dainos“ repertuaro ir iš perskaitytų kny 
gų ir albumų, yra pro-europinis kraštas 
su savo be galo gyvybingu senovės paliki
mu. Tai labai įjautrino mano vaizduotę 
Ir tai pamėginau ribotųjų galimybių var
žomas parodyti savo dekoracijose.“

Pertrauksime mūsų pasikalbėjimą ir nu 
rodysime, kad Andrew dekoracijos yra 
labai išradingos, pritaikytos važinėji
mams, keliautinėms gastrolėms. Iš viso 
„Daina“ yra užaugusi „vargo mokykloje“, 
žmonės savo meniško patraukimo vardan 
nusikarpo savo laisvalaikį skirdami repe
ticijoms ir aptarimams.

Iš Andrew žodžių dvelkia tikroji roman
tika ir, besikalbant su juo, jis man darosi 
vis panašesnis į lietuvišką berną. Ne be 
reikalo su tokia meile ir rūpesčiu dalnie- 
čiai rinkosi ir kombinavo savo drabužius, 
stengdamiesi derinti savo išvaizdą sceno
je su jų atliekamomis melodijomis. Ir vis 
galvoju, kad toj pačioj bagažinėje yra 
tikras lobynas dainiečiams — Jolantos 
Vaičaitytės jiems parūpinti skudučiai, ku
rie Amsterdame daro didelę sensaciją ir 
atskleidžia slaptus lietuviškos dvasios vin 
gius. Ir kaupdamas savo galvoj mūsų po
kalbį su uoliu dainiečiu talkininku vis 
girdžiu, kaip jie atlieka „Beauštančią auš 
relę“.

Laukiame čia žinių kaip išauš aušrelė 
pasišventusiam ansambliui už jūrių ma
rių. Čia būdami linkime jiems jų įprasti
nio ryžto ir polėkio.

J. Budreika

VYSK. L. POVILONIS ROMOJE

Rugsėjo 19 d. iš Lietuvos į Romą 
atvyko Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas, Kauno ir Vilka- 
vtsKio vyskupijų apaštalinis admi
nistratorius vyskupas Liudas Povi
lonis, lydimas Vilniaus šventųjų 
apaštalų Petro ir Povilo parapijos 
Klebono, tarpdiecczinės Kauno Ku
nigų Seminarijos dėstytojo kunigo 
Prano Vaiėekonio. Vatikano vals
tybės sekretoriato vardu svečius iš 
Lietuvos Romos aerodrome pasiti- 
ko bažnyčios viešųjų reikalų tary- 
oos vicesekretorius prel. Audrys 
rsackis.

Turint omenyje, kad Sovietų valdžia 
neseniai neleido nei popiežiui, nei kardi
nolui Agostino Casaroli nuvykti į Vilnių, 
— vysk. L. Povilonio vizitas Romoje įgy
ja ypatingos reikšmės.

Reuterio telegramų agentūros kores
pondentas bandė telefonu pravesti pasi
kalbėjimą su vysk. L. Poviloniu, bet sve
čias atsisakė komentuoti dabartinę Lietu
vos katalikų Bažnyčios padėtį, ir ar ku
nigams daromos kliūtys vykdyti jų sielo
vados pareigas.

RED. JUOZO KELIUOČIO
ATSIMINIMAI

Lietuviškai kultūrai ugdyti fondas „Į 
laisvę“ Čikagoje išleis okupuotoje Lietu
voje mirusio kultūrininko ir „Naujosios 
Romuvos“ žurnalo redaktoriaus Juozo 
Keliuočio atsiminimus, slaptais keliais pa
siekusius Vakarus.

Juose aprašoma dviguba tremtis į Si-

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ KUNIGŲ IR DARBUOTOJŲ

SUVAŽIAVIMAS ANNABERGE
Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 

Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas įvy
ko rugsėjo mėn. 10-14 d. Annaberge. Čia 
toks suvažiavimas buvo pirmą kartą.

Šiam renginiui trečią kartą vadovavo 
Pasaulio liuteronų sąjungos vokiečių tau
tinio komiteto įgaliotinis V. Vokietijai 
Bažnyčios tarėjas kun. E. Ratz iš Stuttgar 
to. Suvažiavimas pradėtas pamaldomis, 
kurias laikė pats vedėjas.

Šiemet, kaip ir pastaraisiais metais, di
džiausią grupę sudarė pabaltiečiai. Lat
vių buvo 15, estų 12, lietuvių 9, vengrų 4 
ir lenkų 2, iš viso 42 žmonės. Lietuvių 
grupę šį kartą sudarė garbės senjoras ku
nigas A. Gelžinius iš Braunschweigo, sen
joras kunigas J. Urdzė (Annaberge rūmų 
vyriausias reikalų vedėjas), Vera Urdzie- 
nė, kunigas Martynas Klumbys iš Bens- 
heimo, kunigas Fr. Skėrys iš Mannheimo, 
teologijos studentas Vilius Grigužls iš 
Stadtallendorfo prie Marburgo, mokyklos 
tarėjas Ričardas Baliulis iš Hamburgo, 
dr. A. Kėnigis iš Goettingeno ir Martynas 
Mileris iš Backnango.

Suvažiavimą .atidarė Bažnyčios tarėjas 
kun. Ratz, nuoširdžiai pasveikindamas su 
sirinkusius. Sen. kun. J. Urdzė pasveikino 
ir nušvietė trumpai Annabergo rūmų is
toriją ibel jų įsigijimą 1952 m. Po to tu
rėjo kiekvienas trumpai prisistatyti ir pa
pasakoti apie savo darbą per praėjusius 
metus.

Kasdien vyko rytinės pamaldos, kurias 
laikė paeiliui kun. Fr. Skėrys, kun. K. 
Zuika iš Augsburgo (latvis) ir propstas 
E. E. Rozitis iš Esslingeno (latvis).

Po rytinių pamaldų kasdien buvo Bib
lijos studijos.

Po Biblijos studijų kasdien vyko pa
skaitos.

Iškeltos visokios problemos išeivių 
Bažnyčiose ir tartasi, kaip pagerinti veik
lą.

Vieną dieną išeivių Bažnyčių kunigai 
darė pranešimus apie nuveiktus darbus. 
Kun. Fr. Skėrys pranešė apie gaisrą Va
sario 16 gimnazijoj, apie dabartinę Vasa
rio 16 gimnazijos sunkią būklę, jos laimė
jimus ir didelius vargus bei mokinių skai 
člų. Šiuo metu yra gimnazijoje 80 moki
nių: iš jų 28 evangelikų, du žydai ir 50 
katalikų. 51 mokinys yra iš V. Vokietijos, 
22 mokiniai iš JAV, 1 iš Kanados, 1 iš 
Venesuelos, 1 iš Kolumbijos, 1 iš Argen
tinos, 1 iš Brazilijos, 1 iš Mali (Afrikos)

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių rašytojų draugijos suvažiavi

mas įvyks spalio 27-28 d. Čikagoje, kurio 
metu bus įteikta 1983 m. LRD premija 
poetui Leonui Lėtui už eilėraščių rinkinį 
„Trakas“. Bus pagerbtas rašytojas ir ver
tėjas Povilas Gaučys už jo neseniai išleis
tą brazilų poezijos antologiją „Lianų lieps
na“.

Literatūros popietėje savo kūrybą skai
tys poetai Kazys Bradūnas, Julija Šva- 
baitė-Gylienė ir Alfonsas Tyruolis-šeš- 
plaukis.

DOVANA VYSKUPUI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy

ba naujai paskirtam pasaulio lietuvių rei
kalams vyskupui Pauliui Antanui Balta
kiui, OEM, jo konsekracijos oienos proga 
rugsėjo 14 dieną Portland, Maine, kated
roje padovanojo laisvojo pasaulio lietu
vių vardu simbolinę dovaną. Tai iš Lietu
vos atvežta pakelės koplytėlė-ismūtkėhs 
su gintaro gabalu, simboliškai vaizduo
janti dabartinę lietuvių tautos padėtį ir 
primenant, kad laisvojo pasaulio lietuviai 
turi rūpintis padėti lietuvių tautai atgau
ti jos religines, tautines ir valstyoines 
teises bei laisves, ši dovana buvo nuneš
ta katedroje šv. Mišių metu per aukoji
mą. PLB pirmininkas V. Kamantas da
lyvavo vyskupo Baltakio konsekracijos 
Iškilmėse katedroje ir po to lietuvių pran 
ciškonų sodyboje Kennebunkporte vyku
sių vaišių metu tarė sveikinimo žodį, šios 
šventės proga PLB pirmininkas V. Ka
mantas susitiko ir turėjo pokalbius lietu
viams rūpimais klausimais su ten apsi
lankiusiais Lietuvos Diplomatijos šefu ir 
Lietuvos atstovu Washingtone dr. S. Bač- 
kiu, Lietuvos Generaliniu konsulu New 
Yorke Anicetu Simučiu, VLIKo pirminin
ku dr. K. Bobeliu, JAV LB pirmininku 
dr. A. Butkumi ir vicepirmininkais J. Ur
bonu, I. Bubliene 'bei V. Stašikumi, Kana
dos LB vicepirmininku V. Bireta, ALTos 
sekretoriumi G. Lazausku ir kitais lietu
vių visuomenės veikėjais.

birą, ten patirtos kančios, šią knygą pla
nuojama išversti ir 'į svetimas kalbas.

ir 1 iš Australijos. Po vasaros atostogų 
gavome mokinių iš devynių valstybių ir 
keturių kontinentų. Tai labai gražus ženk
las ateičiai. Gimnazija sulaukė naujo pa
vasario. Be savo pranešimo apie Vasario 
16 gimnaziją kun. Fr. Skėrys dar darė 
pranešimą apie savo pastoracinį darbą 
Pietų Vokietijoj, kur aptarnauja aštuo- 
nlas vietoves.

Senjoras kun. J. Urdzė darė pranešimą 
apie savo darbus Annaberge, Nordrhein- 
Westfalijoj ir šiaurės Vokietijoj. Kun. A. 
Gelžinius apie savo parapiją Salzgltter- 
Lebenstedt. Mūsų garbės senjorui kun. 
A. Gelžiniui jau 82 metai, bet jis dar pa
sišventusiai dirba su savo parapija, nors 
sveikata šlubuoja.

Šį kartą suvažiavime dalyvavo latvių 
ir vengrų gimnazijos evangelikų kapelio
nai.

Vieną popietį keliavome savo automo
biliais iki Rheino upės ir persikėlėme kel
tu 'į kitą upės krantą Koenigswinter. Iš 
čia trauklniuku vykome į Drachenfels 
kalną. Iš viršaus žiūrint atsiveria labai 
puiki panorama Rheino upės, apylinkių 
Ir Siebengebirge kalnų. Oras buvo tą 
dieną išskirtinai labai gražus ir visi galė
jome bent porą valandų atsigauti prie ka
vutės Ir pyrago po ilgų paskaitų ir disku
sijų Annaberge.

Viešai Ir privačiai buvo daug diskutuota 
apie Septintą pasaulio liuteronų sąjungos 
suvažiavimą, įvykusį pirmą kartą socia
listiniame krašte, Budapešte — Vengrijoj. 
Vienas kunigas, kuris dalyvavo tave suva
žiavime, viešai pareiškė džiaugsmą, kad 
viskuo buvo patenkintas Vengrijos sosti
nėje ir jokių nusiskundimų negirdėjęs. Jis 
nušvietė trumpai paskaitų temas ir kas 
tenai uždarose patalpose buvo diskutuo
jama. Visos eisenos ar demonstracijos bu
vo uždraustos ir viskas vyko uždarose 
salėse ar bažnyčiose.

Paskutinę dieną po vakarienės susirin
kome puikiame Pabaltiečių svečių kam
baryje vakaronei. Čia atskiros tautybės 
dainavo savo liaudies dainas. Nepajuto
me, kai priartėjo vidurnaktis.

Penktadienį rytą atsisveikinimo pamal
das su Šventa Vakariene laikė kunigai dr. 
E. Eberhard Ir pats suvažiavimo rengėjas 
Ratz. Pamaldų metu buvo pagerbtas per 
30 metų buvęs lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios išeivijoje senjoras ir mū
sų Bažnyčios vyriausias Tarybos pirmi
ninkas a.a. Adolfas Keleris (Sinodo me
tu 1983 metais Chicagoje jam, buvo su
teiktas garbės senjoro titulas), kuris mirė 
1983 m. lapkričio mėn. 4 d. ir 'buvo palai
dotas Bremene. Už jį buvo pasimelsta.

