
f Lietuvos \
I niclonalinė 1
\M.Me*rvdo/
\j>(Nkrte«a/

L1 ETŲ VIS
Nr. 39 (1726) Londonas, 1984 m. spalio 12 d. SV. KAZIMIERO METAI xxxnn

SOVIETINĖJE 
SPAUDOJE'.

JEIGU BŪTŲ NUOSEKLŪS...
Rugsėjo viduryje Meksikoje su oficia

liu vizitu lankėsi Tarybų Sąjungos parla
mentinė delegacija, kuriai vadovavo CK 
sekretorius Kapitonovas. Tarybiniai dele
gatai dalyvavo iškilmėse, kuriomis pa
gerbtas „šios šalies didvyriškų gynėjų 
nuo užsienio grobikų atminimas“. „Tass- 
Elta“ ta proga pranešė, kad iškilmių kal
bėtojai „pabrėžė dabartinės meksikiečių 
kartos ištikimybę nepriklausomybės ir 
laisvės idealams, jos pasiryžimą ginti šalį 
nuo agresoriaus, kad ir koks galingas jis 
būtų“ („Tiesa“, 1984.09.15). Šiame „Tass- 
Eltos“ pranešime pabrėžiami trys labai įsi 
dėmėtini dalykai: pirma, 'reikia gerbti 
kiekvienos šalies didvyriškų gynėjų nuo 
užsienio grobikų atminimą;
antra, reikia mokytis iš dabartinės mek
sikiečių kartos ištikimybės nepriklauso- 
myoės ir laisvės idealams;
trečia, reikia būti pasiryžusiems ginti sa
vo šalį nuo agresoriaus, kad ir koks ga
lingas jis būtų.

Tik čia iškyla tokie klausimai:
O nuo ko Lietuvą didvyriškai gynė mū

sų partizanas — ar ne nuo užsienio grobi
kų? Tai kodėl jų atminimo negerbia ta
rybinė spauda? Ar nebuvo mūsų partiza
nai ištikimi Lietuvos nepriklausomybes 
ir laisvės idealams? Tai kodėl ta pati 
spauda aukština šiuos idealus išdavusius 
stribus ir banditais pravardžiuoja Lietu
vos laisvės kovotojus? Ar negynė Lietu
vos partizanai šalies nuo užpuoliko, ne
paisydami jo galybės? Tai kodėl jų atmi
nimas tos pačios spaudos nuolat juodina
mas?

DARŽOVĖS IR KALTININKAI
Savo gyvenimo pabaigoje Briežnevas 

buvo paskelbęs Maisto programą. Briež- 
nevai ateina ir nueina, bet gyvenimiškos 
proolemos palieka. Neseniai „Tiesa“ pa
skyrė redakcinį straipsnį, kuriame su
bendrinami rezultatai svarbioje Maisto 
programos srityje — daržovių gamyboje 
ir prekyboje. Šio laikraščio skiltyse dar 
užpernai buvo pradėtas naudingas skai
tytojų pokalbis tema .^Daržovės — ne 
prabanga, o kasdieninis poreikis“. Pokal
bio iniciatoriai buvo verti pagyrimo jau 
vien dėl to, kad Maskvos biurokratų su
planuotai Maisto programos kampanijai 
jie norėjo įpūsti kiek kūrybinės ugnies 
pagal Lietuvos sąlygas. Užsibrėžtas tikslas 
geriau gyventojus aprūpinti daržovėmis, 
tik paviršutiniškai žiūrint, gali atrodyti 
paprastas. Iš tikrųjų reikia daugelio pa
lankių sąlygų daržovėms išauginti, apdo
roti, išsaugoti, pristatyti į parduotuves, 
ligi jos pasieks vartotoją. Dar ir to nega
na. ^Daržovių suvfartojimas priklauso ir 
nuo tam tikros mitybos kultūros, kurią 
pirma dar reikia išugdyti. Vykdant šią 
programą, bent prie didžiųjų Lietuvos 
miestų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos atsi
rado šiltnamių stiklo rūmai, bet jų reikia 
ir mažesnių miestų gyventojams. „Tiesa“ 
pripažįsta, kad vis dar nepakankamai iš
augina „daržovių daugiau ir įvairesnių, 
kad jos išsikovotų prideramą vietą ant 
pusryčių, pietų, vakarienės stalo ir val
gykloje, ir namuose“. Negalima nepritarti 
šiems teisingiems „Tiesos“ redakcinio 
straipsnio žodžiams. Vis dėlto reikia pa
stebėti, kad dėl esamų nesklandumų be 
reikalo peikiami tiktai prekybininkai. Iš
ėjo taip, tarsi tik jie vieni kalti, kad žmo
nės vis dar negauna pakankamai daržo
vių. Tai dėl prekybininkų kaltės jos vyks
ta gražiai neišdėstytos, jie nesupažindina 
pirkėjų su esančiomis ant prekystalių 
retomis daržovėmis, nerangūs parūpinti 
specialių popierinių krepšelių ar polieti
leno maišelių. O po to, anot „Tiesos* ve
damojo, „parduotuvės skundžiasi, kad re
tosios daržovės neturi paklausos, nenori 
jų priimti iš ūkių. Sukasi karuselė — nei 
kaltų, nei1 nubaustų“. Čia „Tiesa“ tai nu
sišnekėjo. Sakykim atvirai, atsirūgo biu
rokratišku despotizmu. Štai paskelbsim 
ką nors kaltininkais, pavyzdingai nubau
sim ir išsispręs visos problemos! Ir už ką 
daržovių augintojus ar pardavėjus baus
ti? Už kitų kaltes, kad nepagamina ir ne
pristato reikalingų maišelių, krepšelių, 
nesirūpina daržovių reikšme mitybos kul
tūrai? Ir panašiai. Juk visų didžiųjų blo
gybių šaknis viena ir ta pati — sistema, 
kiuri varžo asmeninę iniciatyvą, neleidžia 
gamintojams, pardavėjams, vartotojams 
pavažinėti po užsienį, praplėsti savo aki
ratį, pasimokyti iš kitų. Nereikėtų labai 
toli keliauti. Antai Švedijoje šiandien Lie
tuvos prekybininkas galėtų pasižiūrėti, 
kaip ten pirkėjas parduotuvėje pats pa
sirinkęs vaisių ar daržovių susideda į 
•maišeli, kuris atplėšiamas iš ritinio, už
daro jį kartono sagele, padeda pirkinį ant 
elektroninių svarstyklių, spaudžia prekės 
pavadinimą, svarstyklės pypteli -ir išmeta

VYSKUPO KONSEKRACIJA
NAUJOJO IŠEIVIJOS LIETUVIŲ VYSKUPO KONSEKRACIJOS IŠKILMĖS UETUVOJE
Š.m. rugsėjo 14-tą dieną Portlando mies 

te, JAV-se, buvo įšventintas visos išeivi
jos lietuvių vyskupu Tėvas Paulius Balta
kis, kuris iki šiol ėjo Lietuvos Pranriško- 
nų Provincijolo pareigas, o dabar perima 
abiejų vyskupų išeivijoje pareigas.

Nors pats Portlando miestas tolokas 
nuo didesnių lietuviškų kolonijų, tačiau 
Portlando vyskupijos ribose, Kennebuk- 
porte, yra Lietuvių Pranciškonų Provin
cijos centras.

Jau iš vakaro, iš tolimesnių kolonijų 
pradėjo važiuoti lietuviai į naujojo vys
kupo šventinimus: J.E. Kauno Augzilia
ras vyskupas V. Brizgys iš Čikagos; iš Vo 
kietfjos, J.E. vyskupas Antanas Deksnys, 
iki- šiol dvasiniai vadovavęs Vakarų Euro
pos lietuviams: iš vakarų Amerikos, Ok- 
lahomos vyskupas Karolis Salatka, antros 
kartos Amerikos lietuvis, vienintelis lie
tuvių kilmės Amerikos vyskupijos vys
kupas: Lietuvos Jėzuitų provincijolas T. 
A. Saulaitis, lietuvių Marijonų provinci
jolas ikun. V. Rimšelis, lietuvių Pranciško
nų naujasis provincijolas T. Augustinas 
Simanavičius.

Iš Romos atvyko Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos prorektorius kun. A. Bartkus, iš 
Čikagos seselių kazimieriečių viršininkė 
sės. Joanella, iš Brocktono Nukryžiuotojo 
seselių vyriausioji, iš Connecticut Nekal
to Prasidėjimo seselių viršininkė, iš Pitts- 
burgho lietuvaičių pranciškiečių viršinin
kė.

Iš Toronto, kur pranciškonai jau kelias
dešimt metų aptarnauja lietuvius, atvyko 
net du autobusai, nežiūrint kad tą pačią 
dieną Toronte lankėsi pats Popiežius.

Prieš Mišias Broktono šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choras išpildė religinį 
koncertą iš lietuviškų bei lotyniškų gies
mių.

2 vai. p.p. naujai atremontuotą Portlan
do katedrą sausakišai pripildė tūkstantinė 
lietuvių minia. Liaudies tradicine lietu
viška giesme „Pulkim ant kelių“ atlydėjo 
prie altoriaus 20 vyskupų, tiek pat vien
uolių, 120 kunigų.

DR. J. GAILIAUS LAIŠKAS
Plačiai skaitomas Romos dienraštis „L 

Giomale dTtalia“ paskelbė lietuvio dr-c 
Juozo Gailiaus laišką redakcijai. Laiško 
autorius rašo, kad lietuviai katalikai tėvy 
nėję ir užsienyje dėkingi Popiežiui Jonui 
Pauliui II už aiškų ir tvirtą pareiškimą, 
jog Popiežiui nebuvo suteikta galimybė 
apsilankyti Lietuvoje. Jonas Paulius II, 
kuriam yra gerai žinomos lietuvių katali
kų patiriamos kančios, rašo laiške Juo
zas Gailius, savo apsilankymu Lietuvoje 
būtų nepaprastai sustiprinęs lietuvių ti
kėjimą 'į Dievą ir ištikimybę Kristaus 
Vietininkui. O kaip tik tai sovietai nega
lėjo toleruoti. Tai būtų galutinai sužlug- 
dę jų buką ir primityvią antireliginę pro
pagandą. Laiško autorius čia stato klau
simą, kokią gi teisę turi Sovietų Sąjunga 
iki šiol taip savavališkai šeimininkauti 
Lietuvoje? Vienintelė jų tariamoji teisė 
savavaliavimui Lietuvoje, pažymi laiške 
Juozas Gailius, išplaukia iš 1939-ais me
tais sovietų ir narių pasirašytosios gėdin
gos sutarties, ypač gi iš jos papildomų 
slaptų protokolų, kuriais pasiremiant įvy
ko nacių ir sovietų prekiavimas tautomis. 
Laiško autorius primena, kad iš pradžių, 
remiantis tuo gėdingu susitarimu, Lietu
va buvo atitekusi nacių Vokietijai, o 
Latvija ir Estija — Sovietų Sąjungai. Bet 
vėliau, nacių vyriausybei Maskvoje pasi
rašant draugystės sutartį su Sovietų Są
junga, vokiečiai, mainais už kai kurias 
'Lenkijos teritorijos dalis, perleido ir Lie
tuvą sovietams, Vokietijai dar likusias 
pietvakarines Lietuvos sritis parduoda
mi Maskvai už septynis milijonus penkis 
šimtus tūkstančių aukso dolerių. Taigi gė
dingas suokalbis su nacių Vokietija ta
riamai įteisino sovietinę valdžią Lietuvo
je. Laisvasis pasaulis turėtų nuolat prisi
minti tragiškas šio suokalbio pasekmes 
lietuvių tautai. Visi, kas rūpinasi perse- 
kiojamais žmonėmis tolimose pasaulio da
lyse, pažymi baigdamas laišką dr. Juozas 
Gailius, neturėtų užmiršti, kad pačioje 
Europoje katalikiškoji lietuvių tauta kas
dien patiria kančias dėl savo tikėjimo.

(K.L.)

lipinuką su svorio ir kainos skaičiais, pir
kėjas prispaudžia jį prie maišelio ir ei
na į kasą užsimokėti.

Mūsų pardavėjai ir prekybininkai bū
tų laibai dėkingi „Tiesos“ redakcijai, jei 
ji galėtų nurodyti, kur šiuo metu „pla
čioje tėvynėje“ gaminamos tokios elektro
ninės svarstyklės ir kur jas gauti. Tai tik 
vienas pavyzdėlis, kaip būtų galima viso
kias „programas“ vykdyti, neskubant ta
riamų kaltininkų smerkti ir juos bausti.

J. Vd.

Pradėdamas Mišias, Apaštališkasis Pro- 
Nuncijus Amerikai, J.E. Arkivyskupas Pio 
Laghi, pasveikino susirinkusius lietuviš
kai. J.E. Portlando vyskupas O’Leary taip 
pat pasveikino visus lietuviškai.

Mišių maldos ir skaitymai buvo anglų 
kalba. Giedojimus lotynų ir lietuvių kal
ba atliko katedros choras bei lietuvių cho
ras. Solo dalis išpildė iš Toronto atvykę 
Algis Simanavičius ir Vaclovas Verikaitis.

Virš altoriaus iš abiejų 'šonų kabojo gel
tonos, žalios, raudonos vėliavos; presbite
riją puošė tų pačių spalvų gėlės.

Skaitinius iš šv. Rašto atskaitė jaunimo 
atstovai. Naujojo vyskupo pagrindinis 
konsekratorius buvo Apaštališkasis Pro- 
Nuncijus. Ko-konsekratoriai — J.E. vysk. 
V. Brizgys bei vietos vyskupas J.E. vysk. 
O'Leary. Mišias koncelebravo visi 20 
vyskupų, apie 25 lietuviai kunigai ir apie 
100 kitataučių kunigų.

