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SOVIETINĖJE
SPAUDOJE
GĖDOS DOKUMENTAS
„Tiesa“ spalio 3 išspausdino dvi išnie
kintosios Taikos Karalienės bažnyčios
Klaipėdoje nuotraukas — iš vidaus ir iš
lauko. Tai sukrečiantis tironiškos valsty
bės smurto dokumentas. Tikintieji savo
rankomis ir aukomis, remiami užsienio
lietuvių, pastatė savo šventovę. Ją pa
šventė Taikos Karalienei. Su žmonių tei
sėmis nesiskaitanti tironiška valdžia baž
nyčios statytojus nuteisė, bažnyčią atėmė,
bokštą nugriovė. Komunistiniai „kultūrtiė
gėriai“ čia įrengė filharmoniją.
„Tiesa" džiaugiasi: štai — „kultūros ži
dinio šviesa... prieš 20 metų Klaipėdoje
atvėrė duris LTSR valstybinės filharmo
nijos filialas... Rodydami svečiui unika
lų jūrų muziejų ir akvariumą, gražiai re
konstruotas senąsias gatveles, skulptūrų
parką, klaipėdiečiai būtinai atkreips dė
mesį ir į filharmonijos pastatą...“.
Ačiū „Tiesos“ bendradarbiui Gediminui
Pilaičiui ir fotografams Stubrai ir Aleknąvičiui, 'kad jie atkreipė ir toliau nuo
Klaipėdos gyvenančių laikraščio skaityto
jų dėmesį į šitą smurto ir savivalės sim
bolį. Ką kiekvienas klaipėdietis savo aki
mis mato ir parodyti gali, dabar „Tiesos“
puslapiuose išvydo visi. Ak, kokia vargin
ga tarybinė valdžia, kuri net kuklaus filmarmonijos filialo pastato neturi iš ko
pasistatyti, 'bet turi j.į iš savo dirbančio
sios liaudies pavogti, kad galėtų jos muzi
kinius poreikius patenkinti! Ak, kokia
šviesi valdžia, kuri, jėga išplėšusi iš žmo
nių šventovę, grąžina jiems kultūros ži
dinio šviesą! Stebėkis ir gėrėkis mūsų lai
kų kultūringasis pasauli, regėdamas des
potijos „kultūrtregerių“ siautimą! O gai
la, kad neturime Vinco Kudirkos. Jis tiems
geradėjams būtų suradęs veiksmingą sa
tyros žodį.
J. Vd.

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJAS
KALBA Į LIETUVĄ, LATVIJĄ IR
ESTIJĄ
Šm. spalio 2 d. JAV Senato Komisija
Užsienio Reikalams spaudai pranešė:
„Senato Komisijos Užsienio Reikalams
pirmininkui senatoriui Charles H. Percy
(R-ILL.) paprašius, Tarptautinių Trans
liacijų Žinyba neatidėliojant perkels Pa
baltijo Tarnybų skyrių iš Laisvės Radijo
(Radio Liberty) į Laisvos Europos Radi
ją (Radio Free Europe).
Laisvos Europos Radijas transliuoja
programas Rytų Europos tautoms, o Lais
vės Radijas transliuoja tiktai 'į Sovietų Są
jungą. Todėl, sako Percy, „Pabaltijo Tar
nybų perkėlimas teisingai įjungia šias tar
nybas į Laisvos Europos Radiją sutinka
mai su JAV politika, kuri nepripažįsta
Pabaltijo respublikų įjungimo į Sovietų
Sąjungą“.
Tarptautinių Transliacijų žinybai vien
balsiai patvirtinus perkėlimą, jos pirmi
ninkas Frank Shakespeare pranešė sena
toriui Percy, kad Žinyba buvo stipriai pa
veikta jo nusistatymo, jog šis perkėlimas
„geriau atitiks JAV užsienio politiką“.
Anot Shakespeare, Radio Free EuropeRadio Liberty pirmininkas James Buckley taipgi priėjo išvados, kad šis (Pabalti
jo programų) perkėlimas esąs „tinkamas
ir pageidaujamas“.
Percy pareiškė pasitenkinimą, kad ži
nyba priėmė jo pasiūlymą, pridurdamas,
kad „Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės
yra- saviti, ir Jungtinių Valstijų radijo
transliacijos privalo atitikti jų laisvės ir
apsiprendiimo troškimams. Pabaltijo Tar
nybos priklauso Laisvos Europos Radijo
žinybai“.
Tarnybų perkėlimas reiškia, kad radijo
transliacijos Pabaltijo valstybių klausyto
jams bus pristatomos pakeistu vardu —
„Laisvos Europos Radijo Lietuvių (ar Lat
vių, ar Estų) Tarnyba“. Pabaltijo Tarny
bų tarnautojams taipgi bus prieinami
stambūs Laisvos Europos Radijo tyrimų
šaltiniai. Tarnybų išlaikymo biudžetas ne
bus paveiktas.
Transliacijų į okupuotą Lietuvą perkė
limas 'į Laisvosios Europos Radiją sėk
mingai apvainikuoja ilgametes VLIKo
pastangas atžymėti Lietuvos valstybin
gumą.
(Elta)

PAGALBA AFGANAMS

JAV senatas vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kuria prezidento Reagano administra
cija yra kviečiama veiksmingai padėti af
ganų tautai jos kovose už laisvę. Prieš Af
ganistaną buvo įvykdyta akivaizdi agre
sija, pažymima rezoliucijoje, todėl afganų
tautai privalo būti suteikta reikiama pa
galba.
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RADIJO TRANSLIACIJOS PAVERGTIESIEMS
Komentuodamas Muenchene „Laisvo
sios Europos“ ir „Laisvės“ radijų persi
tvarkymus, spalio 15 d. britų
„The
Times“ rašė:
— Amerikiečių radijo transliacijų sto
čių pakeitimai Sovietų bloko tautoms, iš
pradžių galėjo atrodyti kaip paprastas ad
ministracinis reikalas, o tačiau iš tikrųjų
tai turės svarbią įtaką JAV-Sovietų san
tykiams. Radijo programos Pabaltijo vals
tybių kalbom dabar yra perduodamos
„Laisvosios Europos“, bet ne „Laisvės“
radijo vardu. Tos abi stotys yra Muen
chene, iš kur žinios transliuojamos į So
vietų Sąjungą ir Rytų Europą.
Žemėlapyje mažosios šalys Estija, Lat
vija ir Lietuva pažymėtos kaip vienos iš
penkiolikos sovietinių respublikų. „Lais
vosios Europos“ radijo stotis perduoda ži
nias Rytų Europos Sovietų satelitams. Bet
Pabaltijo kraštai prieš karą buvo nepri
klausomos valstybės, ir didžiosios Vaka
rų valstybės nepripažįsta jų prievartinio
įjungimo į Sovietų Sąjungą. „De facto“
tos valstybės yra Maskvos valdomos, ta
čiau „de jure“ jos turėtų būti nepriklau
somos; Vakarų sostinėse jų prieškarinių
ambasadų Išlikimas liudija liūdną, bet gar
bingą faktą. 1939 metais net pats Sovietų

užsienio reikalų ministras V. Molotovas
pareiškė, kad Maskva neturi jokių terito
rinių reikalavimų, paneigdamas visus
„buržuazinės spaudos“ gandus apie tų res
publikų sovietizaciją. Betgi baisieji masi
niai suėmimai, žudymai ir trėmimai į Si
birą visiems dabar aiškūs.
Muencheno radijo stočių tikslas yra
teikti Sovietų bloko tautoms visokeriopą
tikrą informaciją, kuri ten režimo cenzū
ruojama. Anksčiau tas stotis išlaikė ame
rikiečių ČIA, bet dabar jos jau viešai fi
nansuojamos JAV valdžios, prisilaikant
Helsinkio susitarimo nuostatų. Tačiau
tuos asmenis, kurie administruoja tas sto
tis, puola ne tik Maskva, bet ir kritikuoja
ikal kurie Vašingtono politikai ir žurna
listai, reikšdami susirūpinimą tų translia
cijų nauda patiems JAV-jų interesams.
Kiti iš viso abejoja to nutarimo išmintim.
Stalino pokario politika įjungti į Sovie
tų Sąjungą iš nacių išlaisvintas teritori
jas kaip „liaudies demokratines šalis“, su
kūrė Rytų ir Vakarų Europos ir Centrinės
ir Rytinės dalies gyventojų dirbtinį per
skyrimą. Betgi pareikšti tokį abejojimą
dėl dabartinių politinių padalinimų Mask
vos dominuojamoj zonoj, tuoj Iššauktų
Kremliaus kaltinimus, kad Vašingtonas

NAUJAS TEISMAS
KALĖJIMAS GRESIA LIUDUI DAMBRAUSKUI LIETUVOJE
Lietuvių Informacijos Centras praneša,
kad iš Lietuvos atėjo žinia, jog Liudo
Dambrausko teismas turi įvykti š.m. spa
lio mėnesį. Kaltinimas sudarytas pa
gal BK 68 str., t.y., už antitarybinę veiklą
■ir agitaciją ir grasinama nubausti 7 'me
tais kalėjimo.
LKB Kronika Nr. 63 praneša, kad
1984 m. kovo 20 d. „Liūdo Dambrausko
bute Vilniuje, jo žmonos bute Kaune Ir
sodo namelyje buvo padaryta krata.“
Kratos priežastis neaiški. Dambrauskas
turi .namą Kaune ir dėl darbo Vilniuje
išsinuomavęs butą. Chemijos mokslų kan
didatas Liudas Dambrauskas, gimęs 1921
balandžio 25, buvo tenmolzoliacijos institu
to vedėjuKovo 20 d. apie 8 vai. ryto, į darbą ei
nantį Dambrauską Vilniuje sulaikė KGB
pulk. Liniauskas, kuris liepė jam grįž
ti į butą, nes su juo kaip liudininku nori
pasikalbėti. Prie buto jau laukė 4 kiti sau
gumiečiai. Liniauskas liepė Dambrauskui
parodyti visą jo turimą antitarybinę lite
ratūrą. Kai šis paaiškino, kad jis tokios
neturi, prasidėjo krata. Krata tęsėsi 6 va
landas. Tuo pačiu laiku kratos Dambraus
ko name ir sode Kaune. Antitarybinės li
teratūros nerasta.

Kratos metu saugumiečiai paėmė Damb
rausko mašinėle rašytus 'atsiminimus iš
kalėjimo bei priverčiamųjų darbų stovyk
los. Anot Kronikos Nr. 63, „L. Dambraus
kas Stalino valdymo laikotarpiu buvo nu
teistas mirties bausme, kuri vėliau buvo
pakeista kalėjimu“. Jis kalėjo nuo 1945
iki 1955 metų. Be atsiminimų, saugumie
čiai konfiskavo jo rašomą mašinėlę, ku
rią buvo įsigijęs oficialiu leidimu.
Dambrauškui uždėjo namų areštą ir
kasdien tardė. Balandžio mėn., nuo nuola
tinių tardymų bei grasinimų, Dambraus
ką ištiko tširdies infarktas. Tai jau ant
ras: 1977 m. jis turėjo širdies operaciją.
Nors Dambrauskas buvo paguldytas į li
goninę, jis buvo toliau tardomas. Be kita
ko, ligoninėj patirta, kad Dambrauskas
taip pat serga džiova, šiuo metu jis dar
gydosi.
Vieno tardymo metu Dambrauskas, pri
mindamas Helsinkio susitarimus, reikala
vo grąžinti atsiminimus 'kaip asmenišką
turtą. Pulkininkas Liniauskas atkirto:
„Tu negyveni Helsinkyje, o Tarybų Są
jungoje ir ne Helsinkio, bet Sovietų Są
jungos įstatymai čia galioja“.
Liudas Dambrauskas yra a.a. prel. A.
Jakšto-Dambrausko brolėnas.

NELABŲJŲ SUOKALBIS
PARODA PRIMENA,
Bukovskio Komitetas Amsterdame vis
pagilina savo vaidmenį kovoje už žmo
gaus teises, už nuskriaustas tautas. Jo
„Antrojo Pasaulio knygyne“ vis dažniau
rengiamos parodos. Svariai ir 'įtaigiai
praskambėjo Komiteto surengtas Amster
damo Filharmonijoje vakaras-koncertas,
skiriamas akademiko Sacharovo ir jo
žmonos likimui Gorkio tremtyje. Lietu
viams ypatingai atmintinas „Aušros“ šimt
mečio minėjimas, kur lygiagrečiai buvo
nušviečiami lietuviškos Savilaidos erškė
čių takai.
Šį rudenį olandų dėmesys telkiamas da
toms, susietoms su II pasaulinio karo
pradžia. „Kruvinasis paktas“ — taip pa
vadinta Molotovo-Ribentropo paktui skir
ta dabar rodoma Bukovskio knygyne tu
rininga Ir įspūdinga ekspozicija.
Toji paroda lyg dramatizuota. Prieš
lankytojų akis — fotokadrai ir dokumen
tai, atgaiviną „nepuolimo sutarties“ pasi
rašymą, kuris atvėrė kelią į pragarą pa
sauliniu mastu. Nuotraukose sovietinės ir
nacistinės diplomatijos šefai, dedantieji
savo parašius, plačiai besišypsantis ūsuo
tas žmogus, kurį jo valdomoje milžiniško
je margatautėje šalyje reikėjo vadinti
„vadu ir mokytoju“. Bet tose nuotraukose
nesimato kito tikro pakto bendraautoriaus
— jo veidą pažinojo žmonija iš milžiniškų
reginių su isterizuotomis miniomis.
Sumaniai pasiryžo parodos rengėjai pa
rodyti Hitlerį su Stalinu visoje kandžių
karikatūrų galerijoje, čia Mefistofelis —
Stalinas vedinas Hitleriu — Faustu, čia
jie abudu kaip cirkininkai, apsikeitę sa
vo įprastiniais „žaisliukais“: „fiureris“ su
kūju ir pjautuvu, „vadas ir mokytojas'*—
su hakenkreucu, čia jie abudu susiglaudę
bučiuojasi.
Idiliški meilės vaizdai čia pat atsispin
di fotografijose: įvairiose iškilmėse ir ce
remonijose Sovietų ir nacių kariauna de
monstruoja savo ginklo brolybę.
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KAZIMIERO METAI

