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SOVIETINĖJE
SPAUDOJE
KAS TIE KETURI „ŠMEIŽIKAI“?

Neperseniausiai „Valstiečių laikraštis“ 
(Nr. 116/1984.09.27) išspausdino Antano 
Augaus straipsnį „šmeižikams faktų ne
reikia“.

Apie kokius „šmeižikus“ ir „faktus“ čia 
kalbama?

Pareiškęs, kad „itin uolūs tautinės ne
santaikos skleidėjai yra lietuviškos kil
mės socializmo priešai“. Augus pamini 
keturias žymių užsienio lietuvių pavardes. 
Tik J. Girniui jis padaro lyg ir išimtį, pa
vadindamas jį „filosofu anti'komunistu“. 
Kiti trys minimi tik pavardėmis, bet nie
kur nieko, tarsi „Valstiečių laikraščio“ 
skaitytojams tos pavardės ‘būtų savaime 
žinomos: tai — B. Kasias, K. Valiūnas ir 
A Maceina.

Nors profesoriui Antanui Maceinai čia 
■net „filosofo ant’ikomunisto“ titulo pa- 
šykštėja, tačiau galima manyti, kad dau
gelis „Valstiečių laikraščio“ skaitytojų ge
rai žino jo vardą, gilios minties veikalus, 
ne vienas gal ir nukentėjo už jų saugoji
mą ar perrašinėjimą. Kai kurie dr. Juozo 
Girniaus raštai Lietuvoje irgi eina slap
tai iš rankų ‘i rankas.

Jau vien dėlto suprantama, kodėl „Vals 
tiečių laikraščio“ bendradarbis abu žy
miausius užsienio lietuvių mąstytojus su
rikiavo į vieną gretą. Tik čia kyla rimtas 
klausimas, ar mažiau informuoti to paties 
laikraščio skaitytojai, pasiskaitę „ideolo
ginio fronto“ darbuotojo A. Augaus 
straipsni, nepalaikys filosofais ir kitų 
dviejų drauge paminėtų asmenų, kurie 
anaiptol nepretenduoja į filosofus, nors ir 
būdami žymūs savo sričių žinovai.

Teisės mokslų daktaras ir politikos 
mokslų profesorius Bronis Kasias — 
bolševikams veikiausiai ypač įsipyko savo 
kapitaliniu dokumentų rinkiniu, kurį 
prieš trejus metus išleido Paryžiuje pran- 
sūzų kalba („La Dithuanie et la Seconde 
guerre mondiale“ — Lietuva ir Antrasis 
pasaulinis karas). Bet kaip tik dėl to jo 
nereikėtų maišyti su filosofais.

Panašiai reikia pasakyti ir apie ekono
mistą bei visuomenės veikėją dr. Kęstutį 
J. Valiūną. Be abejo, kad ir jo bolševikai 
negali pakęsti, jei ne už ką kita, tai vien 
už tai, kad per trylika metų — nuo 1966 
iki 1979 — atsidėjęs vadovavo Vyriausia
jam Lietuvos išlaisvinimo komitetui. Gali
ma suprasti agitpropo įtūžį, bet dėl to 
nereikia kraustytis iš proto. Visuomenes 
veikėjas tepalieka, kuo yra, nebūtina Jį 
statyti į tą pačią gretą su filosofais.

„Valstiečių laikraščio“ bendradarbis A. 
Augus, žinoma, galėtų atsikirsti, kad jis 
norėjo visus keturius ne filosofais, bet 
.Šmeižikais“ pavaizduoti. Tarkime, jo 
valia ir galia taip daryti.

Vis dėlto jo nusivylimui, o daugelio pa
guodai reikia pažymėti, kad išį kartą šmei 
žikals apšauktieji gyvena Vakaruose, kur 
jiems visiškai negresia tarybinio Bau
džiamojo kodekso numatytos bausmės už 
„tarybinės valstybės ir visuomenės šmei
žimą“.

J. Vd.

JAV YPATINGAS DĖMESYS 
SKUODŽIO BYLAI

„Skuodžio byla mūsų akimis yra viena 
svarbiausių žmogaus teisių problemų JAV 
ir SSRS dienotvarkėje“, pareiškė laikinas 
JAVjų Valstybės sekretoriaus pavaduoto
jas Robert F. Turner. Jis cituojamas 
Washingtone leidžiamo savaitraščio THE 
SPOTLIGHT rugsėjo 10 d. išspausdinta
me Tom Bradley straipsnyje „American 
Languishes in Soviet Prison" (Amerikie
tis kamuojasi sovietiniame kalėjime.’,.

Pasak straipsnio autorius, kuris rašo 
iš Vilniaus, „SSRS tebekalina vergų dar
bo stovykloje Amerikos pilietį ir kritiką 
Kremliaus vergų valdovų įvykdyto Lietu
vos užėmimo“. Lietuva, Bradley žodžiais, 
„nepriklausoma valstybė prie Baltijos jū
ros, buvo 1940 m. Sovietų imperijos oku
puota ir nelegaliai aneksuota“. JAV-jų 
vyriausybė, rašo Bradley, dabar protestuo 
ja Skuodžio įkalinimą apie 300 mylių į 
rytus nuo Maskvos, Boraševe, Mordavijo- 
je, esančiame konclageryje.

Turner apgailestavo tai, kad „Sovietų 
Sąjunga laiko Skuodį sovietiniu piliečiu, 
pavaldžiu (Sovietų valdžios interpretuo
jamiems) sovietiniams įstatymams. Sovie
tai tvirtina, kad jo pretenzija į JAV-jų 
pilietybę neturinti pagrindo, nes jie ne
pripažįsta dvigubos pilietybės“. Anot Tur- 
nerio, JAV-jos iškėlė Skuodžio klausimą 
1982 m. Madrido konferencijoje apie Eu
ropos saugumą ir bendradarbiavimą.

„Mes turėsime jo bylą omenyje susiti
kimuose su Sovietų pareigūnais ir tarptau 
tintuose forumuose“, pabrėžė Turner. „Be 
to, JAV-jų konsulato pareigūnai palaiko 
nuolatinį ryšį su p. Skuodiene, idant mes 
galėtumėm jiems padėti“. (Elta)

KARAS TAIKOS METU
Po pustrečių metų intensyvaus darbo 

Italijos prokuratūra paskelbė 1243 pusla
pių dokumentą, kuriame aprašytas 1981 
m. gegužės 13 dienos atentatas, įvykdytas 
Šv. Petro aikštėje, Romoje, prieš popie
žiaus Jono Pauliaus II gyvybę.

Š.m. spalio 26 d. Italijos prokuratūros 
tardytojas dr. Hario Martella pasakė pa
saulio spaudos atstovams Romoje, kad 
atentate dalyvavo du žudikai, o ne vienas, 
kaip anksčiau buvo manyta. Italų dienraš 
tis CORR1ERE DELLA SERA (X.27) 
sako, jog iš paskelbtų dokumentų galima 
susidaryti aiškų vaizdą, kad šis atentatas 
buvo tarptautinis sąmokslas, kurio tikslas 
nužudyti lenką popiežių. Atentatą įvykdy
ti buvo pasamdyti du turkai: Ali Agca ir 
Orai Celik, kuriuos apginklavo dar neiš
aiškintos politinės būtybės. Tą turės išaiš
kinti Italijos teismas, kuriam byla dabar 
perduota.

Tardymo duomenys patvirtina anksty
vesnes prielaidas, kad atentatas prieš po
piežių buvo tarptautinis sąmokslas, kuria
me dalyvavo aštuoni žmonės: penki tur
kai ir trys bulgarai. Tardytojai tačiau ne
nustatė kokiais motyvais atentatas buvo 
ruošiamas ir kas buvo už žudikų nugaros.

Kaltinamųjų suole turėtų sėdėti bulga
rai Sergei Ivanov Antonov, Todor Aivazov 
ir želo Kolev Vasil j ev, ir turkai Ali Agca, 
Oral Celik, Bekir Celenk, Musar Cedar Ce- 
lebi ir Omer Bagci.

Atentatas suplanuotas Sofijoje, Bulgari
jos sostinėje. Ji vykdant, popiežius buvo 
sužeistas trim šūviais, iš kurių du paleido 
Ali Agca ir vieną Orai Celik. Pirmas žudi 
kas suimtas ir nuteistas kalėjimu iki gy
vos galvos, o antras žudikas pabėgo. Balis

LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS

„DAINA“ AMERIKOJE
OLANDŲ JAUNIMAS KONCERTUOJA ČIKAGOS LIETUVIAMS

Kas sakė, kad šiais laikais nėra stebu
klų? Yra, ir apie vieną rašau.

Olandų jaunimas — nelietuviai — supa
žindinti su lietuvių dainomis ir muzika, 
ją taip pamilo, jog nutarė išmokti lietuvis 
kai dainuoti.

1982 metais lietuviai Olandijoje suren
gė suvažiavimą, į kurį atlikti programai 
pakvietė olandų grupelę. Iš Lietuvos atvy
kęs J. Kaplanas olandus supažindino su 
lietuvių kultūra, dainomis, ir netrukus jie 
pradėjo mokytis lietuviškų dainų, įsigijo 
skudučius, išmoko jais groti

Toliau olandai dar daugiau susipažino su 
lietuvių kultūra, istorija, Čiurlioniu, liau
dies kūryba, ii- pasivadino Olandijos lie
tuvių muzikos ansambliu.

Jų parengtoje ir išspausdintoje progra
moje skaitome: „Daina ir Rimantas. Dai
nomis ir pasakojimu atvaizduojamas dra
matiškas vaizdas iš senovės. Ši pasaka, 
paįvairinta skaidrėmis ir kaukėmis, api
ma meilę, melancholiją, karą, raudančias 
moteris ir kaimo šventes. Mes dainuosime 
dainas, daugumoje keturiais balsais, sutar 
tines bei raudas. Bus grojama skudučiais“.

Pasikalbėjimas su Paulium de Boer
„Kaip čia atsitiko, kad olandai daininin

kai pradėjo dainuoti lietuviškas liaudies 
dainas?“

„1982 m. sausio 7 d. mano lietuvis drau
gas ponas Kaplanas atsitiktinai man pa
sakė, kad bus lietuvių suvažiavimas Olan 
dijoje. Aš pasigyriau, kad ir aš būsiu su 
ansambliu, kuris dainuos tris dainas ke
turiais balsais. Taigi sausio 23 d. ansam
blis pasirodė su pažadėtom trim dainom. 
Ponas Kaplanas parūpino mums dainų ver 
timus ir vardą „Daina“.

Žinoma, mes nustebinome visus Leids- 
chendame savo drąsumu ir dainomis, o 
Belgijos lietuvė ponia Spies-Gailiūtė nu
stebino ir mus pačius! Tuoj po mūsų „kon 
certo“, pribėgo ji prie telefono ir suorgani 
zavo mums pasirodymą Liege.

Po to jau pasipylė kvietimai. Pasirodė- 
me Paryžiuje, Amsterdame ir Rotterdame, 
dainavome „Stad-Radio-Amsterdam“ radi
jo programoj, o dabar lankomės JAV-se ir 
Kanadoje.

Kaip lietuvių spauda rašė (ar buvo pa
kviesta amerikiečių spauda?), pirmasis 
olandų koncertas įvyko Čikagos Jaunimo 
centio salėje spalio 14 d. Pasisekimas bu
vo didžiausias, pritrūko vietų. Man pavyko 
patekti į jų antrąjį koncertą spalio 17 d. 
toje pačioje, beveik pilnoje salėje.

Koncertą pradėjo eidami per salę, apsi
rengę geltona-žalia-raudona spalvų rūbais 
ir dainuodami seną lietuvių liaudies sutar 
tinę Metaujėla. Pabaigus — griausmingi 
plojimai. Po to sekė: Siuntė mane motinė
lė, Klevelis (abi harm. Pauliaus de Boer), 
Bėkit bareliai (harm. Čiurlionio), Kai mes 
augom (duetas ir kvintetas), Prieš kalną 
beržai (harm. V. Paketuro), grojimas sku 

tiniai tyrimai parodė, kad pirmojo žudiko 
įkulkos, iššautos iš Browning 9 kalibro 
revolverio sužeidė popiežiaus žemesniąją 
kūno dalį. Turko Orai Celiko šūvis sužeidė 
popiežiaus kairiosios rankos įpirštą ir kai
rįjį petį.

Tardytojo dr. Hario Martella padarytos 
išvados, — kaip sako italų laikraštis, — 
nurodo pavojus, kuriuos pergyvena pasau
lis pokariniame laikotarpyje. Jie tiesiog 
pirštu rodo j šio atentato sąmokslininkus, 
todėl turės įtakos į Rytų-Vakarų tarptau
tinius santykius.

Tardytojo sprendimu, teisme atsakomy
bėn turi būti patrauktas Sergėjus Anotono 
vas, Bulgaiijos oro linijos atstovas Romos 
aerodrome, kuris šiuo metu yra laikomas 
namų arešte. Taip pat kaltinami Bulgari
jos ambasados Romoje pareigūnai Jelio 
Vasiljev ir Todor Aivazov, kuriems pavy
ko pasišalinti iš Romos.

Du turkai, kurie turės atsisėsti kaltina
mųjų suole, Omer Bagci ir Muša Celebi, 
šiuo metu yra kalėjime. Bekir Celenk pa
bėgo Bulgarijon, o Orai Celik — slapstosi. 
Teisme turės pasirodyti ir Ali Agca, anks
čiau nuteistas už pasikėsinimą prieš po
piežiaus gyvybę, šiuo kartu jis turės at
sakyti už nelegalų ginklo laikymą, nors 
teisme jis daugiau reikalingas kaip kalti
nimo liudininkas. Jo parodymai davė pra
džią tardymui, kurio išdavos dabar pa
skelbtos.

