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LAPKRIČIO 23 JI
LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMAS LIETUVOJE

Pradėjus formuoti pirmuosius Lietuvos 
kariuomenės dalinius, — pirmasis kariuo 
menei įsakymas pasirodė Vilniuje 1918 m. 
lapkričio mėn. 23 dieną, — netrukus buvo 
'įsteigta ir Karo Mokykla karininkams 
rengti ir kiti karininkams kursai. Pirmoji 
Karo Mokyklos laida susirinko 1919 m. ko 
vo 8 d., mokslas prasidėjo 11 d. su 124 
mokiniais. Pirmąją laidą baigusieji išėjo 
į dalis karužais tiesiai į frontą. Pirmosios 
Karo Mokyklos laidos ir pirmieji karinin
kams kursai paruošė karininkus, kurių 
taip mažai turėta, kurie nors ir trumpai 
pamokyti, kartu su grįžusiais iš Rusijos ir 
iš kitur vadais, išnešė ant pečių, savano
rių, o vėliau ir mobilizuotų karių padeda
mi, karą dėl Lietuvos Nepriklausomybės.

Jei kitoms ministerijoms bei valdyboms 
buvo sunku kurtis pirmaisiais nepriklau 
somybės metais, kurios bent šiokį tokį tur 
tą gavo ir perėmė iš okupantų ir rado bent 
nežymius organizacinius pradus, tai Kraš
to Apsaugos ministerijai ir kariuomenei 
kurtis buvo nepalyginamai sunkiau. Nei 
iš rusų, nei iš vokiečių nieko nepaveldėta, 
jokios pradžios negauta; nei ginklų, nei 
patalpų, — atvirkščiai, kiekvieną šautu
vą ir šovinį — pirmuosius ginklus — rei 
kėjo už pinigus įsigyti, o juos gabenant 
saugoti, kad vėl tų pačių pardavėjų nebū 
tų pagrobti.

Dėl patalpų taip pat teko didelius sun
kumus nugalėti, o jas gavus, kad ir ap
leistas, be langų, durų ir baldų, su išgriau 
tomis krosnimis, per naktis dėl savo kam 
po su ginklu rankoje budėti, nes dažnai 
grasinta jėga vėl iš jų iškraustyti. Pirmų
jų pasiryžėlių dėka sunkumai ir trukdy
mai mažėjo, kariuomenės skaičius didėjo 
ir palaipsniui susidarė ipakenčiamesnės 
sąlygos kariuomenės kūrimui ir jos apmo 
kymui.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais ka 
reiviams mokyti atskirai laiko nebuvo 
skiriama. Pirmąsias kareiviui žinias jie 
‘įgydavo fronte. Svarbiausia, kas kiekvie
nam savanoriui rūpėjo, tai gauti šautuvą 
ir mokėti su juo apsieiti. Kitaip tuo metu 
ir nebuvo galima verstis, nes priešų daug, 
o kariuomenės vos keletas dalinių. Vėliau, 
suorganizavus keliolika pulkų, daliai ilsin 
tis krašto viduje, būnant rezerve, kitiems 
prie komendantūrų bei atsargos batalionų, 
imtasi planingesnio kareivių apmokymo 
darbo.

NACIONALIZMAS SOV. S-JE
ANGLŲ PROFESORIUS NAGRINĖJA NACIONALIZMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Londono universiteto profesorius Peter 
Raddaway nagrinėja nerusų tautų nacio
nalizmą Pietų Korėjoj leidžiamo žurnalo 
„-Freedom Digest“ kovo numeryje 'Užspaus 
dintame straipsnyje „Dis'identizmas Sovie
tų Sąjungoje“. Pasak jo, nacionalizmo 
stiprumas kartais priklauso nuo jo ryšių 
su -tvirta tautine religija. Katalikiška Lie
tuva aiškiai išsiskiria kaip respublika, ku 
rioje šie ryšiai yra pasiekę beveik, „len
kiško“ tamprumo — todėl tautinis disiden- 
tizmas Lietuvoje turi gilias šaknis ir jo 
neįmanoma ištrinti.

Toksai -pat 'Bažnyčios — tautos santy
kis, rašo Reddaway, egzistuoja Vakarų Uk 
rainoje, tačiau dėl Unitų Katalikų Bažny
čios ryšių su ukrainiečių nacionalizmu, ji 
prieis 40 metų buvo paskelbta nelegalia. 
Kadangi nacionalizmas Ukrainoje labai pa 
vėjingas Sovietų valdžiai, ukrainiečių na
cionalistai buvo ypatingai griežtai repre
suoti ir reikalavimai legalizuoti Unitų 
Bažnyčią buvo atmesti. Ukrainos Helsin
kio Grupė buvo sutriuškinta ypatingai 
nuožmiomis priemenėmis; daugelis jos na 
rių gavo nuo 10-ties iki 15-os metu kalė
jimo. 1983 metais nacionalistinis disiden- 
tizmas Ukrainoje buvo jau -beveik visai 
nustumtas i pogrindį.