Prie duonos ir vyno aukojimo Mišių 
metu, įvairių lietuviškų organizacijų at
stovai atnešė simbolines aukas: Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką, su Lietuvos 
sveikinimais naujam vyskupui vėliausia
me numeryje, drobėje išaustą Lietuvos 
himną, lietuvišką koplytėlę, Šv. Kazimiero 
paveikslą, ateitininkų tulpę, „Pasaulio 
lietuvių katalikų žinyną“, Lietuvos katali
kų kalendorių ir naujojo vyskupo herbo 
eskizą.

Aukų procesijoje nepaprastą dėmesį su
kėlė bedievių išniekinta Kristaus kančia 
iš Lietuvos.

Po Mišių, naujasis išeivijos lietuvių 
vyskupas perėjo bažnyčią, asmeniškai 
sveikindamas daugelį. Iškilmėse dalyvavo 
nepriklausomos Lietuvos atstovas Wašing 
tone dr. Stasys Bačkis, nepriklausomos 
Lietuvos generalinis konsulas New Yorke, 
p. A. Simutis, Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas, dr. K. Bo
belis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm., inž. V. Kamantas, JAV-jų Lietuvių 
Bendruomenės pirm. dr. A. Butkus bei 
kiti garbingi svečiai ir viešnios.

Po bažnytinių iškilmių, 900 dalyvių nu
vyko į Kennebunkportą, kur pranciškonų 
vienuolyno sode, didžiulėj palapinėj, lie
tuvės šeimininkės ir pranciškonai vienuo
liai bei klierikai visus sklandžiai ir ska
niai vaišino. Sveikinimai, dovanų įteiki
mai bei lietuviška daina tęsėsi iki vakaro.

Lietuvių Informacijos Centras

SVEIKINIMAS VYSK. P. BALTAKIUI

Vyskupo Pauliaus Baltakio konsekraci
jos išvakarėse, iš Lietuvos jį pasiekė ši
toks tikinčiųjų sveikinimas:

„Didžiai Gerbiamas mūsų Tautos vys
kupe. Nuoširdžiai sveikiname Šventajam 
Tėvui paskyrus Jus toms kilnioms parei
goms rūpintis mūsų tautiečių gyvenimu, 
gyvąja mūsų Tautos Bažnyčia. Katalikiš
koji Lietuva meldžia Jūsų Ekscelencijai 
gausios Dievo palaimos ir pasiveda Jūsų
meilei ir rūpesčiui*.

REFORMOS LIETUVOS MOKYKLOSE
Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos Sov. Są

jungos mokyklose pradėta įvesti nauja 
tvarka, kuri bus įgyvendinta palaips
niui per dešimt metų. Ta reforma smar
kiai palies ir okupuotos Lietuvos mokyk
las. Valdžia siekia „pagerinti idėjiniai- 
politinį moksleivių auklėjmą“ ir paruošti 
jaunimą darbui žemės ūkyje, pramonėje 
ir amatuose, sumažinant antplūdį į aukš
tąsias mokyklas.

Numatyta pradėti visus vaikus moky
ti metais anksčiau, t.y. nuo šešerių metų 
amžiaus. Vidurinė bendrojo lavinimo mo
kykla taps vienuolikamete, o Lietuvos res 
publikoje — dvylikamete. Nuo šešerių 
metų lietuviukai bus mokomi rusų kal
bos. Todėl ir mokslas Lietuvos mokyklo
se tęsis vieneriais metais ilgiau negu Ru
sijos mokyklose.

Dabar šešiamečiai vaikai lanko vaikų 
darželius, kur tokie yra įsteigti. Bet nuo 
1986 metų numatoma pereiti prie visų 
šešiamečių vaikų mokymo vidurinėse mo
kyklose. Tam tikslui ruošiami vadovėliai 
ir kitos mokymo priemonės. Aukštesniųjų 
klasių moksleiviai mokysis amatų. Todėl 
mokyklos turės įsitaisyti dirbtuves su 
staklėmis, įrankiais ir medžiaga. Taip 
pat jie turės dirbti įmonių cechuose ar 
ūkiuose.

Lietuvos TSR švietimo ministras V. 
Spurga ragina mokytojus jau dabar telk
ti jėgas naujai mokyklos programai rea
lizuoti. Jau šiais mokslo metais mokyto
jai privalo skirti daugiau dėmesio mo
kyklų bendradarbiavimui su įmonėmis, 
įtraukiant moksleivius į produktyvų dar
bą. Ateinančiais mokslo metais norima 
aštuntųjų klasių moksleivius, o kai kur 
ir septintųjų klasių, įtraukti į dabartinį 
mokymą gamybiniuose mokymo kombina
tuose, įmonėse ir ūkiuose.

VYSK. L. POVILONIS PAS POPIEŽIŲ

Popiežius Jonas Paulius U privačioje 
audiencijoje priėmė Kauno ir Vilkavišrcio 
vyskupijų apaštalinį administratorių vys
kupą Liudą Povilon'į, kuris nuo rugsėjo 
19-tos dienos lankėsi Romoje. Ilgesniame 
pokalbyje su Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininku Šv. Tėvas .apsvarstė ak
tualiuosius Lietuvos katalikų bendruome
nės klausimus. Norėdamas pratęsti au- 
uiencijoje pradėtą pokalbį, Jonas Paulius 
U pakvietė vyskupą Povilonį pietų savo 
privačiame bute.

Naujų Bažnyčios palaimintųjų paskel
bimo pamaldose, rugsėjo 30 d., šv. Petro 
bazilikoje, dalyvavo ir Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas vyskupas Liu
das Povilonis. Pasaulio spauda pranešė, 
kad Lietuvos vyskupų vizitai Romoje yra 
labai reti, kad vyskupas Povilonis atvyko 
pasitarti su Popiežium Lietuvos Bažny
čios reikalais ir kad iš Romos jis dar 
vyks į Fatimą Dievo Motinos šventovę, 
kur dalyvaus Europos vyskupų konferen
cijų atstovų susitikime. Kai kurios spau
dos agentūros šia proga trumpai apžvelgė 
katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoj ir pri
minė, kad Lietuvoje ir užsienio kraštuose 
neseniai buvo iškilmingai atžymėta lietu
vių tautos globėjo švento Kazimiero mir
ties sukaktis.

LIETUVOS ATSTOVO S. LOZORAIČIO 
PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Amerikiečių dienraštis „The Plain Dea
ler“ atspausdino išsamų pasikalbėjimą su 
neseniai JAV-se apsilankiusiu Lietuvos 
atstovu Vatikane Stasiu Lozoraičiu, kuris 
nuo šių metų pavasario taip pat eina Lie
tuvos diplomatinės atstovybės Vašingto
ne patarėjo pareigas. Lozoraitis amerikie
čių laikraščiui plačiai išryškino Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vaidmenį ir veik
lą, siekiant užtikrinti nepriklausomos Lie
tuvos valstybės tęstinumą ir ginant tarp
tautinėje plotmėje Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės atstatymo bylą. Kitas 
svarbus diplomatinės tarnybos uždavinys 
yra kelti viešumon Lietuvoje vykdomus 
pagrindinių tautos ir žmogaus teisių pa
žeidimus, apie juos informuojant pasaulio 
valstybių vyriausybes ir visuomenę. Lie
tuvos diplomatinė tarnyba primena pa
sauliui, pažymėjo Lozoraitis, jog Lietuva 
egzistuoja, trokšta būti laisva ir kovoja 
už savo teises.

PABĖGO AUKŠTI PAREIGŪNAI
Vakarus pasiekusiomis žiniomis, du Af

ganistano vyriausybinės kariuomenės ge
nerolai Ir keturi aukšti valdžios pareigū
nai neseniai iš Kabulo pabėgo į Pakista
ną. Keturi pabėgusieji pareigūnai yra už
sienio reikalų ministerijos valdininkai, jų 
tarpe pasų ir vizų skyriaus vedėjas. Pa
bėgėliai papasakojo žurnalistams apie ne
pakenčiamas gyvenimo ir darbo sąlygas 
sovietų okupuotame Afganistane, nurodė, 
kad afganų valdžia yra bejėgė savame 
krašte, kad visus reikalus tiek karinėje, 
tiek civilinėje plotmėje Afganistane tvar
ko sovietų okupacinė kariuomenė.

Ministras „Tiesoje“ (VIII.23) rašo, kad 
šiuo metu Lietuvos mokyklose dirba 53 
tūkstančiai mokytojų ir kitų pedagoginių 
darbuotojų. Visi mokyklų vadovai ir kas 
ketvirtas mokytojas esą Sov. Sąjungos 
komunistų partijos nariai.

AFGANŲ LAISVĖS KOVOTOJŲ 
PASIŪLYMAS

Afganų laisvės kovotojų atstovai Pakis
tane pranešė, kad yra pasiruošę sugrąžin
ti sovietams tam tikrą skaičių Afganis
tane į nelaisvę paimtų Raudonosios armi
jos karių, jei Maskva išlaisvins į Gorkį 
ištremtus Nobelio Taikos premijos laure
atą akademiką Sacharovą ir jo žmoną Je
leną Bonner. Mes gerbiame akademiką 
Sacharovą, ne tiktai už jo didelius nuo
pelnus mokslo srityje, pažymėjo afganų 
laisvės kovotojų atstovai, bet taip pat už 
jo ryžtingai vedamą žmogaus teisių akci
ją, už sovietinės invazijos Afganistane 
drąsų pasmerkimą ir povietinio režimo 
imperalistinės politikos kritiką. Manoma, 
kad šiuo metu Afganistane yra apie 150 
tūkstančių Raudonosios armijos karių. 
Į nelaisvę paimtų sovietų kareivių skai
čius nėra žinomas.

SOVIETŲ KAREIVIS PASILIKO 
ŠVEICARIJOJE

Buvęs Raudonosios armijos kareivis Af
ganistane Juri Povarnicin, kuris pateko 
į afganų laisvės kovotojų nelaisvę ir bu
vo perduotas Šveicarijos Raudonojo Kry
žiaus žinion, pareiškė, kad nenori grįžti 
į tėvynę ir paprašė politinio prieglobsčio 
Šveicarijoje. Jis gavo leidimą pasilikti vie 
neriems metams ir jau turi darbą.

Iš šiemet internavimą baigusių trijų so
vietų karių, vienas grįžo namo, du pasili
ko Vakaruose.

Lietingas rugsėjis
Visą rugsėjo mėn. pabaigą lietus mer

kė laukus. Stovi darbai. Traktoriai ir sė
jamosios mašinos klimsta dirvoje. Net kal
vos ir kalneliai pažliugo. Arimui dar laiko 
bus, tuo tarpu žiemkenčių sėjai jau bai
giasi geriausias laikas. Žemės ūkio minis
terijos pareigūnai važinėja po kolūkius ir 
tiria padėtį.
Prasidėjo šernų medžiojimo sezonas

šiais metais numatyta sumedžioti ketu
riolika tūkstančių šernų. Dambravos miš
ke paguldytas net 248 kg. šernas. Norima, 
kad didžiąją dalį sudarytų šiųmečiai ir per 
nykščiai jaunikliai.
Tarptautinė paroda Vilniuje

Rugsėjo mėn. pabaigoje buvusi Vilniu
je tarptautinė paroda „Šaltis-84“ susilau
kė Lietuvos ir kitų respublikų specialis
tų didelio dėmesio. Parodoje buvo de
monstruojamos mašinos, kita technika, ku 
ri padeda ilgą laiką išsaugoti vertingąsias 
maisto produktų savybes, užtikrina že
mės ūkio produkcijos perdirbimą be nuos
tolių.
Lietuvių autorių kūriniai užsienyje

Nuo 1979 m. iki 1984 m. rugsėjo 1 die
nos užsienio leidėjai išvertė ir išleido 90 
lietuvių autorių kūrinių. Daugiausia Iš
vertė I. Trojanskis (Bulgarija) — 10 ir 
Irena Breving (Rytų Vokietija) — 9.
Su traktorium — į kūdrą

„Valstiečių laikraštis“ aprašo šitokį at
sitikimą.

Tą darganotą dieną Ignalinos rajono 
Daugėliškio tarybinio ūkio traktorininkas 
A. Kugauda su dviem kitais vyrais buvo 
pasiųstas remontuoti sulūžusių šieno 
grėblių.

Kas nežino, pirmadienis — sunki diena 
stikliuko mėgėjams, kokiu senokai buvo 
tapęs Ir A. Kugauda. Nors jau iš ryto bu
vo pastebimai atsipagiriojęs, to neužteko. 
Dar neįpusėjus darbo dienai, jo vairuoja
mas traktorius, taškydamas pakelės pur
vus, nurūko į netoliese esančią Paringto 
parduotuvę. Važiuodamas girtas atgal pro 
Deniūnų kaimą, A. Kugauda su trakto
riumi įvirto į šalia kelio esančią gilią 
kūdrą ir nuskendo.

Dėl įvykusios nelaimės dalis kaltės ten
ka ir Daugėliškio apylinkės vadovams, ne 
sistengiantiems apylinkės teritorijoje su
tvarkyti mažųjų vandens telkinių. O jų 
gausu.
Stambiausia sūrinė Pabaltijy

Netoli Telšių jau baigiama statyti stam 
blausia sūrinė Pabaltijyje. Numatyta 
gruodžio pradžioje pradėti gaminti įvai
rius sūrius, sviestą ir kitokius produktus. 
Gamina žolės miltus

Dviem pamainom dirbo žolės miltų ag
regatu Mažeikių rajono Užlieknės kolūkio 
mašinistai. Už aukštos kokybės žolės mil
tus mechanizatoriams mokamas 20 proc. 
priedas. Per nepilnas dvi savaites paga
minta 150 tonų žaliųjų granulių.
Atsivedė trynukus

Kėdainių rajone, Miegėnų kaime, aplin
kiniai žmonės tokio įvykio neatsimena: 
antraveršė karvė atsivedė tris juodmar
gius buliukus. Bendras jų svoris 60 kilo
gramų: 19, 20 ir 21 kg.