Tardytojo dokumente, su kuriuo dabar 
tapo supažindinti pasaulio spaudos atsto
vai, yra atpasakota visa tyrinėjimo eiga, 
pradedant tuo momentu, kai Ali Agca nu
sprendė pasakyti Italijos teisingumo or
ganams viską, ką jis žino. Tada pasaulis

dučiais, Du broleliai stovėjo (harm. Čiur
lionio), Beauštant! aušrelė, Aš kanapes 
sėjau (sutartinė), Susvarscyk (harm. Pau
liaus de Boer), Vai, tu dieme (J. Bielio- 
nio), Oi, aš nelaiminga (rauda — solo M. 
Sprengers).

Antroj daly, po pertraukos, išpildė: Oi, 
žiba žiburėlis (harm. P. de Boer, J. Sleu- 
mer), Ko liūdi putinėli (J. Naujalio), Vy
reli mano (rauda — solo B. Huend), Jau 
saulutė leidos (J. Brazio), Ar aš tau, Mo
tule mano (duetas — M. Grooff, M. Spren 
gers), Vai močiute (Čiurlionio), Ei, girež- 
le (J. Karoso), grojimas skudučiais. Line
lis, Mylėjau mergelę (harm. P. de Boer).

Ansamblio vadovas ir dirigentas Paul 
de Boer. Dainininkai, jie visi ir skudu
čiais grojo: E. den Brinker — altas, M. 
Grooff — sopranas, B. Huend — altas, J. 
Sleumer — tenoras, M. Sprengers — so
pranas, G. Tackema — bosas, H. de Winde 
— bosas.

Visos dainos ir grojimai skudučiais at
likta taip maloniai ir patraukliai, kartais 
net žaviai, jog iššaukdavo stiprius ploji
mus ir bisus. Pabaigai sudainavo vieną 
olandišką dainą ir pridėjo lietuvišką.

Šio olandų ansamblio pasisekimas pel
nytai didelis. Padėka jiems ir p. J. Kapla 
nui, su kuriuo norėjau pasikalbėti, bet jis 
nebuvo atvykęs. Dėl to tenka padėkoti per 
šį laikraštį. Ačiū, nepažįstamasai p. Ka- 
planai, už talką ir garsinimą lietuviškos 
dainos ir muzikos per žavų olandų jauni
mą!

Programą gerai pranešinėjo jaunas lie
tuvis Juozas Kapačinskas, pasipuošęs tau 
tintais drabužiais. Tekstas parašytas istori 
jos studento J. Sleumerio.

Šis olandų ansamblis buvo man staig
mena, beveik stebuklas! Po koncerto jie 
buvo apdovanoti gėlėmis.

Visi ansamblio dalyviai jauni žmonės. 
Vadovas Paul de Boer tebestudijuoja mu
ziką, Jan Sleumer — istoriją, Marga Gro
off — aktorė, Marjolein Sprengers — mo
kytoja, Betty Huend ir Esther den Brin
ker — dirba medicinos srityje, Gosse Tac
kema — olandų kalbos mokytojas, Han de 
Winde — studijuoja chemiją.

Manau, lietuvių kultūra paliks jiems 
įtakos ir tolimesniame jų gyvenime, o at
eityje galime sulaukti jų talkos.

Kaip programoje įrašyta, jie dar koncer 
tuos Detroite ir Kanados Toronte. Galvo
jama pagaminti jų dainų ir muzikos plokš 
telę.

Štai geras pavyzdys ir mūsų studentiš
kam jaunimui. Jei olandai taip puikiai gar 
sina lietuvių kultūrą, tai ar negalėtų jau
nieji lietuviai studentai gyvenantie
ji įvairiuose kraštuose, taip daryti. 
O kiek daug užsienyje užaugusių ir besi
mokančių jaunų lietuvių vengia savo tėvų 
garbingos kalbos. Gėda tokiems!

Čikaga, spalio 20 d. Algirdas Gustaitis

VYSK. L. POVILONIS IŠVYKO
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi

ninką vyskupą Liudą Povilonį, kuris nuo 
rugsėjo 19-tos dienos lankėsi Romoje, spa
lio 23 d. priėmė Vatikano Valstybės sek
retorius kardinolas Agostino Casaroli. 
Spalio 24 d. vyskupas Povilonis (išvyko iš 
Romos į Lietuvą.

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ 
DOKUMENTINIAME FILME

Šiuo metu po Ameriką keliauja doku
mentinis filmas, kuriame nemaža dėmesio 
skiriama Lietuvai. „Ateities Pasaulis“ 
(The World of Tomorrow) vaizduoja 
1939 m. New Yorke įvykusią pasaulinę 
parodą. Filmo gamintojai panaudojo bro
lių Motuzų filmuotų vaizdų iš parodoje 
suruoštos Lietuvių Dienos, kai Lietuva 
dar buvo nepriklausoma. Žygiuoja chorai, 
skamba lietuviškos dainos, žvelgia pažįs
tami veidai.

Metams baigiantis, šį kritikų teigia
mai ‘įvertintą filmą numato rodyti PBS 
—• viešosios televizijos stotys. Tačiau j'į 
patartina pamatyti kino teatruose, kur jis 
rodomas nesutrumpintas. Lietuviai turėtų 
filmą visais būdais garsinti ir į jį kreipti 
vietinės spaudos dėmesį. Apie filmo vie
tas ir datas informuosime sekančiuose 
biuleteniuose. (Elta)

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS IR 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Gruodžio mėnesio pabaigoje Australi

jos sostinėje Canberroje vyks Australijos 
Lietuvių Dienos ir gruodžio 27 d. ten pra
sidės Australijos LB Tarybos suvažiavi
mas, kuriame PLB valdybai atstovaus 
pirmininkas Vyt. Kamantas.

sužinojo sensacingą žinią, jog ryšium su 
šia byra yra suimtas bulgaras Antonovas, 
o kiu uu jo tautiečiai yra paieškomi.

raraylojas ar. Marteną pasakė žurna
listams: „iNesu nuroaęs bet kurios valsty
bės ar vyriausybes atsakomybės, nes ne
turime objektyvių ouomenų tokiam kalti
nimui sutoimuiuoti. Esu apsiribojęs papa
sakoti tik faktus ir nustatyti galimus tarp 
jų ryšius'.

Dokumente yra aprašyta kiekvieno tur 
ko vaidmuo šiame sąmoksle. Pavyzdžiui, 
Omer Bagci yia prisipažinęs, kad jis pa
rūpino žuaikui Agca revolverį. Atvykęs iš 
Šveicarijos į Milaną, jis keturias dienas 
prieš atentatą [teikė teroristui ginklą. Tur 
kas Celebi buvo teroristų organizacijos va 
deiva, veikęs Vokietijoje. O svarbiausias iš 
turkų buvo Bekir Celenk, užtikrinęs žu- 
aiką Agca, kad jam bus duota visa reika
linga parama ir pinigai atentatui vykdy
ti. Jis prisiuntė atentato vykdytojams 3 
milijonus DM už popiežiaus eliminavimą.

Paskutinėje dokumento dalyje yra nu
šviestas trijų kaltinamųjų bulgarų vai
dmuo. Jie prisidėjo prie atentato paruoši
mo ir lydėjo žudikus Agcą ir Celiką į šv. 
Petro aikštę. Tas kaltinimas remiasi turko 
Agca parodymu. Jis yra todėl patikimas, 
kad Agca neturėjo jokių tamsių motyvų 
įpainioti bylon nekaltus asmenis. Jis taip 
pat neturėjo jokių priežasčių apkaltinti 
savo draugą Celiką, tuo labiau, kad pas
tarasis padėjo jam pabėgti iš turkų kalė
jimo ir tuo būdu išgelbėjo jį iš pakaruok
lio kilpos.

Italų laikraštis tą pat dieną išspausdino 
kitus šešis straipsnius, susijusius su šia 
byla. Pasiremiant Vatikano laikraščio 
„l'Osservatore romano“ informacijomis, sa 
koma, kad Bulgarijos stačiatikių patriar
chas Maksimas prieš kurį laiką prašė po
piežių tarpininkauti Antonovo naudai. 
Atsiliepdamas į tą kreipimąsi, popiežius 
kreipėsi į Italijos užs. reikalų ministrą, 
bet pastarasis atsakė, jog konstitucija ne
leidžia ministrui kištis į teismo organų 
darbą.

Kitame str&ipsnyje aprašyta amerikie
tės žurnalistės Claire Sterling pasisaky
mas, kuris buvo pavadintas „Atentato an
atomija“. Ten amerikietė aprašo savo ty
rinėjimus Turkijoje, kur ji buvo nuvyku
si ryšium su šia byla.

Pagaliau labai svarius argumentus yra 
pateikęs anglas Paul Wilkinson, tarptau
tinės politikos profesorius Cardiffo ir Aber 
deen universitetuose. Jis yra kelių knygų 
autorius, bet šiuo klausimu citatos yra pa 
imtos iš jo knygos „Terrorism and the 
Liberal State“ (išleista MacMillan Press, 
London).

Prof. Paul Wilkinson tarp kitko aiškina, 
kad tarptautinis terorizmas yra dabartinių 
įtemptų santykių tarp Rytų ir Vakarų tie 
sioginė išdava. Abi pusės ginkluojasi bran 
dūdiniais ginklais, kuriais tačiau negali 
išspręsti tarpusavio ginčų. Sov. Sąjunga, 
siekdama savo pasaulinių marksizmo-leni
nizmo tikslų, kursto ir remia ideologinę 
kovą ir ginkluotus „išsilaisvinimo“ karus. 
Tuo būdu Maskva yra atsakominga už 
subversijas, teroristinius ir sabotažo veiks
mus, kurie šiandien vyksta liberalinės de
mokratijos kraštuose.

D.B.

LIETUVOJE
šaltas spalis

Spalio 17 d. Lietuvoje temperatūra nu
krito net iki 6 laipsnių šalčio, o šiaurės 
rytų rajonuose siekė minus 9 laipsnius.
Apdovanotos daugiavaikės motinos

Rugsėjo 26 dienos valdžios įsaku Lie
tuvoje apdovanotos 62 daugiavaikės moti
nos: „Motinos šlovės“ I, II, III laipsnio 
ordinais ir „Motinystės medaliais“ I ir II 
laipsnio.
Ukmergiečių sūriai

Ukmergės sviesto gamykloj kreipiamas 
nemažas dėmesys sūrio gamybai. To spe
cialaus sūrio vartotojams išsiųsta 141 to
na. Dabar ukmergiečiai pradeda gaminti 
naują produktą — 'šokoladinį sviesta.

Automatinė telefonų stotis Vilniuje
Vilniaus Raudonosios Armijos prospek

te pastatyta pirmoji kvazielektroninė au
tomatinė telefonų stotis „Kvarcas“. Moder 
ni aparatūra užtikrins telefono ryšio ko
kybę ir greitį.
Sąskrydis prie Baltijos

Tradicinis Pabaltijo sporto žurnalistų 
sąskrydis šį kartą įvyko Lietuvos pajūry
je — Palangoje. Buvo parodytas naujas 
dokumentinis Lietuvos kino studijos fil
mas apie Palangą.
Kauno botanikos sodas

Kauno botanikos sodas įsikūręs Aukšto 
joje Fredoje. Jis priklauso Lietuvos Moks 
lų Akademijos Botanikos institutui. Sodo 
plotas — 71 ha, ekspozicijos užima 30 ha, 
tvenkiniai — 2 ha. Didžiausia dalis skirta 
pankui. Jame auga 15 rūšių gudobelių, 15 
rūšių lanksvų, 12 rūšių klevų ir kitokių 
medžių. Gėlynų ekspozicijose yra apie ’350 
veislių rožių. Oranžerijose auga apie 1100 
rūšių tropinio miško, vandens ir pakran
čių, taip pat sausųjų tropikų ir suibtropikų 
augalų. Taip pat yra ir Botanikos muzie
jui.
Pardavėjai — papeikimas

Vilkaviškio rajono Rūdos kaimo gyven
tojai nusiskundė Gižų parduotuvės parda 
vėjų nesąžiningumu: neduoda grąžos tiek, 
kiek pirkėjui priklauso, kai kurios prekės 
išnešamos pro kitas duris.

Už padarytus prekybos taisyklių pažei
dimus parduotuvės pardavėjai D. Valut- 
kevičiūtei pareikštas papeikimas.
Valgyklos vedėja atleista

Radviliškio rajono Polekėlės tarybinio 
ūkio mechanizatoriai labai nusiskundė 
valgyklos vedėjos darbu ir elgesiu. Buvo 
dienų, kai ateini pietų, o vedėja neblaivi 
ir trumpai atsako: „Šiandien valgykla ne
dirbs“.

Polekėlės tarybinio ūkio valgyklos ve
dėja V. Bukauskienė atleista iš pareigų.
Dirba čekoslovakiškomis mašinomis

Lietuvos cukrinių runkelių laukuose dir 
bama čekoslovakiškais kombainais. Pačiu 
naujausiu kombainu mechanizatorius per 
dieną gali apdoroti 10 hektarų.
Susisiekimas autobusais

Ožnugario kaimo gyventojai skundžiasi 
„Valstiečių laikraštyje“:

— Mūsų gyvenvietėje yra autobusų sto
telė. Joje yra autobusų judėjimo grafikai, 
čia parašyta, kad bent tris kartus per sa
vaitę autobusai atvyksta į mūsų gyven
vietę. Deja, jie pasirodo tik sykį ar du 
per keletą mėnesių. Ir tai negalima žino
ti, kada.

Bilietas iki Tauragės kainuoja 50 kap., 
kurį vairuotojas sąžiningai pasiima, ta
čiau bilietus atplėšia tik už 35 kap., kaip 
nuo Batakių gyvenvietės. Jei paprašai vi
so bilieto — pyksta.

Net Tauragės autobusų stotyje neįma
noma gauti bilietą į Ožnugarį. Kasininkės 
nežino, kur jis yra, ir neparduoda bilietų.

Patogumai, kurių nėra
„Tiesoj“ Jurgis Paskočinas rašo:
— Alytaus .Dzūkijos“ viešbučio atmin

tinėje svečiams linkima malonaus poilsio. 
Ką gi, palinkėjimai — gerai, bet dar rei
kia ir pasirūpinti, kad svečias tikrai jaus
tųsi kaip namie.