Anglų -profesorius įžiūri ypatingą estų 
disidentizmo sustiprėjimą 1979-1981 metų 
bėgyje. J-į dalinai skatino Įvykiai Lietuvo
je bei Lenkijoje ir bundantis pabaltiečių 
vienybės jausmas. Kai kurių vadovaujan
čių estų disidentų nuteisimas 198-3 metais 
-padėjo valdžiai atstatyti kontrolę, bet Es
tijoje dar -tebesijaučią bruzdėjimas. Disi- 
dentizmas esąs daug silpnesnis Latvijoje, 
kur nepajėgta suorganizuoti net ir palai
do nacionalistinio sąjūdžio.

Nacionalistinį sąjūdį Gruzijoje Redda
way vadina tvirtu, bet beformiu. Tačiau 
nors tautinė Gruzijos stačiatikių bažny
čia tradiciniai buvo daug silpnesnė už 
lietuvių ar ukrainiečių katalikų bažny
čias, pastarojo dešimtmečio bėgyje jai pa
vyko dalinai išsivalyti nuo korupcijos ir 
pakelti savo vadovybės lygį. Nors Gruzi
jos -Helsinkio -Grupė -buvo greitai užgniauš 
ta, gruzinų nacionalizmas nesiliauja stiprė 
jęs. Ribotas politinių areštų skaičius lei
džia spėti, kad valdžia vengia vėl išprovo

Po dešimties metų, Įsakyme kariuome
nei Nr. 84, Kaune, 1928 m. lapkričio 23 d., 
skelbiamas Respublikos Prezidento žodis:

„Švęsdama savo nepriklausomos valsty 
bės atgijimo dešimties metų sukaktuves ir 
jas žymėdama paminklais ir paminkliniais 
kryžiais, Lietuvos visuomenė su didele pa 
dėka minėjo didžiuosius mūsų laisvės žy 
gius. Bet pats didysis žygis, be kurio ne
būtų ir nepriklausomos Lietuvos, yra jo: 
ginkluotų pajėgų sudarymas. Ir jam, tam 
žygiui, sueina dabar dešimt metų lapkri
čio mėn. 23 dieną, kada mūsų pirmosios 
vyriausybės Vilniuje buvo duotas pirmas 
įsakymas mūsų besikuriančiai kariuome
nei. Vilniuje buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė, Vilniuje padėti ir pirmie 
ji pamatai mūsų kariuomenei. Tai žen- 
klingas sutapimas. Gedimino sostinėje pa
sigirdo lietuvių tautos valia. Gedimino so 
stinėje ėmė reikštis ir jos galia.

„Nieko nesveria tautos teisė, jeigu jos 
neparemia tautos kalavijas. Šią tiesą su 
prato ir atjautė ne vien mūsų valdžia, bet 
ir plačioji lietuvių visuomenė. Tai mato
me iš to, kad valdžios balsan anuomet at
siliepė būriai savanorių, su ginklu rankoje 
pasiryžusių ginti atgimstančią Tėvynę, ku 
riai grėsė pavojus iš visų pusių.

„Lietuviai įveikė visas kliūtis kelyje 
į nepriklausomybę: kad ir trukdomi kitų, 
jie susidarė savo kariuomenę. Dėl to mes 
galime šiandien pasakyti: ne svetimųjų dė 
ka, o mes patys, savitai, 'įsisteigėme savo 
ginkluotą pajėgą ginti, saugoti ir auklėti 
savo Tėvynei.

„Nuo Gardino ligi Baltijos jūros, nuo 
Dauguvos ligi vokiečių pasienio mūsų sa
vanoriai, partizanai ir šauliai savo krau
ju pašventino mūsų tėvų ir protėvių že
mę, savo žaizdomis ir savo gyvybės auko
mis suteikė garbingą vardą jos kareiviui. 
Apie tai skelbia karių-gynėjų kapai ir pa 
minklai, pastatydinti ištikimų Lietuvos 
vaikų.

