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SOVIETINĖJE
SPAUDOJE
nėra rusinimo pavojaus?
„Valstiečių Laikraštis" spalio 11 paskel
bė savo bendradarbio J. šiupšinsko pozai
bį su skaitytoju — „Moki žodį, žinai ke
lią". Tai šmai'kštus gabaus žurnalisto
straipsnis: jį galima ir vienaip, ir kitaip
skaityti. Nelengva suprasti, ką autorius
nori iš tikrųjų pasakyt1!, nors visi, regis,
šiandien gerai mokame ir rašyti, ir skai
tyti „tarp eilučių". Kaip kitaip, kai visos
eilutės spaudoje cenzorių sušukuojamos
ir peršukuojamos?
Minėtas autorius, be kita ko, taip lašo:
„Ilgais rudens vakarais, kas be ko, juK
pasukinėjame radiją. Kokių balsų pasau
lis pilnas! štai ten kažkas kalba atjaucian
čiu balsu lietuviškai, kad tu daug airei,
bet iš tavo darbo gautą naudą kažkas nu
suka..."
„Žinodami, kad kiekviena tauta yra prie
raiši senolių kultūrai, geibia savo istori
ją, papročius, brangina gimtąją kalbą, jie
pasmailinę liežuvius, atjaučiančiais bal
sais kniaukia 'į Lietuvą..."
„Jie norėtų nuteikti lietuvius prieš ki
tų tautybių žmones, įrodyti, kad visa, kas
gera, pasiekta tik lietuvių, kas bloga —
atnešta iš kitur. Jie stengiasi kiek įmany
dami mus tarpusavyje kiršinti, iš to, ma
tyt, neprastai pragyvendami. Bet jų ma
lūnas sukasi tuščiai. Mūsų Kauno politech
nikos studentai, girdėjau, turi net visą
seriją anekdotų, sumaniai parodijuojan
čių kniaukiančius Amerikos ir dar kito
kius balsus..."
Mes čia, kitoje uždangos pusėje, trum
pomis bangomis bekeliaudami, dažnai už
tinkame tokį pragarišką triukšmą, kad la
bai rimtai suabejojame, ar pro šitokią
„prieštankinę“ radijo bangų kliūtį iš viso
dar įstengia prasiveržti koks nors supran
tamesnis užsienio programų žodis. Pasiro
do, kad taip — prasiveržia. „Valstiečių lai
kraščio" bendradarbis liudija. O cenzoriai
jo liudijimą praleido veikiausiai dėl to,
kad autorius mokėjo gražiai „įvynioti".
Mat straipsnio svarbiausia gija nuvyta is
grubios propagandos virvės. Autorius ne
va teisinasi prielš skaitytoją, kad primyg
tinai lietuviams perša rusų kalbą. Ir ko
kių argumentų neprisigalvo j a, įrodinėda
anas tariamą reikalą „tobuliau įvaldyti ru
sų kalbą“. Net mūsų literatūros klasiką
(kanauninką) Juozą Tumą-Vaižgantą su
citata talkon pasikviečia. Ir už tai šmaikš
taus autoriaus peikti anaiptol nedera. Jo
seną lietuvių patarlę — „Moki žodį, žinai
kelią“ — galima dar ir kita panašia liau
dies išmintim paremti: „Ką išmoksi, ant
pečių nenešiosi". Dėl to irgi nėra ko ginčy
tis. Tik įtikinėdamas, kad nėra jokio rusi
nimo pavojaus, kad tarybų valdžia neturi
jokio tikslo žmogų nutautinti, autorius iš
sitiesė lyg ant banano žievės paslydęs. Ru
sinimo pavojaus nėra? Tikrai?
Štai mažytis, bet būdingas pavyzdėlis,
atskleidžiantis autoriaus prieštaravimą.
Rusų kalbos įtakoje žodį „sovietų“ jis ra
išo „sovetų“. Čia dvibalsę „ie“ pakeičia bal
sė „e“. Jei šiuo keliu toliau eisime, tai ir
iš Sergiejaus išeis Sergejus (tarybinė spau
da taip jau rašo), iš Motiejaus — Motejus
(ta pati spauda kol kas dar taip nerašo),
o pakeitę dvibalsę balse jau nebeatskirsime „pieno“ nuo „peno“.
Ar ne pats laikas tokio pavojaus jau da
bar pasisaugoti, užuot jį neigus?

J. Vd.

NUTEISTAS L. DAMBRAUSKAS
Gauta žinia iš Lietuvos, kad Liudas
Dambrauskas nuteistas 3į metams griežto
režimo lageriu ir 2 metams tremties už
antitarybinę veiklą ir agitaciją pagal Bau
džiamojo Kodekso 68 str., nors trūko „kal
tės“ įrodymų. Jo teismas įvyko spalio 1-3
dienomis Vilniuje.
Vėliausiomis Lietuvių Informacijos Cent
ro žiniomis, teisme dalyvavo Dambrausko
keturi vaikai ir žmona. Dambrausko svei
kata labai pablogėjo nuo rugpjūčio mėn.
Balandžio mėn. jį ištiko širdies smūgis nuo
kasdienės įtampos: saugumas jį nuolat tar
dė ir grasino. Ligoninėj taip pat patirta,
kad Dambrauskas serga džiova.
Draugai ir giminės bijo, kad Dambraus
kas dėl silpnos sveikatos neišlaikys tos
bausmės. Jis dar spalio vidury buvo laiko
mas Vilniaus kalėjime.
LIC

LB DARBUOTOJAI JAV
POLITINIAME DARBE
PLB vicepirm. Algimantas Gečys ir
JAV LB visuomeninių reikalų tarybos vi
cepirm. Aušra Zerr buvo pakviesti būti
ko-.pirmininkais lietuvių komiteto už
„Reagan-Bush“ Pennsylvanijos valstijoje.

KRONIKOS BALSAS
LIETUVOS TIKINTIEJI ATSTATO KRYŽIUS SAVO ŠIRDYSE

(VYSK. P. BALTAKIO ŽODIS)
Prieš 12 metų Čikagoje yra įsisteigusi
sąjunga spausdinti Lietuvoje pogrindyje
išeinančiai Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikai. Jos adresas: Kronikos Balsas,
6825 So. Talman Ave., Chicago, Ill. 60629,
USA. Ji yra išleidusi jau šešis tomus, —ne tik lietuvių, bet ir kitomos kalbomis.
Dabar išeinančiam septintajam tomui vys
kūpąs Baltakis yra parašęs tokią įžangą:
„Per šiuos 12 metų mes taip apsiprato
me su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka, kad kiekvieną jos laisvąjį pasaulį pasikiantį naują numerį priimame kaip natū
ralią lietuvių tautos religinio gyvastingu
mo išraišką, pamiršdami, jog dėl jo ne vie
nas bus KGB tardomas, atleistas iš darbo
ar net teisiamas už tariamą ‘priešovietinę‘ veiklą.

„Didele kaina yra leidžiama L.K.B. Kro
nika, ir. tik viena lietuvių tauta tepajėgia
ją mokėti. Jos leiaimas. platinimas ir į
Vakarus persiuntimas jau daug aukų pa
reikalavo, bet jos įtaka tautai, neturin
čiai galimybės viešai praktikuoti tikėjimą
ir
pagal
savo
įsitikinimus
auklėti
vaikus, yra gyvybiškai reikšminga. Tikin
tieji yra reikalingi .paskatinančių pavyz
džių iš panašiose sąlygose gyvenančių ir
moralinės laisvojo pasaulio paramos, kad
galėtų likti ištikimi Dievui ir Bažnyčiai.
Vienas Dievas težino, kokioje padėtyje
šiandien rastųsi Katalikų Bažnyčia Lietu
voje, jei nebūtų laiku atsiradę herojų, ku
rie, rizikuodami laisve ir net gyvybe, ne
būtų ėmęsi šio prasmingo darbo. L.K.B.
Kronika ne tik rūpestingai suregistruoja
ir į viešumą iškelia valdžios pareigūnų
prasižengimus prieš sovietų pasirašytus
tarptautinius įsipareigojimus bei prieš jų
pačių konstituciją, bet ir puoselėja tautos
tikėjimą bei viltį į gražesnį rytojų.
„Kad L.K.B. Kronika pajėgia pogrindy
je išsilaikyti tokį ilgą laiką, yra įrodymas,
jog šis didvyrių darbas yra Dievo laimi
namas įr Bažnyčiai reikalingas ne tik
ateistinių režimų kraštuose, bet ir nukriklščionėjusiame Vakarų pasaulyje.
„Pirmosios okupacijos metu sovietų parei

gūnas patarė vyskupui V. Blizgiui įsigyti
naują profesiją, nes, girdi, po dešimties
metų nebeturėsiąs ką daryti, šiandien, po
40 metų sistemingos, visomis įmanomomis
priemonėmis vykdomos ateistinės propa
gandos, neišskiriant nė moralinio bei nere
tai pasitaikančio fizinio tikinčiųjų perse
kiojimo, tikėjimas 'Lietuvoje tebėra gyvas
ir veiklus. Ateistai išgriovė kryžius pake
lėse, bet tikintieji juos atstatė savo širdy
se. Persekiojimai tikėjimo niekuomet nesu
naikina, o tik apvalo jį nuo paviršutiniš
kumo ir sustiprina. Kankinių kraujas
visuomet buvo ir bus geriausia tikėjimo
sėkla. Tiesa, dalis silpnesnių suklumpa ir
nubyra. Dalis kaip ridikėliai apsisaugo
raudona žieve. Nei vienų nei kitų niekas
negali pasmerkti, nes sprendimas priklauso
vienam Dievui.

„Nors didžiausi nuopelnai priklauso Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidė
jams pavergtame krašte, tačiau nemažiau
prasmingą darbą atlieka jų bendradarbiai
išeivijoje, kurie Vakarus pasiekusias Kro
nikas perspausdina, išverčia į pagrindines
kalbas ir jas paskleidžia po visą pasaulį.
Šio glaudaus bendradarbiavimo dėka po
grindyje leidžiama Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika pasiekia visus vyskupus,
senatorius, Jungtines Tautas, tarptautines
žmogaus teisių gynimo organizacijas bei
pavergtoje tėvynėje gyvenančius tautie
čius. Dėl tikėjimo nukentėjusiųjų ir tarp
tautinių įsipareigojimų laužytojų pavar
dės tampa žinomos ne tik laisvajame pa
saulyje gyvenantiems, bet ir, dėka Laisvės
radijo, Amerikos Balso bei Vatikano trans
liacijų, jas išgirsta ir jie patys bei jų kai
mynai. iNukentėjusieji yra morališkai su
stiprinami, o persekiotojai viešai sugėdina
mi. Nesvarbu, kaip žemai žmogus būtų
puolęs, nė vienas nenori, kad jo niekšingi
darbai ir pavardė būtų viešai paskelbti.

„Pasitikdami VU-jį Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos tomą, apimantį 50-59
Kronikos numerius ir dedikuotą Lietuvių
tautos globėjo šv. Kazimiero garbei, reiš
kiame gilią padėką Lietuvos Kronikos Są

VLIKo DARBAI
VLIKo Seimas šaukiamas šiais metais
gruodžio 1-2 d.d. Čikagoje. Seimo posė
džiai ir programa vyks Jaunimo Centre.
Šiuo Seimu užbaigiami 40-ieji VLIKo su
kaktuviniai metai. Iš toliau atvykusiems
atstovams ir svečiams kambariai rezervuo
jami „Chicago Midway Airport Inn“ vieš
butyje, netoli Midway aerodromo. Seimo
Rengimo Komiteto pirmininkas yra inž.
Kazys Oželis, 2533 W. 45th St., Chicago,
IL 60632, tel: (312) 254-7553. Papildoma
informacija apie Seimą bus skelbiama vė
liau.
Š.m. spalio 14 d. Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Toronto Apylinkė, kuriai pir
mininkauja dr. Eimutis Birgiolas, suren
gė 40-ties metų VLIKo veiklos minėjimą.
Minėjimas vyko po spalio 13-14 d.d. Ka
nados Lietuvių Bendruomenės Tarybos su
važiavimo. VLIKo pirm. dr. K. Bobelis da
lyvavo suvažiavime ir minėjime.
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis dalyvavo
rugsėjo 1-2 d.d. Toronte įvykusiame Pa
saulio Lietuvių Katalikų Kongrese — Šv.
Kazimiero mirties 500 metų sukakties mi
nėjime.
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis rugsėjo 14
d. dalyvavo Vyskupo Pauliaus Baltakio,
OEM, konsekracijos iškilmėse Portland
(Maine) katedroje, vėliau Tėvų Pranciš
konų sodyboje, Kennebunkporte, įvyku
siame priėmime VLIKo vardu tarė svei
kinimo žodį.
Dr. Jokūbas J. Stukas, VLIKo vicepir
mininkas, rugpjūčio 14 d. New Jersey gu
bernatoriaus Thomas H. Kean buvo pa
kviestas atstovauti lietuvius komisijoj
švietimo reikalams. Komisijos užduotis
patikrinti New Jersey valstijos mokyklų
naudojamuose vadovėliuose patiekiamą in
formaciją apie Sov. Sąjungos okupuotų
tautų istoriją ir gyvenimą.
V. Jokūbaitis, VLIKo vicepirmininkas,
rugsėjo 9 d. Montrealyje, Kanadoje, skai
tė paskaitą Tautos Šventės ir VLIKo 40ties metų veiklos minėjime. Minėjimą su
ruošė Mindaugo Šaulių Kuopa.
Šiuo metu VLIKo Valdyba yra sekan
čio sąstato: Pirm. dr. Kazys Bobelis, pirm,
pavaduotojas dr. Domas Krivickas, vice
pirmininkai: dr. Kostas Jurgėla, dr. Jonas
Stiklelius, Vytautas Jokūbaitis, dr. Jokū
bas Stukas ir inž. Liūtas Grinius; teisinė
patarėja — dr. Elena Armaniehė; Valdy
bos narys agr. Jonas Daugėla. Įstaigos ve
dėja Margarita Samatlenė. VLIKo Valdy
bos kadencija baigiasi 1985 m. kovo mė
nesį.
Nuo š.m. spalio 2 d. lietuvių, latvių Ir

estų radijo programos perkeltos iš Laisvės
Radijo (Radio Liberty) į Laisvos Euro
pos Radiją (Radio Free Europe), šio pa
tvarkymo reikalu daug rūpinosi VLIKo
pirm. dr. K. Bobelis ir vicepirm. dr. K.
Jurgėla.