Deja, „Dzūkijoje“ jaukumo ne visada 
per daug. Rugsėjo mėnesį viešbutis buvo 
be karšto vandens. Miesto svečiams vieš
bučio darbuotojos juokais siūlė grūdintis. 
Galima ir reikia grūdintis, bet nusipraus
ti pageidautinas šiltas vanduo.

Pirmajame „Dzūkijos“ aukšte yra val
gykla. Papusryčiauti joje komandiruotėn 
ar šiaip atvykusiam žmogui sudėtinga. 
Mat pirmenybė čia teikiama turistams. 
Visi kiti viešbučio gyventojai turi laukti, 
kol jie ateis, pavalgys. O kiek teks lauk
ti. niekas negali pasakyti.

Naujoje Alytaus geležinkelio stotyje 
įrengtas... bendras tualetas vyrams ir mo
terims. Jame nėra šviesos, vandens, neuž
sidaro durys.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1984 m. lapkričio 2 d. Nr. 42 (1729)

LIETUVOS
25. IMAMASI TVARKYTI KULTO 

REIKALUS
Su karalaičio Kazimiero įrašymu į mar 

tirologiją pajudėjo ir jo kulto galutinio 
sutvarkymo reikalai. To ypač nebebuvo 
galima atidėlioti, kai 1591 m. Krokuvoje 
pasirodė Romos martirologijos vertimas į 
lenkų kalbą. Vertimą paruošė jėzuitas kun. 
Simonas Nikowskis, kuris ir Vilniaus uni
versitete porą metų dėstė retoriką. Da
bar visi galėję matyti ir skaityti, kad Ka
zimieras yra 'įrašytas tarp ikovo 4 dienos 
šventųjų, nors, kaip matėme, tai buvo pa
daryta per neapsižiūrėjimą. Jei jis jau 
buvo tarp šventųjų, tai, atrodė, reikėjo jį 
viešai garbinti, švęsto jo šventę. Bet kaip 
tai daryti, jei nei Vilniuje, nei kur kitur 
neturėjo oficialiai patvirtintų liturginių 
tekstų. Jei būtų kada nors įvykusios šv. 
Kazimiero kanonizacijos iškilmės, jų me
tu popiežius būtų pirmą kartą pavartojęs 
šventojo mišių maldas, kurias po to visi 
kiti būtų galėję perimti. Bet tokių kano
nizacijos iškilmių nebuvo, ir tai Vilniuje 
gerai žinojo. Žinojo ir neslėpė, nes, kaip 
minėjome, 1593 m. per nuncijų pranešė 
Šv. Sostui, žinia martirologijoje apie tai, 
kad šv. Kazimieras esąs kanonizuotas, 
esanti klaidinga.

Nors liturgini šv- Kazimiero garbinimą 
dar reikėjo sutvarkyti, kitose srityse žiū
rėta į jį jau tuomet kaip šventąjį. Vil
niaus jėzuitų pranešimuose Iš 1599 metų 
raižoma, kaip vienas jų kunigas, pakvies
tas pas ligonį, niekaip negalėjo jo prikal
bėti priimti šventų sakramentų. Išeidamas 
jis paliko po pagalve dėžutę su švento
mis relikvijomis (nepasakyta kokiomis). 
„Netrukus — rašoma toliau pranešime — 
jį vėl šaukia pas tą patį ligonį, prašo, kad 
išklausytų jo išpažinties, nes apsigalvojęs, 
jog taip geitau. Panašiai daug kas, tik pa
lietęs tą relikvijorių arba išklausęs skai
tytos evangelijos, atgavo sveikatą. Netgi 
užteko mūsiškiams patarus, kreiptis į šv. 
Kazimierą, dangišką šio krašto tėvynainį 
ir globėją, ir dažnam nušvito tokia pat 
laimė“ (imo sola S. Casimiri, qui ėst 
hutus soli divus indtges et tutelaris, invo-

MAUJOS KNYGOS
PETRAS KARUŽA — Giesmės apie 

daiktus ir žmones; Margi žiedai; Anksty
vesnieji poezijos ir beletristikos bandy
mai; Straipsniai; Nekrologai; Atsiminimai.

Redagavo Antanas Vaičiulaitis ir Ber
nardas Brazdžionis. 408 psl. Išleido Kazys 
Karuža, 1984 m. Tiražas 1000. Kaina 15 
dol. Spaudė „Draugo“ spaustuvė, 4545 
West 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Knygoje daug įdomių nuotraukų.

ŠVENTOJO PETRO ŠUNYNAS. Eduar
das Cinzas. Romanas. 235 psl. Kaina 10 
dol. Išleido Ateities Literatūros Fondas, 
1984. Viiišelis dail. Danguolės Stončiūtės- 
Kuolienės. Spaudė „Draugo“ spaustuvė, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Užsisakyti: Ateities Literatūros Fondas, 
10000 So. Bell Ave., Chicago, IL 60643.

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
catio a nostris suggests, in plerisque eun- 
dem eventum habuit — žr. Annuae Litte- 
rare... an. 1599, Lugduni 1607, 475). Be 
to, daug kur nurodoma, kad jėzuitai buvę 
pirmieji, kurie dar XVI amžiuje statomai 
bažnyčiai parinkę šv. Kazimiero titulą. 
Tai buvę padaryta Žemaitkiemio parapi
jos bažnyčiai. Tiktai jos pastatymo metai 
dažniausiai nurodomi klaidingai, net ir 
šių metų „Katalikų kalendoriuje — žiny
ne“, kur 127 psl. rašoma, kad pirmoji Že
maitkiemio bažnyčia esanti iš 1568 metų. 
Bet tais metais Lietuvoje jėzuitų dar ne
buvo. Gal turi būti 1586 metai, nes tos 
bažnyčios statytojas jėzuitas kun. Garsi-: 
jas Alabianas kaip tik 1585-1592 m. buvo 
Vilniaus akademijos rektorium?

Daug kas visą šv. Kazimiero garbinimo 
atnaujinimo akciją apie 1600 metus pri
skiria beveik vieniems jėzuitams. Bet įvy
kių eiga ir išlikę šaltiniai nepatvirtina šio 
teigimo. Be abejo, jėzuitai vertino šven
tojo garbinimą, kurį, kaip žinome, -atme
ta ypač protestantai. Apie šventųjų gar
binimą buvo išsamiai kalbama kontrover
sinės teologijas paskaitose; jis būdavo vie
nas iš pagrindinių punktų disputuose su 
klaidatikiais. Bet kad jėzuitai būtų ėmęsi 
kokių nors ypatingų žygių išaukštinti šv. 
Kazimierą, jį iškelti kaip vėliavą kovoje 
su klaidatikyste, ne vaizduote -ar išanks
tiniais nusistatymais, bet patikimais isto
riniais šaltiniais besiremiąs istorikas įro
dymų neranda. Viskas, atrodo, buvo Vil
niaus vyskupijos kurijos rankose. O čia, 
ypač paskutinį XVI amžiaus dešimtmetį, 
kitokie rūpesčiai slėgė atsakingųjų prela
tų pečius: ilgas vyskupo sosto vakavimas, 
sunki kova su nepageidaujamu į Vilniaus 
vyskupus kandidatu. Todėl ir po to, kai 
išėjo lenkiškoji martirologijos laida, per 
ištisą dešimtmetį nieko nepadaryta. Kai 
1599 m. Venecijoje kard. Jurgio Radvilo, 
anksčiau buvusio Vilniaus vyskupo, auto
ritetu buvo išleista -knygelė su Lenkijos- 
Lietuvos patronų šventėms skirtais brevi
joriaus tekstais, šv. Kazimiero ten -nebu
vo (Officia propria patronorum Provin- 
siae Poloniae..., Venetiis 1599). Tiktai 
1604 m. Antverpene pakartojant tą patį 
leidinį, priede buvo išspausdinti pop. Kle
menso VIII patvirtinti liturginiai šv. Ka
zimiero šventės tekstai.

Nuo 1600 metų Vilnius jau vėl turėjo 
savo vyskupą Benediktą Vainą. Vienas 
pirmųjų jo rūpesčių ir buvo su-tvarkyti 
šv. Kazimiero liturginio kulto reikalus. 
Be abejo, vyskupui įtaigaujant, karalius 
Zigmantas III Vaza jau 1601 m. rugsėjo 
6 d. iš Vilniaus raižė popiežiui, prašydamas 
įtraukti šv. Kazimierą į visoje Bažnyčio
je vartojamą mišiolą ir brevijorių ir nu
statyti jo šventę kaip .festum duplex'. Ne
gavę iki metų galo jokio iš Romos atsa
kymo, vyskupas ir kapitula nutarė patys 
veikti. 1602 m. vasario 6 d. vyskupo pra
šoma kapitula nutarė siųsti vieną i-š savo 
tarpo į Romą tvarkyti — kaip rašoma 
kapitulos aktuose — Išv. Kazimiero kano
nizacijos reikalų. Už mėnesio, kovo 15 d., 
jau nurodyta, kas bus tuo pasiuntiniu — 
kan. Grigalius Svencickis. Iš pal. Kazimie 

ro kasos nutarta jam išmokėti 300 aukso 
zlotų (J. Kurczewski, Košciol Zamkowy... 
III, 87 ir 88).

Grigalius Svencickis buvo dar palygin
ti jaunas, gabus ir apsukrus kanaunin
kas. Humanistinį išsilavinimą įgijo Vil
niuje jėzuitų mokykloje; ten pat univer
sitete jis studijavo teologiją. 1595 m. bu
vo priimtas į katedros kapitulą kaip ka
nauninkas. Dar būdamas studentu rašė 
įvairiomis progomis lotyniškas eiles. Prieš 
vykdamas į Romą, jis perrašė vysk. Z. 
Ferrerio šv. Kazimiero gyvenimą ir jį pa
pildė naujais stebuklais. Vėliau buvo Vil
niuje prelatu archidiakonu. Vyskupas jam 
dažnai pavesdavo vizuoti didžiulėje vys
kupijos teritorijoje išmėtytas parapijas. 
Mirdamas 1617 metais, G. Svencickis sa
vo gausų knygų rinkinį paliko Vilniaus 
universiteto bibliotekai.

Paulius Rabikauskas

DVI PETICIJOS
Vilnius ir Salzb-urgas yra du susibroli-a- 

vę miestai. Neseniai broliškame mieste 
Salzburge lankėsi delegacija iš Vilniaus. 
Delegacijai vadovavo Kultūros ministras 
Jonas Bielinis ir ligoninės vadovas gydy
tojas Adolfas Berūkštis. -Delegacijos vado
vus Salzburge aplankė Krikščionių Soli
darumo Internacionalo atstovai: žymusis 
lietuvių bičiulis kun. J-akob Foerg ir kiti. 
Krikščionių solidarumo tarptautinio sąjū
džio vardu jie įteikė dvi peticijas: vieną 
Kultūros ministrui Bieliniui, kitą — gy
dytojui Berūklščiui. Po susitikimo kun. 
Foerg atpasakojo įteiktų peticijų turinį.

Kultūros -ministrui Jonui -Bieliniui įteik 
toje peticijoje Krikščionių Solidarumo In
ternacionalo ir Austrijos katalikų atsto
vai pažymi, kad su didžiai garbinga Lie
tuvos šalimi juos jungia pirmiausia bend
ras krikščioniškas tikėjimas. Mes jaučia
me tą pareigą tą bendrą tikėjimą ir bend
rą krikščionišką kultūrą išlaikyti ir ug
dyti. Toliau Austrijos katalikų -atstovai iš
dėsto tai, kas jiems ypač rūpi, artėjant 
Lietuvos krikšto -600 metų jubiliejui, ku
ris bus minimas 1987 metais. -Mes prašo
me jūsų, pone ministrai, paramos, -kad ga 
lėtume įvykdyti projektą, kuriuo norime 
Lietuvos katalikus aprūpinti būtiniausia 
religine literatūra: kiekvienai Lietu
vos katalikų šeimai — Šventasis Raštas 
ir kiekvienam katalikui — maldynas bei 
giesmynas. Be to, prašome sudaryti sąly
gas, kad Lietuvos -katalikai galėtų leisti 
bent vieną katalikišką savaitraštį.

Prašome duoti Austrijos katalikams lei
dimą, kad jie galėtų pasiųsti Kauno Ku
nigų Seminarijos bibliotekai kaip dovaną 
bent tūkstantį būtiniausių teologinių vei
kalų. Prašome leisti aprūpinti religinėm 
knygom parapijas. Prašome leisti Lietu
vos Ir Austrijos vyskupijoms pasikeisti 
teologijos studentais. Prašome atgaivinti 
savo laiku uždarytas Kunigų seminarijas 
Vilniuje, Telšiuose ir Vilkaviškyje. Pra
šome Lietuvos sostinėje vėl atidaryti ka-

POLITINĖ KONFERENCIJA 1985 M.
PLB, JAV LB, Kanados LB ir PLJS 

ruošiama politinė konferencija planuoja
ma 1985 m. gegužės mėnesį Washingtone.

RAŠINIŲ KONKURSAS JAUNIMUI
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga pa

skelbė rašinių konkursą jaunimui nuo 16 
iki '35 metų amžiaus, tema „Tautinė lietu
vių sąmonė išeivijoje". Paskirtos dvi pre
mijos: 500 dol. ir 250 dol.

Konkursinius rašinius reikia atsiųsti iki 
1985 m. sausio 15 d. šiuo adresu: Ameri
kos lietuvių tautinė sąjunga, c/o Vida Jo
nušas, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 11 
60464, USA.