„Lapkričio 23 diena mums primena, jog 
prieš dešimtį metų buvo paskelbtas ga
las tai gadynei, kada Lietuvos sūnūs buvo 
verčiami su ginklu tarnauti toli svetimose 
šalyse svetimoms tautoms. Nuo tos die
nos stojo Lietuvai nauja gadyne: jos sū
nūs privalo stoti ginkluotų vyrų eilėn čia 
pat arti savo sodybų, ginti ir saugoti savo 
šeimų židinį, savo šalies turtą, savo tikė
jimą, savo tautos teises...“ 

kuoti nacionalistinį sąjūdį, kaip 1978 me
tais, kada naujos konstitucijos projektas 
sukėlė didelius neramumus.

Nacionalizmas Armėnijoje irgi stiprus, 
-bet jis dažnai daugiau nukreiptas prieš 
Turkiją, negu prieš sovietinę valdžią. Ar
mėnijos Bažnyčios pozicija yra atitinka
mai dviprasmiška. Todėl oficialios repre
sijos labiau pažeidė Armėnijos Helsinkio 
Grupę ir kitus disidentų sambūrius: ke
lios areštų bangos juos (beveik visiškai nu
tildė.

Reddaway rašo, kad ortodoksinio isla
mo iškilimas Irane ir musulmonų -pasi
priešinimas sovietinei Afganistano okupa
cijai sukėlė Kremliaus nerimą i-r privedė 
prie kelių karingų sovietinių musulmonų 
įkalinimo. Vidurio Azijos ir Kaukazo mu
sulmonų disidentizmas tebėra mįslė — 
kol kas jis dar neišsiliejo -į viešumą ir ne
sudaro tiesioginės grėsmės sovietinei val
džiai. (Elta)

KRIKŠČIONIŲ SUĖMIMAI
Katalikų žinių agentūra KIPA praneša, 

kad šių metų pirmųjų devynių mėnesių 
laikotarpyje žymiai paaugo už savo religi
nius Įsitikinimus Sovietų Sąjungoje suim
tų krikščionių skaičius. Agentūros žinio
mis, suimtų krikščionių skaičius šiais me
tais pakilo nuo 307 iki 336. Agentūra at
kreipia dėmesį, kad ši statistika liečia tik
tai žinomus atvejus: daug yra krikščionių 
apie kurių areštavimą Vakaruose nėra ži
noma, taigi suimtų krikščionių skaičius 
Sovietų Sąjungoje yra žymiai didesnis ne
gu skelbia statistikos.

PASKAITOS APIE LIETUVĄ
Spalio 26 dieną Genujos mieste, šiau

rės Italijoje, „Charles Peguy“ kultūros 
centras surengė dvi paskaitas tema: „Lie 
tuva: lietuvių tauta ir Lietuvos Bažny
čia“. Paskaitas skaitė du žymūs lietuvių 
bičiuliai: Centro įkūrėjas ir vadovas kun. 
Romano Scalfi ir knygos apie Lietuvą au 
tore daktarė Anna Vicini. Daktarės Vicini 
stambią knygą „Lituania popolo e Chiesa“ 
(Lietuva — tauta ir Bažnyčia) neseniai 
išleido „La Casa di Matriona“ leidykla [ 
Milane.

NAUJI LIETUVOS VYSKUPAI
Iš Romos pranešta, kad popiežius 

Jonas Paulius II pakėlė vyskupą Liu
dą Povilonj į arkivyskupus. 74 metų 
amžiaus arkivyskupas yra Kauno vys
kupijos apaštalinis administratorius ir 
Lietuvos vyskupų konferencijos pir
mininkas. Prieš porą mėnesių jis lan
kėsi Romoje ir kalbėjosi su popiežiu
mi.

Tuo pat laiku pranešta, kad kun. 
Juozas Preikšas yra pakeltas į vysku
pus sufraganus.

NAUJOS PAREIGOS 
KUN. J. ŠARAUSKUI

Čikagos arkivyskupas kardinolas Ber- 
bardin paskyrė lietuvį kunigą dr. Jurgį 
šarauską Čikagos arkivyskupijos ribose 
gyvenančių lietuvių sielovados direkto
rium. Tai pirmas atvejis, kad didžiojoje 
Čikagos arkivyskupijoje yra skiriamas 
specialus asmuo rūpintis vietos lietuvių 
sielovados reikalais. Kardinolas Bernar- 
din išreiškė viltį, kad kunigo šarausko pa 
skyrimas padės spręsti arkivyskupijoje 
lietuvių katalikų bendruomenės proble
mas. Naują paskyrimą gavęs 39 m. kun. 
Jurgis šarauskas ir toliau eis anksčiau 
turėtąsias pareigas — arkivyskupijos ku
rijos planavimo komisijoje ir Cicero šven 
to Antano lietuvių parapijos administrate 
riaus.