1 kelia susidomėjimą Sovietų imperijos su
irimu.
Kai prezidentas Reaganas paskelbė tre
čiąją liepos mėnesio savaitę kaip Paverg
tųjų Tautų savaite, jis pažadėjo atnaujin
ti visas pastangas „remti laisvę, nepri
klausomybę ir tautini; apsisprendimą tų
kraštų, kurie bando išsivaduoti nuo komu
nistinės ideologijos ir iš totalitarinės prie
spaudos“. Tokie „nediplomatiškl“ pareiš
kimai buvo viešai kritikuojami ir, žinoma,
nepasitarnavo pasimatymui su ponu Gromyfku, o, be to, Kremlius ypatingai yra nu
sistatęs prieš transliacijų Sovietų 'blokui
didinimą.
Lietuvos komunistų partijos lyderis
Petras Griškevičius praėjusio mėnesio
plenume kalbėjo apie kovos suaktyvinimą
prieš „buržuazinę ideologiją“ — praeities
pėdsakus, ir prieš „vietinius religijos
ekstremistus“. Jis reikalavo sustiprinti
auklėjimą „internacionalizmo dvasioje“, o
ta sąvoka taip pat aiškinama ir Afganis
tano okupacija.
Jeigu Vakarai nori Maskvą atkalbėti
nuo tolimesnės ekspansijos, yra būtina pa
rodyti, kad žiauri okupacija, įvykdyta
prieš daugiau kaip keturiasdešimt metų,
nėra užmiršta ir legaliai pripažinta.
Muencheno radijo stočių direktoriai
ne vien pertvarkė savo administracinę
sandara, — jie perdavė savo užuojautą
ir paskatinimą tautoms, kurios drąsiai Iš
laiko tautinį palikimą prieš visus sveti
mo ateistinio režimo siekius.

KONFERENCIJA ŽMOGAUS TEISIŲ
KLAUSIMAIS
Europos Tarybos ministrų komiteto
pirmininkas, Prancūzijos ministras Euro
pos reikalam Roland Dumas pranešė, kad
Europos Tarybos Iniciatyva ateinančių
metų kovo mėnesį Austrijos sostinėje Vie
noje 'bus sušaukta Tarybai priklausančių
kraštų užsienio- reikalų ministrų konfe
rencija žmogaus teisių klausimais. Kon
ferencijoje bus Iškeltas pasiūlymas suda
ryti tarptautinį dalinį žmogaus teisėms
ginti ten, kur jos yra pažeidžiamos. Kaip
Jungtinių Tautų vadinami „mėlynieji šal
mai“ yra siunčiami į įvairias pasaulio sri
tis taikai palaikyti, panašiai turėtų būti
siunčiami ir Europos Tarybos dalinio na
riai žmogaus teisėms saugoti ir ginti vi
sur, kur jos yra pažeidžiamos.

TAIP REIKIA GYVENTI...
TARYBINIS TUŠČIAŽODŽIAVIMAS
Ar ne pats tarybinis gyvenimas moko
mus tuščiažodžiauti? Visur tik kalbama,
kalbama, kalbama. Pilasi nušlifuotos fra
zės, kartojasi daug kartų girdėti, nusibo
dę ir įkyrėję gyrimaisi. tušti ir bereikš
miai pažadai. Iš viso to spausdinto žo
džio, radijo bei televizijos laidų, paskaitų,
pokalbių ir kitokios informacijos srauto
teišgriebtum kelis netendencingus, tikrus
faktus.
O kasdieniai net buitiniai reikalai?
Jie taip pat įvilkti į standartines frazes,
apie planus, gyventojų aprūpinimą, pra
gyvenimo lygio augimą, partijos ir vyriau
sybės rūpestį, spartuolišką darbą ir t.t.,
ir t.t. Net paprasčiausios pasitarimų kal
belės virsta trafaretais su pagiriama įžangėle, kritiniu arba tuščiu turiniu ir opti
mistine išvada, pasižadėjimu padaryti
daugiau ir geriau.
šias frazes žmogus ima naudoti tartum
kažkokius hieroglifus, žodines ideogramas. štai, pavyzdžiui, kalbasi mokytojai
pertraukos metu, šnekasi apie šeimą, pir
kinius, mokinius, kalbasi normaliai, vie
nas kitą supranta, nes daiktus tikrais var
dais vadina. Bet prasidėjo posėdis, -prof
sąjungos -ar partinis susirinkimas. Ir... tie
patys mokytojai, apie tuos pačius moki
nius, apie tuos pačius dalykus ir reikalus
pragydo visai kitais žodžiais, kitokiomis
frazėmis... „Pasitaiko klaidų“, „dar neiš
naudotos visos galimybės“, „dar daug ap
sileidimo“, reikia pasistengti“, „pražiūrė
ta“ ir t.t. Žmoniška Ir žmogiška kalba din
go. Liko tik laikraštinės frazės, „literatū
rinės“, gražios, -apšlifuotos, nuvalkiotos,
valdiškos. Ir šneka, tauškia, pila neišsen
kantį tuščių žodžių srautą, kas tik netin
gi, kam tik liepta ar įsakyta. Vaidina są
moningus, susipratusius, kritiškus ir sa
vikritiškus. Jei reikia — dar ir paspjaudo
ant savęs arba kolegų...
P. Savonis
(„Aušra" Nr. 41, 1984)

KALTINA IR ĮSPĖJA
Parodos eksponatai iškalbiai liudija,
kad staigus dviejų uzurpatorių suartėji
mas ir net susibičiuliavimas buvo iš anks
to gerai apgalvotas. Šiuo metu paroda pa
pildyta naujais eksponatais — ypatingai
svarbi retai cituojama Molotovo kalba
Aukščiausioje Taryboje 1939 m. spalio 31
d., kur jis lyg sumuoja pasiektus rezulta
tus: Lenkijos, anot jo to bjauraus Versa
lio sutarties pasturlako, likvidavimas.
Apie buvusios senos Lenkijos atstatymo
negalį būti nei kalbos. Molotovas puola
anglus ir prancūzus, esą pasišovusius ko
voti už demokratiją. Sovietų premjeras
teigia, kad Vakarų valstybių prieš Vokieti
ją kurstomas tolesnis karas esąs imperia
listinis, o ideologinis karas esąs tikra ne
sąmonė, panašus į viduramžių karus prieš
eretikus. Molotovas beria komplimentus
vokiečiams, kurie griauna Versalio sutar
ties jiems uždėtas grandines, pabrėžia,
kad net pati ankstyvesnė agresijos sąvo
ka jau nustojo savo prasmės...
Žodžiu, Maskva ir Berlynas suėjo „į
zga-dą“. Stiprioji Vokietija — byloja Sta
lino politikos vykdytojus — būtina sąly
ga tvirtai taikai Europoje!
Tad mūsų aprašoma ir gausiai lankoma
paroda primena neužmirštinus faktus ir
aktus, kaltina Staliną, kaip Antrojo pasau
linio karo sukėlėją kartu su Hitleriu.
Čia pat lyg ir įžanga i kitą parodą, ku
ri jau bus skirta Pabaltijo okupacijai —
susovietinimui. Juk čia pat ir slaptieji
priedai prie „neagresijos“ — protokolai
apie trijų 'Pabaltijo kraštų likimą.
Ir demaskuojant mitą apie „Tėvynės ka
PREMIJA JURGIUI GLIAUDAI
rą“, griaunama ir visa sistema, pagal ku
lią Maskva pasigrobė pusę Europos — ir
Aloyzo Barono novelės konkurso 500
įspėjama, kad hegemonistinial, iš esmės dol. premiją laimėjo rašyt. Jurgis Gliau
stalinistiniai užmojai sudaro tolimesnę dą už novelę „Labirinte“. Tai jau šeštoji
grėsmę tautų laisvei.
premijos susilaukusi J. Gliaudos novelė.
Premijos mecenatas dr. Zigmas Brinkis,
J. Budreika gyv. Los Angeles.

LIETUVOJE
Šimtas dorovės sąvokų
Leidykla „Mintis“ išleido Vincento Že
maičio knygą „Dorovės sąvokos", kuri su
silaukė didelio skaitytojų susidomėjimo.
Tai populiarus etikos žinynas, kuriame ap
rašyta daugiau kaip šimtas pagrindinių
dorovės sąvokų. Knyga skirta jaunimui
— studentams, vyresnių klasių mokiniams,
dirbančiam jaunimui.
„Girių giesmininkai“
Neseniai iš spaudos išėjo A. Aleknonio
knygutė „Girių giesmininkai". Tas darbas
— autoriaus 25 metų paukščių stebėjimo
rezultatas.
Daug vietos skiriama paukščių apsau
gai. Nurodoma, kad miškuose turėtų bū
ti didesnė ramybė bent perėjimo laiku.
Knyga gausiai iliustruota.
Vargas dėl šunų
„Valstiečių laikraštyje“ J. Kaupas nu
siskundžia:
— Yra nustatyta tvarka dėl šunų laiky
mo miestuose. Deja, kolūkių gyvenvietė
se gyvenančių ji neliečia. Dėl to kaime
žmonės turi vargo, nes 'beveik kiekvienas
gyventojas laiko šunį ir naktį jį paleidžia.
Fermų darbuotojams, rytą anksti einant
į darbą, tenka neštis lazdą nuo šunų ap
siginti. Dviračiu važiuojant palaidas šuo
neretai griebia už kojų.
Deja, į palaidus gyvenviečių šunis nie
kas nekreipia dėmesio.
Gražiausia sodyba
Kretingos rajono Kūlupėnų kaimo gy
ventojų Pocių sodyba pripažinta gražiau
sia. Čia nuolat važiuoja žmonių pasimo
kyti, kaip tvarkyti aplinką. Gatvė, kurio
je įsikūrusi sodyba, labai dulkėta. Dėl to
gėlės, krūmai, statiniai, — viskas padeng
ta storu dulkių sluoksniu, vysta ir nyks
ta.
Dabar rajono vykdomojo komiteto pir
mininkas J. Vaikėnas pareiškė, kad dar
šiais metais gatvę numatoma asfaltuoti.
Nuo kavos prie dainos
„Tiesoj“ J. Geštautas skyrelyje „Die
nos Aidai“ rašo:
— Jauki kavinukė. Galima suvalgyti
karštų dešrelių, pyragaitį, išgerti kavos.
Du vyrai nusiperka dešrelių, pasiima
po tuščią puodelį ir patogiai įsikuria
kamputyje. Lankytojai keičiasi, vyrai ne
skuba. Jų balsai aidesni, veidai skaistes
ni-, -akys aprungusios. Pagaliau vyrai pa
sišaukia indų surinkėją ir sukrauna jai į
prijuostę porą tuščių, su savim atsineštų
ir išgertų butelių. Moteris padėkoja, nu
sineša kraitį indų plovyklom Vyrai paky
la ir, pagyrę bufetininkę už stiprią kavą,
vos ne su daina Išvirsta pro duris.
Virš bufetininkės galvos užrašas ant
sienos skelbia: „Gerti alkoholinius gėri
mus griežtai draudžiama“.
Netrukus įeina kiti vyrai. Jie vėl pa
siima tuščius puodelius...
Kareivių našlės
„Valstiečių laikraštyje" G. Zenulytė
skyrelyje „Kai pagalvoji" rašo:
„Rozalija ir Mariutė draugės, gali šaky
ti, nuo gimimo. Kaimynystėj augo, už
kaimynų ištekėjo. Abi kartu, po porą
vaikelių apglėbusios, išlydėjo vyrus į ka
rą 1944-ųjų metų pavasarį. Abi rypavo,
kai Mariutė liūdnąją žinią gavo. Rozalijos
Kazys sugrįžo. Tik neilgam. Sutratino
banditai pirmąjį kolūkio pirmininką. Ta
da Rozalija su sūnumis apsigyveno mieatelyje. Bet ir dabar Mariutei pas ją galas
kelio.
— Buvau klebonijoj, padaviau ant mi
trų, — pasipasakojo šiandien. — Taip ne
ramu pasaulyje, o Arūnėlis, mano jau
niausias, mano mylimiausias anūkas, ar
mijoje. Gal ramiau ant širdies bus...
— Eik tu, ožka, — nesusilaikė šiaipjau
santūri Rozalija. — Tavo tie dvidešimt
rublių dievą papirks, kai Reiganas milijo
nų negaili, savo armijai palaimos praiydamas. Ir kaip tu gali? Negi užmiršai,
kaip karštai meldėmės, nuo valkų bumų
kąsnį nutraukdamos aukas nešėm, kad
dievas vyrus saugotų. Ar išsaugojo?
Talkos fondui geriau tuos pinigus atlduo
tum..."
Vardynų šventė