Po pusryčių, atsisveikinę su suvažiavi
mo rengėju kun. Ratz, su Annabergo šei
mininku ir reikalų vedėju senjoru kun. 
J. Urdzė Ir ponia, padėkoję už malonias 
ir labai jaukias dienas Pabaltiečių krikš
čionių studentų sąjungos name, išvyko
me visi į namus prie savo tiesioginių pa
reigų. Kitais metais toks pat suvažiavi
mas numatytas Selbitz, netoli Hof mies
to, Bavarijoje. Kun, Fr. Skėrys
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Vokiečiai Kaune
Rugsėjo mėn. vidury į Kauno „Elekt

ros“ gamyklą atvyko grupė darbininkų 
ir inžinierių iš Rytų Vokietijos, Rulos 
miesto, autoelektrinių įrengimų kombina
to. Svečiai dvi savaites dirbo įmonės ce
chuose, dalijosi darbo patirtimi.
Naujas ministras

„Tiesa“ (IX.13) pranešė, kad naujuoju 
LTSR komunalinio ūkio ministru paskir
tas Jonas Razumas.
baudžia gaisrų kaltininkus

Vidaus reikalų ministras S. Lisauskas 
pasakė, kad nuo metų pradžios Lietuvo
je buvo 873. gaisrai, kurie padarė nuos
tolių daugiau kaip už 2 milijonus rublių.

Už nerūpestingumą šiais metais nubaus 
ta daugiau kaip trys tūkstančiai parei
gūnų. Griežtai baudžia padegėjus. Vien 
šiemet jiems buvo iškeltos 33 baudžia
mosios bylos.
Artėja šildymo sezonas

„Tiesa“ klausia, kaip pasiruošta artė
jančiam šildymo sezonui?

— Kas daroma, kad elektros energija, 
šiluma neitų perniek, o šildytų butus, 
įstaigas įmones?

Negalima sakyti, kad praėjusi žiema 
buvo šalta. Tačiau tai vienur, tai -kitur 
buvo sutrikęs šilumos tiekimas. Kas dėl 
to kaltas? Kas darytina, kad praėjusio 
sezono klaidos nesikartotų?

Kovo mėnesį, trūkus magistraliniam 
vamzdžiui, visai parai buvo nutrauktas 
dalies Vilniaus senamiesčio, geležinkelio 
stoties ir Naujininkų rajono namų šil
dymas. Buvo sutrikimų Alytuje, Kaune, 
ypač Žaliakalnio rajone, ir kitur.
Miškų chemijos ūkiai

Lietuvoje yra du — Vilniaus ir Kau
no — miškų chemijos ūkiai. Sakai — 
pagrindinė ūkių produkcija. Pernai su
rinkta apie tūkstantis du šimtai tonų sa
kų, o šiemet planuojama dar daugiau.
„Taikos fondas“

Kėdainių rajono gyventojai šiemet jau 
pervedė apie penkiolika tūkstančių rub
lių į „Taikos fondą“. Ypač pasižymėjo ve
teranė komunistė M. Rabikauskienė, per
vedusi visą tūkstantį rublių.
Trūksta vandens

Šilalėj gyvenantieji penkiaaukščio na
mo viršutiniuose aukštuose nusiskundžia 
vandens trūkumu. Sako, kad jų butuose 
vanduo pasirodo tik naktį. Šilalės rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko pava
duotojas Z. Vytartas paaiškino, kad grę
žiniai iš tikrųjų neįstengia viso mieste
lio aprūpinti vandeniu. Pirmiausia tai pa
junta narnų viršutinių aukštų gyventojai. 
Problema bus išspręsta tik 1985 m., ka! 
bus pastatytas naujas vandens bokštas.

NEPRIPAŽĮSTA ĮJUNGIMO
Australijos darbiečių vyriausybė nepri

pažįsta Pabaltijo valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą. Tai pabrėžė Australijos mi
nistras pirmininkas Robert Hawk lietuvių 
ir estų bendruomenėm pasiųstame laiške. 
Ministras pirmininkas neseniai taip pat 
priėmė pabaltiečių delegaciją. Ta proga 
jis pažymėjo, kad yra gerai susipažinęs su 
Pabaltijo tautų byla ir jų kraštų tragedi
ja, pabrėžė, kad Australijos vyriausybė 
visuomet ir visur ryžtingai reikalaus, kad 
būtų įgyvendinti žmogaus teisių bei lais
vių principai. Pabaltiečių delegacija po pa
simatymo su ministru pirmininku, taip pat 
aplankė 20 australų parlamentarų. Aust
ralijoje veikianti Baltų Taryba dabar sie
kia Australijos Parlamente pravesti rezo
liuciją laisvo apsisprendimo ir žmogaus 
teisių apsaugojimo Pabaltijo kraštuose 
klausimais. Rezoliuciją pažadėjo paremti 
tiek darbiečių, tiek ir liberalų partijų at
stovai.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
INTERNACIONALO SUVAŽIAVIMAS 
Spalio mėn. 6-9 d. Kampaloje, Ugando

je, įvyks Pasaulio Krikščionių Demokratų 
Internacionalo suvažiavimas. Pagrindinė 
suvažiavimo tema — „Krikščionys Demo
kratai ir Afrika — Užsiangažavimas de
mokratijai ir pažangai". Tuo pat metu 
Uganda minės trisdešimt metų Ugandos 
konstitucijos ir Ugandos krikščionių de
mokratų partijos sukaktį. Į suvažiavimą 
kviečiamos viso pasaulio krikščionių de
mokratų partijos — krikščionių demokra
tų internacionalo nariai. Internacionalui 
pilnateisiu nariu priklauso ir lietuvių 
krikšionių demokratų sąjunga. LKDS Cent 
ro Komitetas studijuoja galimybę dalyvau
ti šiame suvažiavime. Nežiūrint suvažiavi
mų pagrindinių temų, visada atsiranda ga
limybė įterpti pavergtos Lietuvos klausi
mą, paskleisti literatūros ir susipažinti su 
įtakingais pasaulio politikais ir parlamen
tarais.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
"22. STEBUKLINGA PAGALBA 

LIETUVIŲ KARIUOMENEI
X netikėtą, tiesiog stebuklingą lietuvių 

pergalę prieš Keliasaesimt karių gauses
nę iviaskvos rusų kariuomenę visuomet 
žiūrėta Kaip į vieną iš reikšmingiausių 
sv. Kazimiero užtarimu įvykusių steuuklų, 
taip Kaa popiežiaus legatas — Kaip matė
me — tiK tą vieną steouKlą išsamiau ap
rašė. Bet tai, ką jis vaizaavo savo veiKa- 
lelyje, aaug kuo SKiriasi nuo panašaus 
steDUKlo, apie Kurį sKaitome vėlesniuose 
šv. Kazimiero gyvenimo aprašymuose, 
Klausome poezijos kūriniuose, matome 
meno dirbiniuose. Tai įvyKę ne 1519, o 
1518 metais prie Polocko miesto. Miestą 
ir pilį netikėtai apsupęs Maskvos Kum- 
gaistis su didele kariuomene. .Nedidelei 
lietuvių karių įgulai į pagaloą atskuoeju- 
si lietuvių kariuomene, net jos buvę Uk 
2000 vyrų, vadovaujamų Goštauto ir Bo- 
ratinskio. Juos sutrukdžiusi nenugalima 
kliūtis: srauni ir patvinusi Dauguva. Nie
kaip negalėję surasti seklesnės vietos, kur 
galėtų ne pavojaus pasiekti kitą upes 
Krantą. Štai, netikėtai prijojęs jaunas 
baltu apsiaustu raitelis ant baltutėlio 
žirgo. Drąsindamas lietuvius karius, jis 
pirmas įjojęs į upę ir davęs ženklą jį ses
ti. Ten būta kaip tik patogios seklumos. 
Per upę persikėlusi lietuvių kariuomene 
staiga puolusi priešą. Sis nelauktai už
kluptas, ėmęs įbėgti. Miestas ir pilis buvę 
apginti. Kai dairėsi, kurgi tas narsusis 
jaunuolis, jo niekur nematė. Tada susi
vokę, kad pagalbon buvo atėjęs šv. Kazi
mieras.

Taip 1602 metais pavaizdavo aną ne
paprastą įvykį Vilniaus kanauninkas Gri
galius Svencickis. Sis aprašymas plačiai 
pasklido ne tik Lietuvoje, bet ir daug kur 
už jos ribų. Jį, pavyzdžiui 1619 m. per
sispausdino Romoje kardinolas Robertas 
Bellarminas (šiandien šventasis ir Baž
nyčios daktaras) knygoje >rDe officio pi in 
cipis christiani“ — „Apie krikščionio val
dovo pareigas“. Kaip tik tas, čia aprašy
tas įvykis tapo visiems žinomu steouklu 
piie Dauguvos.

Bet Svencickis minėtąjį aprašymą pa
pildo kitu: lietuvių netikėtu laimėjimu 
prieš sekančiais metais Lietuvos didžiąją 
kunigaikštystę žiauriai siaubiančius ru-

Ceslovas Valdemaras Obcarskas

RUGSĖJO MIŠIOS
Ant balto lapo mintys nesirado — 
Tik tyluma plati ir pabaiga 

rugsėjo.
Ir vasara, apleidus džiaugsmą, 

kažin kur išėjo...
Saulėlydžio ugny išnyko tavo 

kapas------

Todėl dabar ir mintys 
nesirašo------

Meldžiuos, net nežinau aš kam, 
Galbūt rugsėjui------
Visa gamta aukas sudėjus, 
Rudens saulėlydy ramiai užgeso. 

sus. Šį kartą Svencickis artimai seka i er- 
rerj, net prideda ir savo, ypač tai, Aao 
Kautynių su rusais metu oie pasiioaęs 
lygiai tosios pat isvaizaos ir taip apsiren
gęs jaunuolis, kokį lietuviai mate pries 
metus prie Dauguvos, ras jaunuolis, „aux 
lactus et arcnistratega", vadovavęs sex- 
n.ingam puolimui ir laimingai pergalei.

Išeitų, jog šv. Kazimieras lietuviams 
pasirodė au kartus ir au Kartus pauejo 
nugalėti MasKvos kariuomenę: 1518 m. 
prie boIocko ir sekančiais metais kitur 
Kur Lietuvos didžiojoje kunigaiKstysteje. 
Ar taip buvo iš tikrųjų? Kodėl tuojau po 
to Vilniuje liudininkus apKlausinejęs ir 
savo knygelę parašęs vysk, rerreris te
žino tik vieną tokią pergalę. Mūsų laikų 
istorikai linKę laikyti tikrą tik vieną at
sitikimą, tą įvykį prie Polocko. Kitkas 
esą tantazavimas, iš pamaldumo legenaų 
Kūrimas. Svencickis rasė, praėjus 80 me
tų nuo pačių įvykių. Ne viską galėjo patik 
rinti; ibe to, jis nebuvo istorikas, o suin
teresuotas hagiogratas.

Bet ar jau nėra jokių kitų žinių, užsi
minimų, aprašymų apie tuos Lietuvai pa
vojingus rusų dalinių žygius ir lietuvių 
kariuomenės sėkmingus jiems pasiprieši
nimus? Šaltinių, kurie būtų neutralus, 
nesusiję su šv. Kazimiero kanonizacijos 
byla? — Yra, ir jie mums itin svarbūs, 
nes iš jų sužipome, kad abu Svencickio 
pavaizduoti lietuvių kariuomenės laimėji
mai yra istoriškai tikri, auu čia minimi 
priešiškų karinių dalinių susirėmimai is 
tikrųjų įvyko, ir įvyko iš esmės taip, kaip 
juos aprašė Svencickis.