LATVIAI MINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lapkričio 18 d. Londone, Baden Powell 
House, Queens Gate, Latvijos Pasiuntiny
bės atstovo P. Reinhards kalba ir koncer 
tu buvo paminėta Latvijos 66 m. Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktis.

KAUNO NAMUDININKAI
Kas yra „namudininkas“? Nematytas 

paukštis, ar nusikaltėlis? Pasirodo, pagal 
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“, tai 
„asmuo dirbantis namie pagal verslinių 
artelių užsakymus“. Anksčiau tokius žmo 
nes vadindavome amatininkais.

Laisvame pasaulyje amatai yra skatina 
mi, o komunistų valdomuose kraštuose 
laisvi amatininkai yra nepageidaujami. To 
dėl atsirado „namudininkai“, t.y. amatinin 
kai, dirbantieji namie, bet ne pagal pri
vačių žmonių užsakymus. Jie dirba val
džios kontroliuojamoms artelėms. Pasiro 
do, kad kai kurie Kauno „namudininkai“ 
norėjo išvengti tos kontrolės, štai ką apie 
juos rašo TIESA (X.16):

— Grupė verslininkų, kuriuos milicija 
vadina valkatomis, sužinojo, jog Kaune 
galima pigiai įsigyti namų gamybos megz 
tinių. Vienas Kauno gyventojas už atitin
kamą atlyginimą sutiko padėti jiems su
pirkti iš namudininkų megztinių. Tokiu 
būdu tie „valkatos“ įsigijo per 6 tūkstan
čius megztinių, sumokėję už juos 52 tūks
tančius rublių. Pakrovę juos 'į sunkveži
mį, nuvežė į Saratovą, kur tikėjosi juos 
parduoti už 100 tūkstančių rublių. Bet biz 
nis jiems nepavyko: iš Lietuvos atvykusi 
milicija juos suėmė.

Paaiškėjo, kad tie patys verslininkai jau 
anksčiau Kaune buvo supirkę daugiau 
kaip 4 tūkstančius megztinių, ir juos par
davė Udmurtijos ir Totorijos respublikose.

Už šią „tarptautinę prekybą“ Lietuvos

ESTIJOS KOMJAUNUOLIŲ VADAS 
PABĖGO Į VAKARUS

Londono THE DAILY TELEGRAPH 
(XI.16) pranešė, kad iš Estijos pabėgo dar 
vienas estas. Jis yra Estijos komjaunimo 
sąjungos sekretoriaus pavaduotojas.

28 metų amžiaus Hillar Raig, dirbęs Sa 
ku vietovėje, pabėgo iš Estijos prieš dvi 
savaites, bet pabėgimą jis planavo jau dve 
jus metus. Jis pasakė:

„Buvau nepatenkintas laisvės stoka ir 
savo pareigomis, kurios vertė mane indok 
trinuoti estų jaunimą sovietiškai".

Jis pabėgo užsirašęs sovietų turistų eks 
kursi j on, kuri vyko 'į Helsinkį. Jis ten nu 
važiavo autobusu į Suomijos uostamiestį 
Turku, iš kur nuplaukė keleiviniu laivu į 
Švediją ir paprašė politinio prieglobsčio.

Jis negalėjo likti Suomijoje, nes to kraš 
to valdžia būtų išdavusi jį sovietams. Šuo 
mija turi su Sov. Sąjunga sutartį, pagal 
kurią privalo grąžinti kiekvieną sovietų 
pilietį, kokiu nors būdu nusikaltusį.

Pabėgimas iš Sov. Sąjungos, pagal to 
krašto 'įstatymus, yra didelis nusikaltimas. 
Ir,, jeigu sovietų valdžios įstaigos apkal
tina savo pilietį, tai niekam nevalia kalti
nimo patikrinti. Tokiu būdu Suomija pri
valo grąžinti į Sov. Sąjungą kiekvieną pa 
bėgėlį.

Panašiu būdu rugpjūčio mėnesį į Švedi 
ją pabėgo Estijos teisingumo ministerijos 
pareigūnas Valdo Randpere su žmona.