Vilniaus santuokų rūmuose yra vardy
nų iškilmių salė. Šioje salėje vyksta var
do paskelbimo šventės.
Tėvai turi teisę pasirinkti savo vaiko
vardynų šventės dieną. Tėvai pageidau
ja, kad iškilmės būtų penktadienio vaka
rą arba šeštadienį. Varduvininką atlydi
ne tik tėvai, vardatėviai, bet ir kiti gi
minės. Jam užkabinamas medalis, jo tė
vams iškilmingai įteikiamas gimimo liu
dijimas ir dokumentas — metraštis, kurį
kruopštūs tėvai gali pildyti, kol vaikas
sulauks aštuoniolika metų.
Pastaraisiais metais Vilniuje padidėjo
giminių skaičius. Turtingiausi gimimais
yra kovo, rugpjūčio mėnesiai. Vardyno
mis — gegužės ir rugsėjo mėnesiai.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. MZIMIEMS
24. MARTIROLOGUOS —
ŠV Eis 1 AISIA1S GARBINGŲJŲ
KN/bA

sa.a.aiu.-mi peaairoia, ce jo..ios konUoms
taisyta ir papildyta, šaukėsi giiez.tesues
įvaruos ir priežiūros. Pop. Grigalius Ain
1580 m. paskyrė senųjų kalbų ir istonjos
specialistų komisiją, vadovaujamą mokyto
kardinolo Vilneimo sirleto, -paruošti nau
ją rtomos martirologiją, ivormsija energin
gai darbavosi ir jau 1582 m. rucieių išlei
do martirologijos dalį, Skirtą laikotarpiui
nuo spalio ia-tosios, tais metais naujo, relormuoto kalendoriaus įsigaliojimo, die
nos iki metų galo. 15a3 m. pasirodė „iviaityrologium Komanum ‘ ištisiems -metams,
•sekančiais metais loejo jos antras, peržiū
rėtas leidimas. Jo įžangoje įdėta popie
žiaus konstitucija, kuri skelbia tą leidi
mą oiicialų ir vienintelį galiojantį visoje
Bažnyčioje. Ir vėlesniuose leidimuose yra
pataisymų bei papildymų, ypač nuo loan
metų pridedamų garsaus Bažnyčios istori
jos tyrinėtojo Cezario Baronija-us -paruos
tų pa-aisKinimų. XVII a. -pradžioje nustaty
ta, kad į martirologiją galima įrašyti nau
jus, tiktai kanonizuotus šventuosius ir į
ją neįrašomi vien palaimintaisiais pašutino
tieji. Vatikano 11 susirinkimas. Liturgine
konstitucija panaikinęs Valandų liturgijo
je ,1-rimos' valandą, nen-uroue jokios Ki
tos vietos, kur reikėtų skaityti martirolo
giją. Vis vien imtasi šią tradicinę šventų
jų Knygą iš pagrindų peržiūrėti, visus is
toriškus duomenis nuodugniai patikrinti.
Darbas lig šiol dar neužbaigtas ir naujos
martirologijos dar tebelaukiame.

Jau matėme, Kad šv. Jxazimiero įrašy
mas į martirologiją buvo vienas iš pagrin
dimų etapų tolimesnei jo kulto raioai. 10ael ous verta is arčiau pažvelgti į tą šven
tųjų garbinimo istorijoje reissuningą xnyaT
Martirologiją galima pavadinti; „kanki
nių ir šventųjų katalogas, sudarytas pa
gal jų švenčių tvarką" (line. Cattolica,
Vili, 244). Pats terminas susideda iš dvie
jų graiKisiKų žodžių; .martyr' — liudyto
jas, Kankinys, ir .logos' — žodis, pasaKcjimas. lai rodo, kad martirologijos kilme
yra labai sena, iš tų laikų, kai kankiniams
buvo teikiama ypatinga pagarba, reiškia,
jos pradžia sietina su pirmaisiais krikscionyoės’ amžiais.
Seniausia mums žinoma martirologijos
torma — tai kalendoriai, kuriuose pažy
mėta, kada turi būti -minimos atskirų kan
kinių metinės, jų ,dies natalis' — .a-angui
gimimo diena'; bet taip pat ir kurią kitą
-meną švenčiamas jų -minėjimas (.memoria') ir eventualiai jų relikvijų į kitą vie
tą perkėlimas. Vėliau, jau IV a., pradėta
žymėti vietos vyskupų mirties minėjimus,
bažnyčios pašventinimo dieną, bažnyčios
lundatoriaus minėjimą. Atgavus Bažny
čios laisvę ir persekiojimams tapus išim
timis, į -tokius sąrašus pradėta įtraukti ir
žymesniuosius vienuolius, atsiskyrėlius, iš
Šv. Kazimiero vardas -martirologijoje,
pažinėjus. Nors jie nebuvo kankiniai, bet
kaip matėme pereitą kartą, pagal turimus
savo herojiškomis dorybėmis pelnėsi ypa
duomenis, pirmąsyk pasirodė jos 1583
tingą pagarbą. Prie žymiausiųjų senųjų
metų, taigi viršminėtos popiežinės komi
kalendorių priklauso; 354 metų Chronogsijos paruoštoje laidoje. Kad jo dar nebu
ratas, sudarytas Romoje, Kartaginos ka
vo prieš tai spausdintuose Usuardo mar
lendorius iš VI a. ir kiti.
tirologijos leidiniuose, -matome iš jėzuito
Kalendoriuose būdavo surašomos vie
bolandisto Jono Solerfijaus .(Sollier) kritiš
nos kurios bažnyčios aroa krikščionių
kai išleistos Usuardo martirologijos (Ac
-bendruomenės šventės. Netrukus imta su
ta SS.: lunii, VI). Jis išanalizavo visus
daryti visuotinesnius, net ir visą Bažny
jam žinomus tos martirologijos rankraš
čią apimančius šventųjų Katalogus. Iš to
čius ir spausdintus leidimus iki pat 1583
kių žinomiausias yra ,Martyrologium
metų, surašė visus užtiktus pakeitimus ir
Hieronyminianum“. Nors jis priskiriamas
papildymus. Apie šv. Kazimierą betgi ten
šv. Jeronimui, iš tikro yra anoniminis, su
nėra nė žodelio. Buvo ir kitų martirologi
darytas apie V a. vidurį. Jame surašyta
jų, nesivadinusių Usuardo vardu. Galimas
daugybė kiekvienai -metų dienai kankinių
dalykas, kad ten kas pirmas įrašė šv. Ka
ir išpažinėjų vardai, kuriuos skaitydavo
zimierą. Tačiau laikau daugiau panašią į
vienuolynuose, gal -kartais ir liturginėse
tiesą galimybę, kad pati -popiežiškoji ko
pamaldose.
misija, kaip tik 1583 metais pirmą kartą
Nepatenkinti -perdaug sausais vienų var
įtraukė mūsų -šventąjį į šventųjų knygą.
dų. katalogais, -kai kurie, ypač viduram
Yra žinių, kad komisijai dirbant, iš daug
žių Galijoje, pradėjo juos papildyti-pia-kur buvo prašoma įtraukti į naują marti
plėsti, įterpdami detalių iš jų gyvenimo
rologiją jų šventuosius. Gal kas nors is
bei iki mirties kankinimų. Tokių papildy
Romoje -tuomet gyvenusių lietuvių -ar len
tų tekstų -turime iš VIII-IX amžių; pagal
kų irgi prašė tai padaryti su Lietuvoje
jų autorius tuos katalogus įprasta vadin
nuo seno stebuklais pagarsėjusiu šv. Ka
ti Floro, Adonio, Usuardo martirologijo
zimieru. Lietuva su Roma -anuomet dažnai
mis. Ypač ši pastaroji, Usuardo martirolo
susisiekdavo. Jau virš 10 metų Vilniuje
gija, pirmą kartą parašyta apie 875 me
gyveno ir veikė jėzuitai. Vilniaus kolegi
tus, greitai visur paplito, buvo vis iš nau
ja ką tik -buvo pakelta į -universitetą. Ro
jo perrašoma, o nuo XV a. antrosios pu
moje keletą dešimtmečių buvo apsistojęs
sės ir perspausdinama. Žinoma, kiekvieną
karaliaus ir vyskupų 'įgaliotinis, prel. J-ur
kartą perrašant ar spausdinant buvo pri
gis iš Tyszyno, kuris nuo 1569 m. buvo
dedami šventieji, kurių vardo anksčiau
ir Vilniaus kapitulos kanauninkas.
ten nebuvo.
Taip buvo pasiekti pop. Grigaliaus XIII
Martirologijos komisijos nariams, ma
laikai. Visos iki tol pasirodžiusios marti tyt, buvo 'įteikta vysk. Ferrerio knyga apie
rologijos buvo privačių asmenų -užmojis šv. Kazimierą. Jie skaitė apie jaunuolio
ir darbas. Vieni savo darbą -atlikdavo są šventą gyvenimą, jo užtarimu įvykusius
žiningai, kiti paviršutiniškai ir net ne stebuklus. Matė knygeles gale pridėtas li
mokšiškai. Nuo IX a. imta martirologiją turgines maldas, brevijoriaus himnus.
vartoti ir liturgijoje. Ją skaitydavo kiek Kaip tik šie priedai greičiausiai j-uos su
vieną dieną, giedant ar kalbant liturgines klaidino. Šventajam skirtą mišių maldą
valandas: .Primoje' po psalmių buvo skai paprastai pirmą kartą viešai pavartodavo
tomi iš martirologijos tos dienos šventųjų popiežiaus kanonizacijos iškilmėse; tik -po
aprašymai. O vienuolynuose, kuriuose tos to ji būdavo visiems paskelbiama. Jei ka
valandos bendrai nekalbėdavo, taip pat stu nonizacijos procesą pravedęs vyskupas pa
dentų kolegijose, kunigų seminarijose, se skelbė šventojo garbei liturginius tekstus
kančios dienos martirologiją skaitydavo — galvojo — kanonizacija iš tikrųjų įvy
prie stalo, pietus užbaigiant.
ko. Dėl to ir įrašė į naują martirologiją:
Aišku, kad taip paplitusi knyga, neretai „Vilniuje, Lietuvoje, palaimintas Kazimie

ras, karaliaus Kazimiero sūnus, kurį Ro
mos popiežius Leonas X įrašė į palaimin
tųjų skaičių“ (kiek vėliau žodis .palaimin
tųjų' pakeistas į .šventųjų' skaičių). Baronijus savo -paaiškinimuose nurodo, kaa
šventojo gyvenimą rūpestingai aprašė
vysk. Ferreris ir popiežiaus autorizuotas
parašė šventojo garbei liturgines maldas,
lorevijoriaus himnus ir skaitymus. Šven
tasis miręs 1489 metais. Klaidingi mirties
metai martirologijoje buvo kartojami ke
letą dešimtmečių; vėliau jie pataisyti į
1484 metus.
Atrodo, kad iniciatyva įrašyti šv. Kazi
mierą į martirologiją išėjo ne iš Vilniaus
ar Krokuvos, o iš Romoje gyvenančių lie
tuvių a-r lenkų. Lenkijos karalius ir Lie
tuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Va
za, rašydamas 1602 metais į Romą, lyg
nustebęs išreiškė savo pasitenkinimą: „su
dideliu širdies džiaugsmu patyrėme, kad
jis jau įrašytas -į martirologiją '. Dar la
biau nustebino toji žinia Vilnių. Nuncijus,
arkiv. Genmanikas Malaspina, 159’3 m.
laiške į Romą pastebėjo, jog žinia marti
rologijoje apie šv. Kazimiero kanonizavi
mą esanti klaidinga, „nes — rašo nunci
jus — jis nebuvo kanonizuotas, o tik pra
vestas jo procesas, kurio aktai tebėra Vil
niuje". šio laiško originalas ir kelios ko
pijos yra ir dabar Vatikano archyve. Ko
dėl Romoje į tą pastabą nebuvo reaguo
ta ir klaida neištaisyta, šiandien sunku
pasakyti. Bet toji nuncijaus pastaba pa
deda suprasti, kodėl Vilniuje per visą
XVI a. nebuvo jokio šv. Kazimiero kulto,
kodėl P. Skarga Vilniuje 1579 m. išleistuo
se „Šventųjų gyvenimuose“ apie Kazimie
rą nė neužsimena, kodėl Vilniaus vyskupo
Jurgio Radvilo ganytojiškame laiške (1582
m. vasario 25 d.,) -tarp bažnytinių šven
čių nėra -šv. Kazimiero šventės. Jie žino
jo — kaip vėliau tai aiškiai pasakė kard.
Prosperas Lambertini, busimasis pop. Be
nediktas XIV —- kieno nors vardo buvi
mas martirologijoje tėra grynai istorinis
-faktas; iš to nesek-a, kad tuo įrašymu Baž
nyčia būtų 'įsakiusi ar -bent leidusi tam
asmeniui teikti visoje Bažnyčioje viešą
kultą. Tam reikėjo popiežiaus ypatingo
nuosprendžio. Šventajam Kazimierui tai
buvo padaryta pop. Klemenso VIII 1602
-metais ir pop. Pauliaus V 1621 metais.

Paulius Rabikauskas

A. LANDSBERGIO “ONOS VEIDAS“
Algirdo Landsbergio dviejų veiksmų
komediją „Onos veidas“, 1983 m. JAV
LB Kultūros tarybos dramos konkurse
atžymėtą pirmąja premija-, stato Los An
geles dramos sambūris. Režisuoja- P. Ma
želis.
Los Angeles dramos sambūris šiemet
švenčia 30 metų sukaktį. Sambūriui pir
mininkauja Vincas Dovydaitis.

JONO ZDANIO VERTIMAI

Jono Zdanio paruoštų Henriko Radaus
ko poezijos vertimų į an-glų kalbą rinkti
nė „-Chimeras in the Tower“ bus išleista
Wesleyan University Press ateinančių me
tų pradžioje.
Tai jau septinta J. Zdanio vertimų kny
ga. 19o2 m. jis išleido savo paties eilėraš
čių rinkinį „Voice on -an Anthill“.
Jonas Zdanys gimė 1950 m. JAV-se. Bai
gė Yale universitetą, o doktoratą iš ang
lų literatūros įsigijo New Yorko universisitete. šiuo metu eina administracines pa
reigas Yale universitete, kaip universi
teto augimo skyriaus cArektorius.