Iš XVI a. pirmųjų dešimtmečių yra iš
likusi lenko Bernardo Wapowskio kroni
ka. Kaip tik joje, nepriklausomai nuo 
Vilniuje vedamo šv. Kazimiero kanoniza
cijos informacinio proceso, smuliKiai ap
rašomi abu šie įvykiai. Bernardas Wa- 
powskis buvo Krokuvos kapitulos prela
tas, domėjosi geografija, istorija, rasė 
proza ir eilėmis. Jis — pirmasis vietinis 
Lenkijos-Lietuvos kartografas. Jis — tri
jų tomų lotyniškai rašytos kronikos apie 
įvykius tarp 1380 ir 1535 — jo mirties — 
metų autorius. Iki 1480 m. jo kronika be
veik ištisai remiasi Dlugošo kronika; bet 
likusioji dalis yra paties Wapowskio su
rinkta ir todėl originali, tarsi garsiosios 
Dlugošo kronikos tęsinys.

Apie mums rūpimus 1518-1519 metų 
įvykius Wapowskis, reikia manyti, rašė 
netrukus po pačių įvykių, bet ne vėliau 
1535 metų, kuriais jis mirė. Stebuklą prie 
Dauguvos jis aprašo iš esmės taip, kaip 
jį matėme pas Svencick'į. Wapowskis ta
čiau turi kai kurių konkrečių, įvykio isto
riškumą užtikrinančių duomenų, kurių ne 
randame pas Svencickį. Pirmiausia — 
tikslus metų laikas. Wapowskis, aprašęs 
karaliaus Žygimanto vedybas su itale Bo
na Sforza (jos įvyko 1518 m. balandžio 
18 d.), nurodo, jog karalius, jas atšven
tęs, išsiuntė dvi pasiuntinybes: vieną į 
Vengriją, antrą pas imperatorių. „Kaip 
tik pasiuntiniams iš Krokuvos išvykstant 
— tęsia kronikininkas — atėjo iš Lietu
vos žinia, kad laimingai apginta nuo 

maskviečių Polocko pilis“ (Script, rer. 
polon. II, 155). Kadangi, kol buvo at
švęstos vestuvės ir pasiruošta pasiuntiny
bėms, turėjo praeiti bent pora savaičių, 
tai žinia iš Lietuvos galėjo ateiti apie ge
gužės mėnesio pradžią. Kautynės ties Po
locku turėjo įvykti maždaug mėnesiu 
anksčiau — apie balandžio pradžią. Aiš
ku, kad tuomet, tirpstant sniegui ir gal 
lyjant, Dauguva turėjo būti gerokai pat
vinus. Wapowskis nurodo ir rusų kanų 
skaičių: 9.000 raitelių. Iš Lietuvos puses 
tebuvę 2.000 vyrų, iš jų 500 lenkų, ku
riems vadovavo Jonas Boratynskis, o lie
tuvių vadu buvo Polocko vaivada Alber
tas Goštautas. Ir Wapowskis aprašo stai
ga atsiradusi jauną raitelį, kuris parode, 
kur galima persikelti per Dauguvą ir ku
rį visi laikė esant šv. Kazimieru. Wapows 
kis taip pat pažymi, kad buvo paimta ru
sų belaisvių, kurie buvo atgabenti i 
Krokuvą karaliui, kaip tokios žymios per
galės ženklas. Būdamas lenkas, Wapows- 
Kis nepamiršta perdėtai auKStinti nedide
les lenkų raitelių grupės vaaą Boratyns- 
kį: jam, beieškančiam upėje seKlumos, 
pasirodęs jaunas raitelis; jis (Boiatyns- 
Kis) kitiems parodęs, kur patogiausia per
sikelti ir visus pervedęs į kitą krantą; 
jam, sugrįžusiam į Krokuvą, karalius 
ypatingai dėkojęs ir jį apdovanojęs, iš 
kitų šaltinių yra žinoma, kad karalius at
silygino ir lietuvių raitelių vadui Goštau
tui, tų pačių metų pabaigoje padovanojęs 
jam au kaimus Mozyiiaus paviete ir kiek 
vėliau jį paskyręs į daug svaroesnę Tra
kų vaivadiją.

Kiek toliau Wapowskis aprašo ir 1519 
m. įvykius. Ir šį kartą nurodo gana tiks
lų laiką, kuomet Krokuvą pasiekė žinia 
apie nelauktus lietuvių karių laimėjimus. 
Tą vasarą Lenkijos kariuomenė kovojo 
su totoriais. Karalius norėjęs vykti pas 
savo karius. Palikęs Krokuvą rugpjūčio 
20 d., jis sustojo Sandomierze. čia sužino
jo, kad totoriai jau pasitraukę ir neoesą 
kaip juos vytis. Todėl netrukus, rugsėjo 
6 d., karalius sugrįžo į Krokuvą. Ir kaip 
tik tuo metu gauta žinia apie lietuvių pa 
sisekimus prieš rusus. Totoriams puolant 
pietines Lietuvos ir Lenkijos žemes, Mask 
va pasinaudojo proga nusiaubti rytines 
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sritis. 
Gausūs maskviečių daliniai (pagal Wa- 
powskį, jų buvę 50.000 raitelių) veržėsi 
nesulaikomi vis gilyn į Lietuvos teritori
ją ir buvo jau vos 12 mylių nuo Vilniaus. 
Bet toliau nebėjo ir -apsigręžę traukėsi su 
dideliu grobiu. Tą maskviečių žygį žino 
ir mūsų istorikai. Prof. Br. Dundulis kny 
goję „Lietuvos užsienio politika XVI a.“ 
(Vilnius 1971) rašo: „1519 m. vasarą ru
sų daliniai iš Smolensko įsiveržė giliai į 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, pasie
kė Molodečną, Ašmeną, Krėvą, bet pasi
traukė atgal, kadangi .apie Vilnių telkėsi 
Lietuvos kariuomenė“ (psl. 68). Pagal 
Wapowskį, lietuviai surinko gana pajėgią 
kariuomenę („valido satis comparato 
exercitu“), pasivijo besitraukiančius su 
grobiu maskviečius, su jais susirėmė; 
daug jų išžudė, atsiėmė didelę grobio da
lį. Karalius Žygimantas ir karalienė Bo

na, gavę apie tai žinią, labai džiaugėsi ir 
įsakė visose Krokuvos bažnyčiose atlaiky 
ti padėkos pamaldas.

Šiuo atveju Wapowskis nieko nesako 
apie šv. Kazimiero pagalbą. Bet galime 
Ir patys nujausti, koks turėjo būti Vil
niuje išgąstis, koks sąmyšis, sužinojus, 
kad viską siaubią rusai jau visai arti Lie 
tuvos sostinės. Kad tokioje nelaimėje 
daugelis šaukėsi stebuklais garsaus Kazi
miero pagalbos, yra daugiau negu tikra. 
Po to buvo savaime aišku, kad baisios 
grėsmės atitolinimą priskyrė savo dan
giškojo globėjo užtarimui. Kai sekančiais 
metais į Vilnių atvyko popiežiaus lega
tas, visi vilniečiai apie tai dar tebekalbe- 
jo. Todėl šį antrąjį nuostabų laimėjimą, 
o ne aną pergalę prie Dauguvos, jis ap
rašė, rašydamas šventojo gyvenimą.

LIETUVOS LAISVES VAINIKAS
BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮSTEIGIMAS IR KONKORDATAS

Caiistinės okupacijos pėdsakai Lietuvo- 
voje ne tik tautinėje, bet ir bažnytinėje, 
religinėje plotmėje liko skaudūs. Simtme- 
nės žaizdos karo ir pokario metais (1914- 
1925) greit negijo. Bažnyčios surizgusių, 
skubių reikalų tvarkymą Lietuvoje Apaš
talų Sostas diaele dalimi patikėjo Jurgiui 
Matuiaičiui, MIC, Vilniaus vyskupui, ar
kivyskupui Apaštališkam Lietuvos Vizita
toriui. Tarp svarbiausių Vizitatoriaus už- 
aavinių buvo savistovios Lietuvos bažny
tinės provincijos steigimas, santykių su 
Šventuoju Sostu atstatymas ir konkorda
to sudarymas. Apie šitą šviesiojo ganytojo 
veikią, kuri Lietuvos Bažnyčiai yra tokios

AUSTRALŲ PROFESORIUS VERTINA 
KUN. DAUKNIO STUDIJĄ

Kun. Prano Dauknio studiją apie „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios pasipriešinimą 
religiniam persekiojamu!“ australų savait 
raštyje „The Catholic Herald“ (1984.V1I. 
8) labai palankiai recenzuoja Tasmanijos 
universiteto profesorius John W. Doyle, 
S.J. Jis rašo, kad lietuviai yra sąmonin
gai „marinami (dvasiniu) badu“, nes iš 
jų atimama jų tradicinė kultūra ir religi
ja. Rezistenciją Lietuvoje australų profe
sorius vadina didvyriška. Jis apgailestau
ja, kad „desperacijos kupini“ lietuvių sa- 
vilaidos atsišaukimai iki šiol susilaukė 
palyginant nedaug atgarsio Vakaruose ir 
kritiškai atsiliepia apie Vakarų krikščio
nių polinkį be atvangos skųstis savo vi
suomenių „nuodėmingomis struktūro
mis“. „O kaip su struktūra, kuri triuški
na lietuvius?“ — klausia Doyle. Jis ragi
na, kad kun. Dauknio studija būtų pa
skleista mokyklose ir pilietinių teisių 
grupėse. Profesoriaus žodžiais:

„Mes galime rašyti laikraščiams, savo 
politiniams atstovams, radijui ir televizi
jai... bei kaliniams, kurių adresai žinomi, 
ir jų persekiotojams, ir jų šeimoms... Mes 
galime įsijungti į viešas demonstracijas. 
Mes galime melstis. Mes ir .Tylos Bažny
čia* esame vienas kūnas, mes visi Kris
taus Kūno nariai. Jei mes dabar tylėsim, 
ateityje ir mes būsime nutildyti“. (Elta)

Svarbiausia, kad tie du nuostabūs lie
tuvių iš didelių ir kbblių pavojų išsigelbė
jimai, nelaukti jų prieš gausius priešus 
laimėjimai yra akivaizdūs istoriniai įvy
kiai. Juos ginčijantieji argumentuoja, kad 
tuomet, nei prie Polocko, nei pačiame 
Vilniuje, nebuvo karaliaus Žygimanto. 
Bet, kaip matėme, nė vienas iš minėtų 
šaltinių nesako, kad karalius būtų toms 
kautynėms vadovavęs arba jose dalyva
vęs. Patys lietuviai gynėsi, jų vadai šau
kėsi pagalbos, jie ir laimėjo. Abu kartu 
žinia apie pergalę pasiekė karalių, kai jis 
buvo Krokuvoje. Kitokie aiškinimai ir 
vaizdavimai yra vėlesnių laikų vaizduo
tės papildymai. Pačių faktų istorinė tik
rovė nė kiek neabejotina.

Paulius Rabikauskas

didelės svarbos, iki šiol dar niekas išsa
miau nėra rašęs, šią spragą bent dalinai 
užpildo autorius, sustodamas prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos steigimo ir konkor
dato su Apastaių Sostu sudarymo. Visi ki
ti Vizitatoriaus darbai buvo plačiau kitur 
nagrinėti.

Pirmoje dalyje rabai glaustai minimos 
pastangos amžių bėgyje (1251-1925) Lietu
vos bažnytinį gyvenimą atpalaiduoti nuo 
kaimyninių tautų saitų ir apžvelgiama baž 
nytinė administratyvinė padėtis nepriklau
somoje Lietuvoje iki apaštališkojo Vizita
toriaus arkivyskupo J. Matulaičio atvyki
mo (1918-1925).

Antroje dalyje iškeliama įtempta Vizita
toriaus veikla, paruošiant ir kuriant Lie
tuvos bažnytinę provinciją (1925-1926).

Trečioje dalyje — arkiv. J. Matulaičio 
įnašas į Lietuvos konkordato pagreitinimą 
ir ištobulinimą.

Šiame nagrinėjime autorius daugiausia 
remiasi pirmaeiliais šaltiniais, kurie ran
dasi marijonų centriniame archyve Romo
je. Kadangi Vizitatorius tuo pačiu laiku 
buvo ir marijonų generolas, todėl svar
biausi dokumentai arba bent jų kopijos 
pateko į šį archyvą. Papildomų šaltinių 
gauta iš Lietuvos marijonų archyvo ir Lie 
tuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sosto. Itin 
vertingų žinių žodžiu suteikė vyskupas 
Petras Pranas Bųčys, MIC, kuris Provin
cijos kūrime su Vizitatoriumi artimiausiai 
bendradarbiavo. Spausdintais šaltiniais 
bei literatūra Romoje pasitarnavo Vatika
no, Marijonų, Rytų instituto, Lietuvos Pa
siuntinybės prie Šv. Sosto ir kitos biblio
tekos.