„BRANDUOLYS“
Lietuvių grupė New Yorke įsteigė 

„Branduolio“ vienetą, kuris rūpinsis kul
tūriniais renginiais Aušros Vartų parapi
jos salėje. Planuojama po vieną renginį 
kiekvieną mėnesį. Pradžia padaryta rug
sėjo 16 d. — pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertu.

tedrą ir Išv. Kazimiero bažnyčią. Grąžinti 
tikintiesiem bažnyčią Klaipėdoje, kur 
daugiau kaip šimtas tūkstančių katalikų 
gali pasinaudoti tik maža bažnytėle. Leis
ti statyti bažnyčias naujai išaugusiuose 
miestų kvartaluose. Nereikalauto už baž
nyčių pastatus didesnių mokesčių, negu 
už kitų namų. Nereikalauti nuomos už 
bažnyčias, nes jas yra pasistatę patys ti
kintieji... -Leisti visur ant kapų statyti 
kryžius. Nenaikinti religinių -papročių, 
kaip Vėlinių procesijos ir kitų... Nekliu
dyti jaunimui dalyvauti bažnytiniuose 
choruose. Apsaugoti nuo sunaikinimo 
Kryžių kalną ir kitus religinius tautos pa 
minkius, kaip, pavyzdžiui, Panų kalnas 
Telšių vyskupijoje... Leisti viešai veikti 
vienuolijom... Grąžinti laisvę Austrijoje 
labai gerbiamiems ir vertinamiems kuni
gams Alfonsui Svarinskui ir Sigitui Tam- 
kevičl-ui, katekizmo -mokytojai Jadvygai 
Bieliauskienei ir kitiems. Grąžinti laisvę 
žinomiem kultūrininkam Viktorui Petkui, 
Baliui Gajauskui ir jų nelaisvės drau
gams; -kad dėl nepakenčiamų gyvenimo 
sąlygų ir jų neištiktų tas pats likimas, 
kaip Valerijų Marčenką, kuris mirė lage
ryje, sulaukęs vos 37-nerių metų amžiaus...

Taip įSalzburgo ir Austrijos katalikai 
supranta kultūrinį bendradarbiavimą su 
Lietuva.

LTSR Kultūros ministrui Jonui Bieli
niui Austrijos -katalikų atstovai drauge su 
-peticija -įteikė Ir vieną šv. Rašto Naujo 
Testamento egzempliorių lietuvių kalba, 
prašydami parvežti į Vilnių.

Vilniaus ligoninės direktoriui gydyto
jui Berūkščiui įteiktoje peticijoje Austri
jos katalikai ypač išreiškia savo susirūpi
nimą sergančiais sąžinės belaisviais, jų 
tarpe primindami Viktorą Petkų ir Balį 
Gajauską. Prašo padaryti visa, kas gali
ma, kad jiem būtų suteikta medicininė 
pagalba... Primena Vilniaus psichiatrinėje 
ligoninėje kankinamą Petrą Lukoševičių 
ir gydytoją Algirdą Statkevičių, kurio as-

Lietuviai
pasaulyje

STASIUI GAILEVIČIUI — 80 METŲ
Muzikui Stasiui Gailevičiui šiemet suė

jo 80 metų.
Jis baigė -Kauno muzikos konservatori

ją. Bendradarbiavo valstybės radiofone 
ir dramos teatre, buvo pakviestas į Vil
niaus teatrą diriguoti operos „Rigoletto“.

1944 m. St. Gailevičius pasitraukė 'į Vo
kietiją, o 195.1 m. atvyko į Montrealį. Ten 
suorganizavo lietuvių chorą, kuriam vado
vavo iki persikėlimo į Torontą. Toronte 
ilgus metus vedė „Varpo“ chorą. Turėjo 
pianino studiją, kuria pasinaudojo daug 
lietuvių.

REŽ. JONAS JURAŠAS JAPONIJOJE
Rugpjūčio mėn. įvykusiame Tarptauti

nio teatro festivalyje Togoje, Japonijoje, 
Japonijos teatrui atstovavo Jono Jurašo 
režisuotos A. Čechovo „Trys seserys“. Vei 
kalą labai šiltai sutiko festivalio dalyviai.

LIETUVIS VEDA VOKIEČIŲ CHORĄ
Rugsėjo 15 d. Newcastle, Australijoje, 

vokiečių choras „Lorelei“ atšventė savo 
veiklos 10 metų sukaktį. Ši-a-m 150 asme
nų chorui vadovauja lietuvis, dabartinis 
ALB-inės (Newcastle apylinkės pirminin
kas Ir -buvusio Newcastle lietuvių choro 
steigėjas ir vadovas Stasys -Žukas.

„Lorelei“ choro iškilmių metu dainoje 
„Heimat“ solo partiją dainavo veikli lie
tuvaitė Zina Zakarauskienė.

Rugsėjo 20 d. Newcastle liet, moterų 
kvartetas, kurtį sudaro Zina Zakarauskie
nė, Marta Zakarauskienė, Benigna Zaka- 
rauskaitė ir Birutė Gasparonienė, vado
vaujant S. Žukui, sėkmingai pasirodė „In
ternational“ -koncerte. Kvartetą pianinu 
palydėjo St. Žukas.

NAUJA DAILININKĖ
Rugsėjo mėn. Adelaidės, Australijoje, 

Lietuvių Namuose, dail. Bronė Mockūnle- 
nė surengė savo darbų parodą. Jos kūry
boje vyrauja gamtos vaizdai. B. Mockū- 
nienė menu domėjosi visą gyvenimą, nors 
Lietuvoje studijavo literatūrą. Parodoje 
eksponavo '37 darbus, iš kurių 18 buvo 
parduota.

KREPŠININKAS A. SVALDENIS
Australijos lietuvių „Kovo“ krepšinio 

komandos žaidėjas Audrius Svaldenis iš
rinktas į Australijos krepšinio jaunių rink 
tinę, kuri spalio mėn. pabaigoje išvyko 
rungtynėms į Filipinus.

1980 m., būdamas 15-kos metų amžiaus, 
Audrius su savo mama ir seserim atvyko 
iš Lietuvos ir -apsigyveno Sidnėjuje. Tuoj 
pat jis įsijungė į „Kovo' krepšininkų eiles.

DAIL. N. BANIENĖS PARODA
-Spalio 12-21 d. Čikagoje, Jaunimo cent

re esančioje K. Čiurlionio galerijoje, dail. 
Nijolė Banienė eksponavo savo kūrinius. 
Šiai parodai ji pasirinko lietuviškosios 
mitologijos temas.

menybę mėgina palaužti vaistų ir kitų 
psichiatrinių -priemonių pagalba. Peticijų 
turinį plačiai paskelbė Austrijos spauda.

BENDRAVIMAS SU MIRUSIAIS LIETUVIŲ MITOLOGIJOJE
Religinių ritualų svarbiausias buvo, 

ir yra, laidojimas. Jo šaknys protėvių 
pagoniškoje religijoje, kurios pagrin
das tikėjimas sudvasintomis būtybė
mis, sielos nemirtingumas, bendravi
mas su mirusiais ir reikalas pašalinti 
kūną.

Mirusio kūno pašalinimo problemos 
išsprendimą ir laidojimo ritualą, kaip 
nusako arabų mitas, apreiškė patys 
dievai.

„Adam ir Adama turėjo du sūnus 
ir dukterį Miriam. Broliai suaugę nore 
jo vesti seserį. Jaunesnysis nužudė vy
resnįjį ir pasiėmė M iriam už žmoną. 
Tai buvo pirmoji -mirtis ant žemės. Iš
sigando brolis ir_sesuo, neišmanė ką 
daryti su lavonu. Nešdamiesi -kūną 
klaidžiojo, ieškodami vietos jam pa
slėpti ir raudojo. Trečią dieną staiga 
prasivėrė žemė. Tai dievų ženklas, ta
rė sau, ir į atsivėrusią properšą įmetė 
nužudytą brolį ir pridengė žemėmis. 
Tepasiima žemė, kas jai priklauso, 
raudodami sušuko. Dievų apreikštą 
ritualą tėvai perdavė savo vaikams.“

Kūno pašalinimo būdą pakeitė tikė
jimas magiška ugnies galia. Ugnis ap
valo, sulaiko gedimą — ugnis apsau
gos nemirtingą sielą nuo pražūties, 
nuo piktų dvasių, ugnies bijančių bū
tybių, siekiančių pražudyti žmogų. Ug 
n-ies garbintojas lietuvis jautė gėrybi
nę -ugnies įtaką poilsiui, kūno sudegi
nime matė simbolišką perėjimą į „am
žiną tėviškėlę“, į geresnį, laimingesnį 
gyvenimą.

Mirusių deginimo įvedimą, kuris 
Lietuvoje buvo praktikuojamas maž
daug tūkstantis metų pr. Kr. ir tęsėsi

AVA SAUDARGIENĖ

iki 13 a. vidurio, nusako mitas apie 
Sov-ijų, vėlių vedlį, pirmą kartą užra
šytas 1261 m. Bizantijos kronikoje. 
(Išverstas į lietuvių kalbą Algirdo J. 
Greimo).

„Sovi.jus buvo žmogus. Pagavęs lau
kinį šerną, (šernas indoeuropiečių 
folkore vaisingumo simbolis, A.S.), 
išėmęs devynias blužnis, prašęs sūnų 
-iškepti. Sūnūs blužnis iškepė ir patys 
suvalgė. Tėvas supykęs ant vaikų, lei
dosi į pragarą. Per aštuonis vartus ne
praėjo, per devintus įėjo, vienam sū
nų parodžius jam kelią. Broliams su
pykus ant jo, išsiprašė: nuėjęs suieško
siu savo tėvą. Ir nuėjo į pragarą. O tė
vui su juo pavakarieniavus, pataisė 
jam guolį ir pakasė jį žemėje. Rytą 
jiedviem atsikėlus paklausė: ar gerą 
atilsį turėjai? Tas sudejavo: ak, kir
minų ir šliužų ėdamas buvau. Ryto
jaus dieną sūnus padaręs jam vaka
rienę, įdėjo jį į -medžio kamieną. Rytą 
paklausė: ar gerai pailsėjai? Tasai ta
rė: bičių ir daugybės uodų ėdamas bu
vau, aiman, kaip sunkiai miegojau. 
Ant rytojaus, sūnus padarė didžiulį lau 
žą ir įmetį jį į ugnį. Rytą paklaustas 
ar gerai pailsėjo, tėvas tarė: kaip kū
dikis lopšy saldžiai miegojau.“

Kronikininkas smerkdamas lietuvius, 
gausią Sovijaus giminę, už „šėtonišką 
paklydimą“, komentavo „...ir šiandien 
savo mirusius kūnus degina laužuose, 
kaip Achilas ir Eanitas ir visi helenai“.

Sovijaus mitas chronologiškai -nusa
ko Lietuvoje praktikuotus kūno paša
linimo būdus ir laidojimo ritualą, bū
tent, mirusio klaidžiojimą, giminaičių 
įpareigojimą pašarvoti lavoną ir mai

tinti vėlę.
Laidojimo ritualo atsisveikinimo fa

zėje, kad vėlei lengviau būtų atsiskirti 
nuo kūno, numirėlis paguldomas ant 
žemės, ar .pasodinamas seklyčios ker
tėje ir užgeriamas midumi labos nak
ties. šarvojant, mirusiam įduodamas 
pinigas, kad vėlė galėtų įsipirkti į mi
rusių karalystę. Lavonas ilgai taip gu
lėjęs. Yra davinių, kad lietuviams bu
vo žinomas -koks tai kūno užšaldymo 
būdas, sulaikantis gedimą.

Wulfsten, anglų keliautojas, 9 a. pa 
stebėjęs: „Pas aisčius yra būdas, jei 
koks vyras numiršta, jis begulįs nede
gintas vieną, kartais ir du mėnesius, ku 
nigaikštis ir kiti aukštos kilmės žmo
nės tuo ilgiau, kartais -ir pusę metų. 
Per visą tą laiką puotas bei žaidynes 
keliamų iki dienai, kurioje jis sudegin
tas tampa“.

Wulfsteno aprašymą papildo Kas
paras Schuetz, 1594 m. „Gimtuves ir 
atminus lietuviai lygiai švenčia su val
giais ir gėrimais, su žaidynėmis, gies
mėmis ir šokiais, be jokio liūdesio 
ženklo, su džiaugsmu ir linksmybe“.

Tai buvo tikėjimas, kad pomirtinis 
gyvenimas laimingesnis už gyvenimą 
ant žemės, šermenys buvo didžiausia 
šventė.

Pakasynomis, žemėn užkasant ar su
deginant, baigėsi atsiskyrimo fazė, 
prasidėjo perėjimo laikotarpis. Tai pa
vojingas laikas mirusiam ir gyviems 
giminaičiams. Vėlės kelias į amžiną 
tėviškėlę -ilgas, klaidus. Piktosios dva
sios bando pasigrobti vėlę, pakenkti 
gyviesiems. Apsisaugojimui gyvieji dė 
vi juodai, kitur baltai, susilaiko nuo 
įprastų valgių ir pramogų, bet tai ne
kliudo ruošti šermenis su muzika, šo
kiais ir išgėrimais, kurių dalis nupila
ma ant žemės kaip auka žemės moti
nai ir vėlių deivei. Numirėlio vėlė sė
di prie slenksčio, dalyvauja procesijo
se, 4-5 mėnesius klaidžioja tamsiu, 

akmenuotu keliu į šiaurę, lietuvių į 
rytus, latvių į vakarus. Gyvieji šoka 
ritualinius šokius, raudomis primena 
mirusiam kokį gerą gyvenimą turėjęs, 
kam palikęs. Padeda klaidžiojančiai 
vėlei atrasti kėlią, simboliškais labirin
to šokiais, dramatizuodami perėjmą iš 
vienos buities į kitą, kardo šokiais gi
na vėlę nuo piktų dvasių. Vaišės kar
tojamos 3, 6, 9 ir 40 dienų -po .pakasy
nų. Valgant geriausi kąsneliai numeta
mi pastalėn vėlėms. Vaišėse visi sėdė
ję neprabildami žodžio, tartum neby
liai, .peilių nevartoję, nukritusius tru
pinius palakdavę vėlėms neturinčioms 
kas jas prisimintų -ir pamaitintų.