VLIKo Valdybos posėdis įvyko š.m. rug
sėjo 22 d. pirmininkaujant dr. D. Krivic
kui. Posėdyje dalyvavo dr. E. Armanienė,
inž. L. Grinius, dr. K. Jurgėla, dr. J. Stiklorius ir įstaigos vedėja M. Samatienė.
Svarstyti sekantys klausimai: VLIKo
Seimo, įvyksiančio š.m. gruodžio 1-2 d.d.
Čikagoje, darbotvarkė; Visuomeninis Teis
mas Kopenhagoje 1985 m.; VLIKo-PLB
pasitarimų eiga; Tautos Fondo informaci
nis lapas apie VLIKą; dr. B. Kaslo prašy
mas paremti prancūzo Silvaire (Paryžiu
je) paruošto Etudes et textes Diplomatiques de Milosz (Milosz'o diplomatiniai do
kumentai ir komentarai), VLIKo veiklos
minėjimas Kanadoje ir kiti einamieji rei
kalai.
VLIKo Valdyba, Ibe eilinių VLIKo,
VLIKo Tarybos ir Tautos Fondo pirminių
kų pranešimų apie praėjusių metų veik
lą, nutarė įtraukti į š.m. VLIKo Seimo
darbotvarkę sekančius pranešimus ir svars
tybas: Dr. D. Krivickas: „Besikeičianti
Europos politinė situacija“; M. Mackevi
čius: „Pasipriešinimas vokiečių mobiliza
cijos planams“; inž. L. Grinius: „Visuo
menės Teismas Kopenhagoje ir Jaunimo
Sąskrydis Europoje“; VI. šoliūnas: „VLI
Ko-PLB pasitarimų eiga“. Svarstybas pra
ves inž. Jurkūnas.
Išklausytas inž. L. Griniaus išsamus
pranešimas apie Pasaulinės Baltų Santal
kos posėdį ir vėlesnius pasitarimus. Jį pa
pildė dr. K. Jurgėla. Šiuo metu Santalkai
pirmininkauja latvis dr. O. Pavlovskis.
Sutarta jo kadenciją pratęsti iki dviejų
metų. Tiksli data nei Teismui nei Jauni
mo Sąskrydžiui — ekskursijai nėra nusta
tyta. Planuojama, kad Teismas įvyktų
1985 m. liepos 30 d., o jaunimo sąskrydis
prasidėtų liepos 30 d. Kopenhagoje ir
baigtųsi rugpjūčio 5 d. Stockholme. Su
tarta, kad atskirų tautybių memorandu
mų projektai (Teismui) su kaltinimo iš
vadomis būtų paruošti iki š.m. spalio mėn.
pabaigos.
VLIKo Valdyba principe nutarė finan
siniai paremti šiuos parengimus.
Kiek tai liečia Milosz'o raistų leidimo
finansavimą, nutarta prašyti dr. B. Kas
ią išsamiau supažindinti su knygos turi
niu.
(Elta)

ŠV.
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jungos nariams įsipareigojusiems melstis
už persekiojamą Bažnyčią bei rinkti ir
leisti dokumentaciją padarytų ir daromų
skriaudų lietuviams už tikėjimą Iki Lietu
voje žmogaus teisės bus atstatytos' (žiūr.
L.K.B. Kronikų I-ojo tomo leidėjų žodį).

Paulius A. Baltakis, O.F.M.
vyskupas lietuviams kat. išeivijoje“.

L.K.B. Kronikos, Išverstos į kitas kal
bas, pasiekia tolimiausius pasaulio kraš
tus. Štai du pavyzdžiai. Iš Sumatros,
Indonezijos, Kronikoms leisti Sąjunga yra
gavusi tokį laišką: „...Yra svarbu, kad
žmonės daugiau žinotų apie komunistų
taktiką, jūsų knyga pateikia plataus mas
to pavyzdžių apie komunistų veiklą. At
leiskite, kad mes dabar negalime prisiųsti
žymesnės aukos. Mūsų diocezija yra nau
jai įkurta Ir dar vis besiplečianti. Lai
Viešpats laimina jūsų pastangas atskleisti
komunistų veiklos būdus, kuriais jie klai
dina pasaulį. Jus gerbiąs Kristuje, vysku
po Detubara vardu, Fr. J.Y. Isabel".
Kitam laiške iš Filipinų:
„Ką tik gavau dokumentinį veikalą, pa
vadintą „LKB Kronika“. Man truputį
gėda gyventi taip, kaip mes dabar, paly
ginti, laisvai gyvename Samooje, ir mūsų
nieks nepersekioja, kaip kad persekiojami
katalikai Lietuvoje. Knyga i!š tikro atvėrė
man akis pažvelgti į tą Bažnyčią, kuri pri
įklauso tam pačiam Kristaus kūnui, kaip
ir katalikai, gyvenantieji čia. A!š stengsiuo
si pasirūpinti, kad būtų duota galimybė
kai kuriems mūsų žmonėms jungtis mal
doje su Lietuvos krikščionimis, nes jie pa
juto pareigą, skaitydami šią knygą. Iš sa
vo pusės a(š kasdien Šv. Mišių maldoje pri
siminsiu tikinčiuosius, kuriem tenka to
kia nedalia. Jūsų tarnas Kristuje, kardino
las Pio Taofinu'u, Samoos Ir Tokelan vys
kupas“.
(Iš Kronikos Balso, penkto numerio, 1984)

r.
LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO
EKSKURSIJA
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga,
kartu su kitomis pabaltiečių organizaci
jomis, ruošia Pabaltiečių Laisvės ir Tai
kos laivo ekskursiją Baltijos jūroje. Ji
įvyks 1985 m. liepos gale — rugpjūčio
pradžioje. .PLJS valdybos pirmininkas
Gintaras Grušas yra vienas iš trijų šios
ekskursijos ko-pirmininkų. Jis vadovau
ja lietuvių skyriui. Vienas iš šios ekskur
sijos tikslų yra atkreipti pasaulio dėmesį
į Pabaltijo valstybių padėtį ir pabrėžti
faktą, kad taika priklauso ne vien tik nuo
vienašališko nusiginklavimo, bet kartu
yra neatskiriama nuo esminių žmogaus ir
tautinio apsisprendimo teisių. Visos LB ir
LJS kraštų valdybos, ypač Europoje, yra
prašomos jungtis į šio projekto paruošia
muosius darbus ir skatinti visus gausiai
ekskusijoje dalyvauti.

OLIMPIADA IR „LAISVĖS BĖGIMAS"
Savaitę prieš prasidedant Olimpiadai
PLJS suruošė „Laisvės Bėgimą“, kuris
vyko nuo Los Angeles koliziejaus (kur
'įvyko Olimpiados atidarymas) iki miesto
rotušės. Bėgimas buvo suruoštas atkreip
ti dėmesį į visų pavergtų tautų sportinin
kus, kurie negalėjo dalyvauti Olimpiado
je atstovaudami savo tautą ir valstybę.
Bėgikai nešė ugnį, kurią iš „Laisvosios
Olimpiados“ Toronte atvežė dr. Rimas
Petrauskas. Šį „Laisvės Bėgimą“ paminė
jo net didysis Amerikos dienraštis „USA
Today“.

SUIMTAS KETVIRTĄ KARTĄ
Vakarus pasiekusiomis žiniomis, Mask
voje jau ketvirtą kartą buvo suimtas nuo
valdžios nepriklausomo sąjūdžio už taiką
narys Nikolai Khramov. Sovietinė valdžia
šio sąjūdžio nepripažįsta ir persekioja jo
narius dėl to, kad sąjūdis kovoja už nusi
ginklavimą ne tiktai Vakaruose, bet ir ko
munistų valdomuose kraštuose, be to, skel
bia, jog yra būtina ugdyti amerikiečių ir
sovietų tarpusavio pasitikėjimą. Už daly
vavimą šiame nepriklausomame rusų sąjū
dyje už taiką, 21 metų Nikolai Khramov
buvo ne tiktai jau tris kartus suimtas ir
kiekvieną kartą kalinamas kelias savaites,
bet yra taip pat pašalintas iš Maskvos uni
versiteto. Jau kelis kartus buvo suimti ir
kiti 'šio sąjūdžio nariai.

LIETUVOJE
Atidaryta paroda
Spalio mėn. pabaigoje Vilniuje, .Dailės'
salone, atidaryta grupės autorių tapybos
paroda.' Savo kūrinius eksponuoja astuoni
jauni dailininkai, prieš trejus ketverius
metus baigę Valstybinį dailės institutą.
Tai V. Ilčiūnas, A. Dzikaras, L. Natalevičius, N. Saukienė, E. Varkulevičius, V. Jev
dokimovas, A. Pakalka ir č. Jachimavičius.

„Aukštaitijos“ viešnagė Lenkijoje
Lenkijoje, Lomžos vaivadijoje, viešėjo
Švenčionių dainų ir šokių liaudies ansam
blis „Aukštaitija", švenčioniškiai surengė
du koncertus Lomžos vaivadijos tarybos
rūmuose ir vieną Zambrovo miesto med
vilnės kombinate.

„Turtuolis, vargšas...“
Tai naujas režisieriaus Arūno žebriūno
režisuotas keturių serijų filmas. Filme
vaizduojamas Amerikos Džordachų šei
mos gyvenimas — išorinis spindesys ir
skurdas, viltys ir jų žlugimas paliečia
kiekvieną šios šeimos narį.
„Buvau prieš septynerius metus Jung
tinėse Valstijose, susitikau su emigran
tais. Būties tragizmo gaidos prasiverždavo
jų šnekoje..." pabrėžia A. Žebriūnas.

Augina kiškius
Prieš penkerius metus Lietuvos miškų
ūkio mokslinio tyrimo instituto Dubravos
stotyje pradėti auginti'... kiškiai. Šiuo me
tu „kiškių fermoje“ yna per du šimtus il
gaausių. Čia jie auga prižiūrimi moks
lininkų, o vėliau išleidžiami į laisvę. Lietu
voje pilkųjų kiškių labai' sumažėjo. 1968
m. jų buvo 288 tūkstančiai, o 1980 metais
jų beliko tik 90 tūkstančių.

Skandinavijos fotografai Vilniuje
Vilniuje, fotografijos meno draugijos sa
lone, eksponuojamos penkių Skandinavi
jos šalių — Švedijos, Suomijos, Danijos,Norvegijos ir Islandijos — autorių foto
grafijos. Paroda vadinasi „Skandinavijos
j aunimas“.

Nevaleikos Jonavoj
„Tiesoje“ Alė Plutinskienė rašo:
— Jonava išaugo iš nedidelio miestuko,
kuriame aplinka buvo kur kas mažiau rū
pinamasi. Ir dabar dalies individualių na
mų savininkai nenoriai paklūsta bendram
miesto ritmui, neprižiūri aplinkos, teršia
gatves. Apsileidėliams rašomi įspėjimai,
administracinio nusižengimo protokolai
reikiamo poveikio neturi. Anksčiau ne
valeikoms būdavo įteikiama šluota. Gal
tai ir ne pats geriausias būdas paskatinti
juos sukrusti, tačiau viešumas ne vieną
priversdavo pasitempti. Kodėl jį užmiršta
me dabar?

Daug kopūstų
Daug kopūstų šiemet Išaugino Vilniaus
rajono Maišiagalos daržininkystės tarybi
nio ūkio žemdirbiai. Derlių nuimti padėjo
Vilniaus universiteto ekonominės kiberne
tikos ir finansų fakulteto studentai. Penki
šimtai talkininkų dirbo gera nuotaika ir
našiai, nes, kaip spaudoj skelbiama, jiems
buvo sudarytos geros darbo ir poilsio są
lygos.
„Jaunimas aktyviai lenktyniavo“, pasa
koja ūkio vyriausioji agronome daržininkė
Marija Karpova. „Socialistinio lenkyniavimo nugalėtojams paskirtos premijos,
įteikti ūkio garbės raštai“.

Restauruoja barbakaną
Vilniaus restauravimo dirbtuvių staty
bininkai restauruoja buvusį artilerijos
bastioną — barbakaną. čia įsikurs Lietu
vos istorijos ir etnografijos muziejaus fi
lialas — parodų salė.
Barbakanas — arabiškas žodis. Vidu
ramžiais taip buvo vadinamas apskritas
bokštas su šaudymo angomis. Tokie bokš
tai paprastai saugojo miesto vartus.

Kontrolierių uždaviniai
Liaudies kontrolierių pareiga — „tar
nauti liaudžiai, komunizmo kūrimo idea
lams". Sov. Sąjungoje iš viso tokių kont
rolierių yra 10 milijonų.