ESTŲ BELAISVIŲ DIENA
Sąžinės ir politinių belaisvių likimu be

sirūpinančios tarptautinės Amnestijos or
ganizacijos skyrius Prancūzijoje, rugsėjo 
22 paskelbė estų belaisvių diena. Ta pro
ga organizacija ypatingu būdu atkreipė 
visuomenės dėmesį į tris jos globojamus 
estus belaisvius, kurie yra kalinami dėl 
savo įsitikinimų.

Pirmasis yra ornitologas Mart Nikius, 
ryžtingas žmogaus teisių gynėjas, kuriam 
kaip tik rugsėjo 22 suėjo 50 metų am
žiaus. Nikius, kaip tariamai ypatingai 
„pavojingas recidivistas“, 1981 metais bu
vo antrą kartą nuteistas penkiolikai me
tų laisvės atėmimu, dešimt metų kalėti 
ir penkeriems metams tremties. Antrasis 
estas belaisvis, kurį mini Amnestijos or
ganizacija: yra 21 metų Talino techniku
mo buvęs mokinys Allan Sepp už taria
mą huliganizmą nuteistas ketverius me
tus kalėti darbo lageryje. Iš tikrųjų jis 
buvo suimtas ir teisiamas dėl to, kad 
drauge su kitais moksleiviais viešai iš
reiškė protestą prieš mokinių diskrimina
vimą ir persekiojimą dėl jų taurinių įsi
tikinimų. Trečiasis belaisvis yra taip pat 
21 metų Alar Kūme, darbininkas, suim
tas prieš trejus metus dėl to, kad bandė 
pabėgti į Norvegiją. Kurį laiką jis buvo 
kalinamas Murmansko kalėjime, o dabar, 
turimomis žiniomis, yra Leningrado psi
chiatrinėje ligoninėje. Estų 'belaisvių die
na Prancūzijoje buvo skirta ne tiktai pri
siminti minėtuosius ir kitus už savo įsiti
kinimus kalinamus estus, bet taip pat pa
skatinti visuomenę, galimyMų ribose, 
jiems padėti.
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LIETUVOS
23. KLAIDINGAI PRISKIRTA 

KANONIZACIJA
Po informacinio proceso Vilniuje hko 

dar antroji kanonizacijos paruosimo da
lis: bylos peržiūrėjimas ir patvirtinimas 
popiežiaus kurijoje. 1519 m. paskelbto 
šventuoju Pranciškaus Pauliečio kanoni
zacijos bulėje pop. Leonas X rašė; „ ne 
tuojau, ėmėmės vykdyti tokį svaroų ir 
reikšmingą dalyką (šventuoju paskelbi
mą), bet pagal jau seniai galiojantį, gir
tiną paprotį tkrėme tai pamažu apsvars
tyti ir deramu momentu paskelbti". To
dėl popiežius gaktas inflormacijas apie 
Pranciškaus gyvenimą ir stebuklus pave
dė patikrinti savo rūmų advokatui ir Ro
tos triounolo auditoriams. Po to viską per 
žiūrėjo trijų kardinolų komisija, kur vė
liau išdėstė savo nuomonę kitiems, į slaptą 
jkonsisįoriją sukviestiems kardinolams. 
Tai išklausę, kardinolai nubalsavo, kad 
kandidatą galima skelbti šventuoju. Tuo
met (buvo sušaukta vieša konsistorija. 
Konsistorijos advokatas smulkiai nupasa
kojo kandidato gyvenimą, dorybes, stebuk 
lūs ir prašė popiežių reikalą deramai ap
svarstyti ir Pranciškų kanonizuoti. Po ke
lių maldose ir pasninkuose praleistų die
nų vėl ‘buvo sukviesti kardinolai, vysku 
pai, prelatai ir jų vėl prašyta pasisakyti, 
ką galvoja apie numatytą kanonizaciją. 
Visiems vienbalsiai pritarus, pagaliau nu
statyta iškilmingos kanonizacijos diena.

Kai matome, tai buvo gana ilga proce
dūra. S v. Pranciškaus Pauliečio atveju ji 
užtruko dvejus metus ir du mėnesius: pro 
cesas kurijoje pradėtas 1517 m. kovo '3 
d., o kanonizacijos iškilmės įvyko 1519 
m. gegužės 1 d. Ir tai, nors kandidatas bu
vo visiems gerai žinomas, šventai gyve
nęs italas, vienuolis, kuriam dar gyvam 
esant, įvyko nemaža stebuklų.

•Kiek tad būtų reikėję laiko mūsų Ka
zimierui? Prieš pradedant jo procesą Ro
moje, popiežiaus kurija tikriausiai būtų 
dar pareikalavus žinių iš Krokuvos ir 
Radomo, nes ten Kazimieras netrumpą 
laiką gyveno. Bet ar tuo iš viso būtų rū
pintasi, ar Krokuvoje ir Radome buvo pra 
vesti kokie nors liudininkų apklausinėji
mai, neturime nė mažiausios žinutės. Nie
kur taip pat neužsimenama, kad popie
žiaus kurija 'būtų bent pradėjus galuti
nius Kazimiero kanonizacijos užbaigimo 
žygius.

Visvien iki pat mūsų laikų, net ir šiais 
jubiliejiniais metais nesiliaujama tvirtin
ti, kad Leonas X įrašė šv. Kazimierą į 
šventųjų skaičių. Bet jei panorėsi sužino
ti, kuo remiantis tai tvirtinama, niekas 
tau neduos įtikinančio atsakymo. Kanoni
zacija anuomet buvo gana retas ir labai 
iškilmingas, paties popiežiaus viešai, Šv. 
Petro bazilikoje, atliekamas aktas. Jame 
dalyvaudavo kardinolai, vyskupai, digni
toriai, tūkstančiai tikinčiųjų. Jei tai bū
tų įvykę su šv. Kazimieru, visgi kas nors 
iš amžininkų būtų tai paminėjęs, bent tų 
iškilmių tiksli data būtų kaip nors išlikų- I 
Si. Bet lig šiol dar niekas tokios iškilmių 
datos nenurodė.

Paprastai sakoma: Leonas X 1521 m. 
pripažino Kazimierą šventuoju, ibet tai 
išrūpinęs vysk. Erazmas Ciolekas sekan
čiais metais mirė Romoje, ir gauta kano
nizacijos bulė kažkur dingus. Todėl nieko

ir nežinoma. Bet toks aiškinimas nieko 
nepaaiškina. Šventieji buvo Skeloiami ne 
išduotu raštu — bule, bet popiežiaus iš
tartu zoaziu — jo nuosprendžiu, lai visi 
žinojo ir anais laikais. Vysk. Ciolekas tai 
outų tuojau pranešęs bent į Vilnių, kur 
ouvo šventojo kūnas, ir Vilniuje būtų 
ouvęs pradėtas šventojo liturginis kultas. 
O jei bule būtų anuomet pradingus, leng
vai būtų galėję gauti jos autentišką kopi
ją, nes popiežiaus archyve yra saugomi 
išduotų svarbių aktų konceptai bei tų 
dokumentų registrai. Dabargi niekas tos 
nules koncepto ar nuorašo nerado, kai 
tuo tarpu apie visas kitas ankstesnes ir 
vėlesnes kanonizacijas yra žinomi ir jų 
dokumentai, ir 'įvairūs apie įvykusias iš
kilmes pranešimai.

Popiežiui Leonui X iš tikro objektyviai 
trūko laiko tai įvykdyti. Visai procedūrai 
Romoje pravesti būtų reikėję mažiausia 
dvejų-trejų metų, o Leonas X mirė tų 
pačių 1521 metų gruodžio 1 d. Prieš mir
tį, atrodo, jis keletą mėnesių rimtai nega
lavo. Ankstesnėse apybraižose minėjome, 
kad apie tą laiką buvo ruošiamasi Kano
nizuoti popiežiaus gimtinės, Florencijos, 
šventai gyvenusį arkivyskupą Antaniną. 
1521 m. penktadienį po Sekminių, t. y. ge
gužės 24 d. turėjo susirinkti slaptoji kar
dinolų konsistorija ir pasisakyti dėl šios 
kanonizacijos. Bet konsistorija neįvyko, 
nes popiežius susirgo; kardinolai nesusi
rinko tam reikalui nei sekančiais mene
siais iki pat popiežiaus mirtes, ir šv. An
tanine kanonizaciją buvo galima švęsti 
tik 1523 metais, nors Leonas X taip no
rėjęs iškelti į altorių garbę savo gimtojo 
miesto ganytoją. Taigi, be jokios baimes 
suklysti galime tvirtinti, jog Leonas X, 
ir norėdamas, negalėjo spėti nė pradėti 
Romoje Kazimiero kanonizacijai reikia
mos procedūros. Prie tos pačios išvados 
priėjo ir du žymūs istorikai: kun. Jonas 
Jijalekas ir prof. Zenonas Ivinskis. Taip 
nurodoma ir mūsų naujausiose enciklope
dijose.

Bet ir po Leono X mirties nieko dau
giau nepadaryta. Vilniaus katedroje ir to
liau buvo renkamos Kazimiero kanoniza
cijai aukos. Dar 1539 m. Žygimantas Se
nasis į Romą vykstančiam pasiuntiniui, 
Kamieneco nominatui Jonui Wilamovs- 
kiui, pavedė prašyti popiežių, kad „divus 
Casimirus“ būtų įrašytas į šventųjų skai
čių.

Romoje tuo metu kanonizacijų reikalai 
buvo atidėti į šalį. Po minėtosios šv. An- 
tanino kanonizacijos iškilmių 1523 metais 
per ištisus 65 metus jokių kitų šventaisiais 
skelbimo iškilmių nebuvo. Gyventa protes 
tantizmo iššūkio laikus. Norėta visuoti
niame Bažnyčios susirinkime rasti su jais 
bendrą kalbą. Tokios pompastiškos kano
nizacijos iškilmės, kokios jos vykdavo Ro 
moję, galėjo būti akibrokštas protestan
tams. To nenorėta, kol tikėtasi, kad bus 
galima sugrįžti 'į vienybę.

Tuo tarpu šv. Kazimiero vardas netikė
tai atsirado martirologijoje — Romos Baž 
nyčios kankinių ir šventųjų knygoje. Kas 
ir kada jį ten pirma įrašė, reikėtų dar pa
tyrinėti. Iš lig šiol mano peržiūrėtų įvai
rių martirologijos leidimų, pirmą kartą 
jo vardą užtikau 1583 m. Romoje išleis
toje martirologijoje. Lag tol martirologijo

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
je buvo randami tradiciniai, privačia ini
ciatyva kiekvienai mėnesio dienai suda
ryti šventųjų sąrašai. 1584 m. martiroli- 
gija tampa jau oficialia bažnyčioje var
tojama liturgine knyga, turinti paties po
piežiaus patvirtinimą. Nuo to laiko šv. 
Kazimieras figūruoja visose iki mūsų 
dienų išleistose martirologijose tarp kovo 
4 d. šventųjų; senesniuose leidiniuose pa
skutinėje tą dieną vietoje, nuo XVII a. 
pirmųjų dešimtmečių — jau pirmoje vie
toje.

Įrašas į martirologiją yra ir seniausias 
šaltinis, nurodąs, kad Leonas X Kazimie
rą įrašęs į šventųjų skaičių. Ta daugiau 
kaip 60 metų po Popiežiaus mirties neati- 
daus kompiliatoriaus padaryta klaida Lar 
tojama iki pat mūsų laikų. Ji tačiau išė
jo tiems į naudą, kurie turėjo galutinai 
sutvarkyti mūsų šventojo liturginį gar
binimą: jo vardo buvimas martirologijoje 
atpalaidavo nuo sudėtingų kanonizacijos 
užbaigimo procedūrų ir 1602 m. žymiai 
palengvino Vilniaus kanauninko Griga
liaus Svencickio misiją Romoje.

Gal kas pagalvos: Iš viso to išeitų, jog 
šv. Kazimieras neteisėtai vadinamas ir 
garbinamas šventuoju. Tokia išvada būtų 
neapgalvota ir neteisinga. Visi popiežių 
duoti dokumentai, pradedant 1602 m. bre
ve, kuria leidžiama švęsti jo šventę Lie
tuvoje ir Lenkijoje, vėliau 1621 m. dek
retas, kuriuo jo šventė įrašoma į visos 
Bažnyčios vartojamą brevijorių ir mišio
lą ir 1636 m. brevė, kuria šv. Kazimieras 
skelbiamas pirmuoju Lietuvos patronu — 
prisimenant pačius reikšmingiausius — 
visi tie dokumentai yra autentiški ir ne- 
keliantys jokių abejonių. Ir Vilniuje li
turginis šventojo kultas pradėtas, ne re
miantis klaidos sutrikdytu įrašu martiro
logijoje, bet tuomet, kai buvo gautas is 
Šv. Sosto jokios abejonės nekeliąs doku
mentas, kurio originalas ir šiandien te
besaugomas Vilniuje.