Naujojo lietuvių vyskupo konsekracija
įvyko rugsėjo 14 dieną Portlando katedro
je, Maino valstijoje, Jungtinėse Amerikos
valstijose. Iškilmės prasidėjo 1 vai. p.p.
religiniu koncertu. Giedojo Broc-ktono
Šv. Kazimiero parapijos ir Portlando ka
tedros chorai bei solistai V. Verikaitis ir
A. Simanavičius. Po koncerto iškilminga
procesija katedron suėjo kunigai ir vys
kupai, vedini naujojo vyskupo Baltakio
ir lydimi pronuncijaus JAV Lag-hi, Au
ris -vadovavo šventimų apeigoms. Iškilmė
se dalyvavo 24 arkivyskupai bei vyskupai,
apie 150 kunigų ir daugybė tikinčiųjų. -Pa
maldas pradėjo vietos (Portlando) vysku
pas Leary, pasveikindamas susirinkusius
vienu sakiniu ir lietuviškai: Viešpats te
lydi jus visus! Katedroj suskambėo Pul
kim -ant kelių. Po himno — Ateik Šv. Dva
šia — buvo perskaitytas popiežiškasis pa
skyrimo raštas, nusakąs naujojo vyskupo
pareigas bei teises. Po to žodį ėmė pats
arkivyskupas — pronuncijus La-ghi, — pa
sveikindamas lietuvius irgi lietuvšk-ai:
Garbė Jėzui Kristui! Jie prisiminė naujo
jo vyskupo šeimą: Baltakis yra augęs 11
vaikų -šeimoje. Šiandien -Lietuvoje tebėra
jo motina, keturi broliai ir penkios sese
rys. Jie negalėjo -atvykti į iškilmes, kaip
anksčiau ir pats vyskupas nebuvo gavęs
vizos 'į Lietuvą.
Giedant visų Šventų litaniją vyskupas
atsigulė kniūbsčias ant katedros grindų.
Tai buvo nusižeminimo prieš Dievą ir
karštos maldos ženklas. Po litanijos, at
skaitęs atitinkamas maldas, prieš jį -atsi
klaupusiam vyskupui pronuncijus uždėjo
ant galvos rankas (tai esminė apeiga vys
kupą šventinant) — o po to ir visi kiti vys
kupa’i — ir šv. aliejais patepė jo galvą.
Du diakonai, atvertę didžiulę evangelijų
knygą, uždėjo naujam vyskupui -ant pe
čių: vyskupo pirmoji užduotis yra skelbti
Evangeliją. Tada arkiv. Laghi jam užmo
vė ant rankos žiedą, ant galvos uždėjo
-mitrą ir įteikė vyskupišką lazdą ir -nau
jąjį vyskupą, pilnoje aprangoje, pirmasis
pasveikino. Visa katedra pradėjo audrin
gai ploti. Plojimai pamaldų metu -kartojo
si, ypač kai lietuvių kalbos nemoką ameri
kiečiai vyskupai bent vienu išmoktu saki
niu lietuvius pasveikindavo lietuviškai.
Naujasis vys-kupas išvaikščiojo visą ka
tedrą, sveikindamas žmones.
Prasidėjus aukotinei mišių daliai, ilga
procesija įvairių organizacijų vardu prie
altoriaus bu-vo nešamos dovanos ir nau
jajam vyskupui. Didžiausią įspūdį vysku
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Lietuvoje inteligentų tarpe paskutiniais metais yra
pastebimas dvasinio gyvenimo ir religinės minties suakty
vėjimas, ką galima kiek sąlyginai pavadinti nebažnytiniu
religingumu. Tai būdinga daugiausia vidutiniajai inteli
gentijai, nes aukštoji inteligentija (profesūra, žymūs me.
nininkai, rašytojai), žinoma, ne visa yra perdaug prisitai
kiusi, ne tik realiai, bet ir dvasiškai, prie sovietinio režimo.
Nors, atrodo, kad ir šioje inteligentijoje galimi lūžiai bei
posūkiai.
Nebažnytinis ar neinstitucinis religingumas yra papli
tęs Vakarų šalyse, tačiau Lietuvoje jis kitoks negu Vaka
ruose. Lietuvoje nebažnytinis religingumas nėra savotiš
ka opozicija Bažnyčiai, kas būdinga Vakarų visuomenei, o
tik besiformuojanti savita religinio gyvenimo forma so
vietinio režimo sąlygomis. Beje, kai kurie veiksniai, sąly
gojantys nebažnytinį religingumą Vakaruose, yra būdin
gi ir Lietuvai.
Apie nebažnytinio religingumo formavimąsi Lietuvo
je byloja augantis žmonių domėjimasis religija apskritai,
kaip dvasinio gyvenimo būdu. Nelabai svarbu kokia religi
ja, svarbu, ką ji gali duoti gero šiuolaikiniam žmogui, kiek
gali patenkinti jo dvasinius poreikius, būti dvasinė atsva
ra realybės sunkumams ir beprasmybei. Visuose sovieti
nės imperijos gyventojų sluoksniuose yra jaučiamas dva
sinis vakuumas ir daug žmonių supranta, kad tą vakuu

mą gali užpildyti religija, tad ieško būdų su ja suartėti.
Tai padaryti ne visada lengva, naudojamasi tais religinės
išminties šaltiniais, kurie yra prieinami.
Lietuvoje inteligentija, ypač jaunesnio amžiaus, gyvai
domisi krikščionybe ir Rytų religijomis, ypač budizmu,
stengiasi susipažinti su pirminiais šių religijų šaltiniais,
žymiais šiuolaikinių teologų darbais. Labai mėgiami, nors
sunkiai gaunami, A. Maceinos veikalai. Cirkuliuoja gana
gausi nelegali religinė literatūra. Religija dažniausiai do
mimasi intelektualinių interesų plotmėje, tačiau daug kas
bando religijos tiesomis vadovautis gyvenime, savaip jas
interpretuodamas, surasti savito tikėjimo kelią. Toks re
ligingumas, žinoma, yra labai individualizuotas, bet už tai
jis gyvas ir neformalus, reikalingas žmonėms, padeda
jiems išlaikyti dorovingumą, atsispirti totalitarinei ateis
tinei propagandai.
Dėmesys religijai sutampa su inteligentų tarpe plin
tančiu domėjimusi Rytų medicina, ekstrasensais, mistika
ir pan. Tokie interesai, žinoma, yra tolimi tradiciniam ka
talikiškam tikėjimui, bet vis tik jie griauna materialisti
nės pasaulėžiūros, tuo pačiu ir marksistinio ateizmo pa
grindus.
Sunku būtų ką -nors aiškaus pasakyti apie religijos
ieškančių žmonių santykį su bažnytiniu religingumu. Daug
kas Bažnyčiai yra tolimi dėl anksčiau minėtų priežasčių,
taip pat dėl to, kad Bažnyčia Lietuvoje yra gana tradici

pui padarė kopija Lietuvoj iš -mokyklos
išmesto bei sulaužyto kryžiaus (krucifik
so;: Kristus be vienos rankos ir nuo kelių
nulaužtomis -kojomis.
Mišių giesmės buvo giedamos lotyniš
kai. Per komuniją vėl suskambėjo lietu
viška: Jėzau, pas mane ateiki!
Mišių pabaigoje vyskupas žmones pa
laimino nuo jam pastatyto sosto ir, kated
ros chorui giedant, laimindamas ėjo per
katedrą. Vėl 'katedra aidėjo nuo plojimų.
Grįžęs -prie altoriaus vysk. Baltakis padė
kojo visiems vyskupams, o ypač Portlan
do vyskupui', parodžiusiam lietuviams
tiek daug prielankumo. Lietuvių vyskupų,
‘Iškilmėse, dalyvavo Brizgys, Deks-nys ir
Salatka. Vyskupas Paulius Antanas Bal
takis tarp kitko taip kreipėsi į susirinku
sius: „Mieli broliai sesės lietuviai, tikrai
yra malonu matyti Jūsų tiek daug suva
žiavusių iš arti ir toli. Niekas nesitikėjo,
nei vyskupija, nei mes pranciškonai, tokio
entuziazmo ir nuoširdumo, turint galvo
je, kad tai yra darbo diena (buvo penkta
dienis) ir kad .kaip tik š'į savaitgalį Toron
te lankosi pats Šv. Tėvas“. Ir iš tikrųjų,
kai kas -buvo pranašavęs tuščią katedrą,
nes vyskupo šventinimai Portlande, tiesa,
vyko -netoli nuo pranciškonų vienuolyno,
bet toli -nuo didžiųjų lietuviškųjų centrų.
O vis dėlto ir i-š to tuo metu popiežiaus
lankomo Toronto atvyko net du pilni au
tobusai lietuvių. Katedra bu-vo pilna ti
kinčiųjų, daugumoj lietuvių. Kai kam
teko stovėti tarpdury ar -net už katedros
durų.
Savo kalboje vyskupas pabrėžė,
kad
uždaviniu laiko stebėti laiko ženklus ir į
juos atsiliepti, ir prašė jo nepamiršti sa
vo maldose. Visus pakvietė į pranciškonų
vienuolyną Kennebunkport'e jaukiam pa
bendravimui. Vienuolyno sode buvo pa
statyta -milžiniška ilga palapinė, kurion
kaip kokion llgon salėn susirinko 900 sve
čių. -Puikių vaišių metu per garsiakalbius
vėl skambėjo įvairių organizacijų bei pa
vienių asmenų sveikinimai. Vėl buvo ne
šamos dovanos vyskupui, kurių visų ne
buvo -įmanoma įteikti katedroje. Kalbų
tvarkytojas Stukas buvo paskelbęs 5 do
lerių pabaudą tiems, kurie kalbėdami lai
ką užtęs — tiek daug jų -buvo. Ir užtęsė
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nė, gal net archaiška. Tai pasekmė tos nenormalios padė
ties, kad Lietuvos katalikų Bažnyčia yra izoliuota nuo ka
talikiškojo pasaulio. Daugelio jaunų inteligentų Bažnyčios
tradiciškumas, įprastos bažnytinės apeigos netraukia, nors
labiau išsilavinę ir moderniškesni kunigai su jais lengvai
randa bendrą kalbą. Gyvas domėjimasis religija (nesvar
bu kokia) nevienam jaunam inteligentui ilgainiui padeda
giliau suprasti ir bažnytinio religingumo prasmę.
Reikia pasakyti, kad bažnytinį ir nebažnytinį religin
gumą galima atskirti labai apytikriai, tačiau neabejotina,
kad religija Lietuvoje plėtojasi šiom dviem kryptim, tarp
kurių iš esmės nėra priešiškumo. Be to, atrodo, kad tai yra
tik pradžia įdomaus proceso, ateityje galinčio stiprėti, virs
ti plačiu tautos dvasinio gyvenimo suaktyvėjimu, atgimi
mu. Didelėje vidutiniosios inteligentijos dalyje vyksta iš
šalies nepastebimas, bet tautos ateičiai svarbus procesas.
Todėl Lietuvos inteligentiją reikėtų vertinti atsargiau,
įžvelgiant joje daugiau skirtingų tendencijų.
Kalbant apie dabartinę Lietuvos inteligentiją, būtina
atsisakyti trafaretinės schemos: „Jeigu viešai nereiški sa
vo opozicinių įsitikinimų, vadinasi, daraisi režimo sąjun
gininkas, nes režimui pakanka, kad žmonės tylėtų“. Su
prantama, garbė tiems žmonėms, kurie drįsta savo opozi
cinius įsitikinimus reikšti viešai ir kovoti iki galo. Jie daug
padarė, Lietuvos laisvės klausimas šiandien plačiai skam
ba pasaulyje. Tačiau neteisinga reikalauti, kad kiekvie
nas būtų didvyris. Ne visi gali ir moka viešai kovoti, ne vi
si tam reikalui yra pasiruošę. Nuolatinis tylus darbas gali
būti nemažiau prasmingas už viešą veiklą, didvyrio bal
sas nedaug reiškia, jeigu neturi gausingo, tegul ir tylaus,
užnugario.
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GYVAS, KAIP UKRAINOS LAISVĖS SIEKIMAS
STEFANO BANDEROS 25-SIOMS MIRTIES METINĖMS
Prieš 25-rius įmetus, spalio 15-ją, Bava
rijos sostinėje Miunchene, buvo nužudy
tas žymus ukrainiečių laisvės kovų sąjū
džio veikėjas Stefanas Bandera. Jo broliai
per karą žuvo Aušvice. Jis pats Išėjo gy
vas iš Sachsenhauseno. Ko nepadarė na
ciai, atliko KGB agentas Stašinskis-. Vyk
dydamas Maskvos užduotį, jis ciano-kaiio
dujomis užtaisytu ginklu nužudė žmogų,
kurį milijonai ukrainiečių laikė Ukrainos
laisvės kovos simboliu.
Stefanas Bandera, Ukrainiečių naciona
listų organizacijos (OUN) vadovas, buvo
giliai religingas žmogus. Krikščionybė
jam buvo sudėtinė tautos išsivadavimo
kovos dalis. Jo patriotinis-demokratinis
tautiškumas buvo neatskiriamai suaugęs
su krikščioniškuoju tikėjimu.
Vos keleriems metams po jo mirties Uk
rainoje iškilo naujas daugiasluoksnis tau
tinis sąjūdis, kuriame reiškiasi inteligen
tai, valstiečiai, darbininkai, jaunimas.
Prasidėjo tautinis atgimimas. Stefano
Banderos išsivadavimo idėjos įkvėpė ma
ses. Daugybė ukrainiečių nepabūgo kalė
jimų, lagerių, psichiatrinio kankinimo
klinikų, tremties.
Antrosios savo dydžiu slavų tautos tau
tinio pasipriešinimo nenumalšino
nei
Chruščiovas, nei Briežnevas, nei Andro
povas, nei Černenka. Banderos mintys,
įkvėpusios ukrainiečių tautinį atgimimą,
gyvos: tai dekolonizavimas, rusiškojo tau
tų kalėjimo panaikinimas, tautinė nepri
klausomybė, tautos valdžia, tikyba. Už
tas idėjas ukrainiečių tauta moka aukštą
kainą. Didžiąją dalį politinių kalinių la
geriuose sudaro ukrainiečiai. Sušaudytų
jų, badu numarintų, nukankintų skaičius
per pastaruosius 25—rius metus siekia
tūkstančius.