Nubaudė brakonierių

Kėdainių biochemijos gamyklos elektros
šaltkalvis J. Grinius neteisėtai nušovė
sumokėti
Londonos dienraštis „Daily Telegraph" 400 rublių baudą. Už brakonieriavimą ko
(X.29) pranešė, kad britų Kenny Ball dža- lektyvo nariai J. Grinių pasmerkė ir nu
zas, neseniai koncertavęs Sov. Sąjungoje, tarė perkelti jo atostogas žiemai.
per koncertą Vilniuje buvo apšvilptas. Tai
atsitiko tuo metu, kai orkestras pradėjo Pirmoji vieta Lietuves automašinų
groti sovietų melodiją „Vidunaktis Mask vairuotojams
voje“.
Estijoje buvusiame Sov. Sąjungos au
Laikraštis sako, kad britų muzikantai tomobilių kroso čempionate Lietuvos ko
nebuvo perspėti, kad „lietuviai nelabai en manda užėmė pirmą vietą. Varžybose da
tuziastiški klausyti komunistinio pasaulio lyvavo 97 ekipažai, atstovavę trylikai ko
sostinės garsų.
mandų.
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NETEKOME DAR VIENO ŠVIESAUS

LIETUVOS GLOBĖJAS SV. K4ZIMIER4S
26. KANAUNINKO
G. SVENCICKIO MISIJA
ROMOJE
Kan. G. Svencickis, reikia manyti, ne
trukus po Velykų, 1602 m. apie balandžio
mėn. vidurį, išsiruošė į Romą. Su savim jis
vežėsi keletą laiškų ir kitų dokumentų,
■kurie galėjo jam praversti, atliekant svar
bią, jam patikėtą misiją. Vienas iš doku
mentų, reikia manyti, buvo karalaičio
Kazimiero kapo ir palaikų patikrinimo
notarinis aktas. Tai būdavo atliekama,
ruošiant kanonizaciją. Kad ir 1602 m.
apie vasario-kovo mėnesį buvo atidarytas
Kazimiero karstas, liudija apie tai užuo
mina, aprašant 1604 m. rugpjūčio 16 d.
įvykusį iškilmingą šventojo Kazimiero
karsto atidarymą. Tuokart surašytame pro
tokole pabrėžiama, kad, atidarius karstą,
aplinkui pasklidęs nepaprastas, malonus
kvapas, ir čia pat pastebima, jog, mūrinin
kų tvirtinimu, tokį pat kvapą jie jautę,
kai prieš du su puse metų, liepiant Vil
niaus vyskupui, jie buvo atidarę švento
jo kapą (žr. Acta Sanctorum: Martii, t.I,
347).
G. Svencickis vežėsi taip pat karaliaus
Zigmanto Vazos ir Vilniaus vyskupo Be
nedikto Vainos įduotus laiškus. Karalius,
kaip matėme pereitą kartą, jau prieš pus
metį rašė šv. Kazimiero reikalais popie
žiui, bet negavo jokio atsakymo. Dabar,
1602 m. kovo 16 d., karalius kreipėsi ne į
popiežių, o į kardinolą Petrą Aldobrandinį, popiežiaus brolėną, galingą ,nepotą‘,
kuris oficialiai buvo Bažnyčios kamerlengas (camerarius), bet sykiu tvarkė ir vals
tybės sekretoriato veiklą. Buvo sakoma,
kad per jį esą galima visko gauti iš popie
žiaus. Ir Zigmantas Vaza, matyt, per jį
tikėjosi būti veikiau išklausytas, todėl šį
kartą jam rašė. Paminėjo, kad jau praė
jusiais metais rašęs popiežiui dėl Kazimie
ro „e nostra familia Jagielonia“ („iš mū
sų jogailaičių giminės“; mat karaliaus mo

tina buvo Žygimanto Senojo, šv. Kazimie
ro brolio, duktė). Dabar ypatingai maldau
ja kardinolą viską daryti, kad Jo Švente
nybė patenkintų tą jo prašymą. Kardino
las težino, jog padarytų karaliui didžiau
sią paslaugą, jei visu, kokį tik turi, auto
ritetu, įtakingumu ir užsidegimu prisidė
tų prie to, kad valdovas galėtų išvysti „sa
vo dangiškąjį Kazimierą“ (alvum Casimirum suum) įrašytą į Romos Bažnyčios ka
lendorių.
Panašaus turinio buvo ir du' vyskupo
B. Vainos laiškai: vienas popiežiui, rašy
tas 1602 m. kovo 25 d., ir antras tam pa
čiam įtakingam kardinolui ,nepotui\ ra
šytas sekančią, t.y. kovo 26 dieną. Kai
laiške kardinolui vyskupas tiktai reko
menduoja savo pasiuntinį kan. G. Svencic
kį, laiške popiežiui jis kiek plačiau išdės
to savo prašymą. Kazimierą vadina „vie
ninteliu savo vyskupijos ir visos Lietuvos
patronu“ (unicum diocesis meae et totius
Lituaniae patronum). „Nors jį Leonas X
įrašė į šventųjų skaičių — tęsia vyskupas,
— tačiau mano tikinčiųjų ir kunigų karš
tas pamaldumas nepaprastai trokšta, kad
Jo šventenybė įtrauktų jų šventąjį gen
tainį į Romos brevijoriaus, kurį mes čia
vartojame, kalendorių ir jį pagerbtų .dup
lex' rango liturgine švente“. Triguba bū
tų, pagal vyskupą, iš to nauda: „Taip
žmonės be abejo taps dar labiau prisirišę
prie savo globėjo, iš kurio dažnai ir daug
patiria malonių, ir šios tautos tikinčiųjų
sielose vis labiau įsišaknys ir augs su Jė
zumi Kristumi viešpataujančių šventųjų
garbinimas bei jų pagalbos šaukimasis, o
Katalikų Bažnyčios priešai, kurių čia gy
va gausybė, bus tuo baisiausiai sugėdinti“.
Prie religinio ir prieš protestantus nukreip
to apologetinio momento vyskupas pride
da ir tautinį argumentą: „Todėl nuolan
kiai ir pagarbiai savo, kunigų ir taip pat
visų tikinčiųjų katalikų vardu maldauju
Jūsų šventenybę, kad malonėtų panašiai,
kaip prieš kelerius metus padarė Lenki

jos karalystei su šv. Stanislovu kankiniu
(turi galvoje šv. Stanislovo šventę, kuri
1594 m. buvo įrašyta į visos Bažnyčios ka
lendorių), tą pačią malonę suteikti Lietu
vos didžiajai kunigaikštystei šv. Kazimie
ro išpažinėjo atžvilgiu“. Galiausiai pridu
ria, kad kan. G. Svencickis galės viską iš
samiai paaiškinti. To laiško originalas yra
Apeigų kongregacijos archyve.
Svencickis, žinoma, pasiėmė ir vieną ki
tą egzempliorių vysk. Z. Ferrerio parašy
tos šv. Kazimiero biografijos. Dar Vilniu
je jis be to ją perrašė savo stilium ir pa
pildė vienu stebuklu, kurio Ferreris nemi
nėjo, būtent, apie šventojo nuostabią pa
galbą lietuviams prie Dauguvos ties Po
locku, ir taip pat surašė tuos nuostabius
maldų išklausymus, kurie įvyko jau po
minėtosios šventojo biografijos pasirody
mo.
Vilniaus vyskupo ir kapitulos pasiunti
nys Romą pasiekė greičiausiai birželio mė
nesi, nes liepos pradžioje Apeigų kongrecija jau svarstė jo atvežtus laiškus ir pra
šymus.

ŽIBURIO

JULIUS VIDZGIRIS

MIRĖ ADV. J. KATILIUS
Spalio 26 Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, širdies smūgio ištiktas, mirė žymus
Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas,
teisininkas Juozas Katilius, išeivijoje dau
giau žinomas kaip Vytautas Vaitiekūnas.
Palaidotas spalio 30 Newarko mieste.
Juozas Katilius gimė šio šimtmečio pra
džioje Marijampolės apskrity, Šunskų apy
linkėj. Jo nueitame gyvenimo kelyje atsis
pindėjo nerami šio šimtmečio Lietuvos is
torija su nenuslopinamu laisvės ir nepri
klausomybės siekiu.Velionis nuo mokyklos
suolo priklausė katalikiškajai ateitininkų
organizacijai, kurios įtakoje išsiugdė tvir
tą idealistinę krikščionišką pasaulėžiūrą
ir labai anksti įsitraukė į visuomeninį-politinį veikimą, uoliai reikšdamasis iki mir
ties.
Nepriklausomos Lietuvos metais, įsigalė
jus Antano Smetonos autoritetiniam reži
mui, advokatas Juozas Katilius buvo vei
klus katalikų opozicijos veikėjas, pi įklau
sė Lietuvos Darbo federacijos, vėliau Lie
tuvos krikščionių darbininkų sąjungos va
dovybei.
Nuo pat pirmųjų okupacijos dienų tau
tinio pasipriešinimo kovos dalyvis. Lietu
vą okupavus, 1940 metais vasarą pasitrau
kė į Vokietiją, dalyvavo vieningos rezisten
cinės organizacijos Lietuvių Aktyvistų
Fronto steigime. Vokiečių okupacijos me
tais buvo slaptai veikiančio Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto narys. 1944
pavasarį drauge su kitais Vliko nariais
gestapo suimtas, kalintas Bayreutho ka
lėjime, iš kur buvo amerikiečių kariuo
menės išlaisvintas. Prisidėjo prie Vliko
veiklos atkūrimo užsienyje, atstovauda
mas Darbo Federacijai, vėliau Krikščio
nių darbininkų sąjungai. Nuo 1951 metų
priklausė Lietuvos laisvės komitetui Niu
jorke, nuolat stebėjo pavergtosios Lietu
vos gyvenimo raidą, glaudžiai bendradar
biavo su rezistenciniu Lietuvių fronto są
jūdžiu, daug rašė spaudoje.
Velioniui didelis autoritetas buvo prof.
Stasys Šalkauskis. Jo artimiausi draugai
buvo žymūs katalikų intelektualai ir vi
suomenininkai: profesoriai Juozas Ambrazevičius-Brazaltis, Zenonas Ivinskis,
Antanas Maceina; mokslų daktarai: Adol
fas Damušis, Pranas Dielininkaitis, Jonas
Grinius, Ignas Skrupskelis.
Viename savo paskutinių straipsnių, pa
naudodamas 40-ties metų tremties ir išei
vijos patyrimą, velionis savikritiškai ver
tino rezistencinio sąjūdžio „Lietuvių Fron
tas“ istoriją, teigdamas: „Lietuvoje buvo
me rezistencinė organizacija tikra šių žo
džių prasme. Pasitraukdami iš Lietuvos,
pasitraukėme ir iš rezistencinės kovos fak
tinės aplinkos ir tapome tik Lietuvių fron
to bičiuliais, atseit, tik rezistencinės orga
nizacijos bičiuliais. Išeivijoje kitos yra re
zistencijai sąlygos, kitos ir priemonės. O

priemonės — kur tik ir kiek tik įmanoma
atskleisti okupanto nusikaltimus žmogaus
ir tautų teisėm, lemti krašto rezistenciją
ir jcs aukas, stiprinti išeivijos tautinį są
moningumą, moralinį atsparumą ir kūry
bines pastangas“.
Vytautas Vatiekūnas, iš tikrųjų Juozas
Katilius, Iki mirties išliko gyvosios dva
sios idealistas, pasiryžęs kovoti už tautos
teises, už Lietuvos laisvę, ir nepriklauso
mybę, nors ir nebūtų jokios aiškios vilties
laimėti. Anot jo, „tik prasmės šviesoje iš
ryškėja rezistencijos esmė“. Todėl jis lai
kė prasmingu 1941 tautos sukilimą, kuris
parodė tikrąją tautos valią ginti savo lars
vę ir valstybinę nepriklausomybę, atpirko
valdančiųjų sluoksnių neryžtingumą tary
binės invazijos dienomis 1940 metais. Lai
kė prasmingu Lietuvos partizanų laisves
karą, kuris užgrūdino rezistencinę tautos
dvasią ir įdiegė jai rezistencinį atsparu
mą.
Savo profesiniu pasirengimu velionis bu
vo teisininkas, kiaurai persiėmęs teisiniu
galvojimu. Savo asmeniniame gyvenime
kuklus, tiesiog asketiškas, reiklus sau Ir
kitiems, nemėgęs viešai paraduoti, įgudęs
tyliai ir kietai dirbti, pareigingas iki visiš
ko savęs užmiršimo, tikras idealistas krikš
čionis.
Su Vytauto Vaitiekūno — Juozo Kati
liaus — mirtimi netekome tauraus valsty
bininko, darbininkų teisių gynėjo, katali
ko visuomenininko, darbštaus spaudos dar
buotojo, šviesios asmenybės, kurią Istori
ja ateityje geriau įvertins ir pastatys gre
ta Mykolo Krupavičiaus, Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio, Vaclovo Sidzikausko,
Stepono Kairio.

Yra išlikusi oficiali, kurijoje naudoja
ma forma, vadinamas memorialas, kur
trumpai išdėstoma tai, ko prašoma. Jame
karaliaus vardu pirmiausia nurodyta, kad
vysk. Zacharijas, pop. Leono X nuncijus,
jau pravedė procesą apie karalaičio Kazi
miero šventumą, surašė proceso aktus, pa
ruošė brevijoriui ir mišiolui skirtus litur
ginius tekstus. Leonas X, gavęs tuos ak
tus, Kazimierą įrašęs į šventųjų skaičių,
ir po to tuose kraštuose (t.y., Lietuvoje
ir Lenkijoje) daugelyje vietovių buvo
švenčiama jo šventė „duplici ritu“. „Kad
tokio šventojo garbė pasklistų ir kitur,
taip pat kad būtų patenkintas Šviesiausio
jo kunigaikščio Zigmanto, Lenkijos kara
liaus, ypatingas pamaldumas, jo vardu
nuolankiai prašoma, kad (Jo Šventenybė)
JAUNŲJŲ DAILININKIŲ PARODA
malonėtų šv. Kazimiero Šventę įrašyti į
Penkių jaunųjų dailininkų paroda Aust
Romos brevijorių bei mišiolą ir liepti vi
ralijos lietuviams Tautos šventės proga
siems jo atskirus liturginius tekstus (prop
Sidnėjaus lietuvių namuose rugsėjo 9 d.
riutn ipsiųs officium), kurie drauge su
surengė dr. G.E. Kazokienė. Su tapybos
trumpu jo gyvenimo aprašymu įteikiami
darbais dalyvavo Nijolė Bižytė, Danguolė
Jo Šventenybei, vartoti kaip įprasta .dup
Keraitytė-West, L. Kraucevičiūtė-Gruzlex' rango šventėse (sub duplicis celebrideff, J. Palaitienė, su keramikos — Aud
tatis caeremonia)“. Už tai Jo Didenybė
DR. KOSTAS AUGEVIČIUS IŠĖJO Į PENSIJĄ
ronė Stašionytė. Iš viso eksponuoti 73
karalius būsiąs neapsakomai dėkingas
jo diplomu, Zugo kantono sanitarinė direk (Quod profecto regiae eius Maiestati sudarbai. Visos dalyvės baigusios meno stu
cija išdavė jam praktikos leidimą“.
praquam dici potest, gratum erit).
dijas. Plataus pripažinimo Sidnėjaus me
no sluoksniuose jau susilaukė D. KeraityToliau „Zuger Nachrichten“ rašo: „Nuo
Paulius Rabikauskas
tė, L. Kraucevičiūtė Ir J. Palaitienė, ga
dugnus medicinas išmanymas ir sugebėji
vusios premijų. Nelaimė ištiko N. Bižytę,
mas, sąžiningumas ir kruopštumas, idėjų
kuri parodos išvakarėse automobilln bu
gausa ir sisteminga mąstysena yra gero
vo sukrovusi 20 savo paveikslų, kurie
GIESMIŲ ANTOLOGIJA
mediko sąlyga. Bet tas gydytojas, kuris
naktį buvo pavogti. Parodai ji tegalėjo pa
turi ir meilę, yra geras gydytojas. Dr. Au
teikti spalvotas kai kurių pavogtų kūri
Kun. kompoz. Ladas Budreckas ruošia
gevičius turi šias savybes Ir sugebėjimus.
nių nuotraukas.
Jo gydomi ligonys jautė jo kompetenciją, giesmių šv. Kazimierui antologiją, kuri
jo palankumą bei užuojautą. Jo budrus in bus išspausdinta Romoje. Savaitę laiko jis
A. Stašionytė, neseniai baigusi studijas,
teresas kartu su aukšta inteligencija įga išbuvo Los Angeles mieste, su kompoz.
parodoje pasižymėjo kaip talentinga ke
lino jį būti medicininės pažangos prieša Br. Budriūnu rinkdamas antologijai tin
ramikė, turinti didelį išradingumą ir vaiz
kinėse eilėse. Tokiu būdu Adelheido sana kamas giesmes.
duotę.
torija diagnostikos bei terapeutikos požiū
riais buvo moderniniame lygyje“.
Toliau autoriaus atpasakoja dr. Kosto
Augevičiaus gyvenimo kelią. Gimęs 1915
m. spalio 2 d., Kostas lankė Lietuvoje gim
naziją ir 1942 m. baigė medicinos studijas
VII PASAULIO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS BUDAPEŠTE
Kauno universitete, prieš tai atlikęs kari
nę prievolę Lietuvos kariuomenėje. Karo
1984 nu liepos mėn. 22 d. —
rugpjūčio 5 d.
meto sąlygomis jaunasis gydytojas pasi
Pasaulio
Evangelikų
Liuteronų
Sąjun