Lietuvos laisvės vainikas. Bažnytinės pro
vincijos įsteigimas ir konkordatas. Stepo
nas Matulis, MIC. ŠALTINIO leidinys 1984 
šv. Kazimiero metais, Nr. 19. 136 psl Kai
na 1.50 sv. Gaunama: ŠALTINIS, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham, 
NG2 6AH, Great Britain.

Knyga dedikuota vilniečių šv. Kazimie
ro ir Jurgio Matulaičio pagarbai.
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JUOZAS BOOTS

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS INTELIGENTIJA
Neretai tenka išgirsti priekaištų dabartinės Lietuvos 

inteligentijos adresu dėl to, kad didelė dalis inteligentų 
nesirūpina savo tautos kultūra ir jos likimu, yra prisitai
kėliai, savanaudžiai, perdėm lojalūs tarybiniam režimui.

Tokie priekaištai didele dalimi yra teisingi, bet vis 
dėlto reikėtų pabandyti daugiau išsiaiškinti, ar visais at
žvilgiais didžioji Lietuvos inteligentų dalis yra pasyvi prisi 
taikėlė prie režimo, o jeigu taip, tai kokios priežastys tai 
nulemia. Gal galėtume mūsų inteligentijos gyvenime į- 
žvelgti ir kai kurių gaivesnių ir optimistiškesnių niuansų?

Inteligentų padėtis Tarybų Lietuvoje iš tikro yra sun
ki ir komplikuota. Inteligentija, ypač humanitarinė, yra 
labiausiai ideologizuojama, indoktrinuojama visuomenės 
dalis. Tiesa, tarybinis pilietis yra pradedamas ideologizuo
ti jau nuo vaikų darželio, tačiau studentija — busimoji in- 
telingentija gauna itin didelę, be to, susistemintą, argu
mentuotą ideologijos porciją (tokių disciplinų, kaip: dia
lektinis ir istorinis materializmas, TSKP istorija, politinė 
ekonomija, mokslinis komunizmas, ateizmas — pavidalu). 
Beje, šis ideologinis poveikis nėra labai įtaigus, jis yra 
gana paviršutiniškas dėl savo deklaratyvumo, dogmatiš
kumo ir atotrūkio nuo gyvenimo realybės, bet vis dėlto 
studentų, bent jau dalies, sąmonėje palieka pėdsaką. Pir
ma, dėl to, kad tarybinė studentija yra gerokai nutolusi, 
tiksliau, nušalinta nuo daugelio gyvenimo tikrovės sričių 
(su kuriomis susiduriama baigus aukštąjį mokslą), todėl 
nelabai sugeba ideologiją vertinti tikrovės požiūriu. Ant- 
ra, studentija neturi galimybių plačiau susipažinti su 
marksizmui alternatyvinėmis filosofinėmis ir socialinėmis 
koncepcijomis, todėl komunistinei ideologijai konceptua
liau teoriškai argumentuoto mąstymo lygmenyje nelabai 
turi ką priešpastatyti. Tarybinė aukštoji mokykla nemo
ko studentų savarankiškai mąstyti socialiniais klausimais. 
Mokyklos uždavinys ideologijos požiūriu yra ugdyti stan
dartiškų įsitikinimų „masinius piliečius“, patikliai prii
mančius oficialiąją propagandą.

Todėl jaunuoliai, baigiantys tarybines aukštąsias mo
kyklas, pagal savo pasaulėžiūrą daugiausia yra paviršu
tiniški, primityvoki, netgi vulgaroki materialistai, retai 
kada turintys gilius materialistinius įsitikinimus arba 
mokantys juos argumentuotai ginti. Reikia pripažinti, kad 
studentų ir jaunųjų inteligentų tarpe nestoka ir religingų 
arba bent jau nepriimančių materializmo jaunuolių (tai 
atskiras klausimas), tačiau didžiuma pradedančių inžinie
rių, medikų, mokytojų ir 1.1, vis tik savo pasaulėžiūra yra 
paviršutiniški materialistai (tai ne visada reiškia, kad jie 
būtų komunistai, tarybinio režimo šalininkai).

Religijos atžvilgiu šitokie materialistai paprastai yra 
indiferentai, jie religijai nėra priešiški, o neretai net dau
giau ar mažiau palankūs. Daugelio netikinčiųjų palanku
mą religijai lemia netiesioginiai veiksniai, ypač ta aplin
kybė, kad Bažnyčią persekioja valdžia. Jauni specialistai 
dažnai kalba: „Aš pats į dievą netikiu, tačiau religija nie
kam nieko blogo nedaro“. Arba taip: „Aš pats netikiu, bet 
suprantu, kad religija, atsisakiusi kai kurių archaizmų, 
mūsų visuomenei yra labai reikalinga“. Vienas gabus jau
nas specialistas atvirame pokalbyje draugams pasakė, jog 
norėtų būti giliai religingas. Daug indiferentų religijai 
(katalikų Bažnyčiai) yra palankūs dėl dorovinių, tautinių, 
kultūrinių motyvų. Taigi viešoji, bet ne oficialioji, visuo
menės nuomonė religijai Bažnyčios veiklai Lietuvoje yra 
iš esmės palanki, nepaisant netoli keturiasdešimtmečio 
įnirtingos ateistinės propagandos. Dauguma indiferentų 
ateistinės propagandos nemėgsta, į propagandininkus žiū
ri su pajuoka ar panieka. Neveltui direktyviniuose nuro
dymuose ateistinės propagandos bei auklėjimo klausimais 
pastaruoju metu dažnai primenama, kad reikia kovoti ne 
tik su religija, bet ir su abejingumu religijai, tuo labiau 
su pakantumu, tolerancija Bažnyčiai. Ateistinio auklėji
mo tikslas esąs ugdyti ne ateistus — indiferentus, bet ka
ringus ateistus, giliai neapkenčiančius bet kokių religin
gumo apraiškų. Veidmainingai teigiama, kad Tarybų Są

jungoje visų konfesijų tikėjimas yra laisvas ir nevaržo
mas, bet kartu pabrėžiama, kad kiekvieno komjaunuolio, 
tuo labiau komunisto, pagaliau kiekvieno tarybinio inte
ligento pareiga yra visur ir visada kovoti su „religiniais 
prietarais“. Tiesa, spaudoje tai rašyti vengiama, šiaip ar 
taip, žodinės kampanijos prieš religinį indiferentizmą yra 
greičiau priešingos tam, ko nori ateistinės propagandos 
vadeivos.

Deja, pasaulėžiūrinis materializmas tolesniame gyve
nime daug kam puikiai susiderina su pragmatiniu mate
rializmu, karjerizmu, moraliniu nihilizmu, korupcija. Ne 
vieno karjeristo pasaulėžiūra galėtų būti reziumuojama 
taip: „Jeigu tikrovė yra tik materija, vadinasi, gyvenimo 
prasmė tėra medžiaginės gėrybės, malonumai, valdžia, 
garbė“. Vis daugiau žmonių šiandien supranta, kad totali
nės materialistinės pasaulėžiūros į žmonių sąmonę diegi
mas yra viena iš dvasinių priežasčių šių dienų Lietuvoje 
paplitusių blogybių, kaip savanaudiškumas, gobšumas, ko
rupcija, girtavimas, nusikalstamumas.

Savo profesinio darbo srityje inteligentija, labiau ne
gu kitų socialinių sluoksnių žmonės, yra susijusi su ofi
cialiąja ideologija ir biurokratija, valdžios aparatu, ad
ministracija, nuo pastarosios daugiau priklauso. Galima 
tvirtinti, kad inteligentija Tarybų Lietuvoje (skirtingų 
profesijų — savaip) yra labiausiai prie režimo pririštas, 
sociališkai mažiausiai savarankiškas gyventojų sluoksnis. 
Dėl to inteligentai, labiau negu kitų sluoksnių žmonės, yra 
tiesiog priversti veidmainiauti, slėpti, maskuoti savo tik
ruosius įsitikimus, juos reikšti tik siauroje privataus, gy
venimo srityje. Priešingu atveju gresia darbo praradimas, 
o tai dažniausiai atima galimybę iš viso dirbti pagal savo 
profesiją. O tai, atsižvelgiant į ekonominius gyvenimo sun
kumus, nėra mažareikšmis dalykas. Dėl to mokytojui ar 
aukštosios mokyklos dėstytojui darbo praradimas yra kur 
kas skaudesnis, netgi tragiškenis, negu, pavyzdžiui, darbi
ninkui. Be to, vidutinioji inteligentija yra mažiausiai ap
mokamas, neturtingiausias gyventojų sluoksnis, turintis 
mažiausiai nelegalių pajamų, beveik neprieinantis prie 
materialinių'gėrybių ir negalįs jų vogti.

(Bus daugiau)
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TĖVUI A. BERNATONIUI-70M.
Taip esame įpratę jį vadinti. Tikrasis 

jo vardas — tėvas Alfonsas kapucinas, 
kun. Juozas Bernatonis. Gimęs 1914 rug
sėjo 16 Mediniškių kaime, Jiezno vaisė., 
Alytaus apskr., vidutinio ūkininko 11-kos 
vaikų (8 broliai ir 2 seserys) šeimoje. Bū

damas 18 metų amžiaus, 'įstojo į Plungės 
tėvų kapucinų ką tik atidarytą gimnazi
ją ir gyveno jos bendrabuty. 1936 apsivil
ko vienuolio habitu. 1940 baigė gimnazi
ją ir filosofiją. 1940 rugpjūty išvyko į 
Vokietiją studijuoti teologijos Muenstery/ 
Westf. 1943 rugpjūčio 1 įšventintas kuni

PIRMOSIOS DIENOS GIMNAZIJOJE
Mano pirmoji diena Gimnazijoje buvo 

antradienis, savaitę prieš mokslo metų 
pradžią. Barakas dar nebuvo baigtas įreng 
ti: neįvestos šviesos, nesunešti stalai, kė
dės, nepakabintos mokyklinės lentos. Nau
jai įrengiamame berniukų bendrabutyje, 
mokyklos pastate, taip pat dar buvo dar
bo iki kaklo.

Pasijaučiau vėlei kaip namuose ir, ka
dangi daibo buvo daug, kartu su drau
gais, irgi anksčiau atvykusiais, ėmiausi 
jo. Nešėme stalus, kėdes į naują mokyklą- 
baraką, sustatinėjome naujas lovas ber
niukų bendrabutyje. Pačią pirmą dieną 
sužinojau, kad šiais mokslo metais bus 
žymiai daugiau mokinių. Labai norėjosi 
su jais susitikti, tad nekantraudami lau
kėme jų atvykimo.

SPORTAS LIETUVOJE
ANKSČIAU IR DABAR

Labai dažnai išeivijos lietuviškame gy
venime pasigirsta balsų, kad Lietuvos 
sportinis gyvenimas rėmėsi tik krepši
nio pergalėm, atsiektom dėka mūsų bro
lių — amerikiečių. Visos kitos sporto ša
kos turėjo eiti podukrų rolę. Tad ir ne
priklausomos Lietuvos sportinis gyveni
mas, palyginus jį su šiandieniniu, buvo 
žemo lygio.

Taip, šiandieninis sportas yra aukštes
nis už nepriklausomos, tačiau negalima 
pamiršti, kad mus skiria 45 metai, kad 
pasaulis labai ir labai pasikeitė, įjungiant 
sportinį gyvenimą į politines vėžes, pa
naudojant jį labai dažnai vienos ar ki
tos ideologijos platinimui.

Reikia atsiminti, kad nepriklausomos 
Lietuvos sportininkas buvo tikras mėgė
jas, pelnydamas duoną ne iš Kremliaus 
aruodo, bet dirbdamas „Maiste“, „Pieno
centre“, „Lietūkyje“, kaip eilinis darbi
ninkas ar ūkininkas. Po aštuonių darbo 
valandų vykdavo treniruotės ir už jas 
niekas neapmokėdavo.