Po keturių savaičių rengiamas .vė
lių stalas* su mėgiamiausiais mirusio
jo patiekalais ir gėrimais. Pasibaigus 
vaišėms, šeimininkas iššluoja sekly
čią: „Prisivaligėt, prisigėrėt, vėlelės, da 
bar lauk eikite“.

šermeninės vaišės ruošiamos ir per 
kūčias; Velykoms paruošiamas „Vely
kų stalas“, o Naujųjų Metų išvakarėse 
visą naktį kūrenama krosnis, kad apsi
lankiusios vėlės turėtų kur pasišildyti.

Periodiškas ritualo kartojimas -pade
da vėlei įsijungti į mirusių pasaulį. 
Prūsų lietuvių ritualo kartojimą apra
šo kroniniikas Schultz: „Apie valandą 
prie pašarvoto skamba dainos ir rau
dos, po to numirėlis uždengiamas 
marškomis, susirinkę žaidžia ir šoka 
apie valandą laiko. Žaidimus nutrau
kus, numirėlis nudengiamas ir vėl pra
sideda raudos. Po kiek laiko, raudos 
nutraukiamos ir vėl puotaujama, juo
kaujama ir šokama“.
Nuo 1249 m. Prūsuose uždraustas la 

vonų deginimas, ritualinis raudojimas, 
šokiai ir vėlių maitinimas. Nusikaltu
sius .įsakyta rykštėmis išplakti ir pini
ginę baudą sumokėti. Bet senas tikė
jimas sunkiai davėsi išraunamas, lietu
viai slėpdamiesi -miškuose atlikdavo 

pagoniškas apeigas iki 17 amžiaus, 
kai kuriose vietose dar ilgiau.

Trečia laidojimo ritualo fazė tai įsi
jungimas. Gyvieji ruošia vaišes, auko
ja Žemės dievams, maitina vėles, rau
domis ir šokiais reiškia džiaugsmą dėl 
vėlės apsigyvenimo „Amžinoje tėviškė
lėje“, kuri, kai kurių tautų požemyje, 
Australijos aboridžinų — Pacifico sa
loje, o lietuvių tautosakoje tai vėlių 
sodas ant aukšto kalno, į kurį įeina 
pro vėlių vartelius, sėdima ant vėlių 
suolelio.

Visų gyvųjų ir mirusiųjų bendravi
mo šventė, Vėlinės, ruošiama kasmet. 
Žinias apie Vėlines suteikia E.G. Sten 
der, 1783 m. „Velti, numirėlių šventė, 
kuomet mirusiųjų vėlės valgydintos, 
kuri keturias savaites tęsėsi, didesnė da 
lis spalio mėnesyje. Ilgiausia pas lietu
vius buvo užsilikus. Tai vėlių laikas, 
pagerbimas vėlių motinos, žemaičiuo
se vadinamos Veliona.“

Apie deivę Velioną J. Laskovskis, 
1568 m. dirbęs Žemaitijoje, pateikęs 
šias žinias: „Veliona — vėlių deivė, ku 
riai aukojamos aukos, kai valgydina
mos vėlės. Jai sustatomi priešais ke
turiose vietose, kiek atokiau vienas 
nuo kito, paplotėliai, vadinami Sikės, 
Veliones penukšliai.“

Šventės vardas kilęs iš vėlių deivės 
Veliones, kuri mūsų tautosakoje mi
nima kaip vėlių motina. Mirusieji yra 
jos sveteliai, vėlių martelės, vėlių ber
neliai.

Sukrikščionintos Vėlinės švenčia
mos irgi lapkričio pradžioje. Lankomi 
kapai, puošiami gėlėmis, deginamos 
žvakės. -Nuo senovės žvakė amžino gy
venimo simbolis, jos ugnelė primena 
laužo ugnį, ginusią vėles nuo piktų 
dvasių.

Pagoniškas lietuvių tikėjimas į sie
los nemarumą pasiliko iki mūsų dienų, 
bet tokio artumo gyvųjų su mirusiais, 
kokį palaikė mūsų protėviai, jau nėra.
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TAIKOS EKSKURSIJA LIETUVOJE
Oklando vyskupijos laikraštis, The 

Catholic Voice, spalio 1 d. išspausdi
no vienos korespondentės iš kelionės 
į Lietuvą įspūdžius. Autorė Monica 
Clark, to pačio laikraščio redaktorė, 
važiavo į Lietuvą ir Rusiją su šiauri
nės Kalifornijos taikos ekskursija (nuo 
š.m. rugpjūčio 16 ligi rugsėjo 1 d.) 
Šiai grupei prašant, Lietuvių Informa
cijos Centras prieš kelionę parūpino 
vėliausią Lietuvą liečiančią informa
ciją.

Jos straipsnis, pasirodęs pirmame 
puslapyje, kritiškai apžvelgia religinę 
padėtį Sovietų Sąjungoje, skiriant di
delį dėmesį Lietuvai.

Lietuvių Informacijos Centras pa
teikia kelias ištraukas:

„Matant pilnas bažnyčias ir funk
cionuojančias seminarijas Sovietų Są
jungoj, manytum, kad krikščionybė 
klesti. Tačiau pokalbiai su kunigais 
ir pasauliečiais atidengia sudėtingas 
intrigas ir įtampas tarp Bažnyčios ir 
valstybės, kurios glūdi užslėptos vie
šomis apeigomis.

„Per mano viešnagę... aš lankiau 
apeigas Maskvos baptistų bažnyčioj, 
švč. Trejybės pravoslavų vienuolyne 
Zagorske ir Šv. Petro ir Povilo bažny
čioj Vilniuje. ...Bažnyčios buvos per
pildytos; suaugusieji ir vaikai dažnai 
buvo susispaudę ne tik bažnyčioje, 
bet ir koridoriuose bei šventoriuje...

„Kunigai Lietuvoj, kur 90% trijų 
milijonų gyventojų yra katalikai, 
mums pasakojo apie kylantį susidomė 
jimą Bažnyčia gimnazistų ir universi
teto studentų tarpe. Tačiau vienas kle
bonas sakė, kad konfliktas tarp mo
kyklose dėstomos komunistinės ideo
logijos ir tėvų bei senelių tradicinio 
religinio pamaldumo palieka jaunimą 
.dvasiniai pakibusį ore‘, nes nei vie
nas nei kitas jo netraukia. Vienas iš 
Bažnyčios uždavinių yra rasti būdų 
patenkinti jaunimo dvasinius reikala
vimus, aiškino jis.

„Aš susitikau su grupe jaunų kata
likų Vilniaus centre. Jie uždarė lan
gus, kad kaimynai neįtartų, jog lan
kosi amerikiečiai, ir papasakojo,

Sfiaitytaju CaČAftai
Gerbiama „Europos Lietuvio“ redakcija,

Jūsų rugsėjo 14 d. laidoj skaičiau žinu
tę apie mano apsilankymą Sovietų Sąjun
goj su Bažnyčių atstovų delegacija. No
riu su Jūsų skaitytojais pasidalyti įspū
džiais apie grupės „skaudų neapdairumą“.

Ekumeninę grupę sudarė 266 kunigai ir 
pasauliečiai iš visos Amerikos; jų tarpe 
daugiausia protestantų, apie 25 katalikai, 
ir keli pravoslavai. Kelionės misija: už
megzti draugiškus ryšius su ten gyvenan
čiais tikinčiaisiais bei kalbėti taikos te
momis su Bažnyčios ir valdžios pareigū
nais. Kiekvienas keleivis arba parapija 
padengė kelionės išlaidas.

Mums, kaip lietuviams, aiškiai kyla 
klausimas, kodėl ten nuvykusieji, ypač 
šios grupės atstovai, grįžo girdami taria
mą religinę laisvę Sovietų Sąjungoj? Ei
linis šios grupės narys buvo idealistas, ne
susipažinęs su aplankomos vietos istorija, 
kultūra bei kalba, ieškantis dialogo su tai
kai gresiančia sistema, nuoširdžiai norė
damas išvengti termobranduolinės katast
rofos.

Tie, kurie ribojasi oficialia programa, 
buvo 'linkę patikėti viskuo, kas buvo „šei
mininkų“ sakoma bei dėstoma. Bet ir bu
vo tokių, kurie tuo nepasitenkino. Jie kal
bėjo su piliečiais gatvėje, susitiko su no
rinčiais emigruoti bei žmogaus teisių vei
kėjais. Šie neoficialieji kontaktai išgelbė
jo kelionę nuo paviršutiniškumo ir pada
rė ją reikšminga.

Bet tikrai būtų naivu mums galvoti, 
kaip „Europos Lietuvio“ reportaže tvirti
nama, kad bažnyčios yra pilnos, nes ten 
sėdi KGB pareigūnai. Mūsų grupė irgi 
matė pilnas bažnyčias: tikinčiųjų pamal
dumas bei nuoširdumas buvo neabejoti
nas. Tačiau vienas kunigas mums šitaip 
aiškino: — Maskvoj prieš revoliuciją bu
vo per 1000 bažnyčių, o dabar jų yra tik 
40. Tai ko čia stebėtis, kad jos pilnos, kai 
jų yra trūkumas, o Maskvoj yra 8 milijo
nai gyventojų?

Vienintelis viėšas protestas mūsų aki
vaizdoje įvyko baptistų apeigų metu Mask 
voj, kai viena demonstrante Iškėlė pla
katą „Melskitės už mūsų persekiojamą 
Bažnyčią“. Po apeigų, ji tyliai aiškino, 
Inturisto gidėms sluntant, kad jos vyrą nu 
teisė ir 'įkalino už įsitikinimus. Jos religi
nė bendruomenė, neregistruoti baptistai, 
yra persekiojami už tai, kad išeina už 
Bažnyčios ribų su religiniu švietimu, ši 
demonstracija visus sukrėtė ir daugeliui 
atvėrė akis.

Pasimatymuose su valdžios pareigūnais, 
paskiri grupės nariai nevengė kelti jaut
resnių klausimų, kaip Afganistano inva
ziją, Sacharovo dingimą ar sąžinės kali
nių terorizavimą psichiatrinėse ligoninė
se. Pareigūnai viską neigdavo iki absur

...kad jie gali prarasti savo darbus, 
dėl kurių išėjo mokslus Vilniaus uni
versitete, jei viršininkai sužinotų, kad 
jie yra praktikuojantys katalikai. Bet 
jie taip pat prisiminė savo mokytojus 
bei viršininkus, kurie tyliai remia są
žinės laisvę.

„Nes religinis švietimas už namų 
yra uždraustas, kaip ir susirinkimai 
bei religinės organizacijos, yra sunku 
išlaikyti tikėjimą gyvą, aiškina keli 
kunigai. Pamačius krikštynas vienoj 
bažnyčioj, aš paklausiau kunigo apie 
pasiruošimą sakramentams. Jis sakė, 
kad nėra jokios formalios instrukci
jos, kad šeimos perduoda tikėjimą iš 
kartos į kartą. Kai aš išdėsčiau, kad 
Amerikos Bažnyčia veda Šv. Rašto, 
maldos ir sakramentų pamokas, jis at
sakė: .Apie tai tik galima svajoti?

„Aš girdėjau, kad lietuviškos šei
mos siunčia savo vaikus pas pamal
džias moteris tikybos pamokoms. Tik
riausia, jos yra viengungės moterys, 
padariusios privačius religinius apža
dus, nes vienuolijos nuo 1947 m. bu
vo uždraustos Lietuvoj, šios .pogrin
džio vienuolės1 gyvena vienos arba su 
šeimomis ir dirba pasauliečių darbus.

„Šitokie sunkumai ne visus jaunus 
žmones atstumia nuo pašaukimo. 22 
vyrai šiuo metu studijuoja katalikų se
minarijoj Kaune...

„Klierikai nušvietė valdžios spaudi
mą atsisakyti nuo teologinių studijų 
arba kolaboruoti, pranešinėjant .ne
priimtiną1 turinį seminarijos klasėse.

„Kaip ir visose sovietinio gyvenimo 
srityje yra daug religiją liečiančių iro
nijų. Kunigai sakė, kad yra komunis
tų Partijos narių, kurie krikštija savo 
vaikus... Klebonai pripažino, kad baž 
nyčios yra prigrūstos, nes jų stoka 
dėl valdžios konfiskacijų...“

Autorės antras straipsnis, toj pačioj 
laidoj, yra 'užvardintas „Žvilgsnis į 
katalikybę Lietuvoj“. Lietuvių Infor
macijos Centras pateikia ištraukas.

„Aš atsiradau šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioj Vilniuje, Lietuvoj, sekma
dienį, rugpjūčio 26 d., vieną valandą 
prieš šv. Kazimiero 500 metų mirties

diškumo, sukeldami juoką 'klausytojų tar
pe. Neabejotina, grįžusi į JAV, grupės va
dovybė savo pareiškimais pataikavo so
vietams. Tai supykino daugelį ekskursijos 
dalyvių. Kai neteisingais pareiškimais su
sikompromitavusiai vodovybei teko gintis 
viešoj spaudoj, tada jie rėmėsi tais drą
siais ekskursijos nariais, kurie sugebėjo 
pateikti sovietų pareigūnams labai kritiš
kų pastabų.

Į grupės vadovų naivius pasisakymus 
turime reaguoti, jų klaidas atitaisyti ir 
juos įtikinti, kad jie neturi pilno bei tik
ro vaizdo. Tai daro paskiri grupės nariai 
pokalbiuose su spauda, įskaitant ir mane 
pačią; tai daro žmogaus teisių grupės, dva 
siškiai ir kt. Šios grupės vadovybės inte
resas yra dalinai politinis — išsaugoti ap
kaltos procesą ateičiai. Tik reikia prižiū
rėti, kad tai nebūtų daroma teisybės sąs
kaitom

Mano nuomonė apie sovietinio gyveni
mo realybes nepasikeitė, o tik pasitvirti
no. Jei tokios kelionės dažnės, verta mums 
prie jų prisidėti dalyvavimu, asmenine pa 
tirtim ir objektyviomis žiniomis.
, Su pagarba,

Gintė Damušytė
Redakcijos pastaba: „E.L.“ rugsėjo 14 

d. žinutėje apie G. Damušytės lankymąsi 
Lietuvoje ir Sov. Rusijoje nerašoma, kad 
Lietuvos bažnyčios visad pilnos, nes jas 
užpildo KGB pareigūnai. Tik pasakyta, 
kad Billy Grahamo vizito metu Sov. Są
jungoje, kaip vėliau paaiškėjo, visa jo 
kongregacija buvo KGB pareigūnai.