lių
praeities
neteisingumams
nugalėti.
čionių skaičius neperdidelis. Bažnyčių už
nėrė į savo naują darbo sritį, ypač dirb
3. Žmogaus teisės: Žmogaus teises gin duotis rūpintis ne tik misija, bet ir reŠ.m. rugsėjo mėnesio pabaigoje dr. Kos damas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoni gos visuotinis suvažiavimas, kuris yra
tas Augevičius pasitraukė iš Adelheid sa nėję. Prieš mokslo pabaigą K. Augevičius šaukiamas kas šešeri arba septyneri me ti, nepaisant rasių, religinių ir politinių evangelizacija (krikščionių atsinaujini
natorijos vadovaujančio gydytojo (Leiten vedė savo studijų kolegę Stasę Mackevi tai kuriame nors sąjungai priklausančia įsitikinimų, yra Liuteronų Sąjungos už mu). P.L.S. stengiasi Bažnyčiom padėti
der Arzt) pareigų. Ta proga jam buvo su čiūtę (žinomo dailininko bei Kauno meno me bažnyčios krašte, šį kartą įvyko Veng duotis. Naujausi neramumai ateina ilš Pie per misijos planų ir strategijų išvystymą,
rengtos Iškilmingos išleistuvės, kurias mokyklos profesoriaus Jono Mackevičiaus rijoje. Tai buvo pirmas kartas, kad jis tų Amerikos, Vakarų Europos ir Šiaurės raštų platinimais ir studijomis.
buvo ruošiamas komunistiniame krašte. Amerikos. Vakarų Vokietijoje dėl bedar
9. Pagalba vargšams: Kadangi liuteronų
ypač šiltai aprašė Zugo miesto dienraš dukterį).
tis „Zuger Nachrichten“.
Tačiau gydytojui nebuvo lemta ilgai pa Jos tikslas — paliudyti liuteronų bažny bystės kyla didelis pasipriešinimas prieš Bažnyčia yra rūpestinga bendrystė, todėl
Dr. Kostas Augevičius atvyko Šveicari silikti savo Tėvynėje. Besiartinant Rau čios vieningumą, nežiūrint politinių ir ide užsieniečius, Šiaurės Amerika turi proble svarbi jos užduotis rūpintis vargšais.
jon 1945 metais kaip sunkus ligonis, karo donajai armijai, Kostas Augevičius pasi ologinių ribų. Nors Vengrija skaitosi ko mas su pabėgėliais iš Vidurinės Amerikos. P.L.S. rūpinasi pabėgėliais ir vargšais
metu Vokietijoje apsirgęs džiova. Jeigu traukė su šeima į Vokietiją. Čia vargano munistinis kraštas, tačiau 90% visų kraš Nėra paslaptis, kad žmonės Rytinėje Eu Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Ji
jam pavyko iš beveik beviltiškos būklės mis gyvenimo sąlygomis jis pats susirgo to gyventojų priklauso kuriai nors krikš ropoje, kurie dirba bažnytiniame darbe, padeda žemės ūkio, vandens aprūpinimo
— mokslo ir sveikatos programomis vargs
išsigelbėti, tai tik dėka tos aplinkybės, džiova. Liga vis plėtėsi, kol 1945 m. jam pa čionių Bažnyčiai. Didžiausia iš jų yra ka susiduria su dideliais sunkumais.
4. Geresnis santykiavimas tarp vyrų ir tantiems žmonėms tuose kraštuose.
talikų Bažnyčia. Didžiausia protestantų
kad jis surado prieglobstį ypač palankia vyko pasiekti šviecariją.
Bažnyčia yra reformatų. Jiems priklauso moterų gyvenime ir Bažnyčios misijoje:
Šalia visų šių klausimų iškilo pirmą
me Šveicarijos kalnų klimate, Davos vie
Nuo paskutinio Pasaulio Evangelikų Liu kartą reikalavimas suspenduoti dvi liute
19%
visų
tikinčiųjų.
Liuteronų
gyvena
tik
tovės gydykloje, kur juo rūpinosi patyrę
Džiugu skaityti, kad patys šveicarai taip
teronų Sąjungos visuotinio suvažiavimo ronų bažnyčias Afrikoje (Transval Natai
šveicarų gydytojai.
palankiai atsiliepia apie mūsų tautietį. 4%, apie 400 tūkstančių gyventojų.
Suvažiaviman, kuris buvo pavadintas Tanzanijoje jau daug kas pasikeitė. Vis ir Kapkirche). Tai pirmas kartas, kad
O kad tuomet dar jaunas gydytojas po Straipsnio „Zuger Nachrichten“ įdėto įver
mūsų žemyną nusiaubusio karo gavo leidi tinimo autorius Robert Imbach pats yra .^Kristuje viltis pasauliui“, atvyko apie daugiau moterų yra išrenkamos ne tik į P.L.S. turėjo spręsti tokį klausimą. Toms
mą atvykti Šveicarijon, nuopelnas atiten medicinos daktaras ir ilgus metus buvo 1300 dalyvių-delegatų, garbės
svečiai, atsakingas P.L.S. vietas ir komisijas, bet Bažnyčioms buvo primesta, kad jos nepa
ka Kosto Augevičiaus seseriai Irenai ir Zugo kantono kelias sanatorijas išlaikan laikraščių Ir televizijų atstovai bei lanky ir parapijiniame darbe. Moterys iškėlė kankamai griežtai atsisako Pietų Afrikos
reikalavimą, kad P.L.S. būtų pavyzdys ir propaguojamos rasių politikos.
jos vyrui dr. Frederikui Kaestli, už kurio čios organizacijos pirmininkas.
tojai.
išrinktų daugiau moterų į vykdomąjį ko
Naujo prezidento rinkimuose kandidata
ji ištekėjo 1940 metais. Dr. Kaestli buvo
Kas
tai
yra
Pasaulio
Evangelikų
Liute

Dr. Kostas Augevičius aktyviai dalyvau
mitetą, nes geresnis bendradarbiavimas vo keturi asmenys, jų tarpe pirmą kartą
tuo metu Šveicarijos konsulas Kaune. Kai
ronų Sąjunga?
tarp vyrų ir moterų gali tapti atsinaujini viena moteris. Rinkimus laimėjo Vengri
mūsų Tėvynę ištiko didžioji nelaimė — ja Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės vei
kloję.
Tai yra 99 evangelių liuteronų Bažny mo šaltinis ir palaima Bažnyčiai.
jos vyskupas Zoltan Kaldy.
sovietų karinė okupacija — tuomet jauna
• ••
čių Bendrija. Jos vyriausias organas Pa
5. Liuteroniška bendrystė: P.L.S. supran
Kiekvieną dieną buvo laikomos rytinės
vedžiai išvyko iš Lietuvos ir atvažiavo i
Galima dar pridurti, kad Irenos Kaestli- saulio Evangelikų Liuteronų visuotinis su ta save kaipo liuteronų prisipažinimo pamaldos su Šv. Vakariene, Biblijos ap
Šveicariją. Jų pastangų dėka Kostas Au
gevičius pateko į Schatzalp (ties Davosu) Augevičiūtės bei jos vyro, generalinio kon sirinkimas. Šis visuotinis susirinkimas ren bendryste per Šventą Vakarienę ir sakyk mąstymai su tai dienai pritaikytu tekstu
sanatoriją. Ten ligonio sveikata po kelis šulo dr. Frederiko Kaestli dėka, Augevičių ka naują sąjungos prezidentą, vykdomąjį lą. Tačiau dar vis yra liuteronų, kurie ne ir giesmėmis. Dieną užbaigdavo vakarinės
metus trukusio gydymo ir po sunkios ope ir Mackevičių šeimų nariai galėjo apsigy komitetą, aptaria problemas ir užduotis pripažįsta kitų liuteronų tikybinį Intergii- pamaldos. Išklausėme daug įdomių paskai
racijos tiek pagerėjo, kad jis galėjo nusi venti Šveicarijoje. Deja, laikas jau gero bei paskiria P.L.S. veikiančiom studiji tą, kadangi jie moksliniuose klausimuose tų. Galėjome duoti asmenišką įnašą savo
leisti nuo „Užkerėto Kalno“. Rašytojas kai praretino šių Lietuvai bei lietuvių tau nėm komisijom ir visokiom grupėm dar nevienodo nusistatymo. P.L.S. stengiasi darbo grupėj, kurių buvo trylika.
Vieną savaitgalį aplankėme liuteronų
Thomas Mann apibūdino šveicarų kalnus tai nusipelniusių šeimų gretas. 1953 m. pir bus. Pasaulio Ev. Llut. Sąjungos statute šiuos sunkius klausimus su tomis Bažny
parapijas Vengrijoje. Mes, Lietuvių Liu
kaip „Zauberberg“, kurie nebeišleidžia sa mas mirė Jonas Augevičius, Irenos ir Kos yra aiškus ir vienbalsis Evangelijos pripa čiomis išspręsti.
to Augevičių tėvas, pats medikas ir Lietu žinimas. Evangelijos skelbimas yra svar
6. Studijinės komisijos: Jos užsiima teronų Egzillnės Bažnyčios delegatai, vicevo aukos į žemumas.
1956 m. dr. Kostas Augevičius pradėjo vos kariuomenės pulkininkas. Jis priklau biausias P.L.S. tikslas. Jį skelbiant, P.L.S. klausimais, kurie iškyla skelbiant Evan senjoras kunigas J. Urdzė ir aš, pateko
dirbti Adelheid sanatorijoje, pradžioje so prie tų 33 lietuvių bei gudų veikėjų, ku užsiima sekančiomis temomis ir klausi geliją. Šiuo darbu rūpinasi „Studijinė“ me į antrą didžiausią liuteronų parapiją
riuos lenkų okupacinė valdžia 1922 metais mais:
komisija ir Ekumenės tyrinėjimų institu miestelyje Šarvas, kuriame gyvena apie
dar pats kaip besveikstantis pacientas.
1. Taika: Ji užima svarbiausią vietą P.L. tas Strasburge. Jų dėka veikia per 30 20.000 liuteronų Čia senjoras J. Urdzė pil
Toliau leidžiu kalbėti „Zuger Nachrich ištrėmė iš Vilniaus krašto. 1954 m. mirė
noje bažnyčioje pasakė pamokslą, kurio
ten“, kuris dr. Kostui Augevičiui paskyrė Roveredo vietovėje dailininkas bei profe S. išleidžia studijinę literatūrą, ruošia semi projektų.
7. Mūsų ekumeninė atsakomybė ir už visi atidžiai klausėsi. Per šį savaitgalį pa
pusę puslapio: „Dr. Otto Weber, anuo me sorius Jonas Mackevičius. 1972 m. mirė narus ir konferencijas. P.L.S. generalinis
tu buvęs vyriausias gydytojas, pastebėjo Stasė Augevičienė-Mackevičiūtė, dr. Kosto sekretorius Dr. Mau iškėlė klausimą, ar duotis: Ji glūdi mūsų sąmonėj ir atsako tyrėme didelį nuoširdumą ir gilų žmonių
jo (Augevičiaus) iškilias savybes ir, jo pa Augevičiaus žmona, irgi studijavusi me susirinkę suvažiavimo dalyviai išdrįs ap mybėj dėl vienos bendros krikščioniškos tikėjimą. Taip pat pasidžiaugėme labai
jėgumui kylant, patalkino jį savo asisten diciną. Tais pat 1972 metais mirė dr. Fre ginti Dievo sukurtą pasaulį ir pasiprie Bažnyčios. Kaip katalikų, taip ir evangeli maloniu bendradarbiavimu krikščioniško
kų Bažnyčios daro dideles pastangas dėl je dvasioje su mūsų tikėjimo broliais, vys
tu. Pilnai įvertinus jo medicinius ir orga derikas Kaestli, paskutinis Šveicarijos kon šins per dideliam ginklavimuisi?
kupu Jonu Kalvanu, jo sūnum kun. Jonu
2. Socialinis ir ekonominis teisingumas: Bažnyčios suvienijimo.
nizacinius sugebėjimus, jis 1976 m. paskir sulas nepriklausomoje Lietuvoje, prieš išė
8. Misijos užduotis: Ji yra bendra atsako Kalvanu, abudu iš Tauragės, kn. Ernstu
tas Adelheid sanatorijos vyriausiu gydy jimą į pensiją, 12 metų išbuvęs Šveicari Didelė žmonijos dalis gyvena kraštuose,
kur vargšai darosi vargingesnį ir dar mybė visų krikščionių, visų parapijų ir Roga iš Šilutės ir kun. Reynholdu Moru
toju (Oberarzt) Ir 1977 m. vadovaujan jos generaliniu konsulu Kanadoje.
Albertas Gerutis
daugiau priklausomi nuo turtingesnių visų Bažnyčių. Nors krikščionių pasauly iš Biržų.
čiu gydytoju (Leitender Arzt.) Pasirem
Elena Baliulienė
dama lietuvių kalba parašytuoju gydyto
Berne, Šveicarijoje.
kraštų. Mes krikščionys turime ieškoti ke je yra daug, tačiau praktikuojančių krikš
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RADIO BALTIC STATES
Spalio 2 dieną JAV Senato užsienio
santykių komiteto pirmininko Cnarles
H. Percy J r. raštinė išsiuntinėjo prane
šimą apie Pabaltijo valstybių radijo
divizijos perkėlimą iš „Raaio Liber
ty“ į „Radio Free Europe“. Sį prane
šimą išvertė ir paskelbė VLlKo lietu
viška ELTA.
Vašingtone gyvenantys žino, kad
joks valdžios veiksmas neįvyksta sa
vaime. Kodėl po beveik dešimties me
tų amerikiečiams prireikė lietuvių, lat
vių ir estų radijo programas perkelti
iš Sovietų ribas aptarnaujančio Lais
vės radijo į Sovietų satelitams taikomą
Laisvosios Europos radijo padalinį?
Ieškant šio įvykio priežasčių teko
■telefonais klabinti gana daug įstaigų
ir kalbėtis su daugeliu žmonių. Surišus
praeitį su dabartimi susikūrė gana
įdomus vaizdelis apie Vašingtone da
romus patvarkymus, kurie įtaigoja ne
tik balsuotojus, bet paliečia ir valsty
bės užsienio politiką.
Pabaltiečių radijo programų reikalo
pagrindiniai sprendėjai buvo Senato
užsienio santykių (sen. C.H. i-ercy)
komiteto reikalų vedėjas Scott Cohen,
valstybės tarptautinio radijo agentūros
(Board for International broadcasting)
direktorius Frank Shakespeare ir Lais
vosios Europos/Laisvės Radijo direk
torius Miunchene James L. Buckley.
Jų sutartinis sprendimas perkelti pa
baltiečių radijo programas įvyko pri
vataus įtaigojimo pasėkose ir buvo at
liktas administraciniu keliu, be Baltų
jų rūmų raginimo.
Kas gi buvo šio įvykio skatintojai?
Juk JAV, nežiūrint oficialaus pabrė
žimo, kad nepripažįsta Sovietų okupa
cijos Pabaltijo valstybėse, šių tautų ra
dijo programas laikė Sovietų Sąjungai
taikomo „Radio Liberty“ kontrolėje.
Šis dviveidiškumas buvo įvestas prog
ramų pradžioje 1975 metų viduryje,
nežiūrint VLlKo ir Amerikos lietuvių
tarybos protestų. Pabaltiečių kalbų
programų Laisvosios Europos Radio
struktūroje nenorėjo nei lenkai, nei
čekai, nei kitų satelitų atstovai, kurie
argumentavo, kad Pabaltijo valstybės
nėra atskiros nuo Sovietų Sąjungos...
JAV pareigūnams norint pabaltiečių
programas laikyti Sovietams skirtame
sąstate, lietuviai pasirinko praktiškes
nę, bet ne principiniai teisingą išeitį ir
nusileido.
Pradedant 1983 metais pabaltiečiai
pradėjo privačiai kelti atskirų estų,
latvių ir lietuvių radijo programų ap
jungimo klausimą. Tai buvo latvių