Šiandieninis Lietuvos sportinis gyveni
mas yra profesinis, įjungtas į sovietinę 
sistemą. Sportininkas yra valstybės tar
nautojas. Jis nedirba fabrike, įstaigoje, 
bet treniruojasi mažiausiai aštuonias va
landas, rungtyniauja, gaudamas už tai la
bai gerą atlyginimą.

Krepšinio pergalėm nesibaigė Lietuvos 
sportinio gyvenimo laimėjimai, laimėji
mai (kaip kurie sako — dėka amerikie
čių!) iškėlę Lietuvos vardą Europos ir 
pasaulinėje spaudoje, čia tenka sugrįžti 
į 1938 m. spalio mėn., kai Europos mote
rų krepšinio pirmenybėse Romoje Lietu
vos krepšinio rinktinė — Markevičienė, 
Karumnaitė, Kalvaitienė, Astrauskaitė, 
Jazbutienė, Miuleraitė, Didžiulytė, Vailo- 
kaitytė, Makūnaitė tik blogesniu krepšių 
santykiu už meisterį Italiją iškovojo 
Europos vicemeisterio vardą. Ir šis laimė 
jimas buvo atsiektas be amerikiečių! Be 
amerikiečių pagalbos 1939 m. kovo mėn. 
Kaire Lietuvos stalo teniso vyrų rinkti
nė — Duškis (Makabi), Dzindziliauskas 
(LFLS), Variakojis ir Nikolskis (abu 
JSO) pasaulinėse pirmenybėse laimėjo 
ketvirtą vietą, be amerikiečių paramos 
pasaulinėse šaudymo pirmenybėse 1939 
m. Šveicarijos Liucernoje mažo kalibro 
varžybose J. Gailiūnas buvo penktas, tuo 
tarpu olimpinių pistoletų ekipa apgynė 
1937 m. pasaulyje laimėtą antrą vietą. 

gu. 1944 baigęs teologijos studijas, pasiir
tas lietuvių kapelionu Berlyne. Del smar
kių bombardavimų negalėdamas diroti 
sielovadinio darbo, IX.7 atvyko į Mainzą. 
čia dirbo vokiečių pastoracijoje, kartu 
patarnaudamas ir lenxams belaisviams. 
Po karo įsijungė į lietuvių sielovadą, kur 
oe pertraukos Iki šiol tebedirba.

1950 kan. F. Kapočiui išvykus į JAV- 
jas, paskirtas į jo vietą Lietuvių katalikų 
sielovados direktorium Vokietijai ir Aust- 
tijai. Tas pareigas ėjo iki 1906.

Prasidėjus emigracijai į užjūrius, tėv. 
Bernatonis, kaip BALro 'įgaliotinis, padė
jo keletui šimtų lietuvių, kurių bylos ou- 
vo įstrigusios emigracijos įstaigose, išva
žiuoti iš Vokietijos. Pagalba artimui, pir
miausiai savo tautiečiams, yra pagiindi- 
nis jubiliato gyvenimo sukis.

Die kartą girdėjome tėv. Alfonsą Berna- 
tonį vadinant Vasario 16 gimnaziją savo 
vaiku. Iš tikro jis yra atvėręs savo širdį 
ir piniginę šiai mokyklai nemažiau kaip 
tikras tėvas savo vaikui. Kai 1953 reikė
jo gimnazijai išsikelti iš Diepholzo, jis 
surado Huettenfeldo Rennhoio sodybą su 
pilimi, kurią Vokietijos LB valdyba nu
pirko gimnazijai. Dabar prisiėmęs Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorijos valdybos pir
mininko pareigas, ir oficialiai įspareigojo 
rūpintis šia mokykla.

Jubiliatas yra ir didelis bendruomeni- 
ninkas. Nuo pat Vokietijos LB įsikūrimo 
kasmet renkamas į šio krašto LB Tarybą. 
Šiuo metu yra Vokietijos LB Tarybos pre
zidiumo pirmininkas. Niekas svarbesnio 
neatsitinka nei Vasario 16 gimnazijoje, nei 
Vokietijos lietuvių bendruomenėje, kur 
tėv. Bernatonis netartų svaraus savo žo
džio. (VLBVI)

Mokiniai pradėjo suvažiuoti jau šešta
dienį. Jų rinkosi vis daugiau ir daugiau. 
Pirmadienį, kai jau beveik visi susirinko, 
mokslo metus pradėjome vėliavos pakėli
mu ir himnu. Vėliau buvo pamaldos, ba
rako šventinimas ir trumpas susirinkimas, 
kuriame direktorius paaiškino mokyklos 
taisykles.

Po vakarienės uždegėme laužą, daina
vome dainas, ka.bėjomės su naujais drau
gais. Laužui gęstant artinosi dešimta va
landa. Tai yra laikas, kada visi turim grįž 
ti 'į bendrabučius. Rytoj reikės eiti į pa
mokas. 'Sekančią dieną pamokose dar vis 
viešpatavo atostogų nuotaikos.

Vasario 16 g-jos mokinys 
Arvydas Herbstas

gaudama sidabro medalį, o ekipos na
rys Miliauskas individualiai užėmė tre
čią vietą pasaulyje, gaudamas bronzos 
medalį, be ameiikiečių paramos... Ak — 
užtenka, nes tų „be“ būtų dar gan daug!

Ta pačia proga norėčiau pažymėti, 
kad lietuviai buvo pirmi sovietinio ledo 
rutuiio mokytojai - instruktoriai, sužais- 
dami 1946 m. parodomąsias rungtynes 
Kaunas-Ryga (ši sporto šaka Sov. S-gos 
sportinio gyvenimo šulams nepatiko!) ir 
okupuota Lietuva pirma paskolino sovie
tams dar iš nepriklausomybės laikų už
silikusias ledo ritulio lazdas, išversdama 
tarptautines ledo ritulio taisykles. Visą 
tai atliko buv. nepriklausomos Lietuvos 
futbolo ir ledo ritulio rinktinių žaidėjas, 
Kauno ir Vilniaus LGSF klubo narys 
Juozas Klimas. Tą jis aprašė prieš dve
jus metus vilniškiame „Švyturyje“.

Šiandien sovietai tyli, kad pirmas ledo 
ritulio „abc“ raides parodė Lietuva, nes 
Sov. S-goje buvo žinomas ledo riedulys 
— bandy. Ledo ritulyje randasi šeši žai
dėjai aikštėje, ledo riedulio — vienuolika.

Sovietai tyli, kad stalo teniso mokyky- 
tojai buvo Variakojis ir Vitartaitė. Tik 
vieną kartą Sov. S-gos krepšinio rinkti
nės treneris Gomelskis „Sovetsklj Sport“ 
laikraštyje pareiškė, kad Pabaltijo vals
tybių atstovai fiziniai stipriai Sov. S-gos 
linktinei įnešė labai svarbų elementą — 
techniką, užmiršdamas padėkoti už Lie
tuvoje dar likusius amerikoniškus krep
šinio kamuolius, kurių dėka, po karo 
pradėta ir Sov. S-goje tokių pačių ka
muolių gamyba.

Ir užsienyje Gomelskis visuomet nusle 
pia žaidėjų tautybę (pav. Čikagoje, klau
siant amerikiečiams žurnalistams A. Sa
bonio tautybės), neminėdamas net jų kil
mės miestų. Tuo tarpu, Sov. S-gos krep
šinio rinktinėje normaliai žaidžia trys 
lietuviai — Sabonis, Jovaiša, Chomičius, 
latvis Valters ir estas Ende. Tiesa, 
„Draugystės 84“ žaidynėse (socialistinių 
kraštų „olimpiada") į rinktinę buvo 
įtraukti net penki lietuviai!

Malonu matyti gražius mūsiškių lai
mėjimus, tačiau labai gaila ir skaudu 
spaudoje skaityti, kad aukso, sidabro, 
bronzos medaliai pasaulio meisterių var
dai su lietuviškom pavardėm eina „Rus
sians“ ar „Russen“ adresu ir ne į Lietu
vos sostinę, bet raudoną Meką.

K. Baronas

ISTORIJA KARTOJASI
APIE VIENĄ RUSIŠKO CHARAKTERIO BRUOŽĄ

A. Čechovo novelėje „Namas su man
sarda“ vaizduojamas kaime vasarojantis 
dailininkas, kurtis atsitiktinai susitinka 
su kaimynystėje gyvenančiomis dvarinin- 
kaitėmis Volčianovaitėmis, o vėliau ir 
pats ima lankytis jų namuose. Taip jis iš 
arčiau susipažįsta su abiem seserim, pa
mato kokios jos skirtingos, kuo gyvena 
vyresnioji Lida ir jaunesnioji — Ženia. 
Lida — griežta, sausa, praktiška ir veikli. 
Ji mokytojauja vietinėje žemės ūkio mo
kykloje, dalina žmonėms knygas, teikia 
meaicininę pagalbą, rūpinasi vietos vi
suomeniniais reikalais. Ji mato aplink 
esantį blogį ir stengiasi su juo kovoti vi
somis jai prieinamomis priemonėmis. Že- 
nia laikosi nuo šios veiklos nuošaliai, dau 
giausia skaito. Lidija nepakenčia dyki
nėjimo, nemėgsta tų, kurie į dalykus žiu
ri kitaip nei ji pati, jaučia antipatiją ir 
pačiam dailininkui, kurio vardu vyksta pa 
s akėjimas.

Ir štai, kartą šis pažiūrų priešingumas 
tarp Lidijos ir svečio menininko išsilieja 
atviru ginču. Kai Lidija pareiškia, kad 
Maloziomove reikalingas medicinos punk
tas, kad ten „pereitą savaitę gimdydama 
mirė Ana“, dailininkas pratrūksta įrodi
nėjimais, kad nereikia nei medicinos 
punktų, nei knygelių, nei mokyklų, nei 
vaistinėlių, kad tai yra „tik įrankis ki
tiems pavergti“. Vietoj šių konkrečių ir 
praktinių dalykų ima kalbėti apie pla
čius ir toli siekiančius pakeitimus, fizinio 
darbo panaikinimą, siūlyti bendrom jėgom 
ieškoti tiesos ir gyvenimo prasmės, Ima 
kritikuoti mokslą ir meną, jei jie siekia 
praktinių tikslų. Ilgoje tiradoje išsilieja 
noras staiga ir iš pagrindų pakeisti visą 
gyvenimą, žmoniją pakelti į kokią tai 
aukštesnę pakopą, kurioje jai nereikėtų 
ilgai dirbti, kurioje ji turėtų laiko domė
tis dvasiniais reikalais...

Įdomi ir būdinga tirada. Tai lyg savo
tiškas rusiškos dvasios išsiveržimas. Gra
žūs sumanymai, dideli planai. Bet tokie 
negyvenimiški, taip toli nuo tikrovės... 
Tai lyg namo statymas pradedant nuo 
stogo, lyg bandymas parašyti knygą ne
naudojant raidžių. Didingi užmojai, virs
tą nerealiais svaičiojimais. Geri norai, 
tampą kliūtimi gyvenimo pataisymui. Sis 
rusiško charakterio bruožas, šis noras pa-

TAUTLNĖ DISKRIMINACIJA 
SOVIETINIAME SPORTE

Baltimorėje anglų k. leidžiamo ukrai
niečių žurnalo „Smoloskyp“ vasaros nu
meryje išspausdintas straipsnis, kuriame 
tvirtinama, kad visos nerusų tautos So
vietų Sąjungoje yra diskriminacijos au
kos, nes paneigta teisė nepriklausomai 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Žurnalo 
apskaičiavimu1, septyniose vasaros žaidy
nėse dalyvavo 2273 atletai. Jų tautybės: 
147'3 rusai, 344 ukrainiečiai, 99 gruzinai, 
91 baltarusis, 56 lietuviai, 53 latviai, 40 
estų, 29 kazakai, 22 armėnai, 21 azerbai
džanietis ir kt. „Smoloskyp“ primena, 
kad Pietų Afrikos valstybė, kuri vykdo 
vadinamąją „apartheido“ — rasių atsky
rimo — politiką, 'buvo pašalinta iš olim
pinio sąjūdžio ir neturi teisės dalyvauti 
daugelyje kitų tarptautinių varžybų. Ko
dėl niekas nemini tautinės diskriminaci
jos ir neprotestuoja, kai asmeniui panei
giama jo teisė į tautybę ir tautą? klau
sia žurnalas. (Elta)

JAUNIMAS NERIMSTA
ČEKOSLOVAKIJOS JAUNIMAS REIKALAUJA RELIGINĖS LAISVĖS

Austrijos žinių agentūra „Kath-Press“ 
paskelbė Čekoslovakijos jaunimo laišką, 
skirtą valstybės prezidentui Gustavui 
Husakui, kuriame jaunieji čekoslovakai 
reikalauja, kad šalyje liautųsi tikinčiųjų 
piliečių diskriminacija ir persekiojimai. 
Laiškas, kuriame dėl suprantamų priežas 
čių nėra atskirų asmenų parašų, pradeda
mas šitaip:

„Su dideliu susirūpinimu sekame pasta 
tųjų dešimtmečių įvykius mūsų Tėvynėje. 
Gerbiamasis Prezidente, jūs esate teisinio 
kas. Tad kaip jūs galite leisti, kad mūsų 
respublikoje žmogaus teisės būtų mindą 
mos? Kaip jūs galite toleruoti tarptauti
nių sutarčių — ar tai būtų Jungtinių Tau 
tų Organizacijos Chartija ar Helsinkio su 
sitarimai — pažeidimus? Jūs taip pat la
bai gerai pažįstate Čekoslovakijos Socialis 
tinės Respublikos konstituciją bei žmo
gaus teises ir religinę laisvę liečiančius 
jos straipsnius. Tie straipsniai yra pažei
džiami jūsų akyse. Jau daugelis yra į 
tai atkreipę jūsų dėmesį. Šį kartą jūsų 
dėmesį į tai vėl nori atkreipti Čekoslo
vakijos jaunimas.