LENKAI NEUŽMIRŠTA

NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lenkų tauta lapkričio 11 d. labai pla
čiai atžymėjo 66-erių metų sukaktį nuo 
nepriklausomos Lenkijos valstybės atsta 
tymo po Pirmojo pasaulinio karo, pasibai
gus daugiau negu 120 metų trukusiai ca
rinės Rusijos priespaudai. Nors ši sukak
tis dabartinės valdžios nėra oficialiai mi
nima, lenkai savo iniciatyva kiekvienais 
metais ją atžymi, gausiai dalyvaudami už 
tėvynę rengiamose pamaldose. Tokios pa
maldos 'įvyko Varšuvoje, Krokuvoje, 
Gdanske ir daugelyje kitų miestų. Visur 
bažnyčios buvo perpildytos žmonių, ku
rių daugelis buvo užsisegę kaspinukus su 
tautinėmis spalvomis prie kurių dar bu
vo prisegtas juodas kaspinėlis gedulo žen 
klas dėl kunigo Popieluszko nužudymo. 
Daug žmonių buvo prisisegę ir laisvosios 
profesinės sąjungos „Solidarumas“ ženkliu 
kus. Varšuvoje ir Krokuvoje minios žmo 
nių, pamaldom pasibaigus, eisenoje nužy 
giavo prie Nežinomojo Kareivio kapo, 
kur padėjo gėlių puokštes, uždegė žvakes, 
sugiedojo religines giesmes ir patriotines 
dainas. Nors eisenos susidarė be valdžios 
leidimo, milicija niekur nesikišo. Tiktai 
Varšuvoje milicininkai neleido žmonėms 
susirinkti prie Adomo Mickevičiaus pamin 
klo.

PAVIJOS BURMISTRO PRAŠYMAS

Pavijos, šiaurės Italijoje, miesto burmis 
tras neseniai kreipėsi 'į Vilniaus miesto 
galvą, prašydamas padaryti visa, kas gali 
ma, kad popiežius Jonas Paulius II-sis ga
lėtų aplankyti Lietuvos sostinę Vilnių ir 
susitikti su Lietuvos katalikų bendruome 
ne. Pavia ir Vilnius, kaip žinoma, yra du 
susibroliavę miestai.

TSR aukščiausias teismas nuteisė „valka
tas“ tokiomis bausmėmis: I. Priedas gavo 
8 metų „priedą“, P. Feraris nubaustas 6 
metams laisvės atėmimo, A. Burdulis — 
6 metams, S. Priedas — 2 metams. Visų nu 
teistųjų turtas konfiskuotas.

Laikraštis rašo, kad namudininkų nu
megzti megztiniai dažniausiai būna paga
minti iš „pagrobtų“ ar kitaip neteisėtai įsi 
gytų siūlų. Jie būna pagaminti mezgimo 
mašinomis. Todėl dabar valdžia uždrau
dė namudininkams gaminti trikotažo dir
binius mašinomis. Taip pat uždrausta siū 
ti drabužius iš besiverčiančių namudiniais 
bei amatininkiškais verslais asmenų me
džiagos. Nusikaltę namudininkai gali bū
ti nubausti iki 4 metų laisvės atėmimo su 
turto konfiskavimu.

PAVARDŽIŲ RAŠYMAS

Vakarus yra pasiekusi Lietuvoje 1982 
metais pagaminta solistės Gražinos Apa- 
navičiūtės įdainuotų populiarių kūrinių 
plokštelė. Užsienio lietuvių spauda ir šiuo 
atveju reiškia nusistebėjimą plokštelės ap 
lanke lietuvės solistės vardo ir pavardės 
lotyniškomis raidėmis iškraipymu: solistė 
yra pristatoma kaip „Grazhina Apanavi- 
chiute“, matomai siekiant palengvinti ki
tataučiams solistės vardo ir pavardės iš
tarimą. Spauda pastebi, kad tokia foneti
nė pavardžių rašyba yra absurdiškas ru- 
sicizmas, nepateisinamai iškreipiantis lie
tuviškas pavardes. Lygiu būdu smarkiai 
klaidinantis yra ir kitataučių pavardžių su 
lietuvinimas. Sulietuvinant svetimas pa
vardes labai dažnai iš viso yra sunku su 
vokti, kaip jos yra rašomos originalia kai 
ba, o kartais jos yra visai nesuprantamos.