iniciatyva, kurioje jie matė galimybę
naujam rabaltiečių radijo divizijos
viršininko etatui. Oficialūs argumen
tai, žinoma, buvo kitokie: ypatinga
Pabaltijo padėtis išsiskiria šių kalbų
programas iš kitų Sovietų tautų, todėl
esą racionalu šioms programoms su
teikti išskirtinę padėtį... Lietuviai šio
žingsnio nerėmė, bet atvirai prieš jį ir
nekovojo. Skyriaus vedėjas dr. K. Če
ginskas nusileido latvių ir estų spau
dimui ir raštu pritarė programų sujun
gimui. JAV administracija norėjo šių
programų sujungimą paskelbti 1983
metų Pabaltijo laisvės dienos proga,
tačiau iki to laiko nebuvo gauti visų
sprendėjų pritarimai. Programų apjun
girnas buvo paskelbtas Latvijos nepri
klausomybės šventės proga 1983 metų
lapkričio 18 dieną. Naujos radijo prog
ramos divizijos viršininku tačiau buvo
paskirtas ne latvis, bet estas.
Pernykštė latvių iniciatyva atgaivino
seną lietuvių žaizdą — skyriaus buvi
mą Sovietų Sąjungai skirtų programų
ribose. Metiniame Tautos Fondo suva
žiavime Niujorke 1984 metų gegužės
5 d. dr. Kostas J urgėla šį nenuoseklu
mą puolė gana aštriais žodžiais. VLI
Ko vicepirmininko kritika buvo per
kelta į V LIKo valdybos posėdžius, ku
riuose jos nariai Keiė reikalą dėti pa
stangas pabaltiečių programos perkė
limui į Laisvosios Europos radijo sąs
tatą. Jau 1983 metais lietuvių skyriaus
vedėjas Miunchene, VLlKo klausia
mas, tokiam perkėlimui nebuvo prie
šingas.
1984 metų vasarą dr. K. Bobelis,
VLlKo valdybos raginamas, pradėjo
asmeniškai reikalą klibinti. Po eilės
pasikalbėjimų ir laiškų, amerikiečių
pareigūnai apsimetė nežinoję, kad Pa
baltiečių radijo programos yra Sovie
tų Sąjungai skirtame sąstate, kas prieš
tarauja JAV okupacijos nepripažinimo
politikai. Buvo sutarta, kad jeigu ne
kils stiprūs protestai, programos galės
administraciniu būdu būti perkeltos į
Laisvosios Europos Radijo programų
sąstatą. Latviai ir estai, perspėti apie
šį planą, laikėsi neutraliai. Ukrainie
čiai, į kuriuos buvo kreiptasi prašant
nedaryti kliūčių, nepasisakė. Lenkai
ir čekai Miunchene prieš tai protesta
vo. Iš Miuncheno buvo paleistas gan
das, kad dėl programos perkėlimo bu
vo priešiška demonstracija Vašingto
ne. Patikrinus, sužinota, kad jokios de
monstracijos nebuvo, tad galima spė
lioti, kad šio gando skleidimas buvo
tik nevykusios pastangos sovietams ne

KARDINOLO STRAIPSNIS
KARDINOLAS BERNARD1N RAŠO APIE KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ
Čikagos kardinolas Bernardin diece
ziniam laikrašty „The Chicago Catho
lic“ š.m. spalio 19 d. laidoj parašė ve
damąjį apie Klaipėdos bažnyčią. Ja
me jis iškelia Klaipėdos bažnyčios liūd
ną istoriją, išryškindamas, kad tai vie
nintelė bažnyčia, kuri buvo pastatyta
Lietuvoj po sovietų okupacijos. O ti
kintiesiems pastačius bažnyčią savo lė
šomis bei darbo jėgomis, sovietai ją
konfiskavo ir pavertė filharmonijos
sale.
Bernardin suglaustai aptaria Lietu
vos dabartinę būklę iškeldamas kas
dienines gyvenimo realybes: „Už baž
nyčios lankymą gali prarasti darbą,
gali būti užblokuotas kelias į aukštąjį
mokslą ar net būti priežastis įkalini
mui. Ateistinė propaganda yra valstybi
nis reikalavimas vaikams, o religinis
švietimas yra uždraustas. Trūksta pa
prasčiausios religinės literatūros, žmo
nės net neturi Naujojo Testamento.
Katalikiška spauda neegzistuoja. Vie
nuolynai uždaryti. Saugumas dažnai
tardo bei šantažuoja kandidatus į vie
nintelę krašto seminariją... Bažnyčių
uždarymas ir jų desekracija yra nuola
tinis okupanto priespaudos primini
mas.“
Toliau jjs tęsia: „Klaipėdos bažny
čios atvejis pavaizduoja šią problemą.
Šiandien ji yra filharmonijos salė...
Klaipėdos ir Lietuvos tikintieji jau 28
metus apeliuoja į sovietinę vyriausybę,
kad sugrąžintų jų bažnyčią. 1979 m.
150,000 pasirašė peticiją... 1981 ir
1982 m. delegacija vyko į Maskvą ir
įteikė peticijas Sovietų Religinių Rei
kalų įgaliotiniui V. A. Kuroyedovui.
Jis pripažino, kad valdžia neteisėtai
atėmė bažnyčią, ir pažadėjo duoti nau
ją statybos leidimą. Iki šios dienos nie
ko nepadaryta.“
Kardinolas tada cituoja Klaipėdos
tikinčiųjų pareiškimą, kuris pasirodė
LKB Kronikos Nr. 63: „Pasitenkinti

i

pasiūlymu rekonstruoti dabartinę baž
nyčią negalime, kadangi ir po pertvar
kymų ji negalės sutalpinti visų tikin
čiųjų. Be to, rekonstracijos metu ke
letą metų liktume visiškai be maldos
namų... Bažnyčią statėme patys. Netu
rėdami reikiamų darbo įrankių, sausinom balas, kastuvais kasėme pamatus,
rankomis nešiojome plytas ir kitas sta
tybines medžiagas.“
Straipsnyje paaiškėja, kad Klaipė
dos tikintieji nepritaria esamųjų mal
dos namų pertvarkymui, nes tai per
mažos patalpos. Nors Klaipėdos tikin
tieji reikalauja grąžinti jų pastatytą
bažnyčią, vėliausiame pareiškime jie
prileidžia, kad, negalint jos sugrąžin
ti, ji nori turėti tokio pat dydžio baž
nyčią, kaip ir atimtoji.
Kardinolas savo straipsny priduria,
kad Čikagoj veikianti tarpkonfesinė
organizacija renka parašus peticijai,
kuri reikalauja sugrąžinti Klaipėdos
bažnyčią. The Interreligious Task
Force on Soviet Jewry, kuriai vadovau
ja katalikė Vienuolė seselė Ann Gillen,
siekia atgauti Klaipėdos bažnyčią
Klaipėdos tikintiesiems 1987 m., kad
jie galėtų ten atšvęsti Lietuvos krikšto
600 metų sukaktį.
„Aš gerbiu Klaipėdos tikinčiųjų ne
pailstamą ryžtą atgauti, kas yra teisė
tai jų,“ baigia kardinolas. „Jei Jūs no
rite jiem padėti, kaip ir aš noriu, ga
lite gauti daugiau informacijos nuo
Interreligious Task Force, 1307 South
Wabash Avenue, Chicago IL 60605.“
Lietuvių Informacijos Centras, bend
radarbiaudamas su Interreligious Task
Force, paruošė biuletenį apie Klaipė
dos bažnyčią su peticijos tekstu.
Padėkos laiškus kardinolui galima
siųsti The Chicago Catholic redakci
jos adresu: 155 East Superior Street,
P.O. Box 11181, Chicago, IL 60611.
Lietuvių Informacijos Centras

parankų patvarkymą sutrukdyti. Losangelyje save garsinanti Amerikos pa
baltiečių laisvės lyga (BAFL), po dvie
jų dienų patyrusi apie programų per
kėlimą, sukruto pareikšti, kad ir ji šiuo
reikalu rūpinosi...
rabaltiečių programų perkėlimas į
Laisvosios Europos rauijo apimtį įsi
galiojo spalio 8. Šiuo baigėsi dešimt
metį trukusios VLlKo pastangos ap
saugoti Lietuvos suverenumo principą,
tarptautinėje plotmėje, rabaltiečių
radijo programų perkėlimas iš Sovietų
Sąjungos ribų į Sovietų dominuojamų
valstyoių programų ribas yra reikšmių
gas. Sovietai neabejotinai šį įvykį pa
naudos, kaip įrodymą, kad JAV ne
vengia progų juos kiršinti, paliekant
principus nuošalyje, šis patvarkymas
Pabaltiečių radijo programoms prak
tiškos įtakos kaip ir neturės, nes „Ra
dio Free Europe/Radio Liberty“ jau
senokai veikia kaip vienetas vieno di
rektoriaus priežiūroje.
Ši istorija rodo, kad JAV administ
racijoje kartais galima daugiau pasiek
ti remiantis asmeniškom pastangom,
tyliais būdais, nei ieškant sprendimų
oficialiais keliais, ši istorija taip pat
rodo, kad aštuoniasdešimtmečio dr. K.
Jurgėlos principinis užsispyrimas galų
gale 'pajėgė pajudinti kalną!
L. Kasiulis

PASAKOS
PIRMOJI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES
PASAKŲ PLOKŠTELĖ

Montrealio lietuvių kultūrintai veikėjai
pateikė pasaulio lietuviškajai visuomenei
vėl vieną malonią staigmeną. Jie 'bene pir
mieji “išleido ypatingo žanro plokštelę —
„PASAKOS“.
plokštelės turinys sudarytas iš grynai
lietuviškų liaudies pasakų. Tai nuopelnas
Montrealio energingosios veikėjos, litua
nistės, „Nepriklausomos Lietuvos" redak
torės — Birutės Vaitkūnaitės-Nagienės.
Tai darbas, kurį supras bei įvertins kiek
vienas šios plokštelės klausytojas, didelis
ar mažas. Stebėtina, jog Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė ne tik visas pasakas parin
ko, bet dargi pati gerą dalį jų įkalbėjo, re
žlsavo kitus atlikėjus ir dalį garsų efektų
atliko. Tai dar vienas nemenkas kultūri
nis atsiekimas, tausojant ’bei propaguojant
lietuvių liaudies folklorą-tautosaką.
Pasakos, — tai bene vienas iš pirminių
■kiekvieno mažylio psichologinių formuo
tojų, ko šiais laikais labai ir labai pasi
gendama. Jos nukels kiekvieną jaunutę
vaizduotę 'į Lietuvos liaudies fantazijos
rūmus, vedžios juos po Lietuvos miškus,
laukus, upes, ežerus, Baltijos jūrą...
Ši pasakų plokštelė bus tikrai mielas ir
laukiamas svečias kiekvienoj lietuviškoj
pastogėj, ar vaikų daržely. Pagaliau jinai
gana įdomi ir kiekvienam lietuviškojo
folkloro mėgėjui.
Baigiant būtina pagarbiai paminėti visą
būrelį Montrealio lietuvių jaunimo, paro
džiusio daug talento bei entuziazmo šią
plokštelę įrašant ar pagaminant.
Galiausiai, —• šios plokštelės iniciato
rius, muzikinės dalies aranžuotojas, vy
riausias jos produktorius ir leidėjas, pa
garsėjęs kalėdinės plokštelės (1982) leidė
jas Vilnius Records of Canada — muzikas
Aleksandras Stankevičius.