Įdomu, kad, panašiai kaip šv. Kazimie
rą Bažnyčia garbina ir daugiau šventųjų, 
kur kas garsesnių už mūsų krašto globė
ją, kurie niekuomet nebuvo iškilmingai 
kanonizuoti. Toks yra pop. Grigalius 
VII, gyvenęs XI amžiuje. Pirmiausia, jis 
1584 m. — apie tą patį laiką kaip ir Ka
zimieras — buvo įrašytas į martirologiją; 
kiek vėliau leista jo garbei laikyti mišias 
Salenmo mieste, kur jis palaidotas; paga
liau jo šventė įtraukta į visos Bažnyčios 
brevijorių ir mišiolą ir švenčiama kasmet 
gegužės 25 d. Panašiu keliu 'įėjo į šventų
jų skaičių Norbertas, Magdeburgo arki
vyskupas ir premonstratiečių ordino įstei 
gėjas. Ir jo vardas pirma buvo įrašytas į 
martirologiją, po to pop. Grigalius XIII 
leido vienuoliams premonstratiečiams jo 
garbei laikyti mišias ir kalbėti brevijo
rių, o Grigalius XV—tais pačiais 1621 me
tais kaip ir Kazimiero — įtraukė jo šven
tę į visai Bažnyčiai privalomą kalendorių. 
Taip tapo šventaisiais ir šv. Raimundas, 
vadinamas ,Nonnatus‘, ir šv. Brunonas, 
kartūzų .įsteigėjas, ir dar kai kurie kiti. 
Nė vienas iš jų nebuvo iškilmingai kano
nizuotas. Užteko, kad buvo visiems aišku, 
jog jiems jau seniai žmonės teikė pagar
bą kaip šventiesiems. O popiežius ne „ga 
mina" šventuosius; jis tiktai savo autori
tetu patvirtina tai, kuo žmonės seniai ti
ki, ir leidžia tokį šventai gyvenusį asmenį

RYTŲ LIETUVA
ISTORINIŲ BEI ETNOGRAFINIŲ STUDIJŲ RINKINYS

Šią knygą rašantieji mokslininkai ir tu
rėjo tikslą supažinamti skaitytojus įvai
riais straipsniais su Vilniaus Krašto lie
čiančiomis axtuaAjomis, kad ateinančioms 
kartoms hutų kelrodis į teisingą klau
simų sprendimą, bazuojantis jūrinė
mis etnograiinemis priklausomumo tei
sėmis ir kartu parodyti Vilniaus 
Krašto lietuvių susirūpinimą Vilniaus, 
o tuo pačiu Rytų Lietuvos ir Lietuvos 
ateitimi.

Prigimtinis žmogaus laisvės apsispren
dimas ir pagrindinis teisių reikalavimas, 
o taip pat gimtosios žemes meilė paskati
no Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungą duo
ti Vilniaus Krašto analizę ateities politi
kams ir mokslininkams, kad ja vadovau
jantis outų palengvinti šio krašto lietu
vių likimo sprendimai teisingumo linkme.

Rytų Lietuvos studija, apimanti Vil
niaus Kraštą, Lietuvos rytinius ir pieti
nius plotus, sudaryta iš archeologinių, et- 
nograrinių, demografinių, etnologinių ir 
kitokių studijų, yra jau seniai savo būti
numu priorenuęs reikalas.

Darnas pradėtas Lietuvos Instituto Ty
rimo rėmuose, vyko neužtikrintai dėl tam 
tikrų sunkumų. Tačiau per eilę metų šis 
darbas buvo pasistūmėjęs gana toli pir
myn. Ir kai visuotinio Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos suvažiavimo metu Chi- 
cagoje 1973 m. atstovai, apsvarstę padėt;, 
Įgaliojo Centro vaidybų nedelsiant imtis 
priemonių ir kaip galima greičiau atlikti 
uždavinį, sudarant Redakcinę kolegiją, ir 
veikalą išleisti savo pastangomis ir lėšo
mis, greitesnė studijos eiga buvo užtikrin
ta.

Prof. Puzino užsiangažavimas vyriau
siuoju redaktorium buvo sutrukdytas jo 
mirties po poros metų, tačiau dr. Budrec- 
kiui perėmus vairą, reikalas buvo atsta
tytas vėl į tinkamas vėžes. Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga ir yra labiausiai dė
kinga istorikui dr. A. Budreckiui už dide
lį darbą ir jo nepalaužiamą valią bei op
timizmą šios knygos paruošimo darbo ba
re.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga, iš
augusi iš to paties vardo skyriaus, pradė
jusi veikli 1953 metais, savo egzistencijos 
pradžioje pabrėžė, kad atsipalaiduoja nuo 
įvairių partinių ryšių ir veikia kaip ne
partinė politinės kovos organizacija. Są
jungos tikslas yra: suburti visus Vilniaus 
Krašto .bei su Vilniumi artimais ry
šiais sutapusius lietuvius, kad atsirastų 
stiprus organizuotas vienetas dalyvauti vi 
so pasaulio lietuvių pastangose atkurti 
laisvą Lietuvos valstybę su sostine Vil
niumi. ,

Gal dar ir daug nutekės Nemunu ir Ne
rimi ašarų bei kraujo, kol nuskaidrins Lie 
tuvos padangę laisvės aušra. Ir tada, kai 
tai įvyks, lietuvis ir vilnietis galės užmirš 
ti ir dovanoti visas klaidas, praeity patir
tas skriaudas bei terorą.

Ši knyga kaip atestatas bendro darbo, 
skirto ateities kartoms, nepaliaujamai ko

viešai garbinti kaip šventąjį. Daugeliui 
popiežius tai atlieka Iškilmingu kanoni
zacijos aktu, kitiems — kaip ir mūsų Ka
zimierui — kitu, paprastesnių, bet lygiai 
veikiančiu ir galiojančiu būdu.

Paulius Rabikauskas 

vojant dėl savo tapatybės, supažindinant 
pasaulį su mūsų praeitimi ir reikalaujant 
mums pripažinti jau daugelį metų užmirš
tą teisę gyventi laisvai. (Dr.. Jonas Šalna 
— Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas).

Knygoje rašo:
Jonas Tuzinas — Vilniaus 650 metų su

kaktis — miesto ar Gedimino sostinės?
Marijus Blynas — Rytų Lietuvos se

novės paminklai.
Algirdas Budreckis— Įvadas į Rytų Lie 

tuvos potamonomastiką.
Jerzy OchmansKi — Lietuvių etninė 

siena rytuose nuo padermių epochos ligi 
XVI amžiaus.

Zigmas Raulinaitis — Slavų kovos su 
jotvingiais XII amžiuje.

Marijus Blynas — Senovinės Vilniaus 
miesto gynybos sienos.

Algirdas Budreckis — Rytų Lietuvos 
vaivados ir kaštelionai XV-XVIII amž.

Alicija Rūgytė — Vilniaus universite
tas ir tautinis lietuvių atgimimas.

Algirdas Budreckis — Vilniaus krašto 
demografinės problemos.

Algirdas Budreckis — Rytų Lietuvos 
vietovardžių žodynėlis.

Jurgis Gimbutas — Rytų Lietuvos kai
mų sodybos ir trobesiai.

Kazimieras Graužinis — Lietuvos kon
fliktas su Lenkija dėl Vilniaus ir Suvalkų 
žemių.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto 
Memorialas, įteiktas Lenkijos vyriausy
bei 1923 m. rugsėjo 4 d.

Mykolas Roemeris — Vilnius ir tarp
tautinė teisė.

Domas Krivickas — Vilniaus klausimas 
tarptautinės teisės požiūriu.

Mykolas Biržiška — Lietuvos rytų ir 
pietų sienos.

Zenonas Ivinskis — Lietuvos sienų 
klausimu: rytų ir pietryčių sienos.

Memorandumas dėl etnografinės Lietu
vos rytinių ir pietinių sienų.

Rytų Lietuva — Istorinių bei etnogra
finių studijų rinkinys. Suredagavo Algir
das 'M. Budreckis. Išleido Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga. 628 psl. Spausdino 
M. (Morkūno spaustuvė, 3001 West 59th 
St., Chicago, Ill. 60629. USA.

SANTAKOS-SV1ESOS SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 6-9 dienomis netoli Čikagos 

įvyko „Santaros-Šviesos" lietuvių intelek 
tualų sambūrio 31-asis suvažiavimas. 
Skaitytose paskaitose buvo, kaip papras
tai, daugiausiai liečiamos įvairios lietu
viškos problemos, ypač kultūrinės. Štai 
keletas paskaitose paliestų temų: Nepri
klausomo žmogaus problematika naujo
joje lietuvių istorijoje. Kritiškas dabarti
nės lietuvių filosofijos įvertinimas, Šiuo
laikinis romanas — diskusija Lietuvoje, 
Kritiniai žvilgsniai į literatūrinį sovietinės 
Lietuvos avangardą. Suvažiavimo metu 
buvo paminėta „Metmenų“ žurnalo si
dabrinė sukaktis, buvo surengtas koncer
tas, vyko dailininkų Prano Lapės Ir Ro
mo Viesulo knygų iliustracijų paroda. 
„Santara-Šviesa" yra tautinio liberalinio 
akademinio jaunimo organizacija, rėmiau 
ti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
bylą ir besirūpinanti lietuviškosios kultū
ros ugdymu.

JUOZAS BOCYS

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS INTELIGENTIJA
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Dėl šių priežasčių vidutinioji mūsų inteligentija (mo
kytojai, dėstytojai, mokslo ir kultūros darbuotojai ir kt.), 
kuri gyvena tik iš darbo atlyginimo ir vos suduria galą su 
galu, yar „tylioji“, „paklusnioji“ .tiksliau, priversta tokia 
būti mūsų visuomenės dalis. Bet tai ne visada reiškia, kad 
ši inteligentų dalis iš tikro būtų abejinga kultūrai, tuo la
biau, kad ji pilnutinai priimtų tarybinį režimą. Prisitaiko
ma daugiausia tik išoriškai. Vidutinis inteligentas yra sa
votiškas „masės žmogus“, valstybės tarnautojas, — jis 
maždaug laiku ateina į darbą, pasyviai atsėdi susirinki
muose, kantriai atstovi eilėse prie pomidorų ir tualetinio 
popieriaus, nes yra priverstas taip daryti, kad galėtų iš
maitinti vaikus, o dažnai tik į senatvę gauti valdišką ankš
tą butą. Jis negali drąsiai eiti į bažnyčią arba reikšti savo 
politinius įsitikinimus, nes tuo pretekstu jį išmes iš eilės 
butui gauti, darys kliūčių jo sūnui ar dukrai įstoti į insti
tutą ir pan. (čia dar palyginti švelnios valdžios sankcijos). 
Darbininkas ar kolūkietis šiuo atžvilgiu yra savarankiškes
nis, jį mažiau ideologiškai kontroliuoja, nors nemažai iš 
naudoja.

Tačiau paskutiniu metu aiškėja, kad ši inteligentų 
dalis darosi vis reikšmingesnė išlaikant tautinę sąmonę, 
ypač dorovingumą, netiesiogiai ir religingumą, kaip esmi
nius tautinės sąmonės elementus. Atrodo, kad šiuo požiū
riu vidutinė inteligentija atsistoja šalia valstietijos, tra
dicinės lietuviško tautiškumo ir religijos saugotojos, o 
kai kuo pradeda valstietiją pralenkti.

Vidutinioji inteligentija mažiau už valstiečius, t.y. ko
lūkiečius, girtuokliauja, nes tam neturi lėšų, be to, yra 
sąmoningesnė. Tai yra blaiviausia mūsų tautos dalis. Dau
giausia kovotojų už blaivybę yra tarp inteligentų. Jų šei
mose paprastai auga bent du vaikai, atgyja įsitikinimas, 

kad šeimai laimę duoda geri vaikai, netgi darosi savotiš
ka gera mada turėti ne vieną, o daugiau mažylių. (Gaila, 
autorius neturi po ranka statistinių duomenų tais klau
simais).

šie vidutiniosios inteligentijos bruožai krinta į akis 
dėl to, kad kaimuose (anaiptol ne visose Lietuvos dalyse) 
nemažėja kai kurios negerovės, girtavimas, amoralumas, 
cinizmas, abejingumas tikėjimui. Kaimuose kai kur gau
sėja šeimų skyrybų, kas bent prieš 10 metų buvo retas da
lykas. Dažniausia skyrybų priežastis — vyrų girtavimas 
ir storžieviškumas. Kaimuose gausu eismo nelaimių ir sa
vižudybių, taip pat daugiausia dėl girtavimo. Kai kur kai
muose labai trūksta jaunų merginų (išeina į miestus), ki
tur nėra jaunų vyrų, dėl ko negausėja jaunų šeimų.

Girtavimo priežastys — atskiras, sudėtingas klausi
mas. Viena iš priežasčių ta, kad kaimo žmogus yra nuola
tos morališkai žlugdomas, nes jis yra pusiau beteisis as
muo, o jis daug kur tiesioginiai priklauso nuo kolchozo val
džios — nuo brigadininko ar pirmininko valios. Kaimie
čiai turi labai daug ir sunkiai dirbti, sėjos ar rugiapjūtės 
metu — neretai dienomis ir naktimis. Didelės darbo nor
mos kolchozo laukuose paskiriamos net nėščioms mote
rims. Beteisiškumas ir sunkus darbas vyrišką kaimiečių 
pusę natūraliai skatina girtauti. Padėtis nedaug gali pa
gerėti net jeigu kolchozo valdžia yra protinga ir žmoniš
ka. Kolchozo pirmininkui netgi sunku būti žmoniškam, 
nes aukštesnė valdžia iš jo reikalauja vis didesnės pro
dukcijos, be to, trukdo protingiau tvarkytis nereikalingais 
nurodinėjimais ir pamokymais.