Jūs sakote esąs Marksizmo-Leninizmo 
šalininkas. Leiskite tad pacituoti tai, ką 
Leninas sako apie „Socializmą ir religiją“. 
Štai Lenino žodžiai: „Valstybė neturi kiš
tis į religinius reikalus. Religinės institu
cijos neturi būti susiejamos su valstybės 
galia...“

Laiško pabaigoje rašoma:
„Dar kartą mes reikalaujame: Užkirs- 

kite kelią beteisiškumui mūsų Tėvynėje! 
Užkirskite kelią tam piktavališkumui, ku 
riam visai nerūpi nei Tėvynės reikalai, 
nei jūsų padėtis. To piktavališkumo

daryti labai greit ir labai daug, ir viską 
iš karto, o drauge nesugebėjimas prama
tyti paprastų dalykų, nemokėjimas tvar
kingai dirbti, neištesėjimas, organizuotu
mo ir akuratumo stoka — visa tai nesą 
skaudžias pasekmes, stabdo tikrąją pa
žangą, žlugdo įimtas ir apgalvotas pastan 
gas, ir užuot pagerinus gyvenimą, jį tik 
pablogina...

Tai nuolatinė bėda amžiais besikarto
janti rusų tautos istorijoje. Ši tauta nie
kuomet nekūrė ramiai, tvarkingai, nuo
sekliai. Užtat čia pilna didelių guolių, 
staigių posūkių, pradėtų ir nebaigtų dar
bų bei reformų. Ir viskas vykdyta su bai
siu triukšmu, bildesiu, kraujo praliejimu, 
kaulų laužymu.

Ivanas Žiaurusis negalėjo tvarkyti vals 
tybės be dabartinio saugumo protėvių — 
opričninkų, be ištisų Rusijos sričių (Nov
gorodo ir Pskovo nusiaubimo.

Aleksiejaus I laikais vykdyta stačiati
kių Bažnyčios reforma neapsiėjo be šner
vių lupimo ir kitokio persekiojimo.

Petras I Rusijos kultūrinimą pradėjo 
vykdyti labai jau nekultūringomis prie
monėmis, nesigailėdamas ne tik bajorų 
barzdų ar jų drabužių rankovių, bet ir 
tūkstančių valstiečių gyvybių, kurių kau
lai ilsisi po Petrapilio-Leningrado pasta
tų pamatais.

Dauguma šių reformų netrukus vėl bū
davo užmetamos, ir Rusija vėl, lyg sto
vinčio vandens bala, murksodavo be pa
žangos ir tikrų reformų, po jos pamatais 
kaupėsi atsilikimo balastas, degamoji me
džiaga revoliuciniam gaisrui. Po ilgesnio 
sustingimo XX a. pradžioje plykstelėjo 
net dvi revoliucijos, pasibaigusios bolše
vikų perversmu, baisiais griovimais ir ta
riamu progresu, po kurio vėl seka visiš
kas sustingimas ir sustabarėjimas visose 
dvasinio ir visuomeninio gyvenimo srity
se. Šiek tiek juda tik technika ir tai dau
giausia Vakarų technikos pažangos dėka 
(kai ką nuperkant, kai ką nusikopijuo
jant, kai ką pavagiant...).

Čechovas, kaip talentingas rašytojas, 
pagavo šį rusams charakteringą bruožą 
ir galbūt nejučiom, tarp kitko, gal net 
visai ką kitą norėdamas pasakyti, ir at
skleidė vienoje savo novelių, šis bruožas, 
šios novelės- veikėjo mintys, menininko ti
rada gal ir nėra kūrinio pagrindinė idė
ja. Ji iškyla ir išryškėja daugiau kaip 
antitezė Lidos idėjai, jos veiklumui ir

PABALTIJO KLAUSIMAS 
TARPTAUTINĖJE GYVENTOJŲ 

PRIEAUGLIO KONFERENCIJOJE
Pabaltijo klausimas buvo paminėtas 

rugpjūčio mėnesį Mexico City įvykusioje 
tarptautinėje konferencijoje, svarsčiusio
je gyventojų prieauglio problemas. Rugpjū 
čio 14 d., kritikuodamas arabų pasiūlytą 
rekomendaciją, pasmerkiančią „svetimų 
sodybų steigimą jėga okupuotose šalyse“, 
JAV atstovas, ambasadorius James Buck- 
ley pareiškė: „Ji nepasmerkia prievarta 
įvykdyto 440,000 vyrų ir moterų išvežimo 
iš sovietų okupuotos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos, ar po to įvykusio 925,000 sovie
tų piliečių atkėlimo į Pabaltijo valsty
bes“. Anot Buckley, rekomendacija taip 
pat nepasmerkia Afganistano invazijos, 
sovietų kėlimosi 'į okupuotas Kurilų sa
las, ar vietnamiečių perkėlimo į okupuo
tą Kampučiją. (Elta) 

atstovams rūpi tiktai sava 
nauda ir sava karjera. Uždrauskite nu
sikaltimus prieš tarptautines sutartis ir 
prieš mūsų įstatymus, kad Čekoslovakija 
neliktų įrašyta tarp tų valstybių, kuriose 
žmogaus teisės ir religinė laisvė yra taip 
brutaliai užgniaužtos. Įsakykite atitinka
moms įstaigoms Ir jų pareigūnams panai
kinti neprotingus, įstatymams priešingus 
ir nemoralius teismo sprendimus, kurie 
buvo padaryti prieš tikinčiuosius ir žmo 
gaus teisių gynėjus. Trokštame, kad Čeko 
Slovakija nepasiliktų sąrašuose tų valsty 
ibių, kurios taip žiauriai slopina religinę 
laisvę ir žmogaus teises.“

PREMIJA MOTINAI TERESEI
Žmonių meilės apaštale! Motinai Tere

sei iš Kalkutos paskirta garsioji amerikie 
čių Damien Dutton premija už raupsuotų 
jų globą. Damien Dutton amerikiečių 
draugija finansuoja tyrimus kovoje prieš 
raupsų ligą, teikia medicininę pagalbą rau 
psuotiesiems įvairiuose pasaulio kraštuo
se, kasmet skiria premiją tiems asmenims, 
kurie ypatingu būdu pasižymi pagalba 
raupsuotiesiems. Premija Motinai Teresei 
bus įteikta artimiausiu laiku, jai besilan
kant Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Motinos Teresės vadovaujama seserų 
vienuolių misionierių kongregacija, tuo 
tarpu, įkūrė pirmuosius savo namus Kana 
doje, Winnipego mieste. Jie bus skirti li
gonių senelių globai. Motinos Teresės 
įsteigta seserų vienuolių kongregacija 
šiuo metu turi daugiau negu 2 tūkstančius 
narių įvairiuose pasaulio kraštuose. 

praktiškumui. Ji ir nutraukiama sausu ir 
kietu Lidos posakiu: „panašios rūšies da
lykėliai kalbami paprastai tada, kai no
rima pateisinti savo abejingumą. Neigti 
ligonines ir mokyklas lengviau, negu gy
dyti ar mokyti“.

Žinoma, nei Lida negali paneigti, kad 
dailininkas savo kritika pasakė daug tie
sos. Skurdas, vargas, nepakeliamas dar
bas, laisvės stoka, visa ta prievarta pa
remta santvarka negali būti ginama ir 
nekeičiama. Visą laiką atsilikusiai Rusi
jai reikėjo pažangos, kitimo, reformų. O 
jos nelaimė buvo ta, kad tų reformų, to 
kitimo ir pažangos kaip tik nebuvo. Bet 
pažanga, reformos tobulėjimas atsiranda 
ir vyksta tik dirbant, konkrečiai ir kietai 
dirbant, o ne svaičiojant, planuojant, kal
bant. Tuo tarpu ano meto rusų inteligen
tija kaip tik daug svajojo, planavo ir kal- 
oėjo. Konkrečių darbų buvo labai maža. 
Užtat kaupėsi labai daug konkretaus blo
gio, tai davė savo rezultatus, nes blogis 
gimdo tik blogį...

Istorija kartojasi. Ir komunistų val
domoje Rusijoje, prie kurios savo nelai
mei šiuo metu yra prikaustyta mūsų tau
ta, padėtis panaši. Viskas sustingę, su- 
kaulėję, žmonės pavergti, apie dvasinę 
laisvę ir dvasinį gyvenimą nėra ką Ir 
galvoti. Būtina viskas gerinti, viskas keis
ti, tik, deja, nedaroma nieko. Šiandien 
visi pažangieji Tarybų Sąjungos žmonės, 
tos mūsų dienų Lidos, siūlančios kai Ką 
pakeisti, pageilnti, nutildomos ir atsidu
ria Gulage. O tuštiems, 'įkyrėjusiems ir 
nusibodusiems svaičiojimams apie švie
sią komunizmo ateitį, šiai rusiško charak
terio silpnybei, sudarytos pačios ideališ
kiausios sąlygos... P. Artimaitis

(„Aušra“ Nr. 39)

Šiandien Estijoje kuriama nūdienė tau
tosaka, kuri sklinda iš lūpų į lūpas, lape
liais iš rankų į rankas. Štai vienas tokios 
kūrybos pavyzdys, kurį neseniai paskeloė 
Švedijos estų savaitraštis „Teataja“.

TAU, ESTE!
SULLE, ESTLANE !

Atėjo laikas, este, parodyt savo drąsą, 
Apginti savo kalbą ir tautybę, 
Atsisakyk bailumo, nužemintos 

širdies, 
Kovot teisingą kovą už tėvynę.

Ir nors gimtinėje jau mes negausūs, 
Vieninga būsime tauta, greit pamatys 

pasaulis.
Dabar atbuski, este, akis atverki! 
Kova už tavo laisvę toli pasauly eina, 
Kai tu tėvynėje tik tyliai keiki, 
Nedrįsdamas garsiau papeikti valdžią, 
Ir papročius, nuo užgimimo svetimus, 

prisiimi, 
Blogos valstybės pamatus remi, 
Tylus ir nusižeminęs skaitai melus ir 

jų klausaisi, 
Kai juos supranta net vaikai.
Ir paskutinio duonos kąsnio atsisakęs, 
l Pergalės aikštes plėšikų portretus 

neši.
Atbuski, este, pagalvok, 
Kas laukia tavo krašto ir tautos, 
Kas bus iš tavo palikuonių? 
Tik rusiško muziejaus eksponatai?