D.N. Baltrukonis

PASAULIO LIETUVIS

Praėjusiais metais pradėtas Pasaulio
Lietuvio skaitytojų vajus buvo tik pu
siau sėkmingas, nes tesutelkė apie 800
naujų prenumeratorių, t.y. tik 53 nuošim
čius siekto skaičiaus. Todėl žurnalas pats
dar išsilaikyti negali. Naujų prenumera
torių gal ir būtų užtekę, jeigu visi, ku
riems PL buvo siuntinėjamas, būtų apsi
mokėję prenumeratas. Tačiau labai daug
buvo neapsimokančių ir dėl to jiems
siuntinėjimą teko sustabdyti. Kreipiamės
dar kartą į Lietuvių Bendruomenės kraš
tų valdybas, prašydami paraginti savo pa
dalinius prenumeratorių vajų tęsti ir su
telkti dar apie 700 naujų prenumeratorių.

LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO
šiuo metu, kada rašau šį laišką, visi
kažko oar laukiame, visi kažko oar bijomės, visi kažko oar nesamo tikimės. Ka
da gi aš baigsiu rašyti, o Jūs, mieli mano
skaitytojai, s|į laišką skaitysite, jūsų lau
kimas jau bus tapęs įvykiu, nedrąsi vil
tis taps trumpalaikiu džiaugsmu — Rea
ganas bus vėl JAV-jų prezidentu. Visas
Vakarų pasaulis atsidus. Bet, deja, baimė
nepabėgs, nežus. Ji liks ir po trumpalai
kio džiaugsmo. Ji vėl įsiviešpataus; mes,
laisvos sąžinės žmonės, vėl būsime privers
ti gyventi baimėje.
Daug kas iš mūsų gal bus nustebęs, kad
Reaganas antrą prezidentavimo kadenci
ją laimėjo palyginamai taip lengvai. Pri
siminkime, kaip priešingos partijos kan
didatas į prezidentus, Mondale, ilgą laiką
važinėjo, kalbėjo, šaukė, draskėsi milži
niškame JAV-jų krašte ir skaičiavo savo
laimėjimus. Reaganas gi sėdėjo savo kabi
nete vis dar užimtas svarbiais prezidenta
vimo reikalais. Pagaliau ir jam atėjo lai
kas palikti Baltuosius Rūmus. Jis išėjo,
atsistojo ir trumpai prabilo į tautą, tar
tum tik norėdamas priminti, kad „štai, aš
vis dar čia, jūsų prezidentas". To lyg ir
užteko. Mondale jau suskaičiuoti laimėji
mai staiga subyrėjo, kaip kortų namelis.

Čia ir kyla klausimas — kame glūdi
Reagano galia? Savaime aišku ne tame,
kad valstybės biudžeto deficitas jam pre
zidentaujant pasiekė daugiau kaip 200
tūkstančių milijonų dolerių; irgi ne tame,
kad JAV-jų karinei ir diplomatinei galy
bei beveik gėdingai teko pasitraukti iš
Libano; irgi ne tame, kad Reagano labai
smarkių žodžių Kremlius neišsigando, bet
priešingai; sudundėjus garsiam „nietl“,
rusai pakilo, išėjo ir paliko amerikiečius
vienus.
Nežiūrint šių visų nesėkmių, Reaganas
savo, sakyčiau, mistiškai magiška asme
nybe, davė savo tautai tai, ko ji desperatiš
kai laukė po Vietnamo karo pralaimėjimo.
Ji buvo fiziškai sulaužyta, moraliai pri
blokšta ta jautėsi svetimųjų trypiama. Ir
štai Reagans, nelauktas milžinas, sugebė
jo tautą įtikinti, kad dar toli gražu ne vis
kas baigta ir yra kelias prisikelti; jis sun
kus, bet yra, ir jis jį mato.
Reaganas “išrenkamas. Reaganas — tau
tos prisikėlimo žadintojas ir pranašas.
, «•*
Šiame Reaganui skirtame kely retai au
ga rožės, jeigu išvis... Visi juk mes žino
me, kad pirmuoju ir visų svarbiausiu jo
darbotvarkės klausimu bus nusiginklavi
mas ir pasaulio taika. Bet pasaulis (pir
moje eilėje Sov. Sąjunga ir JAV-jos) yra
tiek apsiginklavę, jog žodis „nusiginklavi
mas“ tapo bereikšmiu. Jis vartojamas tik
todėl, kad yra žodyne, bet jo tikroji pras
mė ir turinys jau seniai pamiršti. Jis vis
dar naudojamas, ir ilgai dar bus, nes taip
tautinėje diplomatinėje šnekoje jis labai
patogus ir dažnai veiksmingas įrankis.
Tarp kitko reikia pastebėti, jog visai ne
seniai televizijoje visi matėme revoliuci
nių ‘iškilmių proga Kinijos kariuomenės
pasirodymą visoje savo didybėje. Tiesa,
„didybė“ buvo menka, palyginus su Mask
vos, bet visgi jos būta... O tai reiškia la
bai ir labai daug. Tai reiškia, kad Kinija
pagaliau po 40 metų taikos irgi pradėjo
rimtai ruoštis „nusiginklavimui“. Kiek
vienas suprantame, kad tai didelė ir labai
skaudi nuospauda ant Kremliaus kojos,
kur jis bežygiuotų. Todėl žodis „nusigink
lavimas“ taps suprantamas tik išprotėjusiems.
Tad išvada darosi aiški — atominis
ginklas liks. Nesvarbu, ar didelis ar ma
žas, nes jis tarnauja vienam tikslui —
žmonijos sunaikinimui. Todėl visi jo bi
jos, išskyrus bepročius. Išmintingieji to
bulins jį ir gamins vis daugiau, nes sieks
„nusiginklavimo“. Mes, paprasčiausieji,
gyvensime baimėje.

Savaime aišku, kad tokioje santvarkoje,
kurioje vieni (išrinktieji) gamina atomi
nes bombas, o visi kiti tik 'bijo, žmonija
negali gyventi ramiai nė akimirkos. Gyve
nimas juk visų pirma yra veiksmas ku
riam nors tikslui. Demokratiniai vakarai,
komunistiniai rytai, diktatorių vedini su
Alaho palaiminimu musulmonai turi skir
tingus siekius. Jiems įgyvendinti, kiekvie
nas kovoja skirtingomis priemonėmis. Bet
sukrautų ir vis dar gaminamų atominių
ginklų mirties šešėlyje visi jau suprato,
kad kovoti gerai organizuoto branduolinio

karo daugiau nebegalima. Todėl atominio
ginklo baimės surakintiems beliko tik vie
nas savo tikslams siekti kovos būdas —
teroras ginkluotas ir teroras propagandi
nis. Sovietai valdo savo satelitus teroru,
Afganistaną pasisavino teroru, Vid. Ame
rikoje, Suezo kanale. Persijos įlankoje
vyksta organizuoti terorai.
•**
Jeigu JAV-jų prezidentas Reaganas sa
vo darbotvarkėje turi ne tik nusiginkla
vimą, bet ir taiką, tai, sakyčiau, taika yra
ne tik pirmaeilis, bet ir labai skubaus
tvarkymo klausimas. Todėl įsidrąsinsiu
pasakyti, kad teroras, organizuojamas is
anapus geležinės uždangos, jau yra įpu
sėjęs Vakarų Europos suskaldyme, JAV-jų
atplėšime nuo Europos ir NATO jėgos susilpninime. Šiuo metu propagandos tero
ro pajėgos nukreiptos į D. Britaniją. Va
karų Vokietijoje šnipinėjimo teroras daž
nai pasiekia tokio laipsnio, kad jis suge
ba paraližuoti valstybės tvarkymo norma
lią eigą.
Terorui tiek jau įsigalėjus, kyla rimtas
Klausimas, kiek Vakarų Europos valstybės
tikrumoje yra savarankios. Sumaniai or
ganizuotas teroras, jeigu žiaurus, veikia
paslėptas pogrindžio tamsoje, arba, jeigu
patrauklus, apsidangstęs įvairiais gražiais
rūbais, demonstruoja save viešumoje taip
gražiai, kad net vyskupai nesugeba atpa
žinti to teroro — ploja jam ir net vado
vauja jam. Kas mums paprastiems bejė
giams žiūrovams belieka? Ar tik baisėtis
neįtikėtinu vyskupų kvailumu, ar pasmerk
ti juos karčiai pajuokai? Pagaliau nes
varbu.
«**
Tačiau labai svarbu tai, kad toks ne
paprastai gudriai tarptautiniai organizuo
tas teroras veikia ir veiks. Rusijoj Lenino
sukurtasis komunizmas negailestingai pa
vydus bet kuriam kito pavidalo savisto
viam komunizmui. Jau daugiau kaip 60
metų yra nepertraukiamoje žygiuotoje vi
same dar laisvame pasaulyje: Azijoje,
Amerikoje, Afrikoje, Australijoje ir Euro
poje. Visi žygiai nusagstyti dideliais lai
mėjimais — Kuba, Abisinija, Mozambikas,
Vietnamas, Angola ir daug kitų. Niekur,
kartoju, niekur Kremlius nepasiekė šių
laimėjimų atviru karu, bet visur be išim
ties tik teroru — žudydamas gudresnius
už save ar terorizuodamas minias. Šian
dien svarbiausias patiekalas ant Krem
liaus stalo, nepasakysiu, yra visiškai su
kauliukais sudorojimui, nes tai būtų la
bai neišmintinga, bet tik apdorojimui pa
gal savo pageidaujamą povyzą. To ir už
tektų, nes tai reikštų vieningos Vakarų
Europos suskaldymą ir atskyrimą nuo
JAV-jų. O ką tai reikštų Vakarų Europos
ateičiai, manau, nereikalauja politinio ge
nijaus vaizduotės.

Deja, šis teroro procesas Didž. Britani
joj vyko ir tebevyksta nuosekliai, o pas
taruoju metu net paspartintu tempu, nors
ir sutikdamas didesnes kliūtis. Kas ir ka
da įvyks ateityje, suprantu, klausimas, ku
tenantis smalsumą, bet per ankstyvas
bet kuriai pagrįstai išvadai.
Dalykams taip esant, kaip šiame laiške
suminėjau, atrodo, kad bus padaryta di
delė Reagano ir kitų valstybių vyrų klai
da, jeigu „nusiginklavimas“ (arba ginkla
vimosi apribojimas) bus padarytas di
džiausiu ir svarbiausiu tarptautinės politi
kos klausimu, laukiant sau nuopelnų ir
laimėjimų. Šiame klausime nėra jokių lai
mėjimų Vakarams.
Užtat Rytams, t.y. Kremliui, šis klausi
mas visai kitoj plotmėj. Kremlius užtęs
šias derybas galimai ilgiau, pertrauks ir
vėl pradės, pagražins viešomis kalbomis,
nusagstytomis žodžių blizgučiais, patrau
kiančiais mases ir jas įtikinančiais. Tuo
būdu viskas bus padaryta, kaip ir visuo
met anksčiau būdavo, jog iš nusiginklavi
mo derybų vėl bus pagamintas naujas
teroro uždangos rūbas. Teroras gi eis jam
skirtais keliais ir sieks skirtų tikslų.
Ar Vakarai vėl leisis vedami į tokią kil
pą? Taigi, ne karas, bet klastingas teroras
bus pirmaujantis artėjančių laikų kovos
priemonė.
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje,
Stasys Kuzminskas

NAUJA PLOKŠTELĖ
LANKSTINUKAS APIE LIETUVĄ
TAU MAMA. įrašas padarytas
LĖŠŲ STOKA STABDO PLB
TARPTAUTINIAME JAUNIMO
1984 m. Lietuvoje. Dainuoja Kęstutis
PROJEKTŲ VYKDYMĄ
KONGRESE
Kazakevičius, Evaldas Melnikas, Ri
PLB švietimo, kultūros ir visuomeninių mantas Brazeikis ir Arūnas Valaitis.
Anglų, italų, prancūzų ir vokiečių kai
reikalų komisijos yra užplanavę eilę pro
I pusė: Vieniša pušelė, Jau pražilę nomis paruoštas lankstinukas apie Lietu
jektų, kurių 'įvykdymui reikalingos nema plaukai ant galvelės, Mamai, Tėvynės vą buvo platinamas šią vasarą įvykusia
žos sumos pinigų. Paruošti tautinio auk šviesa, O žiedai kaimo soduos, Vai me tarptautiniame jaunimo kongrese Ro
lėjimo priemones lietuvių, anglų ir ispa kystės pasaka, Aš menu samanotą na moje. Daugiau Informacijų apie šį lanks
nų kalbomis, surinkti ir sukataloguoti vi melį.
tinuką galima gauti PLB būstinėje.
sų kraštų naudojimui didžiųjų išeivijos
H pusė: Raudonų gvazdikų tango,
kultūrinių renginių vaizdajuostes, paruoš Dariaus ir Girėno atminimui, O kodėl
ti studiją apie Lietuvos okupaciją 1941- tu mane palikai, Kai einu rytais prie
Baigiant spausdinti laikraštį, iš Glou1945 metais — tai projektai, kurių įgyven šaltinėlio, Neliūdėk mergaite, Mano cesterio pranešė, kad ten staiga .mirė
dinimas kainuos netoli 80,000 dol. Dides tėviškėlė, Šiąnakt tave sapnavau.
LIDIJA GRAVAS.
nę pusę šios sumos buvo tikėtasi gauti iš
Užsisakyti: VILNIUS RECORDS,
Laidotuvės bus lapkričio 14 d., trečia
Lietuvių Fondo, tačiau šiais metais susi 2127 rue Guy, Montreal, Quebec,
dienį.
laukta tik 3,000 dol. sumos.
H3H 2L9, Canada.
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sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų,
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Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
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Kronika
KAS—KADA—KUR
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.