PASIŪLĖ ĮSILEISTI KOMISIJĄ

Didžiosios Britanijos atstovas Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių komisijoje, drauge 
su kai kurių kitų valstybių delegatais, pa
ragino Sovietų Sąjungą įsileisti tarptau
tinę psichiatrų ir juristų grupę, sudarant 
jai sąlygas ištirti, ar yra pagrįsti kaltini
mai, kad Sovietų Sąjungoje yra piktnau
džiaujama psichiatrijos mokslu. Sovietų 
vyriausybė visada atmetė tokius kaltini 
mus, laikydama juos šmeižikiškais, pažy
mėjo britų delegatas žmogaus teisių komi 
sijoje Sir Charles Evans, nors atrodo, kad 
gaunamos žinios apie piktnaudžiavimą psi 
chiatrijos mokslu Sovietų Sąjungoje yra 
patikimos ir teisingos. Vakarus pasiekia 
labai tikslios informacijos apie sveikų 
žmonių įkalinimą psichiatrinėse ligoninė
se politiniais motyvais. Tokiomis aplinky 
bėmis, pažymėjo britų delegatas, būtų nau 
dingą, kad tarptautinei psichiatrų ir juris 
tų grupei būtų leista nuvykti į Sovietų Są 
jungą ir aplankyti tuos politinius kalinius, 
apie kuriuos sakoma, kad jie yra kalina
mi psichiatrinėse ligoninėse. Britų dele
gato pasiūlymą parėmė Norvegijos, Pran
cūzijos, Kanados ir Federacinės Vokieti
jos atstovai.

Bulvių derlius
Daugelyje ūkių šiemet geriau negu per 

nai pasodino bulves, rūpestingiau jas pri
žiūrėjo, kruopščiau baigia sudoroti jų der 
lių. Negalutinais duomenimis, iš hektaro 
prikasama po 146 centnerius bulvių.

Deja, atskiri rajonai, ūkiai ir šiemet ne
pasiekė ryškesnės pažangos. Antai Plun
gės rajone šiemet iš hektaro prikasta vos 
po 110 centnerių bulvių.

Pagrindinės žemo bulvių derlingumo 
priežastys — blogai paruoštas dirvos, pa
žeista jų tręšimo organinėmis ir minerali 
nėmis trąšomis technologija, prastai pri
žiūrimi pasėliai. Daug nuostolių patiriama 
kasant bulves.

Tokią apžvalgą „Valstiečių laikraštyje“ 
padarė Žemės ūkio ministerijos vyr. agro 
ndmaš I. Mondeikis.

Portugalų komunistai Lietuvoje
Lietuvoje nuo spalio 23 d. viešėjo Portu 

galijos komunistų partijos delegacija. 
Svečius priėmė ir juos Lietuvoje lydėjo 
Sov. S-gos CK aparato atsakingas darbuo 
tojas O. Koškinas. Portugalų komunistai 
susipažino su Lietuvos ekonominiu ir so
cialiniu gyvenimu .

Delegaciją Lietuvoje priėmė užsienio ry 
šių skyriaus vedėjas M. Sadovskis.

Svečias iš Nikaragvos
Spalio mėn. Vilniuje viešėjo pirmą kar

tą svečias iš Nikaragvos L. Roča. Jis su
sitiko su rašytojų sąjungos valdybos pir
mininku A. Maldenių ir pirm, pavaduoto
ju A. Zurba.

Kauno klinika
šiame didžiuliame sveikatos komplekse 

kasmet gydosi apie 40 tūkstančių žmonių. 
Per metus atliekama per 15 tūkstančių su
dėtingų operacijų. Ligoninėje dirba 650 
gydytojų, apie 2000 medicinos seserų. Iš 
viso — daugiau kaip 3,5 tūkstančio dar
buotojų.

Įžymiausi gydytojai ir mokslininkai yra 
profesoriai J. Blužas, J. Brėdikis, A. Bau- 
binienė, E. Daktaravičienė, L. Klumbys, 
V. Sadauskas, O. Rinkevičienė ir kiti.

D. Kutkaitei taurė
Meninės gimnastikos taurę Volgograde 

laimėjo vilnietė Dalia Kutkaitė.

500 liaudies universitetų
Respublikos liaudies universitetų tary

bos pirmininkas ministras H. Zabulis pra
nešė, kad dabar Lietuvoje veikia beveik 
500 liaudies universitetų, kuriuose mokosi 
daugiau kaip 800 tūkstančių žmonių. Liau 
dies universitetų pedagogų kolektyvuose 
dirba daugiau kaip 30 tūkstančių moksli
nių, partinių, tarybinių, profsąjungų, ūki
nių vadovų, kultūros veikėjų. 2000 jų turi 
mokslinius laipsnius ir vardus.

Kur išteka benzinas?
„Valstiečių laikraščio“ duomenimis, šiuo 

metu Lietuvoje dirba per 50 tūkstančių 
traktorių, 11 tūkstančių javų kombainų, 24 
tūkstančiai krovininių mašinų.