Kita kaimo girtavimo priežastis yra ta, kad čia par
duotuvėse visada yra stiprių alkoholinių gėrimų (degti
nės ir prasto, alkoholizuoto vyno). Beveik nebūna gerų 
natūralių vynų, šampano ir pan. Be to, rajonams reikia 

vykdyti alkoholio pardavimo planą, kurio neįvykdžius, su
trinka finansai — nėra iš ko mokėti atlyginimų. Dėl to 
būna atvejų, kad kaimo žmonės yra net skatinami prikti 
ir gerti prastos kokybės alkoholinius gėrimus, žmonijos 
istorijoje turbūt nebuvo tokios santvarkos (net kapitaliz
mo pradžioje), kurios ekonomika tokiu laipsniu, kaip So
vietų Sąjungoje, remtųsi alkoholizmu.

Dėl šių priežasčių tradiciniai kaimo dorovės pamatai 
yra gerokai susilpnėję. Be to, aktyviausioji kaimo jaunuo
menės dalis išeina į miestus, nors ten materialiniai gyven
ti yra sunkiau, tačiau darbas yra lengvesnis, be to, žmo
gus yra laisvesnis negu kaime. Dauguma kaimo žmonių 
supranta savo sunkios būklės priežastis ir tai teikia vil
čių, kad gyvenimo sąlygoms pasikeltus minėtosios nege
rovės pradėtų nykti.

Inteligentija, iš viso miestiečiai, yra objektyviai geres
nėje būklėje negu kaimo žmonės, nes darbo požiūriu lais
vesni, savarankiškesni. Sunkesnėje būklėje yra tik kaimo 
inteligentai (mokytojai, gydytojai, agronomai), nes jie 
daugiau ir gana neapibrėžtai, netiesiogiai priklauso nuo 
vietinės valdžios.

čia suminėtos ir dar daug neminėtų priežasčių nu
lemia tai, kad vidutinioji inteligentija, kuri yra gana gausi, 
darosi Lietuvoje pagrindinė, be to, sąmoningai įsitikinusi, 
tautinių ir religinių vertybių saugotoja, šias vertybes iš
laiko ir kaimas bei darbininkai, tačiau jie tai daro dau
giau gaivališkai ir išoriškai. Tiesa, ir kolūkiečių bei darbi
ninkų tarpe netrūksta blogiui atsparių žmonių, tvirtai įsi
tikinusių savo tautos patriotų, tačiau kasdieniniame gy
venime jie nedaug tegali savo įsitikinimus pareikšti, tuo 
labiau dirbti tautiškai svarbų darbą. Inteligentija, ypač 
jaunesnė karta, pradeda geriau suprasti fundamentalių 
vertybių — dorovės, religijos, tautiškumo — svarbą kaip 
atskiram žmogui, taip ir tautos likimui. Grįžimas prie šių 
vertybių darosi sąmoninga didelės inteligentų dalies orien
tacija.

(Bus daugiau)
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PREL. L. TULABOS SUKAKTIS
Rugsėjo 23 d. popiežiškos lietuvių šv. 

Kazimiero kolegijos Ramoje rektorius 
prelatas Ladas Tulaba minėjo savo kuni
gystės 50 metų jubiliejų. Iškilmingas šv. 
Mišias jubiliatas aukojo Šv. Dorotėjos se
serų instituto koplyčioje, koncelebruojant 
apie trisdešimčiai kunigų, kurių tarpe bu
vo apie 10 buvusių Kolegijos auklėtinių. 
Kiti koncelebrantai atstovavo įvairioms 
vienuolijoms ir tautinėms kolegijoms. 
Jubiliatui atsistavo du buvę auklėtiniai: 
Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos vice- 
sekretorius prel. Audrys Bačkis ir Kole
gijos prorektorius kun. Algimantas Bart
kus. Po Evangelijos pamokslą pasakė arti
mas popiežiaus bendradarbis Vatikano 
valstybės administracinės komisijos pro- 
prezidentas arkivysk. Paulius Marcinkus.

Jubiliejinėse šv. Mišiose dalyvavo apie 
pusantro šimto asmenų. Šalia Romos lie
tuvių, koplyčią užpildė gausūs svečiai iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, V. Vokie
tijos, Prancūzijos, Italijos. Garbės svečių 
tarpe dalyvavo šeši arkivyskupai bei vys
kupai. Jų tarpe: Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininkas Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų apaštalinis administrato
rius vysk. Liudas Povilonis ir Vakarų 
Europos lietuvių vyskupas Antanas Deks- 
nys. Šv. Mišių pabaigoje buvo perskaityta

S&aUytaju (ai&flai
GERBIAMIEJI „EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI
Noriu trumpai atsakyti į „E.L." N r. 37 

išspausdintą v.s. V. Bacevičiaus (JAV) 
laišką.

Tikrai nustebau perskaitęs, kad S. 
Kasparas, nuvykęs į Pasaulio liet. Kat. 
Kongresą Kanadoje, taip negražiai ir me 
lagingai apšmeižė mūsų Europos Rajono 
ssautininkus.

Būdamas LSS Europos Rajono vadas ir 
paskutiniųjų trijų tradicinių skautų-čių 
stovyklų viršininkas, jaučiu pareigą vie
šai paneigti tą nepagristą apkaltinimą.

i vasaros stovyklas visuomet yra kvie
čiamas kunigas — dvasios vadas. Stovyk
la praoeuama sekmadienio šv. Mišiomis 
— dalyvauja visi skautai, neatsilieka ir 
evangelikai, kurių yra mažuma. Savaites 
vidury stovykloje vakare yra šv. Mišios 
su žvakutėmis už Tėvynę. Tose Mišiose 
dalyvauja net ir Sodybos atostogautojai. 
Rytais vėliavas keliant, vakarais nulei
džiant, prieš ir po valgių sakomos atitin
kamos maldelės. Taip pat būna ir su sa
vaitgalio stovyklėlėmis, nesvarbu, kur jos 
vyksta, — sekmadieniais skautai isklau- 
so sv. Mišių.

S. Kasparas labai negražiai pasielgė, ne 
vien meluodamas, bet ir pasivadindamas 
Skautu. Galout prieš 10-15 metų jis ir bu
vo, bet nuo to laiko skautiškoje veikloje 
nepasireiškė. Tokių skautų būtų galima 
pnsaaityti daug. Iš jų mums nauda tokia, 
Kaip iš to ožio — nei pieno, nei vilnų, o 
uar Kartais netikėtai gali gauti iš užpa
kalio smūgį: tai ką mums padarė S. Kas
paras.

s. S.B. Vaitkevičius 
LSS Europos Rajono vadas

SIS BEI TAS
Išbarstytos lietuvės vienuolės

Iš pranešimo Lietuvių Katalikų Kongre 
se, vykusio rugsėjo 1-2 d. Toronte, Kana
doje, paaiškėjo, kad Europoje yra apie 
120 lietuvių moterų vienuolių, išbarstytų 
po įvairių valstybių vienuolynus. Aišku, 
tokiose sąlygose jos nieko lietuviško ne
gali padaryti, visas jų gražus triūsas ei
na svetimiesiems.

Vokietijoje turime lietuvį vyskupą. Ar 
lietuvio vyskupo įstaiga negali tų lietu
vių vienuolių sujungti į vieną vienetą? 
Jas apjungus, būtų žymus, naujas lietu
viškas vienetas, kuris gal įsteigtų lietu
viškas mokyklas, vaikų darželius, savo 
spaustuvę ir t.t. Išsibarsčius nieko mūsų 
tautai naudingo nebus padaryta — paliks 
nereikšmingi skaičiai, o gal nė to neliks.

Skaitome — lietuviai kunigai, vienuo
liai apaštalauja tarp negrų Afrikoje ir 
kituose tolimuose kraštuose. Kokia iš to 
nauda lietuvybei? Tuo tarpu skundžia
masi, kad trūksta lietuvių kunigų, tiek 
užsienio lietuviams, tiek okupuotoje Lie
tuvoje. Ar kas gali tuos, svetimuose kraš
tuose veikiančius lietuvius, grąžinti lie
tuvių visuomenei?

Kas nagrinėjo, surinko žinias apie lie
tuvius V. Vokietijoje? Neturint apie tai 
dokumentuotos knygos, ilgainiui gali ding 
ti mūsų tautai labai svarbūs duomenys. 
Ne tik apie Vokietijos lietuvius, bet taip 
pat apie Anglijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Italijos, Austrijos, Danijos, Belgijos. Olan
dijos, Škotijos ir kitų valstybių lietuvius. 
Tokie duomenys galėtų būti išspausdinti 
ir paskleisti įvairiose bibliotekose ir tarp 
lietuvių.
Lietuvių literatūra vokiškai

O kiek kultūriniai nuveikė, sakysime, 
Vokietijos lietuviai? Kiek Vakarų Vokie
tijoje išversta ir vokiečių kalba išleista 
lietuvių autorių knygų? Kas tuo rūpinasi? 
Ar niekas nesirūpina?

Vilniuje leidžiamas „Literatūra ir Me
nas“ nr. 19 (1954), 1984 gegužės 12 d. lai
doje rašo, kad Rytų Vokietijoje neseniai 
išleista knyga „Litauische Poesie aus

popiežiaus Jono Pauliaus U sveikinimo 
telegrama.

Šv. Mišių metu giedojo seserų dorotie- 
čių choras. Po Mišių Lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijoje buvo vaišės.

zwt‘. Jahrhunderten“. Berlin, „Volk unu 
Welt“, 1983. Duodama tos knygos įverti
nimas, palyginimai lietuvių kalba poezi
jos ir jos vertimai vokiečių kalba, kaip 
išspausdinta toje knygoje. Rašinio autore 
Grasilda Blažienė knygą įvertina gerai.

Užsimena apie lietuviškų knygų verti
mus į vokiečių kalbą. Sprendžiant minė
to straipsnio žiniomis, Rytų Vokietija i 
savo kalbą (aišku, vokiečių kalbą) ver
čia knygas iš 75-kių kalbų. Skaičiaus at
žvilgiu pirmauja rusų k. knygų vertimai. 
Kas eina antrąja? Spėkite. Nustebau, bet 
antroje vietoje, tuoj po rusų kalba kny
gų vertimų, eina vertimai iš lietuvių kal
ba knygų! Jei tikrai taip, tai lietuvių kal
ba knygos yra pasiekusios impozantišką 
vietą, viršijančią už mus didesnes tautas. 
Minėta autorė minėtame straipsnyje rašo:

„Lietuvių literatūra (ypač proza) pel
nė VDR leidyklų ir skaitytojų simpatijas. 
Ligi 1984 m. čia išleista 50 lietuvių auto
rių knygų. Tarp septyniasdešimt penkių 
TSRS nacionalinių literatūrų lietuvių li
teratūros vertiniai užima antrą vietą (pir
mauja rusų literatūra“)!

Įdomu, kiek iš lietuvių kalba parašytų 
knygų išspausdino Vakarų Vokietijos kny
gų leidyklos? Vakarų Vokietija didesnė, 
gausesnė žmonių skaičium už Rytų Vokie
tiją, tai turėtų, proporcingai imant, tokių 
vertimų turėti daugiau. Ką apie tai gali 
pasakyti Vakarų Vokietijoje gyvenantie
ji lietuviai?

Šiaip ar taip, bet jeigu išspausdinta vo
kiečių kalba, tai tos knygos, anksčiau ar 
vėliau, pasklis ir kitose valstybėse, kur 
žmonės skaito vokiškai, kaip Vakarų Vo
kietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. Be abe
jo, vokiškai moka daugelis žmonių kituo
se kraštuose, nebūtinai vokiškos kilmes. 
Lietuvių literatūra darosi tarptautinė li
teratūra, netgi pačių lietuvių nustebimui.

Kodėl vokiečiai taip domisi lietuvių 
autoriais? Apžvalgininkė samprotauja, 
kad tam yra seno, istorinio pagrindo, pra
dedant Donelaičio „Metais“, Goethes dė
mesiu lietuvių dainoms, Kanto pagarba 
lietuvių kalbai, Bobrovskio ir kitų vokie
čių kalba paskelbta kūryba, einančią iš 
kartos 'į kartą, iš metų į metus.

Tenka džiaugtis, kad atsiranda tiek as
menų, puikiai mokančių lietuvių ir vokie
čių kalbas, metų metais verčiančių ir su
randančių vokiečių leidyklas tokias kny
gas spausdinti. Smagu, kad atsiranda vo
kiečių skaitytojų, kurie apie jas parašo 
recenzijas.

O kaip Vakarų Vokietijoje gyvenantie
ji lietuviai, ar vokiečiai, tas dvi kalbas 
puikiai mokantieji? Ar jie nesurastų vo
kiečių leidyklų? Manytina, reikėtų versti 
užsienyje gyvenančių lietuvių rašytojų 
knygas, nes čia „kitas pasaulis“. Nors 
kalba ta pati: mums — lietuvių, jiems — 
vokiečių. Kęst. Gardinas

RELIGIJA AMERIKOJE
Amerikiečiai yra labai religingi: net 90 

procentų JAV gyventojų tiki į Dievą. Tai 
paaiškėja iš amerikiečių statistikos insti
tuto Gallup paskelbto raporto „Religija 
Amerikoje 1984-ais metais". Apie 60 pro
centų amerikiečių tikinčiųjų reguliariai 
lanko bažnyčią. Amerikiečių tikinčiųjų di
džioji dauguma meldžiasi ir tiki maldos 
veiksmingumu, trokšta, kad jų vaikai bū
tų religiniai auklėjami ir norėtų, kad re
ligijai būtų užtikrintas svarbesnis vaid
muo visuomeniniame gyvenime. Amerikie
čiai pasitiki Bažnyčia labiau negu bet ku
ria kita viešąja institucija ir vis labiau 
yra įsitikinę, kad ne mokslas, o religija 
yra pajėgi duoti atsakymą į didžiuosius 
šiuolaikinio pasaulio klausimus. Raporte 
pažymima, kad vis daugiau žmonių sie
kia dvasinėmis vertybėmis pagrįsti savo 
gyvenimą. Tikintys žmonės, rašoma rapor
te, jaučiasi labiau patenkinti gyvenimu, 
yra laimingesni ir tolerantiškesni kitų 
žmonių atžvilgiu.