TĖVUI ALF. BERNATONIUI 70 METŲ
38 „Europos Lietuvio“ numeryje trumpai 

aprašoma Tėvo Alf. Bernatonio gimimo 
diena bei vieta, trumpa mokslo eiga Ir 
darbai. Tokia Informacija, žinoma, gerai, 
tačiau žmogus, kuris daug gero savo tau
tiečiams yra padaręs, turėtų susilaukti 
platesnio paminėjimo bei pagerbimo. Tie
sa, iš praeities bendro darbo, žinau, kad 
Tėvas AM. Bernatonis yra labai nuoširdus 
ir kuklus visuomenės darbuotojas. Jam, 
vietoje ginčų, geriau malda. Per Tėvą 
Alf. Bernatonį ne vienas mūsiškių išmoko 
melstis. Ir man, kai buvau patekęs į ne
teisybės malonę, Tėvas Alf. Bernatonis 
padėjo. Ačiū jam. Ačiū ir už tas gėrybes, 
kurias tuoj po karo visiems perdavė ir 
net pinigais šelpė. Ir kai jis kelis kartus 
buvo rimtai sudirgęs, dieną ir naktį mel
džiau Dievo, kad jis pasveiktų.

Taip pat nereikia užmiršti Tėvo Alf. 
Bernatonio veiklos Vasario 16 gimnazijo
je. Vargu atsiras kitas žmogus, kuris tiek 
dirbo, tobulino ir garsino gimnaziją. Tėvo 
Alf. Bernatonio ramus būdas ir organiza

sukakties Mišias. Bažnyčioj buvo tiek 
prigrūsta žmonių, kad vieno asmens 
menkiausias judesys sukėlė bangavi
mą, kuris baigėsi vyresnio amžiaus mo 
terų ir vaikučių prispaudimu prie al
toriaus grotelių.

„Pagaliau .per bažnyčios centrinį 
taką pasipylė baltai apsirengusios mer 
gailės su gėlėmis, raudonom palerinom 
apsirengę berniukai su smilkalais, il
gas baltas sukneles dėvinčios mergi
nos su baltais vainikais, diakonai, ku
nigai ir šeši vyskupai.

„Parapijiečiai nutraukė jausmingą 
giedojimą išklausyti sveikinimą nuo 
Popiežiaus Jono Pauliaus 11, kurio 
prašymas dalyvauti Kazimierinių me
tų užbaigimo iškilmėse buvo sovietų 
atmestas. Tada Mišios prasidėjo. Kaip 
garbės svečiai iš Amerikos, aš ir du 
draugai iš Kalifornijos taikos ekskur
sijos, buvom įgrūsti į šventovę apie 
tris pėdas nuo altoriaus.

„Aš mintimis grįžau į jaunystės 
dienas, kai kunigai tais laikais irgi 
koncelebravo šv. Mišias nugarom į 
kongregaciją...

„Čia, Vilniuje, septynerių ir aštuo- 
nerių metų vaikai, kurie pajėgė įsi
sprausti į patį priekį, pamaldžiai klū
pojo .per dviejų valandų apeigas. Vie
na raudonai apsirengusi šviesiaplaukė, 
sudėjusi rankutes maldoj, 30 minučių 
nepajudėjo...

„Buvau sujaudinta, kai silpna senu
tė, sėdėjusi ant suolo, pastebėjus, kad 
pavargau nuo tvankumo ir oro trūku
mo, man siūlė atsisėsti ant jos kelių.

„Mišioms baigiantis, supratau, kad 
apeigos dar nebaigtos. Daugybė tauti
niais rūbais apsirengusiųjų jaunuolių 
pro mane pasipylė į zakristiją. Vienas 
iš kunigų liepė man sekti. Tuoj atsi
dūriau didžiulėje masėje, kuri klūpau- 
dama ant drėgnos žemės adoravo Švč. 
Sakramentą, kuris su procesija buvo 
nešamas aplink šventorių.

„Trimitams trimituojant, jaunos bal 
tai apsirengusios mergaitės barstė gėles 
prieš monstranciją, nešamą po balda
kimu.

„Kali procesijos vadai sugrįžo į baž-

cinis sugebėjimas daug prisidėjo prie jos 
išlaikymo. Man gaila tų Vokietijos lietu
vių, kurie savo vaikų į gimnaziją nelei
džia. Į pagalbą atėjo lietuviai iš įvairių 
užjūrio valstybių. Galop vokiečių valdžia 
vietą prijungė prie Hessenlando ir dabar 
remia didelėm lėšom. Gaisro metu, kaip 
žinoma, labai nukentėjo senoji pilis. Be 
pilies bokšto, nebus ir Huettenfeldo gro
žio. Pilies atstatymui 'bei prarasto inven
toriaus įsigijimui, valdžia paskyrė daug 
pinigų (ir net krizės laiku!), bet ir lietu
viams reikės apie milijoną markių surink
ti. O kas tiek pinigų surinks? Žinoma, kad 
Tėvas Alf. Bernatonis! Todėl melskimės 
ir linkėkime jam geros sveikatos ir ilgiau
sių metų!

Ignas šmigelskis, Vokietija

NEUŽMIRŠKIME MŪSŲ MIRUSIŲJŲ
Kada mirusis patiekia artimų giminių, 

nėra pavojaus, kad jis bus užmirštas ir 
už jiį niekas nepasimels. Mūsų tarpe ta
čiau yra tokių, kurie čia neturi jokių gi
minių, miršta nepadarę testamento, jų 
palikimas atitenka valdžiai, ir niekas net 
poterių nesukalba už jų vėles.

Neseniai (kovo 16 d.) su šiuo pasauliu 
(atsislkyrė Antanas SKAMARAUSKAS, 
nepalikęs jokių giminių. Jis buvo našlai
tis nuo pat mažens. Čia Anglijoje dirbo 
Londono Transporte ir susitaupė nemažai 
pinigų, kuriuos laikė investavęs net ke
turiose įstaigose.

Paskutiniais keliais mėnesiais sirgulia
vo ir buvo nuvežtas į ligoninę. Jis ten ne
sijautė laimingas ir labai norėjo išeiti. 
Lietuvių Namų B-vės tarnautojai juo pa
sirūpino ir nuvežė į Lietuvių Sodybą ap
sigyventi. Ten jis po kurio laiko pasimirė 
širdies liga, turėdamas vos 58 metus am
žiaus.

Laimei Antanas laiku padarė testamen
tą ir paskyrė du Lietuvių Namų B-vės di
rektorius testamento vykdytojais. Jo pi
nigai nenuėjo valdžiai, 'bet D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungai, Lietuvos Fondui Ame
rikoje ir mūsų Tautinės Paramos Fondui, 
kaip buvo numatyta mirusio testamente.

Pats velionis irgi nebuvo užmirštas. Jis 
buvo palaidotas iš Lietuvių Sodybos gra
žiai sutvarkytose Headley parapijos kapi
nėse, jo kapui užsakytas paminklas, už 
jo vėlę užsakyta Novena ir rūpinama
si, kad jis nebūtų užmirštas ir ateityje.

„E.L.“ koresp.
Red. prierašas: Redakcija sužinojo, ikad 

a.a. A. Skamarausko testamento vykdy
tojais buvo Jaras Alkis ir Steponas Nenor
tas, bet L. Namų B-vė nepataria minėti 
pavardžių, skiriant testamento vykdyto
jus, nes tie asmenys jau gali būti išėję iš 
direktorių. Patartina skirti du L. Namų 
B-vės direktorius, kuriuos mirties atveju 
išrinks B-vės valdyba („Two directors of 
Lithuanian House Ltd. appointed by the 
Board of Directors“)." 

nyčią, pamačiau, kad lietuviai maldi
ninkai jau buvo išėję, o toks pats skai 
čius lenkų katalikų buvo atėjęs. Apei
gos iš naujo prasidėjo jų kalba.

„Kai mūsų taikos grupės nariai į 
bažnyčią užsuko popiet, apeigos dar 
tebesitęsė. Aš sužinojau, kad išpažin
tys buvo klausomos visą dieną. Vie
nas kunigas pasakojo, kad jis klausė 
išpažinčių aštuonias ištisas valandas 
tik su 15 minučių pertrauka.

„Nors milicija stovėjo prie bažny
čios visą dieną, nebuvo pastangų kliu
dyti apeigom, kaip buvo daryta kovo 
3 per šv. Kazimiero minėjimą, per 
kurį garsiakalbiai, skirti tūkstančiams 
į vidų netilpusioms, buvo oficialiu įsa
kymu uždaryti.

„Dieną prieš... jaunos poros tuokė
si, o tėvai atvedė vaikus krikštyti. Tą 
šeštadienį buvo bent 15 vestuvių ir pa
našus skaičius krikštynų. Kol vienas 
kunigas teikė moterystės sakramentą, 
kitas krikštijo.

„ Puslapiai Krikšto Sakramento 
liturginės knygutės buvo sulipdyti, nes 
knygos įrišimas jau buvo nusidėvėjęs. 
Naujas kopijas galima spausdinti tik 
su valdžios leidimu. Vienas kunigas 
man parodė maldaknygę, kuri neseniai

VELTUI PASTANGOS!
Areštavus kun. A. Svarinską, ta

rybinėje spaudoje pasipylė srautas 
šmeižikiškų straipsnių. Ir kuo tik 
jis nekaltinamas: ir tarybinės san
tvarkos kritika, ir mokytojų šmei
žimu, ir už tai, kam be partinių lei
dimo Visų šventųjų vakare ėjo su 
tikinčiaisiais į kapines pasimelsti, 
kad draudė dirbti šventomis dieno
mis, traukė žmones, ypatingai jau
nimą, į bažnyčią ir panašiai...

Mes prie tokių puolimų jau esa
me pripratę. Argi ne panašiai savo 
laiku tarybinė spauda šmeižė Nobe
lio premijos laureatus — rašytoją 
Solženicyną ir akademiką Sacharo
vą? Dabar tas pats trafaretinis kai 
tinimas kun. A. Svarinskui.

Lietuvos tikintieji neturi nei 
spaudos, nei žodžio, nei religijos 
laisvės. Kun. A. Svarinskas bandė 
ginti sutryptas musų tikinčiųjų tel 
sės, užmiršęs, kad mūsų santvarko
je yra tai draudžiama.

Keletas mokytojų iš Ariogalos ir 
Viduklės mokyklų ir labai įtartinos 
reputacijos Viduklės paukštininkys 
tės tarybinio ūkio inžinierius hid
rotechnikas V. Liubinas bandė ap
spjaudyti kun. A. Svarinską. Bet 
tuo pažemino tik save.

Carinės Rusijos okupacijos me
tais Lietuvos baudžiauninkai buvo 
verčiami dirbti net sekmadieniais. 

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lietu

vą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės sumokėti patys 
siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasinaudoti mūsų paty
rusiu ir praktišku tarpininkavimu.

Kalėdinė dovana — siuntinys Nr. 4. 1984 m.
1. Vyriškas arba moteriškas megztinis, 1 vyriški išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. moteriškų 
nailoninių kojinių, vilnonė arba šilkinė gėlėta skarelė, 40 ang 
liškų arba amerikietiškų cigarečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. gry
nos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuo
to aksomo, firmų „Wrangler“ arba „Levi“, 1 vyriška arba mo
teriška žieminė striukė — anarok.

šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo 
išlaidomis — 150.00 sv.

Jei kas nori, gali ir pats sudaryti siuntinį savo nuožiūra 
iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, kuriuos žemiau išvardina
me.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos „Adidas“ 22.00 
Siuntinyje gali būti 2 poros 36.00
„Olympus“ 15.00

30.00 
Sportiniai kostiumai, firmos „Adidas“ 25.00

36.00 
„Olympus“ 13.00

29.00 
Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės 15.00
žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu 60.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai 25.00
Vyriški kostiumai 100.00
Moteriški kostiumėliai 70.00
Moteriški arba vyriški megztiniai 20.00
Vyriški išeiginiai marškiniai 12.00
Bliuskutės 12.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 5.00
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai 40.00

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti pašto ir 
apdraudimo išlaidoms 19.00 sv.

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokštelės.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per

siunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.
BALTIC STORES & CO.

Z. Juras
H London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 

Tel. 01 460 2592

buvo valdžios aprobuota, bet paaiški
no, kad nuolat yra sunkumų gauti pa
kankamai liturginių ir religinių knygų 
bei reikmenų.

„Tai ne vienintelė problema. Vil
niaus katedra, kur buvo laikomi šv. 
Kazimiero palaikai, 1953 m. konfis
kuota. (Dabar jie šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje). Vilniaus arkivyskupui Ju
lijonui Steponavičiui uždrausta eiti pa 
reigas nuo 1961 m. Du kunigai, Sigitas 
Tamkevičius ir Alfonsas Svarinskas, 
buvo nuteisti praeitais metais įkalini
mu už Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komiteto veiklą, inkriminuojan
čius pamokslus, Vėlinių procesijas į 
kapines, pagalbą kaliniams ir Kalėdų 
eglutės organizavimą.“

Autorės straipsnius iliustruoja kelios 
nuotraukos. Vienoje — šv. Kazimiero 
procesija šv. Petro ir Povilo švento
riuje, kurioje dalyvavo daugiausia 
jaunimas su tautiniais rūbais. Kitoje 
— klūpančios ir besimeldžiančios mo
terys, o paskutinėje — Vilniaus ka
tedra.