Nusiskundžiama, kad neracionalus šios 
technikos panaudojimas atneša - šimtus 
tūkstančių rublių nuostolių,- Pernai žemės 
ūkyje sunaudota per pusę milijono . (teinu 
dizelinio kuro, apie pusketvirto šimto tūks 
tančių tonų benzino, apie tris šimtus tūks 
tančių tonų tepalų. Sutaupyto vieno pro
cento šio kiekio degalų (pakaktų visiems 
vieno rajono ūkiams pusei metų! Kurui ir 
tepalui ūkiai kasmet išleidžia 72 milijo
nus rublių.
žymi šernus

Kad medžiojant nebūtų iššaudoma per 
daug šernų, patelių, jas gaudo ir į ausis 
įsega ryškius, iš toli matomus ženklus. 
Tam tikslui naudojamos specialios šernų 
gaudyklės. šernai viliojami maistu, ku
ris padėtas gaudyklės viduje, šernai su
eina jon — tada gaudyklės durys užsida
ro.
Sabakino pažadai

„Valstiečių laikraščio“ Spyglyje rašoma:
— Daukšiagirio sodininkystės tarybinio 

ūkio centrinė Pakuonio gyvenvietė skendi 
purve. Iš kadaise buvusio asfalto beliko 
liūdnas prisiminimas — vandens sklidinos 
duobės. Ypač išmalta aikštė ties autobusų 
stotele. Keiksnoja vietos gyventojai, ne
patenkinti vairuotojai. Gadinama avalynė, 
daužomos mašinos.

Ūkio direktorius S. Grigaravičius ne kar 
tą dėl tos netvarkos kreipėsi į Prienų au
tokelių eksploatavimo linijinės valdybos 
viršininką V. Sabakiną. Ir gavo pažadus. 
Deja, tik pažadus.
Aptartas naujo korpuso projektas

Spalio 4 d. Lietuvos architektų sąjungo 
je buvo aptartas Druskininkų „Eglės“ sa
natorijos naujo korpuso su poliklinika pro 
jektas. Pranešimą padarė Kauno MSPI 
architektas A. Valinta. Diskusijas apiben 
drino architektų sąjungos valdybos pirmi 
ninkas A. Rasteika.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS TIK VIENAS ŠUOLIS
28. RUOŠIMASIS PIRMAJAI 

ŠVENTEI
1602 m. lapkričio 7 d. brevės forma duo 

tu dekretu pop. Klemensas VIII aiškiai ir 
atvirai pripažino karalaičiui Kazimierui 
šventojo garbę ir leido jį, kaip šventąjį, 
garbinti, — pradžioje tiktai Lenkijos ir 
Lietuvos valstybių ribose. Kan. Grigalius 
Svencickis tačiau dar nesiruošė grįžti i 
Lietuvą. Iš Vilniaus kapitulos aktų suži
nome, kad 1608 m. sausio 17 d. buvo nu
tarta paimti iš specialios kasos ir pasiųsti 
į Romą 400 lenkiškų auksinų — kaip ten 
sakoma — „palaimintojo Kazimiero kano
nizacijai užbaigti“. Šiandien gali būti ne
lengva suprasti, ar tai buvo didelė, ar ma 
ža pinigų suma. Bet užtenka tiktai prisi
minti ano meto 'įvairias kainas. Pvz., vie 
ną asmenį išlaikyti ištisus metus kaštuo
davo apie 30-40 auksinų. Rygoje už 4 
auksinus buvo galima nupirkti karvę; už 
rugių pūrą, į kurį tilpdavo 6 saikai arba 
apie 75 litrai, buvo galima gauti 23 gra
šius, t.y. apie tris ketvirtadalius vieno auk
sino, o už batų porą reikėjo mokėti pusę 
auksino (pig. V.V. Dorošenko, Myza i ry- 
nok, Ryga 1973, psl. 142 ir 180). Iš to ma 
tyti, kad kan. Svenciskiui skirtoji papil
domoji suma buvo gana stambi, didesnė 
net už tuos 300 .raudonų' auksinų, kuriuos 
kapitula jam davė, kai jis vyko į Romą.