.Kariuomenės šventės minėjimas Derby—
lapkričio 17 d., 6.30 vai. vak., Ukrainiečių
klubo patalpose, 27 Charwood St., Derby.

DBLS Londono I sk. rengiamas Kariuo
menės šventės minėjimas — lapkričio 24
d., 6 vai. v., Sporto ir Socialiniame klube,
345A Victoria Park Rd., London, E.9.
Mišios už žuvusius karius — lapkričio
25 d., 11 vai., London Lietuvių bažnyčioje,
21 The Oval, Hackney Rd., E.2.
Vakaronė Lietuvių Namuose — lapkri
čio 17 d., šeštadienį, 7.30 vai., 2 Ladbroke
Gardens, London, W.ll.

TAUTINĖS PARAMOS FONDO
REIKALAI
Spalio 27 d. Lietuvių Namuose Londone
'įvyko pasitarimai Tautinės paramos fon
do reikalais.
Pasitailmuose dalyvavo TPF administra
toriai dr. S. Kuzminskas ir J. Benderius,
DBLS pirm. J. Alkis ir LNB pirm. V. Dar
gis.
Nutarta ir toliau tęsti fondo veiklą, telk
ti lėšas ir papildyti fondo administraciją
naujais nariais.
TPF valdybon buvo pakviesti ir sutiko
dalyvauti DBLS pirm. J. Alkis, buvęs il
gametis DBLS sekretorius A. Pranskūnas
ir LMS „Dainavos“ pirm. J. Kerienė.
D. Britanijos lietuviai ir organizacijos
•kviečiami ir toliau remti fondą.

TPF valdyba

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
DBLS Garbės narys P.B. Varkala at
siuntė 100 sv. čekį šiai svarbiai institucijai
paremti.
Reikia tikėti, kad ir daugiau tautiečių
D. Britanijoje prisidės savo aukomis.

Londonas
VAKARONĖ LIET. NAMUOSE
Jau keli metai, kaip Londone vyksta
ypatingi diskusijų vakarai—Vakaronės. Jo
se dalyvauja įvairaus .amžiaus Ir išsilavi
nimo žmonės. Vakaronių tikslas: jaukioje
nuotaikoje pabendrauti ir pasikalbėti vie
nu ar kitu mums rūpimu klausimu.
Tokia Vakaronė įvyks Liet. Namuose,
Londone, š.m. lap. 17 d. 7.30 vai.
Diskusijų tema bus: „AŠ NORIU BŪTI
LIETUVIU, BET MANO TĖVAS NELEI
DŽIA“.
Pagrindiniai kalbėtojai: Vidas Puodžiū
nas, Vladas Dargls, Jaras Alkis ir Kasty
tis Baublys.
Dalyvauti gali jauni ir seni, ir apie sa■ vo dalyvavimą praneša Gajutei O'Brien
Tel. 01-539 6749.
Įėjimas laisvas, 'bet kiekvienas dalyvis
atneša ką nors iš maisto ar gėrimo.
Kviečiame visus iš Londono ir provin
cijos.
Rengėjai

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Lapkričio mėn. 17 d. DBLS Derby sky
rius rengia

Kariuomenės Šventės minėjimą.

Škotija
PENSININKŲ POBŪVIS

Ketvirtasis LKI suvažiavimas įvyko
1984 m. spalio 19-21 d.d. Hluttenfelde, Va
karų Vokietijoje. Paskaitose, pranešimuo
se ir diskusijose dalyvavo pei- 40 iš ar
čiau ar toliau atvykusių LKI narių ir sve
čių. Suvažiavimo paskaitinė programa
pradėta šeštadienį, 9.00 vai. Kurpfalco
svetainės naujame priestate. Romuvoje,
apdegus pilies pastatui, posėdžiams tinka
mų patalpų šiuo metu nėra.
Atidarymo žodyje buvo trumpai prista
tytas LKI-o iki šiol nueitas kelias ir pa
minėti žmonės, kurie savo sprendimais,
darbais ar pinigine parama kreipė institu
to vystymąsi teigiama linkme. Tarp jų
išskirtinai paminėtini A. Grinienė ir dr.
A. Gerutis, perdavę LKI-ui iki šiol stam
biausius knygų rinkinius; Jonas Glemža,
paskyręs DM 4.000, ir Kajetonas J. Če
ginskas, laimėjęs 1983 m. Lietuvių katali
kų bendrijos visuomenininko premiją, iš
kurios DM 774, — skyrė LKI-ui (šalia sa
vo darbo ir paramos kitomis progomis).

Pirmąją paskaitą apie prof. V. Gaiga
laičio archyvo likimą, skaitė meno istori
kas dr. Povilas Rėklaitis iš Weimar-Lahn.
Paskaitininkas, pats dirbdamas bibliote
koje, turėjo progą stebėti Gaigalaičio bib
liotekos knygų įrišimą, paženklinimą ir
inventorizaciją Marburge prof. Witte pa
stangomis. Knygas perkėlus į Berlyną,
Jochen D. Range parengė jų katalogą.
Knygos perleistos bibliotekai tik laikinai.
Lietuvai tapus laisvai, jos turės būti per
duotos Kauno universitetui. Lietuvoje li
kusių V. Gaigalaičio knygų likimas nevisai
ai'šlkus. Taip pat nežinoma, kur randasi jo
archyvinė medžiaga. Tik vienur kitur už
tinkami jos pėdsakai. Paskaitininkas, pats
archyvinės medžiagos teikėjas, bandė pa
Kun. J. Andriulius prieš vaišes palai
rodyti, kokią prasmę turi tokios medžia
mino stalus ir palinkėjo gražaus Ir links
gos išsaugojimas lietuviui išeiviui ir su ko
mo vakaro. Viso susirinko 108 klubo pen
kiais sunkumais susiduriama tai darant.
sininkai.
Savo nuosaikioje, dokumentais parem
toje paskaitoje „Liuteronų bažnyčia po
IŠVYKA Į BRADFORDĄ
kario Lietuvoje“, Artūras Hermann iš
Škotijos ir Bradfordo lietuviai jau dau Bammentalio pirmiausiai davė istorinę
giau kaip 15 metų turi savo nusistovėju Liuteronų bažnyčios išsivystymo apybrai
sią tradiciją, lankydami vieni kitus, šiais žą, iškėlė būdingus jos bruožus ir kai ku
metais Škotijos lietuvių klubo nariai bu rias problemas, atsiradusias sujungus
vo pakviesti Bradfordo „Vyties“ klubo skirtingas tradicijas turinčias bažnyčias.
apsilankyti ir sustiprinti draugystę.
Toliau paskaitininkas bandė atskleisti
Spalio mėn. 6 d., 9 vai. ryto pilnas auto priežastis, vyksmą ir pasekmes įvykusio
busas pajuda Bradfordo link. Su pakilu Liuteronų bažnyčios skilimo. Skirtingas
sia nuotaika keliaujame, o klubo pirm. nusistatymas valdžios atžvilgiu, privedė
J. Bliūdžius duoda šiek tiek informacijų prie dviejų grupių susidarymo ir atviro
apie bradtordilškių vaišingumą.
konflikto 1955 metais, kuris neigiamai at
Po 4 ir pusės valandos esame „Vyties“ siliepė ir atsiliepia į visą bažnyčios gyve
klube. Mus sutinka klubo valdyba ir su nimą. Šiuo metu Lietuvos liuteronų baž
sirinkę bradfordiečiai. Sveikinamės, dali nyčia turi 30.000 tikinčiųjų su 20 registruo
namės kelionės įspūdžiais. Mus pakviečia tų parapijų. Dešimt dvasiškių aptarnau
į barą numalšinti troškulį, o paskui — ja tikinčiuosius. Tam tikrą problemą Liu
bendra arbatėlė. Po jos sekė laisvalaikis, teronų bažnyčiai kelia ir jos santykis su
kurio metu susitiko preferanso rungty tautybe.
Diskusijose buvo bendrai aptarta da
nėm geriausieji abiejų klubų lošėjai. Pra
ėjusį kartą bradfordiečiai pralaimėjo. Šį bartinė Liuteronų bažnyčios padėtis Lie
kartą išėjo laimėtojais. Bradfordo patri- tuvoje. Kiek didesnį priešiškumą sukėlė
jarchas A. Bučys vadovavo pergalei. Atei paskaitininko 1955 metų Bažnyčios skili
tyje teks susitikti trečią kartą Ir išsiaiš mo aplinkybių nušvietimas. Buvo manyta,
jog jis perdaug remiasi tik vienos pusės
kinti, kam priklauso taurė.
7 vai. vakare buvo oficialus svečių pri reikalo pristatymu. Suvažiavime dalyva
ėmimas, kurs tikrai mus nustebino tokiu vęs tų įvykių betarpiškas liudininkas ir
vaišingumu ir šeimininkų skaniais patie aktyvus dalyvis, kun. M. Klumbies, nega
kalais. Po vaišių Bradfordo klubo valdy lėdamas išsklaidyti visų abejonių, pažadė
bos pirmininkas pasveikino Škotijos lietu jo apie minimus įvykius paraižyti išsamią
knygą.
vius ir padėkojo už gražų bendradarbia
Jola Schabenbeck-Ebers iš Heidelbergo
vimą.
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais
metais lietuvių klubas surengė savo na
riams pensininkams vasaros pobūvį, ku
ris įvyko rugsėjo mėn. 10 d.
Anktesniais metais klubo pensininkai
turėjo išvykas 'į pajūrį, bet šiais metais,
daugumai pageidaujant nevykti į pajūrį,
klubo valdyba surengė pnlėmimą klubo
patalpose.
Pats pobūvis prasidėjo 7 vai. vakaro.
Dalyviai buvo pavaišinti skania vakarie
ne. Po vaišių prasidėjo linksmoji dalis —
šokiai, kurie tęsėsi iki vėlyvo vakaro. Bu
vo pravesta loterija, kurioj kiekvienas
galėjo išbandyti laimę.

' Škotijos lietuvių klubo pirm. J. Bliū
džius įteikė Bradfordo Vyties klubui dova
ną ir tarė žodį. Vakaras tęsėsi su daina
ir gera nuotaika iki vėlyvos nakties.
Rytojaus dieną visi svečiai kartu sų vie
tiniais lietuviais rinkosi ‘į katalikų bažny
čią. Mišias atlaikė kan. Kamaltis, atvykęs
iš Manchesterio. Po pamaldų visi sėdo i
autobusą ir vyko į klubą pietų. Po jų vi
si bendrai pasidalijo bendrais įspūdžiais.
Laikas prabėgo kaip vanduo upėje. Atėjo
laikas keliauti namo. Prasidėjo atsisveiki
nimai, pasibučiavimai ir rankų paspaudi
mai.
Ir štai suūžia galingas motoras ir 4 vai.
pajudam Škotijos link. Visi labai paten
kinti bradfordiškių vaišingumu ir nuošir
dumu, o už tai didelė padėka Bradfordo
Vyties klubui.
Ar nebūtų gražu ir malonu matyti ir
kitas lietuviškas kolonijas darant tokius
draugiškus susitikimus? Tuo būdu stiprė
ja ryšiai tarp lietuviškų kolonijų ir jun
gia į tautini bendradarbiavimą lietuviško
je veikloje.
Svečias

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.
ŠAUNUS VARDADIENIS
Maloniai kviečiame atsilankyti į Šį mi
Buvusi Lietuvių Sodybos virėja, dabar
nėjimą Derby ir tolimesnių vietovių tau
tiečius ir svečius pasigrožėti liet, daina ir Wolverhamptono lietuvių kolonijos gyven
toja, Jadvyga Budniklenė spalio mėn. 28
muzika.
Skyriaus Valdyba
dieną savo vardadienio proga surengė
Wolverhamptono lietuvių kolonijos vy
rams šaunų cepelinų balių.
Panaudodama savo kulinarijos sugehė
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Birminghamo DBLS skyriaus susirinki jimus prigamino skanių cepelinų, bulkumas įvyks lapkričio 11 d. John Bright St., čių ir kitokių skanėstų kas mums, ypač
.Victoria' restorane, miesto centre, 12 vai. viengungiams, buvo tikras pasigardžiavi
Prašome visus ir ypač jaunimą kuo gau mas.
Mes esame dėkingi poniai J. Budnikiesiau dalyvauti susirinkime.
Bus pranešimas apie praėjusį Tarybos nei už suruoštas vaišes, kurių laike turėjo
posėdį Derbyje, pasitarimas jaunimo Ir me progos pabendrauti ir kultūringai pra
leisti vakarą.
skyriaus ateities veiklos reikalais.