Stefanas Bandera gimė 1909 sausio 1
Vakarų Ukrainoje. Jo tėvas buvo rytų
apeigų kunigas, vėliau kariuomenės kape
lionas ir Vakarų Ukrainos seimo narys.
Sūnus, dar gimnazistas, prisidėjo prie tau
tinio išsivadavimo sąjūdžio tuo metu
lenkų užimtoje Ukrainos dalyje. Nuo pat
jaunystės Bandera pasižymėjo aukos dva
sia, savęs išsižadėjimu, draugiškumu, kuk
iumu, organizatoriaus talentu ir sugebė
jimu paveikti kitus. Būdamas dvidešimt
metis studentas jis įstojo į ką tik susikū
rusią Ukrainiečių nacionalistų organizaci
ją (OUN). šita pogrindžio organizacija
tuomet kovojo dviem frontais: prieš ko
munistus, kuriuos visais būdais rėmė
Maskva, ir prieš lenkų šovinistų kėslus
nutautinti ukrainiečius. 1933 metais, kai
Stalino suorganizuotas badas Rytų Ukrai
noje nusinešė milijonus gyvybių, Bande
ra buvo išrinktas Ukrainiečių nacionalis
tų organizacijos pirmininku. 1934 metais
jis buvo suimtas ir po dvejų metų Var
šuvoje už pogrindžio veiklą nuteistas myilop. Bausmė vėliau buvo pakeista iki gy
vos galvos.
Lenkijos tragedija Bandėtai reiškė as
meninį išsilaisvinimą. Antrasis Ukrainie
čių nacionalistų organizacijos suvažiavi
mas 1941 metais jį išrinko savo vadu. Uk
rainos tautinio išsivadavimo kovos viršū
nė buvo nepriklausomybės paskelbimas
1941 birželio 30. Ukrainiečių nacionalistų
organizacija drauge su visomis patrioti
nėmis Rytų ir Vakarų Ukrainos jėgomis,
remiama bažnytinės vadovybės, Lvive pa
skelbė vieningos ir savarankiškos Ukrai
nos tautinės valstybės atkūrimą. Hitleriui
tai nepatiko, kaip nepatiko ir Lietuvos
sukilėlių paskelbtoji Lietuvos laikinoji vy
riausybė. Represijos prieš Ukrainos lais-

Kili r ras o
AR TAI TIKRAI LIETUVIŠKOS
TRADICIJOS?
DANUTĖ BiNDOKIENĖ

Norėdami išlaikyti lietuvybę išeivijoje,
turime išmokti lietuvių kalbų, nepa
miršti lietuvių papročių ir tradicijų.
Iš mokinės rašinio
Ta ištraukėlė iš dešimtmetės mokinės
rašinio yra tik vienas iš daugelio „recep
tų“ lietuvybei išlaikyti išeivijoje. Tačiau
kartais jau pasigirsta nuomonių, kad lie
tuvybei visai nebūtina lietuvių kalba. Juk
lietuviu jaustis ir Lietuvos labui darbuo
tis gali net nemokąs lietuviškai asmuo.
Prie tokių nuomonių pridedama eilė sva
rių pavyzdžių, kaip tas ar kitas asmuo ir
net asmenų grupė (pvz., organizacija)
yra labai lietuviški — jie tik nemoka lie
tuvių kalbos. Žinoma, su šia nuomone rei
kėtų stipriai pasiginčyti. Vis dėlto net
„Aušros“ ir Tautinio atgimimo laikais bu
vo tvirtai tikėta, kad tautybė ir kalba yra
sinonimai: be lietuvių kalbos negali būti
lietuviškos tautybės. Tai ypač pabrėžė dr.
J. Basanavičius „Aušros“ puslapiuose, tuo
sielojosi ano meto tautos žadintojai ir
švietėjai. Be lietuvių kalbos lietuvybė,
ypač išeivijoje, neturi jokios ateities, nes
lietuviškumas tegali išlikti vieną, dau
giausia dvi kartas. Ir šiandien galime sa
vo aplinkoje sutikti lietuvių kilmės žmo
nių, nemokančių lietuviškai. Tiesa, jie ne
slepia savo kilmės, net ja didžiuojasi, ta
čiau jų vaikai jau nieko bendra neturi su
lietuvių tauta, o jų vaikaičiai net nežino,
kas ta Lietuva. Aišku, yra ir išimčių, bet
tai tokia mažuma, negalinti paneigti fak
to, jog be lietuvių kalbos nėra lietuvišku
mo.
Kas pagaliau sudaro tautybę? Ar žmo
gaus gimtasis kraštas? Tokiu atveju visi
lietuviai, gimę už etnografinės Lietuvos
ribų, negali savęs vadinti lietuvių tautos
nariais. Ar lietuvybė paveldima iš tėvų,
kaip, pvz., paveldima akių spalva, kūno
sudėjimas, ar būdo ypatybės?
Ilgai galėtume svarstyti tautybės as
pektus ir vis tiek reikėtų pripažinti, kad
kalba yra neabejotina tautinės tapatybės
dalis. Kalba sustiprina tautiškumo jaus
mą ir jungia prie kitų žmonių, ta pačia
kalba kalbančių.
O kaip su papročiais ir tradicijomis?
Jau 35 metus gyvenant svetimuose kraš
tuose, lietuviškų tradicijų ir papročių są
voka darosi vis miglotesnė, o kartais net
priešiška tam kraičiui, kurį mes, mūsų
tėvai ar seneliai atsivežė iš Lietuvos.
Lietuviškas tradicijas galėtume suskirs
tyti į dvi grupes. Vienos švenčiamos ir
minimos uždaruose šeimos ar artimų
draugų rateliuose, kitos skirtos organiza
cijos ar platesnės visuomenės rėmams.
Kiekviena šeima turi savas tradicijas, sa
vas 'šventes, kurios gali nieko ’bendra ne
turėti su tautinėmis tradicijomis. Tos šei
mų tradicijos yra nuolat kuriamos — vie
nos išnyksta, kitos pasilieka ir net yra
perduodamos iš kartos į kartą. Pvz., to
kia lietuviška šeimos tradicija, kuri čia
visiškai pakeista, yra vardinės. Lietuvoje
buvo vardinės švenčiamos (yra ir dabar)
iškilmingai, su dovanėlėmis varduvinin
kui, su gėlėmis apipinta kėde, su linkėji
mais ir vaišėmis. Amerikoje vardines lie

tuviai retai švenčia — nebent vyresnio
amžiaus žmonės. Čia 'įprasta švęsti gimta
dienį. Galbūt per greit pasidavėme savo
vaikų prašymams ir įtakai, iškeisdaml lie
tuviškas vardines į gimtadienį, bet tai jau
įsigyvenęs faktas ir ilgiau sustoti ties juo
nėra reikalo. Tai tik pavyzdėlis, kaip va
dinamoji lietuviška tradicija yra pakeičia
ma kita, svetima. Tą pakeitimą esame ne
kaltai pavadinę tik prisitaikymu prie esa
mų gyvenimo sąlygų gyvenamajame kraš
te.
Žinoma, mažai skirtumo sudaro, ką
švenčiame: vardines ar gimtadienį. Viena
ir kita yra asmeniškos šventės, skirtos tik
nedidelei žmonių grupei. Abi jos turi ir
tą pačią reikšmę: pagerbti mums brangų
bei artimą žmogų.
Gal kiek 'kitaip reikėtų žiūrėti į tradi
cines šventes, išnešamas iš šeimos buto į
sales. Paimkime Kūčių vakarienę. Tai toli
gražu ne koks pasilinksminimo pobūvis ar
vaišės, bet šventa apeiginė šeimos vakarie
nė su savitais papročiais ir valgiais. Iš tik
rųjų Kūčios yra neatskiriamai surištos su
Kalėdomis ir ne mažiau lietuviams svar
bios. Kūčios pradedamos ne vakariene, bet
jau gruodžio 24-tos rytą; joms pasiruoši
mas tęsiamas visą dieną (ir ne tik valgius
gaminant!). Kūčios užbaigiamos taip pat
ne vakariene, o Bernelių Mišiomis vidur
naktį. Pati Kalėdų diena lyg nublunka
prieš turtingus Kūčių papročius, į kuriuos
reikia įskaičiuoti tradicinius valgius, bur
tus, pasninką, mirusiųjų prisiminimą ir t.t.
Kūčios išeivijoje yra populiarios. Užten
ka tik pavartyti gruodžio mėn. lietuviškus
dienraščius ir pamatysime dešimtis kvieti
mų į kurios nors organizacijos ar grupės
žmonių „tradicines“ Kūčias. „Tradicinės“
Kūčios vyksta visą gruodžio mėnesį, nes
kiekviena žmonių grupė nenori atsilikti
nuo „liet, tradicijų“. Tačiau tos viėšosios
Kūčios mažai panašios į anksčiau minėtą
sias prieškalėdines lietuviškas Kūčias, ne
svarbu, ką rengėjai skelbia ir žada atsilan
kysiantiems . Tai greičiau prieškalėdinis
pasilinksminimas, bendra vakarienė, tik
pradedama „tradicinės plotkelės“ laužymu
ir užbaigiama Kalėdų senio iš Lietuvos at
vykimu. Jeigu mes šiandien žinome apie
lietuvių gyvenimo sąlygas pavergtoje tė
vynėje ir tikime, kad jos tikrai sunkios,
kaip galime skelbti, kad Kalėdų senis at
neša maišus dovanų „iš Lietuvos“? Juk
Lietuvoje šiuo metu Kalėdos nėra oficialiai
švenčiamos. Eglutės, dovanos ir kitokie ka
lėdiniai priedai yra nukelti j Naujuosius
Metus (tik ne Kalėdų senis, o Senis šaltis
dovanas dalina). Argi dėl to pasijuntame
„patrlotiškesni“, jeigu skelbiame, kad Ka
lėdų senio replika yra „iš Lietuvos“?
Iš tikrųjų, ar verta tokius prieškalėdi
nius subuvimus vadinti rimtu, garbingu
Kūčių vardu, jeigu jie kartais užbaigiami
net šokiais? Jau kur kas tinkamesnis var
das yra „eglutė“, ypač pamėgta lituanis
tinių mokyklų. Čia būna paruošta Kalėdų
temomis programa, atsilanko Senis su do
vanomis, o, sąlygoms leidžiant, būna ir pa
sivaišinama be jokių pretenzijų į „tradici
nes Kūčias“. Jeigu norime išlaikyti lietu
viškas tradicijas, tai nekeiskime jų „pagal
reikalą“, bet palikime tokias, kokios pas
mus atėjo per šimtus metų.
Kartais atsitinka atvirkščiai: lietuviškos

vės kovotojus buvo žiauresnės negu Lietu
voje. Stefanas Bandera buvo gestapo in
ternuotas Sachsenhauseno koncentracfjios
lageryje. Buvo suimtas Banderos artimas
bičiulis — Ukrainos sukilėlių vyriausybės
ministras pirmininkas Jaroslavas Stetzko
ir kiti kalbinėto nariai. Dešimtys tūkstan
čių ukrainiečių sukilėlių pateko į nacių
lagerius ir kalėjimus, buvo kankinami ir
žudomi, vežami į Aušvicą, kur žuvo abu
Banderos broliai. Tačiau Ukrainiečių na
cionalistų organizacija nežlugo, ji perėjo
į pogrindį ir slaptai veikė, mobilizuoda
ma tautą.
1942 metais Ukrainiečių sukilėlių ar
mijai (UFA) pradėjo vadovauti Romanas
Šuchevičius-Taras Čuprynka. Karo pabai
goje jam priklausė apie 200.000 ginkluotų
vyrų — tai buvo didžiausia antikomunis
tinių partizanų kariuomenė Rytų Europo
je per Antrąjį pasaulinį karą.
1944 metais buvo sudaryta Ukra'inos
vyriausioji išlaisvinimo taryba (UHWR).
Ukrainos partizanų vadas generolas Čuprynka žuvo 1950, <bet partizanai dar veikė
iki 1952 metų, panašiai kaip Lietuvoje.
Po septynerių metų spalio 15 Miunche
ne Maskvos agentui pavyko nužudyti
„valstybės priešą Nr. 1“.
Stefanas Bandera žuvo prieš 25 metus,
bet jo atminimas liks visuomet gyvas,
kaip Ukrainos laisvės siekimas.