ATSAKYMAS VYTAUTUI ŽEIMANTUI
1984 m. sausio 17 d. „Tiesoje“ bu

vo išspausdintas V. žeimanto straips
nis „Klerikalai hitlerininkų tarnybo
je“.

Ką žeimantas laiko klerikalais? 
Kokias tarnybas jie ėjo pas hitlerinin
kus?

Žeimantui pirmiausia parūpo vysk. 
Vincentas Brizgys. Mat jis per Vati
kano radiją kalba į lietuvių tautą, guo 
džia ir stiprina persekiojamus už ti
kėjimą 'lietuvius.

Žeimantas dejuoja, kad hitlerininkai 
buvo numatę užpulti Tarybų Sąjungą 
(Hitlerio direktyva „Barbarosa“), bet 
prieš tai TSRS ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministrai (Molotovas ir Ri
bentropas) pasirašė slaptą sutartį pa
sidalyti kai kurias Vakarų Europos 
valstybes, jų tarpe Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Autorius mini ir kitą hitlerininkų di
rektyvą „Žaliasis aplankas“, t.y. TS 
R S ekonominio apiplėšimo planą. Ta
čiau nepaminėjo, ką Hitleris norėjo 
apiplėšti: ar tuos milijonus bintų, ku
riais buvo apsimuturiavę kojas Stali
no nenugalimieji raudonarmiečiai? Ar 
jų šimtasiūles-vatinukes?..

„Ost“ planą turi ir TSRS — pasisa
vinti užgrobtus kraštus, ištremti nepa
klusnius į Sibiro platybes, o likusius 
— surusinti. Taip rusiškasis okupan
tas dabar ir elgiasi.

Žeimantas rašo: .... Geriausi lietuvių
tautos sūnūs kartu su visa tarybine 
liaudimi ėmė ginklą į rankas, stojo į 
žūtbūtinę kovą prieš hitlerinius žmog
žudžius...“ O buvo ne taip. Kai Sta
lino ordos okupavo Lietuvą, pirmą 
kartą užtemo Lietuvai saulė. Bolševi
kiniai okupantai su baisia neapykanta 
tūkstančius lietuvių kišo į kalėjimus, 
dešimtimis tūkstančių trėmė į Sibirą. 
Žeimantas turėtų žinoti Rainių trage
diją, Panevėžio gydytojų ir daugelį ki
tų tragedijų. Dejavo Lietuvos žemė, 
okupantų batų mindoma. Dejavo dvy
lika mėnesių. Tada Lietuvos jaunimas 
dainavo:

...Paklausyki, kiek skundų sesučių 
dainose,

Ir kaip daugel dulkių svetimų ant 
kelio...

JAV organizuotoji darbininkija
Metų pradžioje Vilniuje lankėsi skam

biu JAV-TSRS draugystės nacionalinės 
tarybos delegacijos vardu pasivadinusi 
amerikiečių grupelė. Trumpai apsižvalgiu 
si, ji paskelbė, jog „Tarybų Sąjungoje su 
darytos Visos sąlygos vystytis nacionali
nei kultūrai“ (Gimtasis Kraštas, 1984, nr. 
5). Tokie egzotiški pareiškimai neturėtų 
nieko nustebinti, nes nuo pat jos įsteigi
mo 1943 m. tojS „draugystės“ organizacija 
tebuvo paprasta Maskvos marionetė.

„Draugystės“ delegacijos nariai ypač 
susidomėjo vadinamomis Lietuvos profsą 
jungomis. Tasai jų dėmesys neatsitiktinis. 
Po lenkų „Solidarumo“ sąjūdžio iškilimo, 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos kraštų 
vyriausybės labai susirūpino savo valdiš 
kųjų „profsąjungų“ reputacija ir dar uo
liau pradėjo įtikinėti užsienį, kad tos kom
partijos pagelbinės organizacijos tikrai 
rūpinasi darbininkų reikalais ir nusipelno 
profsąjungų vardo. Toje dvasioje, „Drau 
gystės“ delegacijos nariai Vilniuje apgai
lestavo, kad abiejų šalių pasikeitimas pro 
fesinėmis delegacijomis yra nutrūkęs ir už 
tokią padėtį kalbino amerikiečių profsą
jungų vadovus.

Kokia gi iš tikrųjų organizuotos ameri 
kiečių darbininkijos pozicija komunistinių 
„profsąjungų“ atžvilgiu? Amerikos Darbo 
Federacijos ir Pramoninių Organizacijų 
Kongreso — AFL-CIO — užsienio politika 
remiasi šiuo principu: Amerikiečių prof
sąjungos atsisako kontaktų su bet kuria 
šalimi, kuri .paneigia savo darbininkams 
teisę laisvai jungtis bei organizuotis, ko
lektyviai derėtis su darbdaviais ir strei
kuoti". Amerikiečių darbininkijos vado
vybės nuomone, tokie kontaktai (1) šutei 
kia valstybinėms darbdavių profsąjun
goms neužtarnautą moralinį orumą ir pa 
deda jas įteisinti visuomenės akyse, (2) 
klaidina laisvojo pasaulio darbininkus, ku 
riuos mėginama įtikinti, kad jie priimtų 
kompartijos valdomas organizacijas kaip 
tikras profsąjungas, (3) palengvina komu 
nistams infiltruoti laisvąjį pasaulį ir ja
me plėsti savo diversinę veiklą, ir (4) 
padeda sovietinio imperializmo ekspansl 
jai.

Po II-jo pasaulinio karo organizuota 
amerikiečių darbininkija laikė savo ypa
tingu uždaviniu mobilizuoti demokratines 
pajėgas visame pasaulyje prieš totalitariz 
mo grėsmę. Amerikiečių darbininkų or
ganizacijos padėjo demokratinėsns prof
sąjungoms užsienyje įsitvirtinti ir pasl-

O kai birželio 22 d. Lietuvos parti
zanų užimta Kauno radijo stotis pra
nešė, kad prasidėjo karas, ne tik vysk. 
Brizgys, bet ir visa Lietuvos liaudis 
džiaugėsi ir jautėsi „laimingi kaip 
sapne“. Mačiau, kaip viena mokyto
ja, tą atmintiną sekmadienio rytą iš 
džiaugsmo stryktelėjusi ant stalo, pra
dėjo šokti.

Užkliūva Žeimantui ir tėvas jėzui
tas Kipas. Jį vadina gestapininku. Aš 
nežinau, kad vokiečių gestapas būtų 
verbavęs kunigus su jais bendradar
biauti, bet nėra Lietuvoje turbūt nė 
vieno kunigo, kurio nebūtų verbavę 
čekistai bendradarbiauti Stalino, Chruš 
čiovo, Brežnevo, Andropovo labui. Tai 
žino visi Lietuvos vyskupai ir kunigai.

žeimantas piktinasi, kad „vysk. 
Brizgys kartu su aukštaisiais Lietuvos 
dvasininkais bei kitais buržuaziniais 
šulais pasiuntė Hitleriui sveikinimo te
legramą, kurioje vadino jį „didžiuo
ju išvaduotoju.“ Per 11 pasaulinį karą 
žuvo daugiau negu 20 mil. T. Sąjun
gos žmonių, o Stalinas išžudė, mano
ma, net 60 mil. šiam didžiajam žmog 
žudžiui priverstines sveikinimo teleg
ramas siuntė net vaikų darželiai... Žei
mantas tuo nesipiktina. Jis toliau ko
neveikia vysk. Brizgj: „...vieną dieną 
jis pajuto, kad vežimas jau braška ir 
byra, kad jis važiuoja per liaudies ne
apykanta degančią žemę.“ Ir todėl, 
pagal Žeimantą, vysk. Brizgys pasi
traukė į Vakarus. Į ten pasitraukė ne 
tik vysk. Brizgys, bet ir arkivyskupas 
Skvireckas, vysk. Būčys ir daugelis ki
tų. Žeimantas nematė, kas dėjosi, bol
ševikams artinantis prie Žemaitijos. 
Visas Vokietijos pasienis atrodė tarsi 
sujudęs skruzdėlynas. Tūkstančiai 
pėsčių, dešimtys tūkstančių vežimų 
laukė, kada vokiečiai atidarys sieną, 
ir jie galės pabėgti nuo raudonojo oku 
panto.

Teisingai elgėsi Lietuvos vyskupai, 
persikeldami į Vakarus. Jie žinojo, 
kaip bolševikai sušaudė Ubiškės kle
boną kun. Vanagą,Viekšnių kleboną 
kan. Novickį, Kuršėnų kleb. kan. 
Dambrauską, Joniškio gimnazijos ka
pelioną kun. Bacevičių, vysk. Borisevi- 
čių ir daugelį kitų.

priešinti komunistų ardomai veiklai. Ame 
rikiečių darbininkija taip pat stengėsi In
formuoti pasaulį apie komunizmo totali
tarinį pobūdį ir paneigti komunistinėms 
profsąjungoms teisėtumo aureolę.

Amerikiečių organizuotos darbininkijos 
vaidmuo žinomas ir Rytų europiečiams. 
Netrukus po savo atvykimo į Vakarus, A. 
Solženycinas pasakė kalbą JAV profsą
jungų suvažiavime. Joje rašytojas pasakė: 
„Amerikiečių darbininkijos sąjūdis nie
kad nesileido būti apakinamu ir atsisakė 
laikyti vergiją laisve. Visų pavergtųjų var 
du aš jums už tai dėkoju. Kai žodžio 
.laisvė1 reikšmę pamiršę Vakarų liberali
niai intelektualai ir išminčiai tvirtino, 
kad Sovietų Sąjungoje visai nėra koncen 
tracijos stovyklų, Amerikos Darbo Fede
racija 1947-ais metais išspausdino sovie
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Toliau Žeimantas rašo: „Todėl tiek 
suklaidintų žmonių paguldė gaivas, 
tiek jaunuolių atkakliai besipriešinan
čių įvairiausioms bažnyčios tėvų pa
laimintoms mobilizacijoms, buvo iš
vežta iš gimtinės į hitlerinę katorgą, 
tiek praliejo ašarų motinos ir seserys.“ 
Bet mes prisimename, kaip bolševi
kams antrąkart sugrįžus į Lietuvą, 
apie 60 tūkstančių Lietuvos jaunuolių 
išėjo partizanais į miškus, kaip čekis
tai su savo parankiniais, keršydami 
partizanų šeimoms, degino jų sodybas, 
gaudė, vežė, trėmė gyvulių vagonuo
se tauriausius lietuvius tik ne į hitleri
nę, bet į stalininę katorgą. Tūkstan
čiai lietuvių atsidūrė bolševikinės mir
ties stovyklose: Čitoj, Intoj, Uchtoj, 
Vorkutoje, Krasnojarske, Karagandoj, 
Taišete, Čeliabinske, Dudinkoj, No- 
rilske, Magadane, Verchojanske ir 
daugelyje kitų Sibiro vietų.

Tikram lietuviui, tiek hitlerininkai, 
o tuo labiau sovietiniai bolševikai, yra 
okupantai. Vokiečių okupacijos me
tais lietuvių liaudis apie šiuos abu oku 
pantus buvo sukūrusi ketureilį:

Dvi birbynės — vienas tonas.
Čia Berlynas, ten Maskva. 
Viens raudonas kaip šėtonas, 
Kitas rudas kaip šuva.

(„Aušra“ Nr. 41, 1984)

PAGERBTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Praėjusį kovo mėn. Montrealio lietuvis 
mokslininkas prof. Vytautas Povilams bu
vo apdovanotas Kanados Mikrobiologų 
Draugijos 1984 metų premija.

Prof. Povilanis gimė 1921 m. Kaune. 
Vytauto Didžiojo Universitete gavo medi
cinos daktaro diplomą. 1944 metais pasi
traukė į Vokietiją ir vėliau Paryžiuje 
pradėjo dirbti Pasteuro Institute asisten
tu pas garsųjį prancūzų profesorių Pier
re Lepine, virusinių ligų (poliomelito, 
gripo ir kit.) skiepų tyrimo skyriuje.

1949 m. Dr. Povilanis emigravo 'į Kana
dą. Montrealio mieste pradėjo savo darbą 
vietinio Universiteto Medicinos Fakulte
to naujai organizuojamam Mikrobiologi
jos Institute. Jis ten sukvietė nemažą skai 
čių jaunų Kanados mokslininkų. Nuo to 
laiko tęsė savo darbą kaip to Instituto ty
rimų direktorius, o vėliau kaipo universi
teto rektorius. Per tuos ilgus metus iš-
spausdino bene 128 savo straipsnius ir 
brošiūras. Jis yra Kanados Karališkosios 
Mokslo Draugijos narys ir dažnai atsto
vauja Kanadą tarptautiniuose suvažiavi
muose. Buvo net pakviestas Vilniaus Uni
versiteto skaityti ten paskaitas. Šiais me
tais Dr. Povilanis išėjo į pensiją ir ta pro
ga Montrealio Mikrobiologijos Institutas 
jį pavadino Quebeco virologijos tėvu.