Wolverhamptonas

Birminghamas

Skyriaus valdyba
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Dalyvavęs

Boltonas
Spalio 20 d. įvyko Boltono lietuvių me
tiniai, jau tradicija pasidarę, šokiai. Pra
eityje boltoniškiai vieną kitą kartą buvo
nusivylę apylinkės tautiečių
parama.
Šiais metais svečių ils apylinkės lietuvių
tarpo netrūko ir garbė ir didelis ačiū pri
klausė Eccles, Leigh, Mančesterio, Prestono, Ročdalės ii" tolimo Šefildo ir visiems
kitiems tautiečiams, kurie buvo gausiai į
Boltoną suskridę.
Šokiai praėjo linksmai ir sėkmingai —
visi gražiai pašoko, išgėrė ir pasivaišino.
Maisto pasirinkimas šiais metais buvo di
desnis negu praeituose šokiuose ir boltoniškių šeimininkės — O. Eidukienė, S. Keturakienė, J. Openshow, M. Pauliukonienė,
M. Vaines ir M. Wilson yra tikrai užsitar
navusios vietinių lietuvių didelio ačiū.
Boltono lietuvių metinių šokių tikslas
visada buvo sutraukti visus apylinkės tau
tiečius po vienu stogu ir, be ilgų, kartais
nuobodžių kalbų, duoti progą pamiršti kas
dienines bėdas ir lietuviškai pasilinksmin
ti. Sprendžiant pagal šiais metais į Boltoną
susirinkusių tautiečių skaičių, vietiniai lie
tuviai savo tikslą tikrai atsiekė.
Ačiū, bičiulės ir bičiuliai, lauksime jūsų
ir ateinančiais metais!
V.

1984 METŲ SUVAŽIAVIMAS

savo paszaitoje „Lietuva kaip metafora
iVricAeviciaus, iVillašiaus ir Konviczio kū
ryboje", pateikė keletą kondensuotų tezių
is savo ta tema rašomo doktorato oaroo
Hamburgo universitetui.
trys rašytojai, gyvenę skirtingais lai
kais, kūrę skirtingose vietose, bet užaugę
lenkų kultūros įtakoje, savo raštuose mi
ni Lietuvą kaip šalį, kurioje jie praleioo
savo vaikystę ir kurios jie ilgisi. Paskai
tininke bandė parodyti šaknis tų vertybių,
kurias rašytojai riša su Lietuvos varau ir
kaip tos vertybės laikui bėgant kito. Tam
jos sudaryta gana formali kategorijų len
telė buvo trumpai paaiškinta.
Get d Littiko Kauflmann iš Dieburgo
savo pranešime „Ar dar yra prūsų?“, pri
statė gana įdomų reiškinį, būtent bend
ruomenę, kurios nariai save laiko senųjų
prūsų palikuoniais, jie nors yia vokiečių
kultūros dalis, bet šiai nepriskiria jokios
vertės, kaoangi tai jėgos ir smurto vaisius.
1980 metais įkurtas Prūsų draugų rate
lis, turi narių visame pasaulyje. Salia to
veikia įvairios darbo sekcijos, sudaryta
Prūsų kultūrinio palikimo fondacija ir lei
džiama mažųjų raštų seilja. Norėdami už
tikrinti, kad jų sukaupta medžiaga kaip
knygos, archyvai nežūtų, ieško vietos jai
paaėti. Tuo reikalu užmegztas kontaktas
ir su LKI. Kadangi suvažiavimo tematika
didesne dalimi sukosi apie kultūrinio pa
likimo išlaikymą, į programą buvo įtrauk
tas ir Lietuvos kultūros instituto archyvo
bei bibliotekos pristatymas, nors pilies gaiš
ro pasekmės kiek sutrukdė darbą.
Apie archyvo padėtį kalbėjo jo vedėjas
glmn. dir. Andrius Smitas. Jis nurodė,
kad šiuo metu archyvas dar neturi jam
galutinai skirtų patalpų ir yra išdėstytas
keliose vietose. Atremontavus pilį, ten yra
numatytos atitinkamos erdvios patalpos
tiek archyvinei medžiagai tiek buities mu
ziejui. Dabar gaunama medžiaga tik sau
gojama, bet negali būti tvarkoma. Archy
vas apima centrinių įstaigų kaip VLB val
dybos ir Vasario 16 gimnazijos bei ten
anksčiau deponuotą kitą medžiagą. Savo
archyvus atsiuntė Liubecko, Darmstadto
ir Stuttgarto LB apylinkės. Perimti saugo
ti, nors negausūs, mirusiųjų palikimai kaip
kun. Riaubūno, Antanaičio, Černiaus, da
lis Karvelio. Vėgėlė iš JAV deponavo apie
30 kartonų sistematinial sutvarkytų lietu
viškų laikraščių iškarpų. Pranešėjas nuro
dė, kad gaisras sunaikino tik nežymią dalį
archyvinės medžiagos.
Bibliotekos vedėjas, dipl. blbl. Artūras
Hermann pranešė, jog bibliotekoje šiuo
metu yra apie 4.000 knygų: dr. J. Griniaus
(1.300), dr. A. Geručio (1.000), buv. Ky
bartų gimn. (500), Darmstadto LB apyl.
(500), Liubecko, Stuttgarto LB apyl. kny
gynėliai, smulkesni palikimai, lietuviškų
jų leidyklų naujausi leidiniai, piiv. as
menų dovanos (4.000). Netrukus į LKI-ą
bus pergabentas a.a. prel. dr. J. Avižos
knygynas.
Dr. J. Griniaus biblioteka šiais metais
turėtų būti sukataloguota. LKI-o bibliote
kos katalogas yra įjungtas į Heidelbergo
miesto bibliotekų bendrą katalogą ir Vi
durio-Rytų Europos katalogą Marbur
ge. Po pranešimų, suinteresuoti galėjo ap
žiūrėti LKI-o patalpas ir biblioteką.
Paskutinės dienos paskaitą su skaidrė
mis buvo latvio Otto Bong iš Bad Godesbergo apie Baltų kultūrinio palikimo gel-

oėjj.uo pastangas. PasAaitininKas, entu
ziastingas kolekcionierius, net dviejų bioliotekų ir aicnyvų steigėjas ir vedėjas, sa
vo oaltų centrinę biblioteką ir archyvą
perkėlęs į Daimstadtą, klausytojams ir
žiūronams vaizdžiai perteikė savo išgy
ventus sunkumus, su kuriais susidūrė telk
damas archyvinę medžiagą. Jis parodė
skaiurese savo surinktos medžiagos pa
vyzdžius, juos komentavo ir papasakojo,
kokiomis aplinkybėmis juos pavyko įsi
gyti.
Kadangi šeštadienį vyko ir Vasario 16
gimnazijos mokinių tėvų suvažiavimas, tai
po paskaitos pasirodė mokiniai su savo
programėle, vadovaujami muz. mok. A.
Baltino. Choras padainavo keletą dainų, o
orkestras pirmą kartą pasirodė su naujais
muzikos instrumentais. Jų įsigijimui V.
ir V. Sutkai paaukojo DM 10.000,—. Po
programos gimn. dir. Andrius Smitas
jiems padėkojo, o visi sudainavo ilgiausių
metų.
Sekmadienio priešpietis buvo skirtas vi
suotiniam LKI-o narių susirinkimui. Ata
skaitinį valdybos pranešimą padarė LKI
vedėjas Vincas Bartusevičius. Apie archy
vą ir loiblioteką suvažiavimui buvo pra
nešta šeštadienį.
LKI-o nariai aptarė archyvo bibliote
kos, leidinių serijos leidimo, registracijos
teisme, Baltų instituto ateities, Studijų
savaičių ruošimo ir kt. klausimus ir ver
tinančiai pasisakė apie šį, ką tik praėjusį,
suvažiavimą.
Sekantiems dvejiems metams patvirtin
ta senoji LKI valdyba: Vincas Bartucevičius — LKI vedėjas, dr. Vilius Lenertas
— vedėjo pavaduotojas, dr. Kajetonas J.
Čeginskas — sekretorius. Petras S. Odinis
— kontrolierius. Dir. Andrius Šmitas —
archyvo vedėjas, dipl. bibl. Artūras Her
mann — bibliotekos vedėjas.
Suvažiavimas buvo baigtas katalikų ir
evangelikų pamaldomis, kurias laikė Sie
lovados direktorius tėv. dr. Konstantinas
Gulbinas asistuojant gimn.-kapeliono kun.
Jono Dėdino, ir ev. kunigas Fricas Skėrys,
LKI-as dėkoja aukotojams, -rėmėjams
ir talkininkams.
Aukojo/parėmė: Jonas Glemža DM
4.000,—, Vok. Vidaus reikalų ministerija
DM 1.600,—, dr. Kajetonas J. Čeginskas
DM 774,—, VLB Memmingeno apyl. DM
300,—, Gerd Littiko Kauffmann DM 183,
20, Alfred Franckaitis DM 100,—, Kazys
Bendoraitis DM 100,—, Margarete Holzman DM 100,—, dr. Vilius Lenertas DM
78,—, G. ir H. Liepos DM 50,—, Petras
Nevulis DM 50,—, Artūras Hermann DM
65,83, Valteris Banaitis DM 20,—.
Knygomis parėmė LKI biblioteką: dr.
Albertas Gerutis (1000), VLB Darmstadto apyl. (600), A. Mackaus knygų leidimo
fondas (41), Ateities leidykla (36), Vy
dūno jaunimo fondas (7), Akademinė
skautijos leidykla (6), Lietuvių tautodai
lės institutas (3), Amerikos lietuvių lei
dykla (1), Prūsų draugų ratelis ,Toikemita' (12), dr. J. Gimbutas (16), E. ir L.
Kačinskai (6 EL tomai), be to A. Krivic
kas, J. Glemža, kun. F. Skėrys, M. Holzm-an ir P. Nevulis.
Talkino darbu: Marija Šmitienė ir Justi
nas Lukošius. Padėka priklauso ir Vasario
16 gimnazijos vadovybei, ūkio bei virtu
vės personalui už globą LKI-o suvažiavi
mo metu.

ITALIJA

VOKIETIJA

ŠV. KAZIMIERO PAMALDOS MILANO
DUOME

Baigiantis šv. Kazimiero metams, dar vis
nauji atgarsiai, dar visi kiti miestai ir baž
nyčios prisideda prie pagarbos pareiškimo
mūsų šventajam.
Spalio mėn. 27 d. Milano Duomo kated
ra suruošė iškilmingas mišias šv. Kazimie
ro mirties sukakčiai atžymėti.
Rengėjai buvo italai, susibūrę į Circolo
Culturale „Puker“, dr. Cesare Grampa va
dovaujami.
Nežiūrint lietingo oro, 5 vai. vak., ka
tedra buvo pilnutėlė tikinčiųjų. Mišias lai
kyti buvo iškviestas iš Romos preletas
Audrys Bačkis, Vatikano Viešųjų reikalų
ipasekretorius, su koncelebrantais, Duomo
katedros klebonas, prelatas Angelo Maio,
ir keletas kitų kunigų, kurių tarpe lietuvis
kun. Tąsius Ereminas ilš Domodosolos, Mi
lano katalikų universiteto profesorius.
Savo pamoksle, prelatas Bačkis išsamiai
apibūdino šv. Kazimiero vaidmenį savo
epochoje, jo dorybes, tiek fizines tiek dva
sines, ir jo aktualumą net mūsų laikotar
pyje tiek, kad Šv. Tėvas jį paskelbė jau
nimo globėju.
Po mišių buvo suruoštas žmogaus mu
ziejuje, prie katedros, trumpas subuvimas,
kur prel. A. Bačkis maloniai sutiko pain
Eccles —- lapkričio 11 d., 12.15 vai.
formuoti susirinkusius atsakinėdamas į jų
Rochdalėje — lapkričio 18 d., 12.30 vai.
klausimus,
liečiančius daugiausia religiją
Manchesteryje — lapkričio 25 d., 12.30 v.
ir jos praktiką okupuotoje Lietuvoje.
Leigh — lapkričio 25 d., 4.30 vai. St.
N. Prielaida
Joseph's bažnyčioje.
Nottinghame — lapkričio 11 d., 11.15
vai., Aušros Vartų Židinyje.
LITUANISTINIO DARBO STIPENDIJA
Ketteringe — lapkričio 11 d., 14 vai.,
Šv. Eduarde.
JAV Lietuvių Fondo PLB visuomeninių
Nottinghame — lapkričio 18 d., 11.15 reikalų komisijai paskirta 1.500 dol. sti
v-al., Aušros Vartų Židinyje.
pendija lietuvio jaunuolio darbui prie
Derbyje — lapkričio 18 d., 14 v. Bridge Jungtinių Tautų bus panaudota sekan
Gate.
čią vasarą.

PAMALDOS

Vincas Bartusevičius

MIRĖ KLARA MRONGOWIUS
Dabar tik mus pasiekė žinia, birželio 28
d. Vokietijoje mirė didelė lietuvių gerada
rė Klara Mrongowius.
Ji gimė 1902 m. Kaune. Ši nepaprastų
gabumų moteris dirbo Lietuvos Eltoje ir
diplomatinėje tarnyboje Lietuvos konsu
latuose Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje
ir Danijoje.
Vokietijoje dirbo įvairiose moterų orga
nizacijose, bendradarbiavo vokiečių spau
doje ir radijuje. Palaikė tamprius ryšius
su lietuvių organizacijomis Europoje, JAV
ir Kanadoje. Jos iniciatyva Amerikoje bu
vo išleista lietuvių liaudies dainų plokš
telė „Motulės dainos“.

MIRĖ SAVANORIS-KCRĖJAS
Spalio 6 d. Rendsburge, Holsteino kraš
te, mirė savanoris-kūrėjas Kazys Maceika.
Jis gimė 1901 metais Linkmenyse, Vil
niaus krašte.
Velionis buvo šviesus lietuvis, geras ka
talikas ir kilnus žmogus. Vokietijoje iš
moko balniaus amato. Susilpnėjus sveika
tai, išėjo pensijon.
Palaidotas spalio 10 d. iRendsburgo mies
to kapinėse.

ATOSTOGOS LIETUVOJ

1985 m. liepos mėn. 14-28 d. ruo
šiama išvyka į Lietuvą. Išskrendama iš Londono Heathrow aerodro
mo. Kaina apie 500 sv. Į kainą
įskaitoma bilietai į Dainų ir šokių
Festivalį, kuris vyks tuo metu Vil
niuj. Registruojantis reikia įmokė
ti 100 s v depozitą.
Užsirašyti pas Mrs. A. Kmita,
8, Hampden Crescent, Bury Green,
Cheshunt, Herts, EN7 5AY,
tel. (97) 32411
po 6 v. vak. ligi 26 lapkričio, 1984.