Ar tu norėtumei, kad palikuonių 
kartos,

Netekusios vilties, tau akmeniu 
grūmotų 

Už tai, kad barbarus atėjūnus parėmęs 
Tu savo tautą išdavei.
Dabar ne laikas laukti „balto laivo", 
Be gailesčio pakeisti viską reikia. 
Todėl aukštyn, aukštyn pakelkit 

galvą, brangūs broliai, 
Atėjo laikas mums pakelti savo galvą! 
Nuo mūs dabar priklauso, kad Estija 

paliktų Estija 
Ir rusiški skėriai jos nesuėstų.
Istorija mus moko: negindama tėvynės. 
Tauta į kapą žengia.
Todėl aukštyn, aukštyn pakelkit 

galvą, brangūs broliai, 
Jau laikas mums pakelti galvą!

Iš estų kalbos sulietuvino
A. Lembergas

PABĖGO DU ESTAI
The DAILY TELEGRAPH (JX.26) pra

nešė, kad Švedijos uoste iš Sovietų laivo 
pasišalino du estų žvejai ir nuvažiavo i 
Stockholmą prašyti prieglobsčio.

Estų pabėgėliai nemoka jokios kalbos, 
išskyrus estų. Jie pabėgo iš laivo tuo lai
ku, kai Švedijos saloje Thorn, į šiaurę 
nuo Gothenburgo, iš laivo buvo iškrauna
mos silkės.
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KAS—KADA—KUR
Lietuvių kultūros instituto suvažiavi

mas Romuvoje — spalio 19-21 d. Bus skai 
lomos 5 viešos mokslinės paskaitos.

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

DBLS Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

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

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

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

Lietuviškas kopūstų ir dešrų vakaras— 
spalio 13 d., šeštadienį, Londono Liet. 
Sporto ir Soc. klube.

AUKOS SPAUDAI
Laima Didžiulis — 24.00 sv.
S. Vitkus — 4.00 sv
L. Čiudiškis — 3.00 sv
J. Januševičius — 3.00 sv.
Kun. F. Skėrys — DM 10.
A. Podvoiškis — 2.00 sv.
A. Gudelis — 1.00 sv.
J. Pilipavičius — 1.00 sv.
Iz. Klumbys — 1.00 sv.

DBLS-gos Tarybos posėdžio, kviečiamo 
1984 m. spalio mėn. 20 d. Ukrainiečių 

klube, 27 Charnwood St., Derby
DARBOTVARKĖ

13.30 vai.
1. Posėdžio atidarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Sveikinimai.
4. 1983 m. spalio mėn. 22 d. Tarybos 

Posėdžio Protokolo priėmimas.
5. Pranešimai:
a. Centro Valdybos pranešimas — J. 

Alkis;
b. DBLJS-gos veikla — Romas Juozels- 

kis;
c. Skautų veiklos apžvalga — S. Vait

kevičius;
d. Liet. Namų Bendrovė — VI. Dargis;
e. DBLS-gos kultūrinės veiklos Komi

sijos pranešimas — J. Alkis;
f. DBLS-gos ir kitų lietuviškų organiza

cijų bendradarbiavimas — J. Levinskas.
6. Diskusijos.

16.00 vai. Pertraukėlė.
16.15 vai.

7. Taryboje dalyvaujančių organizaci
jų ir skyrių pranešimai.

8. Kiti reikalai, pageidavimai ir suma 
nymai.
18.00 vai.

9. Posėdžio uždarymas.
18.15 vai. Vakarienė.

Visi tautiečiai, kuriems rūpi lietuviškie
ji darbai 'bei veikla, mielai kviečiami atsi
lankyti.

DBLS-gos
Tarybos Prezidiumas

PROF. DR. A. ŠTROMAS SUGRĮŽO
Ilgesnį laiką skaitęs paskaitas JAV-se, 

praėjusią savaitę prof. dr. Aleksandras 
Štromas sugrįžo i Angliją. Kartu sugrįžo 
ir solistė Violeta Rakauskaitė-štromienė, 
kuri būdama JAV-se įdainavo savo naują 
plokštelę VIOLETA II.

NAUJOS VEDYBOS
Portsmouthe gyvenantis dail. Aloyzas 

Kostkevičius rugsėjo 26 d. susituokė su 
Maniana Jenkin.

Atvykęs j Angliją, dail. A. Kostkevičius 
aktyviai reiškėsi DBLS veikloje Coventry. 
Pasižymėjo jis ir sporte. Žaidė „Apuoko“ 
ir vėliau Nottinghamo „Nemuno“ krepši
nio komandose.

Baigęs darbą anglų spaustuvėse, dabar 
pilną laiką skiria menui, garsėja kaip 
portretistas.

Praeityje dail. A. Kostkevičius savo ta
lentu yra daug prisidėjęs ir prie lietuviš- 
kęs spaudos.

Naujavedžiams Aloyzui ir Manianai, ku
ri taip pat domisi lietuvių veikla, linkime 
darnaus ir gražaus gyvenimo. Red.

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.

PADĖKA
DBL Jaunimo Sąjunga nuoširdžiai dė

koja:
1. DBL Sąjungai, ypatingai Notting

hamo Skyriui, už kelionės išlaidų paden
gimą šokėjams;

2. p. Jonui Gipui už auką 10 svarų 
Jaunimo Sąjungai;

3. p. Balėnienei už paveikslą;
4. Astai Kučinskaitei už talkininkavi

mą;
5. Vytui ir Algiui Važgauskams už vi

sokeriopą paramą;
6. Visiems kitiems už paramą Jauni

mo Sąjungai — Ačiū!
Romas Juozelskis,

DBLJS Pirmininkas

Londonas
LIETUVIŲ NAIVIUOSE LANKĖSI

'Lietuvių Namuose lankėsi ir pirko kny
gų Brazilijos teisininkas Clovis A.V. de 
Uzeda, dirbąs Sao Paulo prokuratūroje. 
Jis su savo žmona Elena Vaitkevičiūte 
praleido atostogas Europoje, keliaudamas 
po Italiją, Prancūziją ir Angliją.

Jis nuolat gyvena Sao Paulo mieste, 
kur yra nemaža lietuvių kolonija. Vedęs 
lietuvaitę, domisi Lietuvos istorija ir 'pra
dėjo mokytis lietuvių kalbą. Tuo tikslu 
klauso lietuvių kalbas ir kultūros paskai
tas Sao Paulo katalikų universitete, kur 
paskaitas skaito prof. Alfonsas Petraitis, 
žinomas Brazilijoje lingvistas.

Lietuvių kalbos ir kultūfbs katedra 
Sao Paulo universitete yra įsteigta nuo 
š.m. kovo mėnesio. Dviejuose kursuose 
paskaitų klauso apie 40 studentų. Sao 
Paulo katalikų universitetas yra vienin
telis Pietų Amerikoje, kur yra lietuvių 
katedra. Europoje panašią katedrą turi 
Milano katalikų universitetas Italijoje.

Malonus svečias domėjosi lietuvių visuo 
meniniu gyvenimu D. Britanijoje ir ža
dėjo, grįžęs į Braziliją, papasakojo savo 
įspūdžius Sao Paulo lietuviams.

Derby
A.A. DAIL. P. BUGAILIŠKIO 

PAVEIKSLŲ PARODA
Spalio 15-20 d. Derby Guildhall salėje 

bus a.a. dailininko Petro Bugailiškio pa
veikslų paroda. Dail. Petras Bugailiškis 
buvo pasižymėjęs jaunystėje dar gim
nazijoje paišybos gabumais. Lankė Kau
no Taikomosios Dailės institutą ir VDU 
studijavo architektūrą. Išeivijoje dail. P. 
Bugailiškis buvo suruošęs keletą asmeni
nių parodų, kur buvo išparduoti visi jo 
paveikslai. Jo kūrinių buvo parduota ne 
-tik Europoje, bet taip pat Amerikoje ir 
Kanadoje.

Atostogaudamas Amerikoje, Petras su
ruošė tris parodas Čikagoje, Toronte ir 
Hamiltone, kurios pavyko la'bai gerai, su 
gražiu aprašymu vietinėj ir lietuvių 
spaudoje. Dabar, po jo mirties. Derbyje 
spalio 15-20 d. bus paskutinė jo paveikslų 
paroda. Visi Anglijos lietuviai kviečiami 
į parodą pasigrožėti dailininko darbais ir 
įsigyti prisiminimui jo gražių paveikslų.

P.P..

Nottinghamas
PADĖKA

Reiškiu širdingą padėką DBLS-gos 
Nottinghamo skyriaus Valdybai, J. Kičui 
įteikus man dovaną ir skyriaus vardu per 
duotus linkėjimus gimtadienio proga.

„Gintaro“ choro vedėjai V. Gasperienei 
ir visiems dalyviams choristams už do
vaną ir sveikinimą mano 65 m. gimtadie
nio proga.

Taip pat ir mano -bendradarbiams, 
draugams, pareiškusiems linkėjimus žo
džiu -ar sveikinant kortelėmis.

Visiems lietuviškas broliškas ačiū!
Kazimieras Bivainis

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — spalio mėn 6 d., 5 vai p.p., 
prie išstatyto Švč. Sakramento, 38 Park 
Rd., East Wolverhampton, prieš West 
Parką.

Prašome artimesnes kolonijas jungtis 
į šį svarbų maldos žygį. N. Narbutienė

VARELIO IR
Atsiradus pageidavimui, tenka 

pasigarsinti. Ten geriau, kur ar
čiau— „Europos Lietuvyje“. Kad 
mes, seneliai, ne iš dangaus nutū- 
pėm šioje prieglaudoje, tenka pa
žymėti, kur ir kaip susipažinom 
su prieglaudiniu gyvenimu.

lai buvo tie metai, kai Anglijos, 
Kanados ir Australijos komisijos, 
kaip vergų pirkliai, rinkosi sau 
jaunus vyrus darbams. Tuo metu 
Varelio m. buvusiose vokiečių ka
reivinėse, anglų zonoje, buvo vie
nintelė seneliams prieglauda. Pen 
kiuose dvigubuose blokuose apgy
vendinta apie 1600 senelių iš dvy
likos tautybių. Didžiausia grupė, 
apie 550, buvo latviai. Lietuvių tik 
62, vyrų daugiau negu moterų.

Tuo metu Rytų Vokietija, su 
Maskvos palaiminimu, sudarė 
„demokratinę respubliką“. Tada 
ir Vakarų valstybės leido sudaryti 
Federalinę Vokietijos respubliką. 
Tapus kancleriu Adenaueriui, pra 
dėta rūpintis kariuomens sudary
mu. Greitai pasklido gandai, kad 
turėsime palikti kareivines. Neužil
go sužinojom, kad bus statomos 
prieglaudos, nemaišant tautinių 
ir religinių grupių. Estai pirmieji 
sužinojo, kad jiems skirta vieta 
Celėje. Lietuviams irgi parupo. 
Kun. P. Girčiui pritariant, jo ma
šina pasileidome į žvalgybinę ke
lionę. Pirmą vietą radome Vech
toje, prie šv. Jadvygos dviejuose 
namuose gyvenančių vokiečių se
nelių. Trečias namas buvo stato
mas. Seselė viršininkė pasakė, 
kad darbai bus baigti iki ateinan
čių metų. Nors čia mums patiko, 
bet dar patikrinome kitas tris vie
tas.

Antrą dieną grįžom į Varelį. Gy
venom toliau, čia jokių parengi
mų nebuvo, išskyrus latvių Joni
nių laužą. Lietuviai pirmą kartą 
pasirodė su Vasario 16 minėjimu. 
Į prezidiumą su savo tautinėm vė
liavom buvo pakviesti estų, latvių, 
ukrainiečių ir lenkų pirmininkai. 
Susirinkimą pravedė ir kalbą vo
kiškai pasakė kun. A. Steigvila 
(dabar Argentinoje).

Sekantis įvykis prisimintinas, 
kai po Vengrijos sukilimo spaudo
je buvo skelbiama aukoti vengrų 
pabėgėliams. Norėjau, kad rinktu
me aukas kartu su estais ir lat
viais, bet negavęs iš jų atsakymo, 
surinkau iš lietuvių daugiau kaip 
šimtą markių ir išsiunčiau Miun
cheno Raudonajam Kryžiui. Pa-

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO 

1984 METŲ SUVAŽIAVIMO
PROGRAMA

Penktadienis, spalio 19
18 vai — vakarienė
20 vai. — pokalbis
šeštadienis, spalio 20
8 vai. — pusryčiai
9 vai. — LKI suvažiavimo atidarymas 

ir sveikinimai
9.30 vai. — Prof. V. Gaigalaičio archyvo 

likimas — dr. Povilas Rėklaitis, Weimar- 
Lahn. Diskusij'os.