— Paskutinieji statistiniai duomenys ro 
do, kad Lenkijoje pastoviai auga dvasinių 
pašaukimų skaičius. Praėjusiais metais 
Lenkijos kunigų seminarijose mokėsi 
7,680 auklėtinių. Naujų kunigų buvo įšven 
tinta 731. šiuo metu iš viso krašte yra 
21,643 kunigai.

tinių konclagerių žemėlapį. Visų tuometi
nių kalinių vardu aš už tai dėkoju Ameri
kos darbininkų sąjungai“. (ELTA)
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Manchesteris
SUKAKTUVINĖ FILATELISTŲ

PARODA
Svarbus filatelinis įvykis atsitiko Man- 

chesterio lietuvių klube spalio mėn. 29-30 
dienomis. Filatelistų Draugija „Vilnius“ 
suruošė Lietuvos pašto ženklų, pinigų ir 
tautinių audinių parodą Draugijos dešimt 
metų gyvavimo sukaktuvėms paminėti.

Paroda tęsėsi dvi dienas ir nors Drau
gijos nariai S. Lauruvėnas, K. Minutas ir 
H. A. Vaines joje su savo lietuviškais paš
to ženklais ir dalyvavo, parodos garbė, 
be abejonės, priklausė L. Purui, kuris 
lankytojus domino ne tiktai pašto ženklų 
eksponatais, bet ir dideliu skaičium Ne
priklausomos Lietuvos vokų su specialiais 
ženklais, su įvairiausiais antspaudais ir 
kai kurie iš jų labai reti Ir vertingi.

V. Motuzą, kaip ir visada, prie parodos 
prisidėjo lietuviškomis monetomis ir bank 
notais. Kai kurios vidurinių amžių ver
tingos lietuviškos monetos pritraukė už
sitarnauto dėmesio.

Draugijas pirmininkė R. Popikienė šį 
kartą savo ženklų nerodė, 'bet parodos 
lankytojus žavėjo pačios pagamintais tau
tiniais audiniais, lėlėmis, papuoštomis lie
tuviškais tautiniais drabužiais ir labai 
gražiai išdekoruotais kiaušiniais. Ant pa
rodos salės sienų kabojo lietuvių dailinin
ko Bugalliškio orginalūs paveikslai.

Negalima, žinoma, nepaminėti filatelis
tų pobūvio, kuris klubo patalpose įvyko 
šeštadienio vakarę. Jame dalyvavo filate
listas ir Draugijas narys kun. V. Kamai- 
tis, didelis lietuvių filatelistų draugas, ir 
Lietuvos pašto ženklų specialistas dr. j. 
Pilcher su žmona ir gražus lietuvių būre
lis. Pirmą alkį ir troškulį numalšinus, 
Draugijos pirmininkė R. Popikienė pakvie 
tė Draugijos sekretorių pasakyti kelis 
žodžius apie švenčiamas sukaktuves. 
Trumpoje kalboje H.A. Vaines paminėjo 
Draugijos atsiekimus per paskutinius de
šimt metų ir nušvietė planus ir viltis 
ateičiai.

Šių 'įvykių reportažas nebūtų pilnas, 
jei padėka nebūtų duota A. Podvolskienei 
ir S. Lauruvėnui už labai įvairaus ir ska
naus pobūvio maisto pagaminimą.

Susumuojant galima tikrai pasakyti, 
kad Lietuvių Filatelistų Draugija „Vil
nius“ savo dešimtmečio sukaktuves pa
minėjo ne tiktai šauniai, bet ir labai sėk
mingai. H.A.V.

NE TA PAVARDĖ
„E. Lietuvio“ Nr. 36 išspausdintame 

aprašyme apie Tautos šventės minėjimą 
Manchesteryje buvo pažymėta, kad dai
navo G. Ivanauskienė. Dabar mums pra
nešė, kad dainininkė iš tikrųjų buvo G. 
Ališauskienė.

KAS—KADA —KUR
Lietuvių kultūros instituto suvažiavi

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

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

DBLS Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

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. 
Sįporto ir Soc. klube.

AUKOS TAUTOS FONDUI
D. Gintas — 2.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

B. Kijauskas aukojo 10.00 sv. Vasario 
16 gimnazijai ir 10.00 sv. Lituanistikos 
Katedrai.

Už aukas dėkoja Centro V-bos iždinin
kas.

DBLS TARYBOS POSĖDŽIO 
PAPILDOMAS PAAIŠKINIMAS

I Tarybos posėdį, kuris įvyks spalio 
20 d. Derby, 1.30 vai. p.p.. Ukrainiečių 
klubo patalpose, 27 Charnwood St., kvie
čiami visi DBLS skyriai ir visos organi
zacijos. Prašome atsiųsti savo atstovus.

Visiems išsiųsti pakvietimai, tačiau ne
gavus laiku naujųjų DBLS skyrių pirmi
ninkų adresų, kai kurie iš jų gal nebus 
gavę pakvietimų. Už nesklandumus atsi
prašau, nors .tai 'įvyko ne dėl mano kal
tės. J. (Levinskas

DBLS Tarybos sekretorius

Londonas
RAŠYT. B. DAUNORAS LIGONINĖJE
Buvęs „Europos Lietuvio“ ir kitų laik

raščių redaktorius, rašytojas Bronius Dau 
noras, po operacijos sveiksta ligoninėje. 
Neužilgo grįš į namus.

KALĖDINIS BAZARAS
Gruodžio mėn 1 d., Latvių Namuose 

Londone, įvyks Tradicinis pabaltiečių mo
terų kalėdinis bazaras, kuriame „Dainava“ 
rengia lietuvišką stendą.

Prašome mielus tautiečius talkon. Lie
tuviškam stendui reikalingi tautinių mo
tyvų darbeliai, juostos, paduškėlės, me
džio dirbiniai, gintaras ir kt. Be to, labai 
reikia fantų loterijai (tinka įvairios 
smulkmenos). Loterija duoda geriausią 
pelną.

Malonėkite dosniai atsiliepti į mūsų 
prašymą.

Remdami „Dainavą“, padėsite ligo
niams, seneliams ir kitiems pagalbos rei
kalingiems žmonėms. Dalis metinio pel
no skiriama jaunimui ir kitokių lietuviš
kų organizacijų paramai.

Daiktus, pinigines aukas prašome siųs
ti Iki lapkričio 20 d. šiuo adresu: „Daina
va“ 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT.

Daina vietės

VAKARONĖ LIET. NAMUOSE
Jau keli metai, kaip Londone vyksta 

ypatingi diskusijų vakarai—Vakaronės. Jo 
se dalyvauja įvairaus .amžiaus Ir išsilavi
nimo žmonės. Vakaronių tikslas: jaukioje 
nuotaikoje pabendrauti ir pasikalbėti vie
nu ar kitu mums rūpimu klausimu.

Tokia Vakaronė įvyks Liet. Namuose, 
Londone, š.m. lap. 17 d. 7.30 vai.

Diskusijų tema bus: „Aš NORIU BŪTI 
LIETUVIU, BET MANO TĖVAS NELEI
DŽIA“.

Pagrindiniai kalbėtojai: Vidas Puodžiū
nas, Vladas Dargis ir Jaras Alkis.

Dalyvauti gali jauni ir seni, ir apie sa
vo dalyvavimą praneša Gajutei O'Brien 
Tel. 01-539 6749.

įėjimas laisvas, .bet kiekvienas dalyvis 
atneša ką nors iš maisto ar gėrimo.

Kviečiame visus iš Londono ir provin- I 
cijos. Rengėjai I

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Praėjusį šeštadienį Lietuvių Namuose 

buvo šaunus vestuvių balius. Lietuvišką 
šeimą sukūrė Tautvydas Lekavičius ir 
Veronika Vilimaitė. Sutuokė kun. A. Gė
ry ba.

LIETUVIŲ KLUBO FUTBOLO 
KOMANDA

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio 
klubo nariai rugpjūčio mėn. įkūrė savo 
futbolo komandą, kuri vadinasi „Lithua
nian Victoria F.C.“. Tuo tarpu futbolo 
klubui priklauso apie 20 narių. Komanda 
priimta į Londono Futbolo Sąjungą ir žai
džia Haokney and Leyton futbolo lygoje 
— 4-je divizijoje. Rugsėjo 23 d. komanda 
žaidė savo pirmąsias rungtynes prieš stip 
niausią divizijos komandą „The Kings 
Arms" (pralaimėjo 2-1).

Kol kas uniformos spalva yra mėlyna- 
balta, .bet jau planuojama, kai tik atsiras 
lėšų, pakeisti į geltona-žalia-raudona.

LIETUVIŠKAS KOPŪSTŲ IR DEŠRŲ 
VAKARAS

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

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

sekretorių klube.
Prie lietuviškos kaimiškos polkos, sve

čiai nemokamai bus pavaišinti kopūstais 
ir dešrom.

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.

25-OJI
Kas daug dirba, tas ir visokių jubilie

jų susilaukia. Evangelikų kapelionas Va
sario 16 gimnazijoje kun. Fr. Skėrys vos 
spėjo atšvęsti 65-ąjį gimtadienį ir štai jau 
suruošė 25-tą, sukaktuvinę, Ištisos dienos 
iškylą. Su savo kelionėmis jis yra aplan
kęs visas pietų, vakarų ir vidurio V. Vo
kietijos žymiąsias vietas su jų kultūri
niais bei religiniais paminklais ir kitais 
dėmesio vertais objektais. Porą kartų 
buvo pervažiavęs net Prancūzijos sieną.

Šiemetinei kelionei kun. Fr. Skėrys pa
rinko rugsėjo 23 — sekmadienį. Keliauti 
buvo pakviesti' visi mokiniai bei mokyto
jai ir gimnazijos personalas bei talkinin
kai. Dėl įvairių priežasčių ne visi galėjo 
važiuoti, bet vis tik susirinko 74 asmenys. 
Saulėtas rytas žadėjo gražią dieną, nors 
•radijas visą laiką pranešinėjo žvarbų orą 
su lietumi.

Dar prieš 9 vai. pilnas dviejų aukštų 
autobusas linksmai nusiteikusių tautiečių 
išriedėjo iš Romuvos kiemo. Klegėjo juo
kas, pasigirdo ir muzika. Pirmoji sustoji
mo vieta — universitetinis Heidelbergo 
miestas. Jame užtiksi studentų iš visų 
pasaulio kraštų. Nemažai ir lietuvių vra 
trypusių jo auditorijų suolus. Tikrai ke
letas, o gal net ir keliolika jų yra čįa 'įsl1- 
giję įvairių mokslų doktoratus. Bet 
šios dienos kelias vedė ne į gausius uni
versiteto rūmus, kurie šventadieniais net 
ir turistams uždari, bet į garsiąją pilį.

Siauromis vienos krypties gatvelėmis 
pamažu kopdamas į kalną, autobusas sa
vo krovinį privežė prie pat pilies vartų, 
kur jau savo keleivius buvo išlaipinę 25 
autobusai ir daugybė lengvųjų automobi
lių. Piliai ir jos sodams su įvairiais pa
statais apžiūrėti šios dienos kelionės pla
ne skirta tik liesa valanda. Reikia skubėti.

Pilis statyta visą šimtmetį — 1400-1500 
m., buvusi sugriauta ir vėl atstatyta. 
Visus stebina jos didingumas — apimtis, 
išplanavimas, nuostabi anų laikų statybos 
technika, architektūra, 'įvairių skyrių pa
skirtis, įskaitant ne tik gynybinius kana
lus ir bokštus, ir kunigaikščių gyvenamus 
rūmus, puotų sales, o tajp pat ir belais
vių kameras. Nė vienas nepraleido neap
lankęs milžiniškos vyno statinės, talpi
nančias 222.000 litrų smagiai nuteikiančio 
skystimėlio. Į jos viršų pasikelįaima ir nu
sileidžiama puošniais ąžuoliniais laipte
liais. (Kitoje, mažesnėje statinėje telpa 
45.000 litrų vyno. Ji jr dabar naudojama. 
Čia pat galima paragauti to gėrimėlio, ži
noma, ne kelių šimtmečių senumo. Iš sta
tinės pravestas vamzdis į žemesniame 
aukšte įrengtą svetainę.

Iš pilies terasas atsiveria žavus vaizdas 
į jos apačioje esančius universiteto rū
mus, į Neckarą su jo tiltais, laivais ir 
šlaitais ir į visą Heidelbergo miestą su 
jo gatvėmis, bažnyčiomis ir kitais pasta
tais. Kuo labiausiai garsus Heidelbergas? 
Tikriausiai ne tuo, apie ką čia rašyta. 
Kiekvienas ir vokiečių kalbos neįkandan
tis jums padainuos — In Heidelberg hab' 
ich meta Herz verloren. šiandien nė vie
nas mūsiškių čia širdies neprarado. Kad 
ši laimė ar nelaimė ištiktų, turbūt reikia 
klek ilgiau pakvėpuoti Heidelbergo oru, 
palankytS studentiškas smukles, diskote
kas.