Iš kito šaltinio .patirta, kad šv. Ka
zimiero baigiamosiose iškilmėse Vil
niuje dalyvavo per 25,000 tikinčiųjų.

Lietuvių Informacijos Centras

Nematydami prošvaistės savo var
gui, jie susirinkdavo miške ir rašy
davo skundus didžiajam žemaičių 
vyskupui Motiejui Valančiui, kad 
šis juos užstotų prieš dvarponius, 
kad jie baudžiauninkams nors sek
madieniais leistų pailsėti ir, nuė
jus į bažnyčią, pasimelsti.

šiandien Lietuva nebeturi Valan
čių, kurie užstotų baudžiauninkus, 
bet ji turi kunigus, kurie užstoja 
XX amžiaus baudžiauninkus4col- 
chozninkus. Ir šie ne tik nesipikti
na, kad kunigai smerkia šventų 
dienų darbą, bet visa širdimi jiems 
pritaria ir dėkoja. Tokių kunigų 
tarpe buvo ir kun. A. Svarinskas.

Stalino laikais jo adoratoriai pri
skyrė jam šv. Pauliaus apaštalo 
žodžius: „Kas nenori dirbti, tene- 
valgo!“ (2 Tęs. 3, 10). šių dienų 
bedieviai priskiria kun. A. Svarins
kui 3-ąjį Dekalogo įsakymą ir bara 
už jį..

Prancūzų bedievis Volteras yra 
pasakęs: „šmeižk, šmeižk, vis šis 
tas liks“. Panašiai elgiasi šių laikų 
Lietuvos bedieviai. Jie pila ant kun. 
A. Svarinsko galvos įvairias paplo- 
vas, manydami tuo atitrauksią ti
kinčią Lietuvos liaudį nuo Dievo ir 
Bažnyčios.

Veltui, bedieviai, jūsų pastangos!
A. Garsys

(„Aušra“, Nr.36)
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Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

Pabaltiečių moterų Kalėdinis bazaras 
—gruodžio 1 d., 11 vai., Londono Latvių 
Namuose.

STEPONO BANDEROS NUŽUDYMO 
PAMINĖJIMAS

Spalio 20 dienų buvo surengtas Stepa- 
no Bandėtos nužudymo 25 metų sukakties 
paminėjimas.

Stepan Bandera buvo vienas iš žymiau
sių Ukrainos išsilaisvinimo iš rusiško jun 
go veikėjas ir gabus organizatorius. Jis 
suorganizavo ukrainiečių pogrindžio ar
miją prieš vokiečių ir rusų okupaciją Ant 
■rojo ikaro metu.

Jis buvo nužudytas KGB agento 1959 
m. spalio 15 d. Miunchene.

Minėjimą surengė Ukrainiečių Minėji
mo Komitetas. Minėjimas prasidėjo Hyde 
Parke su demonstracijomis, prakalbomis 
Hr kitų tautų atstovų sveikinimais. Iš 
Hyde Parko ilga eisena žygiavo pro rusų 
ambasadą į South Kensington salę, ku
rioje įvyko koncertas su prakalbomis ir 
sveikinimais. Meninę dalį išpildė du uk
rainiečių chorai (vienas iš Manchesterio, 
Ikitas iš Nottinghamo) ir muzikos grupė 
iš Oldhamo. Demonstracijoje ir koncerte 
dalyvavo daug ukrainiečių, suvažiavusių 
iš visos Anglijos.

Lietuvius atstovavo ir sveikino L.S.D.P. 
organizacijos Britanijoj pirmininkas K. 
Tamošiūnas.

Dalyvis

PAPIGINTOS KELIONĖS
Kaip jau buvo pranešta „EL.“ spalio 

19 d., būs galima papigintai keliauti Bri
tanijos geležinkeliais visą lapkričio mė
nesi}. Šia lengvata gali pasinaudoti visi, 
sulaukę 60 metų ir įsigiję „Senior Citizen 
Railcard“ už 7 svarus (Day Returns) ar
ba už 12 svarų metams.

Galima keliauti bet kur į vieną pusę 
(Single ticket) už du svarus nuo pirma
dienio iki ketvirtadienio, išskyrus penkta
dienį ir sekmadienį, pradedant 9.30 vai., 
o šeštadienį bet kuriuo laiku. Škotijoje, 
Valijoje, Cornwall ir Anglijos pietryčiuo
se grįžimo bilietą už du svarus galima 
gauti nuo pirmadienio iki penktadienio 
po 9.30 vai. ryto, šeštadieniais ir sekma
dieniais bet kuriuo laiku.

PASIRINKO LIETUVIŠKAS DAINAS

■Praėjusią savaitę britų televizijoj „Desert 
island disc“ programoje Roy Plamley pra
vedė interviu su žinomu filmų ir televi
zijos aktorium J. Lynn, kuris toje prog
ramoje pasirinko -lietuviškų liaudies dai
nų apie tėvynės meilę. Pasikalbėjime pa
aiškėjo, kad aktorius yra vedęs lietuvaitę 
Ritą Markelytę, kuri taip pat yra aktorė, 
dalyvavo garsiam filme ..Fidler on the 
Roof“.

Londonas
BENDRAS KAPINIŲ LANKYMAS

Lapkr. 4 d., sekmadienį, 3 vai. bus bend
rai lankomos šv. Patriko Leytonstone ka
pinės.

Artimiausia požeminė stotis — Leyton 
(Central line).

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

DiElLS Londono Pirmasis skyrius lap
kričio mėnesio 24 d. Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialiniame klube, 345a Victo
ria Park Rd., London, E.9., rengia iškil
mingą

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

M. Bajorino paskaita.
Nauja ir įvairi meninė programa: Lon

dono vyrų oktetas, Nottinghamo duetas, 
Londono duetas, eilėraščiai ir kt.

Pradžia 6 vai. vak.
Šv. Mišios už žuvusius Lietuvos karius 

bus laikomos Londono Lietuvių bažnyčio
je, 21 The Oval, Hackney Rd., London, 
E.2., lapkričio mėn. 25 d., 11 vai.

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, negražinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

PALAIDOJOM ANTANĄ BALTUŠĮ
Spalio 19 d. staiga mirė Antanas Baltu

šis, gimęs 1912 m. Rokiškietis, ūkininko 
sūnus, kariuomenės prievolę atliko Pane
vėžy, atsargon išėjo puskarininkio laips
niu. Tarnavo savisaugos batalione, buvo 
Belgijoje belaisvių lagery. Į Angliją atvy
ko 1947 m. ir visą laiką dirbo daržininko 
darbą. Skaitė „Europos Lietuvį“ ir buvo 
DBLS-gos narys.

Palaidotas spalio mėn. 25 d. Falmouth 
katalikų kapinėse, į kurias palydėjo gra
žus būrelis vietinių gyventojų. Gedulin
gas šv. Mišias laikė parapijos klebonas 
Welsh.

Pačias laidotuves ir išlaidas apmokėjo 
Baltušio auklėtinis David Barker Su žmo
na. David ir jo žmona visą laiką Baltušį 
vadino savo tėvu ir rūpinos juo ligoje.

Antanai, tegu Tau būna lengva Angli
jos žemelė, kurią Tu varpei ir mylėjai.

Stasys Sargautas

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio mėn. 17 d. DBLS Derby sky- 
lius rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Charwood St., Derby, 6.30 vai. 
vak.

Programoje oficialioji dalis, po kurios 
seks meninė dalis, kurioj pasirodys vis 
tobulėjantis skyriaus jaunimo būrelis 
„Tėviškėlė“ ir vyresnieji dainos mėgėjai.

Po programos šokiai ir kitokie pasilinks 
minimai.

Maloniai kviečiame atsilankyti į š'į mi
nėjimą Derby ir tolimesnių vietovių tau
tiečius ir svečius pasigrožėti liet, daina ir 
muzika. Skyriaus Valdyba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Spalio 1'3 d. boltoniškiai buvo susirinkę 
aptarti einamųjų reikalų, nusvarstyti pa
skutines detales ir pasiskirstyti pareigo
mis ateinančiam parengimui.

Susirinkimas praėjo linksmoj ir drau
giškoj nuotaikoj.

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — lapkričio 3 d., 5 vai. p.p., 
prie išstatyto Švč. Sakramento, 38 Park 
Rd., East, Wolverhampton, prieš West 
parką.

Prašome visus jungtis.
N. Narbutienė

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.

Rajono varias

AUKOS SKAUTŲ KNYGAI-ALBUMUI
Skautiškos idėjos rėmėjai nepamiršta 

ir knygos-albumo išleidimo darbų. Įvertin 
darni mūsų pastangas, atskubėjo su Pa
rama: H. Silius — 25 sv., dr. S. Kuzmins
kas — 10 sv. ir VI. M. Žemaičiai — 3 s v.

Visiems knygos-albumo rėmėjams ta
riame nuoširdų ir skautišką AČIŪ.

v.s. J.M.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
I DBLS Tarybos posėdį, įvykusį spalio 

20 d. Derbyje, atvyko apie 50 organizacijų, 
skyrių ir kitų vienetų atstovų ir svečių.

Posėdį atidarė Tarybos pirmininkas K. 
Bivainis, pateikdamas posėdžio darbo
tvarkę. Darbotvarkė buvo papildyta Tau
tinės Paramos Fondo pranešimu.

Susirinkusius žodžiu sveikino -kun. S. 
Matulis, perduodamas Bendrijos, Sielova
dos ir Šiluvos moterų draugijos Mokėji
mus.

Škotijos skyriaus vardu sveikino pirm. 
J. Bliūdžius.

Sveikinimus raštu atsiuntė DBLS Gar
bės nariai P.B. Varkala ir J. Vilčinskas, 
'Londono „Dainavos“ pirm. J. Kerienė ir 
Gloucesterio-Stroudo sk. pirm. M. Gelvi- 
nauskienė.

Tarybos sekretorius perskaitė praėju
sių metų ir šių metų specialaus Tarybos 
posėdžių protokolus, kurie buvo vienbal
siai priimti. Toliau sekė DBLS pirm. J. 
Alkio pranešimas. Svarbiausi pranešimo 
punktai buvo šie: Centro V-bos Aplinkraš 
čio išsiuntinėjimas, DBLS valdybos pasi
keitimas, „Europos Lietuvio“ reikalai, 
bendradarbiavimas su PLB, Studijų sa
vaitė Italijoje, „Pasaulio Lietuvio“ prenu
meravimas, Lituanistikos katedra, paren
gimai D. Britanijoje, bendradarbiavimas 
su anglų organizacijomis, DBLS Ir DBL 
Jaunimo S-gos ryšiai. Priminė, jog sky
riuose turėtų būti daugiau susirinkimų ir 
kviečiami Centro v-bos nariai.

Sekantis pranešimas buvo DBL Jauni
mo S-gos pirm. R. Juozelskio. Jis nušvie
tė nuveiktus darbus tarptautinėje ir vi
daus veikloje. Taip pat priminė, kad jau
nimas norėtų bent penkių „Lynes“ nu
merių metuose. Nusiskundė, kad „Euro
pos Lietuvis“ mažai informuoją apie jau
nimo veiklą.

Rajono vadas s. St. Vaitkevičius kalbė
jo skautų reikalais. Sveikino naujai įsis
teigusį Škotijoje skautų vienetą, padėkojo 
Nottinghamo „Židiniui“ ir Bradford© klu
bui už Skautų rėmimą. Iškėlė kai kuriuos 
skautų veiklos sunkumus.

Toliau pranešimą padarė Lietuvių Na
mų B-vės pirm. V. Dargis. Apibūdino B- 
vės dabartinę padėtį, spaustuvės sunku
mus ir plačiau aiškino apie dabar vyks
tantį kapitalinį Lietuvių Namų remontą.

Kultūrinės komisijos pranešimą perda
vė J. Alkis. Kalbėjo apie tos komisijos 
įsteigimą Ir jos uždavinius. Komisijos pa
reiga jungti menines pajėgas ir padėti sky 
rių veiklai. Komisija tiesioginiai priklau
so Centro v-bai. Pasiūlyta ateinančių me
tų Lietuvių Dieną surengti Bradforde.

DBLS Tarybos pranešime sek. J. Levins 
kas iškėlė 9 punktus: pirmiausia paklau
sė, .kodėl tik viena DBLS turi finansiniai 
remti visus lietuviškos veiklos reikalus? 
Yra juk ir kitų .pajėgių organizacijų ir 
klubų, kurie galėtų daugiau prisidėti prie 
bendros veiklos palaikyme. Toliau iš
kėlė pasitaikančių intrigų klausimą tarp 
įvairių organizacijų, pasiūlė pasisakyti 
DBLK Bendrijos ir DBLS bendradarbiavi
mo reikalu, nes praeityje pasitaikė įvai
rių nesutarimų ir nemalonumų. Ateityje 
reiktų tokių dalykų vengti ir visiems vie
ningai dirbti, turint omeny, kad DBLS 
yra vyriausias organas D. Britanijoje. Jau 
nlmo reikalu sekretorius pažymėjo, kad 
jiems būtinai reikalinga visų parama. Jų 
darbai tarptautinėj plotmėj labai svarbūs. 
Busimasis žygis — Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės Laivo kelionė Baltijos jūroje — 
girtinas užsimojimas. Tam reikalui reikė
tų įsteigti lėšų fondą.

Dėl skautų nėra reikalo daug kalbėti, 
nes jų vadovai jau daug metų tęsia gar
bingą ir energingą darbą, Ir už tai tenka 
išreikšti jiems vist; padėką.

Pranešime plačiau nušviesti skyrių nu
veikti darbai, ypač Derby Ir Nottinghamo 
kolonijose, kuriose įvyko didesni tauti
niai ir tarptautiniai parengimai.