J. Vd.

NAUJASIS VYSKUPAS
(Atkelta iš 2 psl.)

laiką jo žmona, sveikinusi vienos organi
zacijos vardu. Čia pat vyras pasižadėjo
iš žmonos tuos penkis dolerius išreikalau
ti. Tik vėlai, jau sutemus, svečiai pradėjb
skirstytis, po malonių pokalbių, atnaujin
tų pažinčių, suvažiavus ir iš labai tolimų
vietų.
Šventinimo iškilmes aprašė ir vietinė
amerikiečių spauda. Dienraištis Portland
Press Herald .pirmam ir paskutiniam pu
slapiuose talpino pranešimą apie naująjį
vyskupą ir lietuvius: „Lithuanians celeb
rate ordination of bishop“; — kad Balta
kio rūpesčiui pavesta beveik milijonas ka
talikų įvairiuose Amerikos, Australijos bei
Europos kraštuose. Vien tik Jungtinėse
Amerikos valstijoje yra gyventojų 800.000
lietuvių kilmės.
Maino vyskupijos savaitraštis Church
World, 32 puslapių dydžio, pirmuosius 6
paskyrė informacijai apie naująjį vysku
pą su jo nuotraukomis. Cituodamas vysk.
Baltakio žodžius, laikraštis pažymėjo, kad
Bažnyčia yra visada rūpinusis tautinė
mis mažumomis, drąsindama jas puoselė
ti savo kalbą ir kultūrą. Tai buvo ypač
ryšku po antrojo Vatikano susirinkimo.
Po Antrojo pasaulinio karo Lietuva tapu
si sovietų kolonija. Komunistinė prievar
ta yra pakeitusi ne tik politinę, ekonomi
nę ir socialinę tautos padėtį, 'bet ir meną.
Religinis buvo eliminuotas. Lietuviai pran
cišlkonai Kennebunk,port'e, patys pabėgė
liai nuo komunizmo, stengiasi išsaugoti
ateičiai kultūrines vertybes, slopinamas
Lietuvoje. Pasikeitus aplinkybėms jos bus
perneštos į Lietuvą, kaip emigrantų dar
bo vaisius, sunkiu tautos istorijos metu,
— rašė Church World rugsėjo 13 dienos
numery.
Naujasis vyskupas apsigyvens pran
ciškonų vienuolyne, 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. 11207, USA. Jo laukia il
gos kelionės, lankant lietuvius šiaurės ir
Pietų Amerikoje, Australijoje ir Europoje.
Tai surišta su nemažomis išlaidomis. Vys-

tradicijos, kurios mums neparankios ar ne
patinka, yra nusviedžiamos į kampą ir nie
kas dėl to nesijaudina. Reikia sutikti, kad
lietuviška veikla yra gyviausia žiemos lai
ku. Ypač didesnėse kolonijose pritrūksta ir
savaitgalių renginiams, pritrūksta žiūrovų
koncertams, balių lankytojų, nes tų rengi
nių yra daug ir įvairių. Belenktyniaudami
ir besirungdami dėl publikos, įvairių ren
ginių ruošėjai iš įsibėgėjimo įsiskverbia ir
į Gavėnios laiką. Dažnai šis laikotarpis pa
sidaro tik keli parankūs savaitgaliai, ku
riuos galima užpildyti baliais, koncertais
ir t.t. Dar prieš dešimtmetį buvo negirdė
ta, kad lietuviškoji visuomenė ruoštų ir
dalyvautų viešuose baliukuose su šokiais
Gavėnios metu. Niekas neaprašinėjo nė
šaunių vestuvių, vykusių Gavėnioje. Jeigu
kas ruošdavo vestuves tuo laiku, tai grei
čiau vienokio ar kitokio reikalo spiriami
ir tuo viešai spaudoje girtis nenorėdavo.
Dabar laikai jau „sumodernėjo“. Retas
Gavėnios savaitgalis Čikagoje apsieina be
pasilinksminimo, ir niekas į tai nekreipia
per daug dėmesio. Juk visa tai daroma dėl
lietuvybės: pelnas skiriamas lietuviškoms
mokykloms, organizacijoms Ir t.t. Tikslas
nepaprastai toks gražus ir kilnus, kad pa
teisina priemones...
Ar tikrai? Kur staiga dingo lietuviškos
tradicijos, kurias mes taip mėgstame cituo
ti? Lietuva yra krikščloniška-katalikiška
šalis. Galima sakyti, kad Lietuva yra tar
si nedidelis laivelis, plūduriuojąs audrin
game ateizmo vandenyne, kurį tas vande
nynas mielai prarytų. Šiuo metu Lietuvoje
gyvena apie 80% visos Sovietų Sąjungos
katalikų. Mes žinome, kad tikėjimas ten
persekiojamas, kad ateizmas visomis mo-
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SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos sportinį gyvenimą pradėsiu
nuo krepšinio, kadangi Nikolajeve ir Vla
divostoke pasibaigė pirmo rato Sov. S-gos
pirmenybių kovos, neatnešusios didelių
staigmenų. Kaip ir reikėjo laukti, po su
žaistų penkių pirmenybių rungtynių, l
priekį išsiveržė pereitų metų meisteris
Maskvos CASK ir Sov. S-gos vicemeisteris Kauno Žalgiris, nepralaimėję nė vienų
rungtynių. Kiek liūdnesnė padėtis mūsų
sostinės atstovų. Vilniaus Statyba, laimė
jusi .tik vienas rungtynes, pirmenybių len
telėje atsidūrė priešpaskutinėje vietoje.
Vilniečių treneris R. Endrijaitis, grįžęs iš
Vladivostoko spaudos atstovams pareiškė,
kad pralaimėjimų priežastim reikėtų lai
kyti silpną gynybą bei kelių žaidėjų ligas
(į Vladivostoką nereikėjo važiuoti transibiriniu traukiniu), tad vilniečių treneris
tikisi žymiai sėkmingiau pasirodyti antra
me rate, ištaisęs Vilniaus Statybos gynė
jų klaidas. Latviai pirmenybėse yra atsto
vaujami Rygos VEF komandos, tuo tarpu
Estija neturi savo penketuko aukštoje
krepšinio lygoje.
Nors iki 1985 m. Europos vyrų krepši
nio pirmenybių dar daug laiko, tačiau Sov.
S-gos treneris Gomelskis į savo užrašų
knygutę jau dabar įrašo geresnių žaidėjų
pavardes. Be jokių abejonių į rinktinę pa
teks ir lietuviai, tad iš anksto pranešu,
kad Europos vyrų 'krepšinio pirmenybės
įvyks Vakarų Vokietijoje birželio mėn. Po
atrankinių rungtynių, dalyvaujančios vals
tybės yra suskirstytos į dvi pogrupes: A
grupėje žais Ispanija, Sov. S-ga, Prancū
zija, Jugoslavija ir Lenkija. Šios grupės
pirmenybės vyks Karlsruheje. B grupėje
dalyvaus Italija, Olandija, Izraelis, Vaka
rų Vokietija, Čekoslovakija ir Bulgarija.
Šios grupės pirmenybės vyks Leverkusen.
Pirmenybių baigmė — Stuttgartas. Vo
kietijos lietuviai’ turėtų šią datą prisimin
ti ir broliškai pasveikinti pavergtos Lietu
vos sportininkus.
Vilniaus Žalgirio futbolininkai, silpnai
pradėję pirmenybes pavasarį, rudeniop
gerokai pasitempė ir Sov. S-gos aukščiau
sios futbolo lygos lentelėje iš 18-kos ko
mandų užima devintą vietą. Iki pirmeny
bių pabaigos yra likusios septynerios rung
tynės, tad vilniečiai dar gali keliom pako
pom pakilti aukščiau. Vilniui susiklostė

kupui reikės ir medžiaginės paramos.
Atrodo, kad toks didelis dėmesys, ame
rikiečių vyskupų parodytas naujajam
lietuviui vyskupui, yra atgarsy,s popie
žiaus Jono Pauliaus II rodomo prielanku
mo Lietuvai, atlaikiusio įspūdingas pa
maldas šv. Kazimiero jubiliejaus proga
šv. Petro bazilikoje Romoje kovo 4 dieną,
visai neseniai laikiusio mišias lietuvių
kalba (!), transliuotas per Vatikano radi
ją, ir norėjusio vykti Šv. Kazimiero iškil
mėms į Lietuvą. Tai nuskambėjo per visą
pasaulį. Ką tik įšventintas, naujasis lietu
vių vyskupas Paulius Antanas Baltakis
jau gavo pakvietimą dalyvauti Šiaurės
Amerikos vyskupų konferencijoje.
Jo pasirinkta (Šv. Pranciškaus Asyžie
čio) malda:
„Viešpatie, padaryk mane savo taikos
įrankiu! Ten, kur neapykanta viešpatau
ja, leisk man skelbti meilę, kur skriauda
— teisingumą, kur abejonė — tikėjimą,
kur nusiminimas — viltį, kur tamsa —
šviesą, kur liūdesys — džiaugsmą. O Die
viškasis Mokytojau, suteik, kad aš ne tiek
sau ieškočiau suraminimo, klek kitus ra
minčiau, ne kad būčiau suprastas, bet kad
kitus suprasčiau, ne kad būčiau mylimas,
bet kad visus mylėčiau, nes tik duodami
gauname, dovanojant mums atleidžiama,
per mirtį — gimstame amžinajam gyve
nimui.“
(A.R.)
derniomis priemonėmis kovoja prieš reli
gijos apraiškas. Tik perskaitykime Katali
kų Bažnyčios Kronikas, kokių šiurpių ir
didvyriškų pavyzdžių ten rasime!

Nedaug tegalime padėti savo persekio
jamiems broliams už geležinės uždangos,
nebent parodydami jiems savo solidaru
mą. Kažin ar linksmi baliai, šokiai, vestu
vės ir kitokie vieši subuvimai Gavėnios
metu labai džiugina lietuvius Lietuvoje,
kai jiems net dalyvavimas sekmadienio
Mišiose sudaro pavojų? Jeigu jau neno
rime ar negalime laikytis Gavėnios rim
ties krikščionišku žvilgsniu, tai bent susi
laikykime nuo viešų pasilinksminimų dėl
lietuviškų tradicijų. Reikia tik truputį pa
tempti vaizduotę, o įdomių ir rimtų ren
ginių galima sugalvoti, kad nenukentėtų
lietuviška veikla Gavėnios metu, žinoma,
pasamdyti orkestrą ir paruošti vakarienę
yra labai lengva... Bet tai tinginio išeitis.
Nejaugi jau mes taip nusigyvenome iper
35 metus užjūriuose, kad visa mūsų veik
la prasideda ir baigiasi pigiais pasišoki
mais?
Kalbant apie Gavėnios rimtį, reikia pa
minėti dar vieną reiškinį, beįslpilietinantį bent Čikagoje. Tai Velykų pusryčiai,
ruošiami visuomenei Verbų sekmadienį
arba dar anksčiau. Tie pusryčiai, galima
sakyti, turi panašumo į Kūčių vakarienę,
pirmaisiais gruodžio mėn. savaitgaliais
ruošiamą. Tuose pusryčiuose remdamasi
Velykų ryto patiekalais, papročiais ir tra
dicijomis. Kažkaip keistai skamba giesmė
„Linksma diena mums prašvito“ Ir mar
gučių daužymas, kada dar visas krikš
čioniškas pasaulis tebegyvena Kančios sa
vaitės nuotaika, žinoma, gražu, kad susi-

rungtynės su pirmaujančiu Leningrado
Zenitu (rusai turi 36 tšk., vilniečiai '30
tšk.), įmušus leningradiečiu! „savižudį“
įvartį, tad rungtynės baigėsi lygiom —1:1,
nors sostinės vienuolikė turėjo keletą
^mirtinų“ progų įkirsti leningradiečiamsįvartį. Rygos „Dauguva“ žaidžia nelabai
sėkmingai antroje lygoje, o trečioje šalia
Klaipėdos Atlanto randamas Liepojos Zvei
niekas ir net penkioliktoje Tallino ASMM
klubas. Tad Pabaltijo futbolo ir krepšinio
gyvenime pirmu smuiku groja Lietuva.
Mūsų krašto futbolo meisterio vardas
greičiausiai bus išspręstas iš šiuo metu
pirmaujančio Panevėžio Ekrano vienuoli
kės su 36 tšk., tiek pat turinčia Vilniaus
Pažanga ir tik dviem taškais atsiliekan
čiu Klaipėdos Granitu. Uodegėlės pabai
goje randasi Lietuvos moksleivių rinktinė
bei Vilniaus Žalgiris. Lietuvos futbolo
aukštosios lygos pirmenybėse dalyvauja
18-ka komandų.
Sov. S-gos rankinio pirmenybėse Lietu
vą atstovauja Kauno Granito (estų ir lat
vių nėra). Deja, lietuviai pirmenybes pra
dėjo gan silpnokai iš po dešimties rungty
nių surinko tik keturis taškus, pirmeny
bių lentelėje atsidurdami aštuntoje vieto
je. Šiuo metu padaryta pertrauka, pirme
nybes tęsiant gruodžio mėn. 21-27 d.d.
Charkove Ir Maskvoje.

Nepasisekė kauniečiams Sov. S-gos rug
bio pirmenybėse. Kauno Staklės, surinku
sios 12 tšk. turėjo atsisveikinti su aukš
čiausia lyga.
Vilniškis „Sportas“ praneša, kad Lietu
voje lankėsi buv. nepriklausomos Lietu
vos ir išeivijos sportininkai. Susirinkimuo
se Vilniuje ir Kaune jie susipažino su
šiandieniniu Lietuvos sportiniu gyveni
mu, sutiko po 40 m. nematytus draugus,
stebėjo treniruotes bei Vilniaus Žalgirio—
Černomoreco futbolo rungtynes. Atrodo,
kad grupę sudarė daugumoje New Yorko
ir Čikagos sportininkai, nes minimi Vitas
Gerulaitis (garsaus tenisininko tėvas),
Lauraitis ir kt.
K. Baronas

MIRĖ ANTANAS SKĖRYS
Rugsėjo 16 d. Geelonge, Australijoje,
staiga mirė žurnalistas Antanas Skėrys.
Jis gimė 1907 m. Liepojoje. Mokėsi
Rygos lietuvių gimnazijoj, karinę tarnybą
atliko Lietuvoje. 1949 m. atvyko į Austra
liją ir įsikūrė Geelonge, įsijungdamas 'i
lietuvišką veiklą. Jis buvo vienas iš Geelongo Liet. Namų steigėju, redagavo Geelongo Lietuvių Biuletenį, parašė ir išleido
stambų veikalą „Geelongo Lietuvių Bend
ruomenės Kroniką 1948-1978 m.“

MIRĖ VLADAS MINIOTAS
Spalio 6 d. Sidnėjuje, Australijoje, mirė
aktyvus bendruomenės veikėjas, buv. apy
linkės pirmininkas Vladas Miniotas. Liū
desy paliko žmona Ona, vaikai su šeimo
mis.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ RADIJAS
Adelaidės, Australijoje, lietuviams ra
dijo transliacijos jau septyneri metai per
duodamas per 5 EBI radijo stotį, kurią
įsteigė ir administruoja iš etninių grupių
sudaryta vadovybė.
Lietuvių radijui vadovauja Leonas Ge
rulaitis.