Taigi visi dar sveikomis širdimis Nec- 
karo pakrantėmis, stebėdami pro autobu
so langus slenkančius jo šlaitus, nusags
tytus dailiomis vilomis ir pilaitėmis, upe 
plaukiančius laivus ir pašlaitėse susibū-

ŠVEICARIJA
TARPTAUTINĖ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ ZUERICHE

Rugsėjo 27-29 d. dienomis vėl galėjo
me mieste grožėtis įspūdingai suruoštu ir 
didelio pasisekimo susilaukusiu tarptau
tinių tautinių šokių festivaliu. Įžanginia
me žodyje miesto burmistras pasidžiaugė 
šituo plataus masto ir aukšto meninio ly
gio kitataučių ir šveicarų susitikimu. Jis 
paminėjo, kad tarp Zuericho kantono gy
ventojų esame ne mažiau kaip 138 tautų 
atstovų. Šį kartą šioje trijų dienų šventė
je dalyvavo 12 tautų grupės, jų tarpe ne 
tik iš Europos, bet ir iš Tolimųjų Rytų. 
Lietuvą ypač gražiai ir grakščiai repre
zentavo ponios Joanos Stasiulienės šveica
riškoji mūsų tautinių šokių grupė „Viltis". 
Šis festivalis buvo jau iš anksto spaudoje 
paminėtas, o mieste iškabinti spalvingi 
plakatai patraukė ne tik vietinių, bet ir 
daugelio turistų dėmesį. Tokiu būdu džiau 
gėsi turėję laimės jį pamatyti ir atsitikti
nai Zuerichan atvykę tautiečiai iš JAV, 
Jie buvo nustebinti ne tik entuziastiška 
„Vilties“ grupe, šitokioje meniškoje for
moje perteikiančioje mūsų tautos kultūrą, 
bet ir išvydę, jiems ir didžiuliame forma
te ruošiamose lietuvių tautinių šokių 
šventėse, dar nematytą seną, archaiškais 
simboliais turtingą mūsų liaudies šokį. 
Palankiam, saulėtam rudens orui esant, 
šventė ir šį kartą galėjo ne tik vakarais 
kultūrinių parengimų salėj vykti, kuri bu
vo perpildyta susižavėjusios publikos, bet 
Ir dvejose miesto aikštėse. 280 jaunų, 
įvairiaspalviais tautiniais drabužiais pa
sipuošusių šokėjų eisena svarbiausiomis 
miesto gatvėmis buvo palydėta jau iš anks 
to susirinkusių žiūrovų plojimais. J.P. I

IŠKYLA
riavusius stovyklautojus bei meškerioto
jus, pamažu kilome į Odenvvaldą. Necka- 
ras — vandeninga ir gražiai sutvarkyta 
upė, tinkama laivininkystei. Ja plaukioja 
nemaži keleiviniai ir krovininiai laivai. 
Tarp Stuttgarto ir Heidelbergo jie turi 
perplaukti per 20 ‘užtvankų vartų arba 
pralaidų (šliužų). Įdomu buvo stebėti ir 
tas užtvankas su laivų pralaidomis.

Sekantis kelionės tikslas —Eberstadto 
akmens varveklių olos. Jos pasiektos va
žiuojant be sustojimo pro Dielsburgą, ant 
aukštos kalvos pilies siena apsitverusį ir 
sena pilimi pasipuošusį kaimą, pro ketu
rių pilių Neckarsteinacho miestą, šilto
mis mineralinėmis maudyklomis Išgarsė
jusį Eberbachą, oro kurortu apsiskelbusį, 
nors gausios pramonės Mosbachą. Atvy
kę į Eberstadtą turėjome konstatuoti, kad 
ir radijo pranešinėjamos oro prognozės 
kartais nemeluoja — pradėjo lyti. Laikro
dis rodė 12 vai. (Papietavę iš gimnazijos 
virtuvės pasiimtais muštos mėsos keps
niais, sumuštiniais ir obuoliais, nedelsda
mi pasukome į olas, apie kurias būriavosi 
gausios grupės kitų keliautojų.

Jei Heidelberge susidurta su keleto 
šimtečių kūryba, tai čia teko stebėti per 
milijonų metų pačios gamtos sukurtas 
grožybes. 460 Eberstadto kaimo gyvento
jų Iki 1971 galo nei nenujautė, kokį ne
paprastą turtą slepia jų žeme. Kalvoje 
už kaimo buvo įrengta akmens skaldykla, 
kur viena statybos bendrovė gamino me
džiagą keliams tiesti. 1971 gruody, sprog
dinant akmens uolą, atsivėrė žemyn ir 
gilyn vedąs urvas. Radiniu susidomėjo ne 
tik savivaldybės, bet ir mokslo įstaigos. 
Pradėjo plūsti tyrinėtojai. Radinį garsino 
laikraščiai, radijas ir televizija. Ir buvo 
kas garsinti. Iki 1971 m. Ilgus amžius 631 
m. ilgumo ola buvo hermetiškai uždara: į 
ją nepateko joks gyvas daiktas ir netruk
dė kūrybinio gamtos darbo. Tik 1972 ji 
buvo atidengta nustebusiai žmogaus akiai.

Stebimės sakais, per šimtmečius pavir
tusiais 'į gintarą. Dar daugiau tenka ste
bėtis matant kalkakmenį, per milijonus 
metų virtusį puošniais stalaktito varvek
liais. Neteko pastebėti, kad jie, kaip gin
taras, būtų panaudoti puošmenoms gamin
ti.

1972 vietos administracija suuodė, kad 
radinys ne tik išgarsins Eberstadtą, bet ga 
Ii duoti ir gražaus pelno. Ji olą pritaikė 
masiniam turistų lankymui: viduje iš
grindė takus, įrengė apšvietimą, o visa 
kita paliko taip, kaip gamta sukūrė.

Stebint akmens varveklius atrodo, lyg 
vaškas nuo lubų ir sienų lašėtų, pa
virsdamas nuostabiais pavidalais. Pagal 
jų išvaizdą suteikti vardai: Baltoji Ebers
tadto mergelė, vestuvių tortas, dramblio 
straublys, bananų kekės, vargonai, sakyk
la, krioklys ir t.t. Vieni varvekliai nuo lu
bų laša žemyn, tai stalaktitai, o kiti nuo 
žemės auga aukštyn, tai stalagmitai. Visi 
savo išvaizda ir spalva panašūs į gintarą. 
Tik tokio dydžio gintarų turbūt nėra. 
Kai kurie jų net 3-4 m. Yra ir adatos plo
numo stalaktitų. Sako, kad per tūkstant
metį paauga 1 cm. Urvo apžiūrėjimas su 
vadovu (kitaip neįleidžiama) trunka 45 
min. Grindinys šlapias, vietomis slidus; 
kai kur tenka net susikūprinus eiti. Kios
ke gaunamas trumpas prospektas (galima 
pirkti ir brošiūrą su platesniu aprašymu) 
baigiamas: „Dar prieš žmonijos atsiradi
mą gamta sukūrė paminklus, liudijan
čius Kūrėjo valią, į kuriuos mes šiandien 

LENKIJA
ŠCECINO LIETUVIŲ VEIKLA

LVKD IŠčecino ratelis išleido biuletenį 
Nr. .12, kuriuo praneša savo nariams apie 
ratelio valdybos darbus.

Šių metų vasara 'Lenkijoje buvo lietin
ga, todėl prie Dariaus-Girėno paminklo 
miške gražiai augo žolė. Paminklo prižiū
rėtojas Julius Sanvaitis, o kartais ir ra
telio pirm. J. Žaliapienis turėjo daugiau 
darbo pjauti žolę. Tuo pat laiku teko tvar
kyti gėlynus.

Ratelis gavo iš Jurgio Pyrago (Vokieti
ja) 250 dol. auką paminklo priežiūros pa
matams. Ratelio narys inž. Vytautas Že
maitaitis ruošia projektą mažam nameliui, 
kuri numatoma pastatyti miške prie urė
do sodybos. Namelis bus liet, tautiniame 
stiliuje ir jame įrengtas mažas Dariaus- 
Girėno muziejus ir poilsio kambarys pa
minklo prižiūrėtojui. Šiuo metu ruošiamas 
projektas ir sąmata tam pastatui.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Jonas-Vainius Dūda, atvy

kęs į Angliją 1947 m. Jis pats arba žinan
tieji apie j'į prašom pranešti:

Laimutis Dūda,
787 Jane St. APT. 906
Toronto, Canada, M6N 4B7

MIRĖ BRONIUS MIKULSKIS
Rugsėjo 14 d. rastas savo bute miręs 

Bronius Mikulskis. Mirties priežastis dar 
nežinoma. A. P-kis

MIRĖ J. KAMINSKAS
Rugsėjo mėn. mirė Juozas Kaminskas, 

gyv. Škotijoje, Aberdeenshire.

su nuostaba žvelgiame. „Su tokiomis min
timis daugumas lankytojų, ir neskaitę 
prospekto, palieka Eberstadto olą.

Trečia ir paskutinė sustojimo vieta — 
Amorbachas. Į šitą 4.000 gyventojų mies
tuką keliautojus patraukia noras pasigro
žėti gryno baroko stiliaus 1742-1747 ro
mėnų šventovės vietoje pastatyta bažny
čia ir prie jos esančiu buvusiu benedikti
nų vienuolynu su gražuole žaliąja sale ir 
sena bei turtinga biblioteka. Bažnyčioje 
16 vai. buvo ruošiamas viešas varganų 
koncertas. Reikėjo prašyte prašyti įleidžia 
miems su paskutiniais turistais ją apžiū
rėti.

Amorbacho bažnyčia lygintina su kita 
Bavarijos, irgi baroko stilius, kiek mažes
ne, bet dar puošnesne Wies bažnyčia. Ir 
čia baroko stilius lankytojo akiai atsisklej 
džia visu gražumu. Vadovas atkreipė dė
melį i labai gražius per 5.000 vamzdžių 
vargonus, labai gerai išsilaikiusius dide
lės meninės vertės paveikslus lubose ir 
sienose. Dabar vienuolyno rūmai ir baž
nyčia yra kunigaikščio Leiningen šeimos 
nuosavybė. Benediktinų vienuolynas įkur 
tas 734 m. Iš Airijos atvykusių vienuolių. 
Pastatas labai didelis, rūpestingai užlai
komas ir naudojamas įvairiems reika
lams. Trečiame aukšte yra žalioji koncer
tų salė. Joje buvo rengiami vienuolyno 
koncertai. JI panaudojama ir dabar iškil
mingiems koncertams.

Bibliotekos lankytojai gauna ant batų 
užmaunamas minkštais padais šliures, kad 
neapgadintų brangių spalvoto medžio in
krustuotų grindų. Spintose sudėta per 
30.000 senų knygų. Kai kurios labai dide
lės ir senos enciklopedijos ir kiti vertingi 
mokslo veikalai. Galima gauti leidimas 
jai pasinaudoti, bet ‘tik vietoje. Patalpos 
erdvios, stilingos, prabangios.

‘Šios dienos kelionės plane buvo numa
tytas trumpas sustojimas Michelstadte, 
kur norėta aplankyti ant stulpų pastaty
tą miesto rotušę ir gal dar kai ką, bet ne
galint autobusu arti jos privažiuoti ir lie
tui vis labaiu įsismaginant, nuspręsta ke
liauti toliau. Lindenfelse buvo numatytas 
vienos valandos užtrukimas, bet jį pasie
kus, lietus ėmė kibirais pilti. Niekas neno
rėjo nei nosies laukan kišti. Tad bendru 
sutarimu be sustojimo per Bensheimą ir 
Lorschą patraukta tiesiog į Huettenfeldą. 
Sugrįžta valanda anksčiau, negu buvo ža
dėta.

Beveik visi keleiviai Odenwaldą lankė 
pirmą kartą. Ypač mokiniams iš užjūrių 
buvo įdomu susipažinti su gan uždaru 
Vokietijos rajonu. Odenwaldo kalnai aiš
kiai matyti iš Huettenfeldo. Dabar jie ne
beatrodys tokie viliojančiai paslaptingi.

Visi nuoširdžiai dėkojo kun. Skėriui už 
gražią Ir naudingą sekmadienio pramogą. 
Juo labiau, kad visa kelionė visiems bu
vo nemokamai. O pačiam vadovui ji ge
rokai patuštino kišenę.. Diskretiškai pa
tirta, kad Išvykos balansas maždaug taip 
atrodo:

Už autobusą — 1.060,—DM
Už įeigas į Heidelbergo pil'į, į 

varveklių olą ir į Amorbacho bažnyčios 
bei vienuolyno ansamblį po 11.1,—DM 

333,—DM

iš viso išleista 1.333,—DM
Kelionės išlaidoms padengti Iš Pasaulio 

liuteronų sąjungas vokiečių tautinio įga
liotinio Vakarų Vokietijai Bažnyčios ta
rėjo kun. Edmunto Ratz gauta 500,—DM

kun. Fr. Skėrys sumokėjo 833,—DM 
Jis tikisi, kad geradariai Vak. Vokieti

joje ir užjūry palengvins jam tą naštą, 
atsiųsdami aukų. Bendrakeleivis

Sukūrusius lietuvišką šeimą 
'TAUTVYDĄ LEKAVIČIŲ 

IR 
VERONIKĄ VILIMAITĘ 
sveikina ir laimės linki 

DBLS Centrinio skyriaus valdyba

ANTANO KEBLIO KLASIKINĖS IR 
LAISVOS KOMPOZICIJOS DAINŲ 

KASETĖ
„Vilnius Records" išleido dainininko 

Antano Keblio dainų kasetę. Pianinu pa
lydi Ted Lazarus. Muzikinę-orkestrinę pa
lydą sukūrė kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius. Kasetės kaina 10 dol. (per
siuntimas 1.75 dol.).

Užsisakyti galima šiuo adresu: Vilnius 
Records, 2127 rue Guy, Montreal, Quebec, 
H3H 2L9. Canada.

PAMALDOS
Eccles — spalio 14 d., 12.15 val.
Leeds — spalio 21 d., 1 val.
Manchesteryje — spalio 28 d., 12.30 val 
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. Švi 
Širdyje.
Nottinghame — spalio 21 d., 11.15 vai., 
Židinyje.
Derbyje — spalio 21 d., 14 vai.
Wolverhamptone — spalio 21 d., šv. 
Petre ir Pauliuje, 17 vai.
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