Ill vai. — Liuteronų bažnyčia pokario 
Lietuvoje. Tradicijos ir išsivystymas — 
dipl. bibl. Artūras Hermann. Diskusijos

13.15 vai. — pietūs
.14.30 vai. — Litauen als Metapher bei 

Mickiewicz, Milosz und Konwicki — Jola 
Schabenbeck — Ebers, Heidelberg Aus- 
sprache

15.45 vai. — Prussen — Gibt es šie 
noch? — Gerd Littiko Kauffmann, Die
burg Aussprache

17 vai. Archiv und Bibliothek dės LKI 
— Dir. Andrius Šmitas, Leiter des Ar- 
chivs u. Dipl. bibl. Artūras Hermann, 
Leiter der Bibliothek

18 vai. — vakarienė
19.30 vai. — Rettung dės baltischen 

Kulturgutes — (mit Lichtbildern) Otto 
Bong, Bad Godesberg Aussprache

21 vai. — pobūvis
Sekmadienis, spalio 21

9 vai. — pusryčiai
9.30 vai. — LKI visuotinis narių susi

rinkimas
11.30 vai. — suvažiavimo uždarymas
12.30- vai. — bendri pietūs.

PADĖKA

Reškiu viešą padėką L .S. S. Europos 
Rajono Vadui, skautams ir skautėms už 
sveikinimą kaipo senam skautų rėmėjui, 
88 metų amžiaus gimtadienio proga. Taip 
pat reiškiu padėką, Ketteringo — Corby 
skyriaus pirmininkui, A. Navickui ir ket- 
teringiškiui B. Mardosui, kad ta proga 
mane prisiminė. ,

Ketteringiškis, vienišas senas jaunuolis
Jonas Liobė

VECHTOS PRIEGLAUDOSE
siunčiau laišką E. Simonaičiui, 
prašydamas, kad padarytų verti- 
iną rasto apie auką, nes norėjom 
paskelbti tai vokiečių spaudoje. 
Laikraštis paskelbė, bet už dviejų 
dienų atsiuntė ir 6.50 markių sąs
kaitą už skelbimą. Nustebau. Blo
ko vedėjas iškabino lentoje to 
taikraščio iškarpą. Kai kam nepa
tiko, kad lietuviai vieni pasiuntė 
auką.

Unros ir Iros laikais seneliams 
buvo skurdus gyvenimas Varelio 
prieglaudoje. Kišenpinigių vien
gungis gaudavo 7.50 DM, pora — 
10 DM.

Nebeatsimenu datos, kada mus 
perkėlė į Vechtą. Buvo kalbama, 
kad kažkoks amerikiečių pareigū
nas pabėgėlių reikalams paskyręs 
100 tūkstančių markių namo sta
tybai, su sąlyga apgyvendinti 30 
užsieniečių senelių. Mus 30 „dū
šių“, su lagaminais ir ryšuliais at
vežė į Vechtą, kaip į paskutinę že
miškos kelionės vietą. Priėmė nuo 
širdžiai (taip atrodė). Durys bu
vo išpuoštos vainiku, o viršuje už
rašas: „Willkomen“. Nurodė kam
barius, sunešė mūsų „turtą“ ir 
tuoj pakvietė į valgomąjį prie deš 
relių ir kavos ar arbatos, pavaiši
no skaniais pyragaičiais. Greit 
sužinojome, kad gausime mėne
siui 30 markių kišenpinigių. Dau
guma apgyvendinti po du kamba
ryje. Aš, kuris buvau pakviestas 
Karito direktoriaus į namo atida
rymą ir pašventinimą, gavau pa
siūlymą pasirinkti vietą. Papra
šiau kad mano motinai duotų 
kambarį žemai, o man vienu aukš 
tu aukščiau. Taip ir padarė. Mais
tas, palyginus su gautuoju Vare- 
lyje, buvo labai geras. Pusryčiams 
gaudavom kiaušinį, bulkutę ar 
baltos duonos, sviesto, kavos ar 
arbatos. Penkias dienas savaitėje 
valgėme mėsą, dešreles ar vištie
ną, gaudavom įvairios sriubos, 
kompoto ar pudingo. Prieglaudai 
priklausė keturi namai: trys sene
liams ir vienas seselėms prižiūrė
tojoms. Namai pavadinti šv. Jad
vygos vardu. Namai stovi gražia
me pušyne, vadinamu parku, pu
santro ha plote, aptverti. Senukai 
gali pasivaikščioti ir patogiai ant 
suoliukų pasėdėti. Netoli Vechtos 
miestelis, kuriame yra 30 tūkstan
čių gyventojų. Stipresni senukai 
nueidavo į miestelį apsipirkti ir 
apsidairyti. Vėliau kiekvieną die
ną, apie 9 vai. ryto, atvažiuodavo

AUKOS SKAUTŲ KNYGAI-ALBUMUI
Knygos-albumo išleidimo darbams rie

dant pirmyn, DBLS-ga per pirmininką v.s. 
J. Alkį parėmė 242 sv.

Pensininkė Ona Dainauskienė, gyve
nanti Manchesteryje, a.a. ps. D. Damausko 
atminimui skyrė 30 sv.

Skautiškos veiklos veiklioji v.s. Stefa 
Gedgaudienė, gyvenanti Clevelande, JAV, 
atskubėjo su 25 dol. čekiu. Broliškas ačiū 
už mūsų nepamiršimą. Ir J.M. pradžiai 
paskyrė 15 sv.

Visiems knygos-albumo rėmėjams taria
me nuoširdų ir skautišką ačiū. Aukotojų 
pavardės bus įamžintos į knygos-albumo 
puslapius ir liks kartoms kaip šviesus 
|p(risimimmas mūsų skautiško gyvenimo 
ir veiklos. v.s. J.M.

PAMALDOS
Glaucesteryje — spalio 6 d., 12 vai., 
šv. Petre.
Stroude — spalio 6 d., 17 vai.. Beeches 
Green.
Nottinghame — spalio 7 d.. 11.15 vai., 
Stoke-on-Trent — spalio 7 d., 14.30 vai., 
Šv. Wulstane.
Bradforde — spalio 7d., 12.30 vai.
Eccles — spalio 14 d., 12.15 vai.
Leeds — spalio 21 d., 1 vai.
Manchesteryje — spalio 28 d., 12.30 vai. 
Birminghame — spalio 13 d., šeštadienį, 
18 vai., šv. Jone, George St. .nauja vie
ta).
Nottinghame — spalio 14 d., Židinyje,
11.15 vai.
Leicesteryje — spalio 14 d., 14 vai. Švč. 
Širdyje.

LIETUVIŲ SODYBAI REIKIA 
DARBININKĖS-KO

Lietuvių Sodybai reikia moters ar vyro 
kambarių valymui ir patarnavimui bare.

Dėl sąlygų kreiptis: Lithuanian House, 
2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT. 
Tel. 01-727 2470. 

autoousiukas su įvairiom prekėm. 
Let mums nieko nereikėdavo, ne
bent rukaių, vyno ar degtinės. 
Vaisių gauaavom pakankamai va
sarą ir žiemą. Pieno, kas tik nori, 
o pasuKų — litrais gerk! Vasarą 
darydavo isvyKas. reikėdavo iš 
anksto užsirašyti. Tokios išvykos 
tęsėsi apie 10 metų, kol seneliai 
įžengė į 80-90 metus. Paskui įruo
šė cementinėm plytelėm grįstą 
aikštelę, pastatė iš raudonų plyte
lių kaminą (Lietuvoje panašiuose 
kaminuose rūkydavo kumpius, 
desras). Gražiam orui esant, pa
statydavo stalus ir kėdes. Kas ne
galėdavo eiti, atveždavo vežimė
liais. Tada pasigirsdavo plokšte
lių muzika, prašinėdavo dešrelių 
kepimas. Man toks kepimas dar 
nebuvo matytas. Ant dešrelių už
pildavo kažkokio skystimo, už
dengdavo dangčiu, ir po kelių mi
nučių jau dalindavo dešreles su 
daržovių mišiniu. Tokie pobūviai 
būdavo po 2-3 valandas. Gauda
vom juodo, be alkoholio, alaus, 
vaisių sunkos.

Dar gyvenant Varelio prieglau
doje, visi lietuviai gavome iš „Tė
vynės grįžimo komiteto“ laiškus, 
kad grįžtume namo, siųsdavo ir 
skurdų laikraštėlį. Kai tą šlamštą 
perdavėm prieglaudos administra 
ei j ai, daugiau jau nebesiųsdavo. 
Kai persikėlėm Vechton, vėl pra
dėjo siųsti ir ragino grįžti namo. 
Parašėm tam komitetui laišką, 
kad grįšime, kai bolševikų kariuo
menė pasitrauks iš Lietuvos. Nuo
rašą pasiuntėm Vokietijos Liet. 
Bendruomenės valdybai. Tas nuo
rašas buvo spausdintas ir „Drau
go“ dienraštyje, pirmajame pusią- 
py j e.

Dabar iš trijų kambarių padarė 
po du, įruošė tualetus ir dušus. 
Dabar gyvenam po vieną „karšin
čių“. Patogu.

Varelio kapinėse palikom 12 
tautiečių, Vechtoje palaidojom 
jau daugiau kaip 50. Kun. V. šar
ka surasdavo vis naujų senelių ir 
pats atveždavo, be vargo ir rūpes
čių užbaigti čia žemišką kelionę, 
šiuo metu belikome tik du lietu
viai. Kišenpinigių dabar gauname 
per 100 markių.

Pamažu išeisim ir mes amžiny
bėn. Liudininkais paliks kapinėse 
kryžiai ir mano drožiniai, padova
noti šv. Jadvygos prieglaudai.

Su linkėjimais,
I Stasys Motuzas

Lietuviai
pasaulyje

DR. K.K. GIRNIAUS STUDIJA

Dr. Kęstutis K. Girnius, Laisvės radijo 
tarnautojas Miunchene, baigia ruošti stu
diją apie Lietuvos partizanų veiklą Ant
rojo pasaulinio karo ir pokario metais.

„EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ“ 
ISPANIŠKAI

Prof. dr. Birutės Ciplijauskaitės paruoš
tą „Eglės, žalčių karalienės“ pasakos ver
siją ispanų kalba išspausdino Kolumbijos 
oro linijos dvimėnesinis žurnalas „Avian- 
ca“. Pasakos tekstas iliustruotas dail. P. 
Augiaus grafika. '

KUN. A. KEZIO PARODA

Paryžiuje buvo surengta lietuvio foto 
menininko kun. Algimanto Kezio fotogra
finių darbų paroda. Jo nuotraukas į savo 
kolekcijas įjungė Paryžiaus meno centras, 
kuriame yra renkami svarbiausieji foto
grafijos meno kūriniai.

PROF. DR. A. GREIMO STUDIJA

Prof. dr. Algirdo Greimo lietuviškoji 
studija .Apie dievus ir žmones“ išversta 
į prancūzų ir anglų kalbas. Netrukus bus 
išspausdinta atskiromis knygomis.

Prof. A. Greimo raštų yra išspausdinta 
ir vokiečių, italų ir kt. kalbom. Semioti
kos klausimais jis yra kviečiamas skaity
ti paskaitas žymiuose pasaulio universite
tuose.

ALOYZO BARONO VARDO KONKURSO
PREMIJA — JURGIUI GLIAUDAI

Lietuvių rašytojų draugijos sudaryta 
Aloyzo Barono novelės konkurso komisi
ja, susirinkusi Bostone posėdžiui liepos 

, mėn. 29 d., aptarusi konkursui atsiųstas 
devynias noveles, visais trim balsais nu
tarė premiją skirti Medūzos slapyvardžiu 
pasirašiusiam autoriui už novelę „Labirin 
te“. Kaip komisija savo akte pažymi, „šis 
darbas iš kitų išsiskyrė aktualia temati
ka ir tai tematikai parinktu stilium“.

Voką atidarius, rasta, kad autorius yra 
rašytojas Jurgis Gliaudą, kuriam šio kon
kurso 500 dol. premija (mecenatas dr. 
Brinkis) ir yra paskirta.
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