INGRIDA PAVILANYTĖ — JOJIKĖ
Ingrida Pavilanytė, kaip Kanados Quebeco komandos narė, dalyvavo Amerikos
kontinento jaunių jojimo pirmenybėse.
Jos komanda laimėjo bronzos medalį.

renka pilna salė lietuvių Ir pabendrauja
prie valgiais apkrautų stalų, pagieda, pa
dainuoja. Turime daug vienišų žmonių,
ypač vyresnio amžiaus, kuriems toks pasižmonėjimas tikrai nuskaidrina dienas. Ir
šios pastabos tai nėra kritika rengėjams
ar renginiams. Vis dėlto turėtume rim
čiau pagalvoti, kas tinkama, o kas ne.
Kartais momento pasiūlymas ar sumany
mas rengėjams atrodo labai puikus, bet,
iš šalies žvelgiant, vaizdas kiek kitoks.
Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti tokių
bendrų pusryčių, o tik rasti jiems kitą
formą. Išeitis gali būti dvejopa: velyki
nius pusryčius ruošti sekmadienį po Vely
kų; jeigu jie ruošiami prieš Velykas1, at
rasti kitok'į pavadinimą ir papročius. Ren
gėjų pasitdsindm'as yra paprastas: per
Atvelykį ruošiamas kitas panašus rengi
nys, ir tuomet reikėtų dalintis publika,
nukenčlant ir vienam, ir kitam renginiui.
Net į tokius pasiteisinimus atsižvelgiant,
nereikia pamiršti, kad velykiniai pusry
čiai, margučiai ir giesmės netinka Kan
čios savaitės pradžioje.
Tai tik sau j ūkė reiškinių, vykdomų lie
tuviškų tradicijų palaikymo ir puoselėji
mo vardu. Vieni jų tiesiai spjauna toms
tradicijoms į veidą (kaip baliai su šokiais
Gavėnioje); kiti nieko bendra su tomis
tradicijomis netuil. Pagalvokime, kokį
lietuviškumo veidą parodome savo jauni
mui?
Vadinkime daiktus tikraisiais jų
vardais — nesidangstyklme kilniu tradi
cijų vardu, jeigu tos „tradicijos“ įžeidžia
krikščionio ir lietuvio jausmus ne tik iš
eivijoje, bet ir tolimoje tėvynėje.
(„Laiškai lietuviams“)
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Kronika
VASAROS LAIKO PABAIGA
KAS—KADA—KUR
Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas
šeštadienį, spalio 27 d. D. Britanijoje
Romuvoje — spalio 26-28 d.
baigiasi vasaros laikas. Naktį iš šeštadie
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke nio tį sekmadieni laikrodžių rodyklės bus
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus pasuktos vieną valandą atgal.
pranešta vėliau.

Pabaltiečių moterų

Kalėdinis bazaras

—gruodžio 1 d., 11 vai., Londono Latvių ANGLIJOS LIETUVIU KLUBO BALIUS
Namuose.
Chicagos Anglijos lietuvių klubas kar
tą metuose surengia tradicinį balių. Šie
met jis įvyko spalio 6 d. Jaunimo centre.
AUKOS SPAUDAI
Nežiūrint, kad tą dieną Chicagoje buvo
daugiau parengimų, į balių atsilankė 200
L. Tverlenė — 10 dol.
asmenų. Klubo pirmininkas Vladas PaliuJ. Blinstrubas — 5.50 sv.
lionis susirinkusius pasveikino ir padėko
F. Skėrys — 40 DM.
jo už atsilankymą. Meninę programą at
M. Mozūras — 1 sv.
liko mėgiama dainininkė Linda RuzgaitėB. Sleideris — 1 sv.
Burbienė. Ji, gitarai pritariant, padainavo
R. Karalius — 1 sv.
liaudies dainų, šokiams grojo B. Pakšto
orkestras. Kaip ir visuomet prie baliaus
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
pasisekimo daugiausia pasidarbavo: Ni
na Liubinienė, VI. Paliulionis, J. Jokub’
AUKOJO:
ka, Alb. Matulis ir kiti vald. nariai. Gau
D. Gintas — 2.50 sv.
tą pelną klubas aukoja lietuviškoms kul
Nuoširdžiai dėkoja
tūrinėms institucijoms.
TPF Valdyba
Dėl įvairių priežasčių klubo narių skai
čius mažėja, bet likviduotis nesirengia.

LITUANISTIKOS KATEDRA

Londonas

Labai svarbi mūsų visų pareiga yra
remti Čikagos Universitete įsteigtą Litua
BENDRAS KAPINIŲ LANKYMAS
nistikos Katedrą, kur lietuvių jaunimas
ir kitataučiai dabar gali moksliškai gi
Lapkričio 4 d., sekmadienį, bus bend
lintis į jnūsų kalbą, istoriją, literatūrą ir rai lankomos šv. Patriko Leytonstone ka
t.t. Kviečiame skyrius ir pavienius narius pinės.
rinkti aukas Lituanistikos Katedrai ir
Artimiausia požeminė stotis’ — Leyton
jas siųsti CV Iždininkui B. Butrimui. To (Central line).
kiu būdu ir mes Britanijos lietuviai pri
sidėsime .prie šio svarbaus darbo.
KALĖDINIS BAZARAS

PASIKEITIMAI DBLS CENTRO V-JE
CV nariui K. Tamošiūnui pasitraukus
iš pareigų, pagal seną tradiciją Valdybos
sąstatan buvo pakviestas praeitame Su
važiavime daugiausiai balsų gavęs kandi
datas Z. Juras. K. Tamošiūnui dėkojame
už įdėtą darbą Sąjungai ir Lietuvių Namų
Bendrovei.
Ryšium su asmenų pasikeitimu ir taip
pat siekiant geresnių rezultatų Valdybos
veikloje, buvo iš naujo pasiskirstyta pa
reigomis. Nuo š.m. rugsėjo 16 d. CV na
riai turi sekančias pareigas:
J. Alkis — Pirmininkas;
V. Dargis — Pirmasis vicepirmininkas,
spaudos ir informacijos reikalai;
E. Šova — Antrasis vicepirmininkas,
organizaciniai ir kultūriniai reikalai;
S. Nenortas — Teisiniai ir administraci
niai reikalai;
Z. Juras — Politiniai ir socialiniai rei
kalai;
A. Vilčinskas — Sekretorius,
jaunimo ir tautinio auklėjimo reikalai;
B. Butrimas — Iždininkas,
finansai ir parengimai.
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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.

Dainavietės

Wolverhamptonas

CV palaiko labai artimus santykius su
Jaunimo Sąjungos (JS) valdyba. Jauni
mo atstovai dalyvauja CV-bos posėdžiuo
se ir aktyviai talkininkauja įvairiuose pa
rengimuose, politinėje bei kultūrinėje
plotmėje.
Daoartinė JS-gos valdyba (R. Juozelskis, G. Jakimavičius, A.V. Kuliukas, I.
Petrauskaitė ir V. Puodžiūnas) nutarė
šiuos kadencijos metus ypač skirti naujų
narių verbavimui. JS norėtų, kad kiek
vienas lietuvių kilmės jaunuolis/ė Brita
nijoje būtų surastas Ir pakviestas dalyvau„
ti jaunimo organizacijoje. Jau dabar Ni
dos spaustuvėje ruošiami 600 „verbavimo
paketo“ egzempdoriai. Paketuose bus pluoš
tas informacijos apie Lietuvą ir lietuvių
organizacijas, kuri duos jaunimui vaizdą
apie veiklos galimybes.
Prieš pradedant platinti „verbavimo pa
ketus“ JS turi surinkti jaunimo pavardes
ir adresus. Tas darbas jau pradėtas, bet
toli gražu neužbaigtas. Visi DBLS skyriai
yra gavę savo kolonijų jaunimo sąrašus,
patikrinimui ir pataisymui. Kol kas tik
keli skyriai grąžino ištaisytus sąrašus JSgos valdybai. Visi to darbo dar neatlikę
skyriai, ar pavieniai DBLS nariai, prašomi
padėti JS-gai sudaryti pilnus ir tikslius
vietinio jaunimo sąrašus.
Sekantis žingsnis bus pačių paketų pla

BRADFORDO GYVENIMAS
Išvežtųjų-sukilimo minėjimas surengtas
birželio 24 d., H. Vaines paskaitoje paminė
jo skaudžiausias trėmimų dienas, kada ne
kaltus Lietuvos gyventojus išplėšė iš sody
bų ir miestų. Todėl po savaitės karui pra
sidėjus, įvykdytas spontaniškas sukilimas,
kuris įrodė griežčiausią lietuvių nusistaty
mą prieš užgrobikus-atėjūnus. Nesigailė
dami savo gyvybės prarasti, laisvino kraš
tą.
Po paskaitos, vyrų sekstetas, P. Vasio
vadovaujamas, išpildė dainų ir žodžių pynę-montažėlį.
Ekskursiją pajūrin — į Blackpool; su
rengė klubo valdyba liepos 7 d. Dalyvavo
apie 50 klubo narių. Ne tik transportasautobusas buvo nemokamas, bet kiekvie
nas dalyvis dar gavo kišenpinigių pietums.
Saulėta diena ir jūros dvelkimas atgaivino
visus.
Ekskursija į lietuvių sąskrydį Notting
hame surengta rugsėjo 22 d. Dalyvavo
apie 50 klubo narių. Klubas padengė trans
porto išlaidas. Tai Bradfordo tradicija da
lyvauti tokiuose sąskrydžiuose.
Taip pat tvirtai nusistovėjusi tradicija
tarp Bradfordo ir Škotijos lietuvių. Kas
met vizituoja vieni kitus. Spalio 6-7 d.d.
pakviesti Bradforde svečiavosi apie 40 Ško
tijos liet. soc. klubo narių, šeštadienį bu
vo iškilmingi pietūs klube, kurių metu pa
sakyta gražių žodžių, o svečiai paskleidė
-neregėtai gausias dovanas, kurių pakako
visiems ir dar liko! Sekmadienį svečiai ir
vietiniai labai gausiai dalyvavo pamaldo
se. Gaudė vargonai ir skambėjo giesmės!
Juk tarp svečių buvo P. Dzidolikas ir Šv.
Cecilijos choro narių, taip pat ir vietiniai
giesmininkai. -Po pamaldų, pietūs klube už
sitęsė pakilioje nuotaikoje. Tarė žodį kan.
Kamaitis. Kiti kalbėję iškėlė Škotijos lie
tuvių besireiškiančią tvirtą lietuvišką vei
klą, pabrėžiant ponų Bliūdžiu pastangas
tvarkant klubą, P. Dzidoliko puoselėjant
dainą ir giesmę, Rugienienės pastangas or
ganizuojant Škotijos jaunimą.
Ilgai truko nuoširdus bičiuliškas atsi
sveikinimas su svečiais.
Taip pat prie nuotaikingesnių įvykių rei
kia paminėti Genės Brazaitienės ir Vyto
Ašmensko vestuves, kurios įvyko liepos 28
d.. Sujungė kan. Kamaitis. Jaunasis paliko
savo namus Bradforde ir persikėlė į žmo
nelės namus Halifaxe. Abiem klubo nar-

ROŽINIS

Rožinis —■ lapkričio 3 d., 5 vai. p.p.,
Bus siekiama dar artimesnių ryšių su prie išstatyto Švč. Sakramento, 38 Park
Rd., East, Wolverhampton, prieis West
Pasaulio Lietuvių Bendruomene (PLB)
ir bus stengiamasi plėsti ir gerinti mūsų parką.
Prašome visus jungtis.
įvairių veiklos šakų darbus.

N. Narbutienė

KULTŪRINĖ VEIKLA
PAIEŠKOJIMAS

Kultūrinėje veikloje CV-ai talkininkau
Paieškomas Jcnas-Vainius Dūda, atvy
ja Kultūrinės Veiklos Komisija, įsteigta
pereitais metais. Šios komisijos tikslas yra kęs į Angliją 1947 m. Jis pats arba žinan
vystyti artimesnius ryšius tarp mūsų cho tieji apie jį prašom pranešti:
Laimutis Dūda,
rų ir šokių grupių ir kitų meninių pajėgų,
787 Jane St. APT. 906
skatinant juos dalyvauti 'bendruose pašaro
Toronto,
Canada, M6N 4B7
dymuose. Lig šiol komisija daugiausia
pasidarbavo Britanijos Lietuvių Dienų
organizavime, 'bet jinai taip pat pasiruo
šusi talkininkauti skyriams jų parengi
muose.
Manchesteryje — spalio 28 d., 12.30 vai.
Šių metų veikloje galima paminėti sėk
mingus koncertus Škotijoje ir Londone, Nottinghame — spalio 28 d.. 11.15 vai.,
Židinyje.
kuriuos atliko iš Kanados atvykęs „Gin
taro“ ansamblis. Taip pat nereikia užmirš Corby — spalio 28 d., 14 vai., Šv. Patrike.
ti DBL Jaunimo Sąjungos suruoštą panto Nottinghame — lapkričio 1 d.. Visuose
Šventuose, 19 vai.. Židinyje.
mimos spektaklį Londone, kuriame pasi
rodė Paulius Rajeckas iš New Yor.ko. Atei Nottinghame — lapkričio 2 d., Vėlinėse,
19 vai., trejos Šv. Mišios už mirusius ir
tyje CV planuoja atsikviesti dar vieną
gedulingi mišparai per 8 dienas Židiny
stambų vienetą iš Kanados.
je.
DBLS CV taip pat nutarė atsikviesti ži
nomą solistę iš JAV-jų 1985 m. Vasario Nottinghame — lapkričio 3 d., 14 vai., Ži
dinyje gedulo mišparai su skautais.
16 d. minėjimams. Numatyta suruošti ke
lius iškilmingus koncertus-minėjimus mū Nottinghame — lapkričio 4 d., 11.15 vai..
Židinyje. Po to autobusu (nereikės mo
sų kolonijose. Skyriai, kurie norėtų pasi
kėti!) nuo čia vykstame į liet, kapines
kviesti solistę į savo Vasario 16 d. minė
maldoje prisiminti kankinius — miru
jimą, prašomi kreiptis į CV iki š.m. gruo
sius.
džio 1 d.