Tarybos sekretorius iškėlė susirūpinimą 
skyrių veiklos silpnėjimu, siūlė imtis ini
ciatyvos naujų narių verbavimui. Toliau 
kalbėjo apie pačios CV sąstatą: geriau gal 
būtų, jei mažiau jos narių gyventų pro
vincijoje. Baigdamas, iškėlė sunkumus 
dėl neturėjimo pasikeitusių organizacijų 
ir skyrių pirmininkų adresų, ir todėl ne
buvo įmanoma visiems pasiųsti kvietimus.

Tautinės Paramos Fondo pranešimą per 
davė dr. S. Kuzminskas. Jis aiškiai apibū
dino dabartinę padėtį, nuveiktus darbus ir 
esamą finansinį stovį.

PAMALDOS
Nottinghame — lapkričio 1 d., Visuose 

Šventuose, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — lapkričio 2 d., Vėlinėse, 

19 vai., trejos Šv. Mišios už mirusius rr 
gedulingi mišparai per 8 dienas židiny
je.

Nottinghame — lapkričio 3 d., 14 vai., Ži
dinyje gedulo mišparai su skautais.

Ncttinghame — lapkričio 4 d., 11.15 vai.. 
Židinyje. Po to autobusu (nereikės mo
kėti!) nuo čia vykstame į liet, kapines 
maldoje prisiminti kankinius — miru

sius.
Bradforde — lapkričio 4 d., 12.30 vai. Pri

siminsime mūsų mirusius.
Eccles — lapkričio 11 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — lapkričio 18 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — lapkričio 25 d., 12.30 v. 
Leigh — lapkričio 25 d., 4.30 vai. • St.

Joseph's bažnyčioje.

Po šio pranešimo — trumpa kavutės 
pertraukėlė.

Politiniais reikalais pranešimą padarė 
C. v-bos narys Z. Juras, priminė ir pasi
keitimus Laisvosios Europos radijo trans 
Racijose į Lietuvą.

Po pranešimų sekė diskusijos.
D. Banaitis iškėlė vieno C. v-bos nario 

atsistatydinimą ir klausė, ar automatiškai 
valdybon įėjęs kandidatas bus perrenka
mas sekančiame DBLS suvažiavime?

J. Adomonis nusiskundė „Europos Lie
tuvio“ turiniu. Jo nuomone, laikraštis ta
po reUginiu leidiniu.

J. Maslauskas pasidžiaugė gražiu ..Tė
viškės Žiburių“ straipsniu apie Toronto 
„Gintaro" gastroles D. Britanijoje.

J. Alkis paaiškino dėl kandidato pakvie 
timo C. valdybon: Centro v-ba nėra įparei 
gota kviesti kandidatą valdybon, tai daro 
iš mandagumo; LNB-vės direkcija gali 
kviesti naują direktorių, bet jis turi būti 
perrenkamas sekančiame akcininkų susi
rinkime.

Taip pat DBLS pirmininkas priminė Ta 
rybai, kad ji turi ginti Sąjungą ar bet ku
rią kitą organizaciją, jeigu užsienyje, ypač 
lietuvių spaudoje, daromi neteisingi prie
kaištai. Taip neseniai buvo užgauti D. Bri 
tanijos skautų vadovai.

Dar kitais reikalais pasisakė Z. Juras, 
J. Bliūdžius ir B. Zinkus, kuris pasidžiau
gė, -kad Jaunimo S-gos pirm. R. Juozelskis 
savo pranešimą atliko lietuvių kalba.

Dr. S. Kuzminskas pagyrė Škotijos jau
nimą, kuris ir trečioj kartoj dar nepamir
šo lietuviškai. Jaunimo reikalu pasisakė 
ir kun. S. Matubs.

J. Bliūdžius griežčiau pareiškė savo 
nuomonę dėl S. Kasparo išsišokimų užsie
ny ir pasiūlė pašalinti jį iš visos lietuviš
kos veiklos D. Britanijoje.

Tuo reikalu kalbėjo dar kun. S. Matu
lis, B. Zinkus ir St. Vaitkevičius.

J. Bliūdžius iškėlė Sodybos reikalus. Jo 
žiniomis, seneliai skundžiasi blogu maistu. 
Klausė, kodėl seneliai gauna skirtingą 
maistą. B. Butrimas paaiškino, kad visi 
gauna tą patį maistą: ii- seneliai, ir sve
čiai.

I. Venskienė pareiškė, kad būdama So
dyboje nepastebėjo senelių skriaudimo. P. 
Maišalaitis pranešė, kad reikalui ištirti su
daryta komisija, kuri jau buvo nuvykusi 
Sodybom Tolimesnius paaiškinimus sutei
kė pats LNB-vės pirm. V. Dargis.

Centro v-bos pirm. J. Alkis apgailesta
vo, kad įvairūs -apkaltinimų laiškai B-vei 
ir S-gai siunčiami kunigams ar kur ki
tur, o ne ten, kur turėtų būti — DBLS 
Centro valdybai.

Dėl Tarybos sekretoriaus pranešimo pa
sisakė kun. S. Matulis, E. šova Ir V. Dar
gis.

Organizacijų ir skyrių pranešimuose pir 
miausia kalbėjo -Derby sk. pirm. J. Zokas. 
Jis pabrėžė gražų ir energingą veikimą 
-bei bendradarbiavimą su įvairiomis anglų 
organizacijomis. Taip pat priminė, jog 
Derbyje bus rengiamas iškilmingas Vasa
rio 16 'd. minėjimas (tą pačią dieną).

Prieš pabaigą dar buvo pasikalbėta ir 
kitais mažesnės svarbos reikalais.

Uždarydamas posėd'j, pirm. K. BivainHs 
nuoširdžiai padėkojo atstovams ir sve
čiams už gausų suvažiavimą ir sklandų 
darbą. E. Šova padėkojo Prezidiumui už 
gerą posėdžio pravedimą.

Posėdis baigtas Tautos himnu.

Pasibaigus posėdžiui, Tarybos sekreto
rius pareiškė padėką Centro v-bai už fi
nansinę paramą svečiams priimti, o taip 
pa-t padėkojo šeimininkams A. Tirevičiui, 
M. Tirevičienei, G. Burkevičienei, R. B-ur- 
kevičiūtei ir I. Venskienei.

J. Levinskas

v

Škotija
LANKĖSI ŠKOTIJOJE

Mums gerai pažįstama solistė V. Gaspe- 
rienė su savo šeima spalio mėn. 20 d. ap
silankė Škotijoje, kur buvo apsistojusi pas 
savo pažįstamus ponus Canty. Tuo pačiu 
pasigrožėjo žymesnėm Škotijos vietovėm 
ir labai norėjo pamatyti „Musterį“, tą pa
baisą, bet nežinia, ar pamatė, taip pat ap
lankė klubo patalpas ir domėjosi klubo 
veikla. Gaila -tuo metu Škotijoj buvo blo
gas oras.

VIEŠNIA IŠ BRADFORD!)
Ponia Traškienė irgi lankėsi Škotijoje. 

Jos tikslas buvo susitikti su neseniai įsi
kūrusiais Škotijos skautais.

Buvo surengtas susitikimas, kurio metu 
sustiprinti ryšiai ir pasižadėta ateityje ar
timiau bendradarbiauti skautiškoje veik
loje.

ATOSTOGAVO

Škotijos lietuvių klubo pirm. J. Bliū
džius su žmona praleido vasaros atosto
gas Lietuvių Sodyboje. Buvo labai paten
kintas maistu ir visu aptarnavimu. Grįž
damas iš atostogų, aplankė savo draugus 
Nottinghame ir dalyvavo su žmona Derby 
Tarybos suvažiavime, atstovaudamas Ško
tijos skyrių ir Škotijos lietuvių klubą.

VOKIETIJA
L. ŠUKYTĖS KONCERTAS 

IR DR. J. GRINIUI 
SKIRTAS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d. LKD buvo surengusi savo 
nariams, draugams ir -bičiuliams kultūri
nį savaitgalį. Savaitgaliui rinkomės p. dr. 
Veigelienės bute, Freudenstadte, šeštadie
nį, piiėšpiet. Susirinko nemažas būrys ir, 
nors ir labai erdvus ponios butas, kėdžių 
tuščių — nesimatė. Gal todėl, kad kultū
riniam savaitgaliui šįkart pasirinkome 
du svarius dalykus. Buvo pribrendęs lai
kas paminėti dr. J. Grinių, nuo kurio mir
ties praėjo ketveri metai. Netekome ne
paprastai didelę naštą nešusio draugijos 
nario, kuris, tiesa, niekada nesileido ren
kamas į kokius nors postus, bet ir, kiek 
prisimenu, neapleido nei vieno suvažiavi
mo ar vakaronės, dalyvaudamas ar tai 
su paskaita, ar su konstruktyviomis minti
mis, ar pasiūlymais. Ir, svarbiausia, — ne 
tekus dr. J. Griniaus — neturime kas tą 
spragą užpildytų.

Vakaro kultūringam atsikvėpimui — 
nuo įtampos atsipalaidavimui, mums pa
galbon atėjo' pati Fortūna: pasaulinio ly
gio solistė sutiko duoti klasikų kūrinių 
koncertą; tai šiuo metu -Muenchene apsi
gyvenusi L. Šukytė, kuri -kelis metus dai
navo Niujorko reikliai ir išpaikintai au
ditorijai, ir — su dideliu pasisekimu — 
dabar dainuoja -Muencheno operoje. O ne
seniai ji gastroliavo ir Kinijoje. Tenykš
tės auditorijos reiklumo aš nepažįstu, -bet 
jau vien menininko kelionė į tokią tūks
tančio ir vieno kontrasto šalį — ne eilinis 
dalykas.

Patį kultūrinį savaitgalį galima pavadin 
ti ir LKD suvažiavimu, nes suvažiavusių 
-branduolys buvo LKD nariai. Tad suva
žiavimą pradėjome -šeštadienį, trumpai 
prieš pietus. Atidarė, svečius pasveikino 
ir trumpai šios dienos programą -apibūdi
no ‘šių eilučių autorius. Po to. buvo pa
skaitytos ištraukos ir dialogai iš Griniaus 
premijuotos dramos „Gulbės giesmė“. 
Dialogus, Žygimanto ir Barboros, bei Žy
gimanto Ir motinos Bonos skaitė p. Ivins
kienė ir šių eilučių autorius.

Po pietų girdėjome p. Natkevičiaus, dr. 
Griniaus .bendradarbio ir bendraminčio 
paskaitą -apie dr. Grinių, kaip asmenį, 
dramaturgą ir literatūros kritiką. Visas 
šias Griniaus savybes Natkevičius Išnag
rinėjo gana objektyviai ir kritiškai. Jis 
papasakojo apie Grinių kaip apie žmogų, 
su labai tiesia ir labai griežta linija, tiek 
kūryboje, tiek visuomeninėje veikloje. 
Plačiai p. Natkevičiaus paskaitos“ neko- 
mentuosi-u, užrašų nesidariau, nes žada 
pasirodyti to paties Natkevičiaus monog
rafija apie dr. Grinių, ten ir pasiskai- 
tysime. Po paskaitos dar vyko diskusijos, 
tai klausimų paskaitininkui formoj, tai 
su paskirų epizodų, susitikimų papasako
jimų iš dalyvių tarpo.

Apie nuostabiai jautrų Griniaus charaik 
terį ir jo sielojimąsi netgi apie privačius 
draugų reikalus, pasisakė bent keli jo geri 
pažįstami. Atsiminimus apie tai, kaip Gri
nius nemėgo tos, taip vadinamos „herme
tinės kūrybos“, dalyvių tarpe kilo klausi
mas, ar daug kas tą kūrybą supranta. Pa
galiau, pusiau rimtai ir pusiau šypsneliui 
buvo prieita prie -mažne vieningos nuomo
nės, kad tos „kūrybos“ tikriausiai nesu
pranta ir patys autoriai...

Po vakarienės, vietos gimnazijos aktų 
salėje, visi pakilia nuotaika rinkomės p-a 
siklausyti mūsų garsios solistės. -Prie pia
nino atėjo, net ilgai nesibrangindamas, ir
gi reto universalumo menininkas — gam
tos mokslų profesorius, vargonų, pianino, 
fisharmonijos virtuozas, Vytenis VasyUū- 
nas. Ir šios, garsios solistės reiklumą, pro
fesorius, atrodo, patenkino.

Be to, maloniu balsu p. L. Šukytė išpil
dė Brahmso, Wagnerio ir kelių lietuvių 
kompozitorių kūrinius.

Nesiliaujančiais plojimais meninHnikai 
net du kartus buvo iškviesti pakartojimui 
ar papildymui.

Jeigu dienos metu p. Veigelfienės bute 
buvo galima priskaityti kelias dešimtis 
dalyvių, tai koncertam suvažiavo jų per 
-šimtą. Ir suprantama. P. Šukytės koncer
tas lietuviams — ne kasmetinis, ir tur
būt ne kas du ar trys -metai, reiškinys. Ma 
tesi veidų, kurie atvažiavo du-tris šimtus 
-kilometrų, ir einu lažybų — nesigailėjo! 
Kitokios prigimties, bet nemažesnę naštą 
už atlikėjus pakėlė ponia dr. Veigelienė, 
bėgiodama, pasitarnaudama suvažiavu- Į 
siems dalyviams, it jie būtų jos artimiau
si giminės. Tiesa, kad esą mūsų išeivijoje 
taip maža, tad ir susirenkame tarsi gimi
nės, tokių išvedžiojimų galima išgirsti ne 
maža, bet dažniausiai jie būna tik popie- 
ry...

Rytojaus dieną, po pamaldų, akirstėmės 
pilni gražių įspūdžių.

Palavinskas

Bradfordas
PAMINKLO ŠVENTINIMAS

Šį sekmadienį lapkričio 4 d., 2 vai. p.p., 
Bowling kapinėse bus šventinamas Rapolo 
žiudžiaus paminklas. Norintiems vykti iš 
bažnyčios į kapines ir iš kapinių 'į „Vy
tis“ klubą bus autobusas.

Pašventinimo apeigas atliks kun. V. 
Kamaitis. vggglg
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