PAMALDOS

tinimas. Kiek galima, JS-gos valdyba yra
pasiryžusi kuo daugiau paketų asmeniš
kai paduoti savo bendraamžiams. Tuo
būdu tikimasi sumažinti pašto Išlaidas ir,
svarbiausia, užmegzti asmeniškus ryšius.
Tačiau yra nemažai kolonijų, kuriose dar
nėra DBL JS-gos narių. Tose vietovėse
ieškomi vyresni padėjėjai, kurie apsiimtų
platinimo darbą.
Šiuo metu JS turi 60 narių. Iki 1986
metų tikimasi pritraukti arti 200. Jei tai
atrodo ambicinga, reikia atsiminti, kad
Britanijoje gyvena ‘bent 750 lietuvių kil
mės jaunuolių. Kiekvienas DBLS -narys
gali, ir turi, prisidėti pile šio verbavimo
darbo. Prašome atsiųsti savo, arba savo
kaimyno, prieauglio vardą, pavardę, am
žių ir adresą JS-gos valdybai, Lietuvių
Namų adresu.
Be naujų narių verbavimo, JS taip pat
pradėjo reikštis kultūrinėje ir politinėje
plotmėje. Kultūrinėje srityje buvo suruoš
tas Lituanistinis Savaitgalis (LITH-EX)
Lietuvių Sodyboje ir pantomimos spek
taklis Londone. Politinėje srityje, JS bend
rai su DBLS suruošė iškilmingą Vasario
16 d. minėjimą Londone, ir JS-gos atsto
vai dalyvauja B-altų Tarybos bei ELG
posėdžiuose. Be to, JS palaiko glaudžius
ryšius su panašiom estų ir latvių organi
zacijom.

RAJONO VADUOS POSĖDIS
šeštadienį, lapkričio mėn. 3 d., 2 vai.
p.p. Nottinghame, židinio patalpose, 16
Hound Road, West Bridgford, įvyks LSS
Europos rajono vadijos posėdis.
Skautininkai maloniai ‘kviečiami gau
siai dalyvauti.
Prašyčiau laiku atvykti, kad turėtume
daugiau laiko pasitarimams, nes tą pa
čią dieną skirstysimės į -namus.

iam laimingo ir taikaus gyvenimo ir ilgiau
šių metų!
Margareta ir Stasys Grybai iškilmingiau
šiai atšventė klube rugsėjo 29 d. savo si
dabrinių, 25 metų vestuvių jubiliejų. Daly
viai, galima sakyti beveik netilpo, o dova
noms išgabenti prisiėjo pasirūpinti sunk
vežimį! Nestebėtina, nes vien tik giminių
iš p. Grybienės pusės yra apie 50. Palinkę
ta sulaukti auksinio jubiliejaus!
Be visa to, tenka pabrėžti, kad klubo
valdyba nepamiršta suteikti paramos ar
aukų: Skautų stovyklai, Tautos Fondui,
Lituanistikos Katedrai ir kt. Taip pat Ir
savo futbolo ir atletų komandoms, jų uni
formoms įsigyti.
Baigiant, reikia paminėti, nežiūrint visų
parengimų ir paramos lietuviškai veiklai,
paskiausiu metu baigta naujai išdekoruoti
baro patalpas, paklotas naujas kilimas ir
apstatyta naujais baldais. Nuo šviesų, dadar skundžiamasi, kad akys raibsta.
Kas be ko! Bet, kad įsitikinti, kas ir kaip
padaryta, numatoma gera proga — tai
specialus patobulinto baro
atidarymas,
apie kurį atskirai skelbiama.

A-tas B.

KLUBO BARO ATIDARYMAS
Spalio 27 d., šeštadienį, 7 v.v., įvyks
atnaujinto klubo baro specialus atidary
mas.
Bus nemokamai parūpinta užkandžiai,
tostas ir gera šokių muzika.
Maloniai kviečiami kitų lietuvių klubų
reprezentantai ir Vyties nariai gausiai da
lyvauti.

Vyties klubo valdyba.

Manchesteris
MIRĖ BRONIUS MIKULSKIS
Rugsėjo 15 d. širdies smūgiu savo bute
mirė Br. Mikulskis, kuris rastas miręs už
kelių dienų. Buvo arti 67 m. amžiaus.
Velionis gimė 1917 m. gruodžio 22 d. Gar
liavoje, Kauno apskrityje, ūkininko šeimo
je. Buvo 15-tame lietuvių batalione ir už
sitarnavo jaunesnio puskarininkio laipsnį.
Po karo buvo V. Vokietijoje, anglų zono
je. I Angliją atvyko 47 m. Pradžioje apie
5 metus dirbo žemės ūkyje, po to tekstilė
je ir chemikalų fabrike, kur sulaukė pen
sijos amžiaus. Buvo klubo narys ir ramo
vėms. Yra perskaitęs daug klubo bibliote
kos knygų, skaitė „E. Lietuvį“ ir kitus lei
dinius. Kultūrinėje nei visuomeninėje vei
kloje nedalyvavo. Buvo nevedęs. Lietuvo
je liko giminių. Turto nepaliko.
Palaidotas spalio 8 d. Mostono kapinėse
prie lietuvių Aušros Vartų paminklo. Po
mirtines apeigas St. Chad's bažnyčioje ir
kapinėse atliko kan. V. Kamaitis. Laidotu
vėse dalyvavo apie 30 žmonių.
Ilsėkis, Broniau, ramybėje.
Jo gimines ir artimuosius visi giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

MIRĖ VYTAUTAS STEPONĖNAS

Spalio 12 d. širdies smūgiu mirė V. Steponėnas, sulaukęs 70 m. amžiaus.
Velionis gimė 1914 m. kovo 22 d. Adu
tišky, Švenčionių apskrityje. Karo metu
pateko į gen. Anderso armiją ir ten išbuvo
iki karo galo. Apsigyvenęs Patrikrofte,
Eccles, M/c, visą laiką dirbo inžinerijos
trijuose fabrikuose. Apsivedė ir susilaukė
Rajono vadas sūnaus Dovydo. Žmonai Cicilijai mirus,
apsivedė kitą (abi anglės). Liko liūdinti
žmona Betty ir sūnus Dovydas bei giminės
PAIEŠKOJIMAS
Lietuvoje. Lietuviškoje veikloje nedalyva
Paieškomas Jonas Irbinskas s. Augus vo, bet su tautiečiais ryšį palaikė ir lanky
to, ir jo sesuo Marija Irbinskaitė. Abu įki davo lietuvių klubą.
Sudegintas spalio 16 d. Southern Cemilę iš Biržų, ‘bet po karo (1946-48 m.) gy
tary krematoriume. Pomirtines apeigas
veno Neukirchen, Vak. Vokietijoje.
Marija buvo modistė ir 1948 m. ketino St. Chad's bažnyčioje ir krematoriume at
emigruoti 'į Angliją, o Jonas buvo šoferis liko kan. V. Kamaitis. Dalyvavo apie 60
ir ruošėsi emigruoti į Kanadą.
žmonių.
Paieško brolis Heinrich Jurek, gyv.
Ilsėkis, Vytautai, ramybėje.
Kondinskyallee 20, 2000 Hamburg, W.
Jo gimines ir artimuosius visi giliai už
Germany.
jaučiame ir kartu liūdime.

VOKIETIJA
KUN. FR. SKĖRYS
SAARO KRAŠTE
Saaro Krašto evangelikai lietuviai su
nemažėjančiu susipratimu lanko kum Fr.
Skėilo kasmet rudenį sukviečiamą subu
vimą ir evangelikų pamaldas. Kaip ir ki
tais metais, šiemet vėl rinkomės įprasta
me Wiebelskircheno Martyno Liuterio baž
nyčios priestate — parapijos salėje. Ku
nigas F r. Skėrys sukvietė apylinkės lietu
vius spalio mėn. 1'3 d. vakare į pamaldas
bažnyčioje ir po to į pusiau šeimynišką
vakaronę,
Pamaldos prasidėjo punktualiai 18.00
vai., kaip kvietimuose numatyta. Bažnyčio
je apsidairius buvo galima priskaičiuoti
per 20 dalyvių. Iš tolimesnių vietų atvyk
dami, beieškodami kelio, keli pavėlavo ir
pamaldų pabaigoj buvo jau per 30 žmo
nių. O tai mūsų sąlygomis — gana daug.
Dvylika iš jų dalyvavo Šventoj Vakarie
nėj.
Savo pamoksle kun. Fr. Skėrys palietė
dvi temas: pjūties ir padėkos dieną, kuri
pagal kalendorių turėjo būti paminėta
Vakarų Vokietijoje prieš dvi savaites, ir
Reformacijos dieną, kuri švenčiama kas
met spalio mėn. 31 d. Pjūties, derliaus ir
padėkos pamokslui kun. Fr. Skėrys pasi
rinko Luko Evangelijos 11, 3 skirsnelį:
„Kasdieninės duonos duok mums kasdien“.
Kitoje pamokslo dalyje kun. Fr. Skė
rys papasakojo Reformacijos dienos reikš
mę, nes pamatą padėjo dr. Martynas Liu
teris 1517 m. spalio mėn. 31 d. t.y. prieš
467 m. Wittenlberge prikaldamas 95 tezes
prie pilies bažnyčios. Šiam pamokslui jis
pasirinko tekstą iš Pirmojo laiško Korintiečiams 3, 1 skirsnelį: „Nes kito pamato
niekas negali padėti, kaip tik tą, kuris jau
yra padėtas, kuris yra Jėzus Kristus“.
Po pamaldų rinkomės tįpraston parapi
jos namų salėn, kur pasivaišinome atsi
neštais sumulštiniais gėrimais ir kitais ska
nėstais. Kun. Fr. Skėrys papasakojo apie
savo pastoracinę veiklą Pietų Vokietijoje
per pastaruosius metus ir darė gana pla
tų pranešimų apie išeivių liuteronų kuni
gų ir Bažnyčios darbuotojų suvažiavimą
1984 m. rugsėjo mėn. 10 ligi 14 d. Annabergo rūmuose, Pabaltiečių krikščionių
studentų sąjungos name Bonn-Bad Godesberge bei apie Septintą pasaulio liuteronų
sąjungos suvažiavimą, įvykusį pirmą kar
tą Budapešte.
Kun. Fr. Skėrys atsivežė savo lengva
mašinėle tris Vasario 16 gimnazijos moks
leivius, kurie padeklamavo, padainavo ir
pagrojo. Tai Arvydas Herbstas iš 12 kla
sės, Ingrida Povilianskaitė ils 7 kl:‘ ir Ga
bija Diavaraitė iš 9 kl. Jauni mergaičių
balseliai nuskambėjo dar neužtikrintai,
jautriai, bet vis dėlto labai maloniai. Ar
vydas pasirodė turįs muzikanto gyslelę.
Jis pagrojo ir su mergaitėmis šiek tiek re
petuotų dainelių, o paskui akordeonu pri
tarė Ir užtraukusiems vieną kitą liaudies
dainą. Už mielą, ne kasdien girdimą lietu
višką žodį, eilėraštį ar melodiją, mokiniukams papildėme jų kišenpinigius, po DM
100 kiekvienam, kurių, kaip taisyklė, jie
niekad jieturi perdaug.
aap

PLB PIRMININKO ADRESAS
PLB Valdybos pirmininkas inž. Vytau
tas Kamantas jau treti metai kai dirba
vienoje didelėje ligoninėje Grand Rapids
mieste, vakarinėje Michigano valstijos da
lyje. Jo namų adresas yra: 1851 Skyview
Drive,
Sparta, MI 49345,
telefonas
616-887-1436.
Bendruomenės, Lituanisti
kos katedros, Lietuvių Fondo ir tarnybos
reikalais dažnai lankosi Chicagoje, kur
yra PLB raštinė ir gyvena pusė PLB Val
dybos narių.

PLB RAŠTINĖ
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rašti
nė jau šešerius metus veikia Chicagos Jau
nimo Centre, 5620 So. Claremont Avenue,
Chicago, IL 60636 USA, telefonas 312-7782200. Raštinėje dirba PLB Valdybos rei
kalų vedėja Danutė Korzonienė ir Litua
nistikos katedros reikalų vedėja Nijolė
Balzarienė. Jos tvarko PLB ir Lituanisti
kos katedros reikalų korespondenciją, pa
kvituoja gautus pinigus ir atliek* dauge
lį kitų reikalų.

KLUBO BALIUS
Spalio 6 d. Manchesterio lietuvių klube
buvo metinis narių balius, kuriame dalyva
vo 46 žmonės.
Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm.
V. Bernatavičius ir sukalbėjo stalų palai
minimo maldą.
Po užkandžių ir pirmųjų tostų klubo
pirmininkas tarė žodį susirinkusiems ir
padėkojo už gardaus maisto pagaminimą
šeimininkėms, kurios buvo M. Bernatavičienė, R. Navickienė ir B. Barauskienė.
Klubą sveikino ir geros kloties linkėjo
klubo Revizijos k-sijos pirm. J. Podvoiskis, DBLS Boltono skyr. pirm. H. Vainei
kis ir kan. V. Kamaitis. Visų sveikinusių
mintis buvo ta, kad klubas dar ilgai išsi
laikytų, nes iš leidimų inspektoriaus pusės
buvo daromas spaudimas mūsų klubą už
daryti. Spalio viduryje teismas sprendė
klubo bylą ir davė leidimą ligi birželio
mėnesio, liepė neįsileisti pašalinių žmonių,
o svečiams neparduoti gėrimų. Klubo fi
nansinis stovis dėl didelių išlaidų nėra
geras, bet, jei jį dažnai lankysime, Išlai
kysime.
Įsilinksminus, pobūvis nusitęsė iki vė
laus laiko, praėjo pakilioje nuotaikoje.

A. P-kis