Kam jam prireikė tiek pinigų? Pirmiau 
šia, reikėjo jam pačiam Romoje pragyven 
ti. Nes neužteko kelių mėnesių, o reikėjo 
dideliame, svetimame mieste išbūti beveik 
ištisus metus. Be to, kan. Svencickis pasi
rūpino išspausdinti Romoje, Karolio Vul- 
liettto spaustuvėje, šv. Kazimiero šventės 
maldas bei skaitymus brevijoriui ir šven
tės mišioms reikalingus tekstus, šie leidi
nėliai, apimą vienas ir antras po keturius 
spausdintus puslapius, buvo papuošti Jo
kūbo Lauro raižytu šv. Kazimiero paveiks 
lu, po kuriuo buvo įrašas: „šv. Kazimie
ras, karališkos Jogailaičių giminės, kara
liaus Kazimiero sūnus, Lenkijos bei Lie
tuvos princas ir patronas“. Tų liturginių 
tekstų reikėjo išspausdinti nemaža, kad 
jų užtektų visoms bažnyčioms Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Tai, be abejo, pareikalavo 
stambių išlaidų.

Bet daugiausia teko išleisti už Romoje 
pagamintą šv. Kazimiero vėliavą. Nuo ke
lių (šimtmečių buvo įsigalėjęs paprotys ka 
nonizacijos iškilmių procesijoje, prieky
je, nešti didžiulę vėliavą su šventuoju

Vincas Kazokas

MIRTIS IR GYVENIMAS
Ir taip labai norėjau augdamas gyventi — 
Net netikėjau, kad yra mirtis.
Gyventi, gyvent! — aidėjo mano žingsniai, 
Gyvent — galingu taktu daužėsi širdis.

Bet žmonės mirė — tolimi ir artimi.
Gal būt ir man teks vieną kart numirt,— 

galvojau. 
Tik ne dabar, tik ne dabar!
Išlikt, išlikt! Medžiu ar akmeniu,
Išlikti žodyje, darbe, kūryboj,
Išlikt aukoj, garbėj,
Ar busimųjų genčių kraujuje------------

Dabar — aš vertinu gyvenimą
Ir mirtį branginu, nes juodu —
Vienas ir tas pats,
Kaip pinigas, kur ženklas vienoj pusėj,
O kitoj — vertė.
Juk tik gyvenimas pagimdo mirtį,
Ir be mirties nėra gyvenimo.
Abu jie vienas ir tas pats,
Abu jie vienas ir tas pats,
Kurio dar neįvardijom------------  

skelbiamojo atvaizdu. Po iškilmių tą vėlia 
vą laikinai padėdavo šv. Petro bazilikos 
Švč. Sakramento koplyčioje, kol ją per- 
nešdavo į bažnyčią, kurioje būdavo šven 
čiamas kanonizuoto šventojo garbei tridie 
nis ar net ištisa oktava.

Šventojo vėliavai kanonizacijos metu 
imta teikti ypatingos reikšmės, sakoma, ipo 
to, kai, skelbiant šventuoju Krokuvos vys 
kūpą ir kankinį Stanislovą, įvykęs nuosta 
bus reiškinys. 1253 m. rugsėjo 17 d. pop. 
Inocentas IV Asyžiuje, vos tik buvo iš
taręs šventuoju skelbimo formulę ir dar 
tebesėdėjo savo soste, kai netikėtai ore pa 
sirodžiusi angelų nešama didžiulė purpuri 
nės spalvos vėliava, kurios centre spindė 
jo iškilmingais liturginiais rūbais apsiren 
gūsio vyskupo paveikslas. Tą vėliavą ma 
tę visi kanonizacijos iškilmių dalyviai. 
Nuo to laiko ir pradėta gaminti bei proce
sijoje iškilmingai nešti šventuoju skelbia
mąjį vaizduojančią vėliavą. Nors tokia vė
liava nebuvo ilš esmės būtina, bet savo di 
dingą ir iškilminga išvaizda patraukdavo 
visų dėmesį ir darydavo įspūdingesnę vi
są iškilmę. Ypač lenkams — o per juos ir 
lietuviams — ji tapo itin reikšminga, nes 
tai pats Dievas parodęs per šventojo Len
kijos globėjo kanonizaciją.

Kai kan. Svencickis vyko į Romą, buvo 
praėję vos 8 metai nuo iškilmių Amžina
jame Mieste, kurių metu tas pats popie
žius Klemensas VIII paskelbė šventuoju 
lenką domininkoną Jacintą (Jackų). Ka
nonizacijos iškilmėse 1594 m. balandžio 
17 d. dalyvavo ir karaliaus Zigmanto III 
Vazos pasiuntinys, Lęczycos vaivada, Sta
nislovas Minskis. Aišku, ir šiose iškilmė
se dominavo šv. Jacinto vėliava. Tą vasa
rą grįždamas į Lenkiją, S. Minskis parve
žė ir tą vėliavą. Jis pats ją nešė per Kro
kuvos miestą į Švč. Trejybės bažnyčią, 
kur nepaprastai iškilmingai, dalyvaujant 
daugybei žmonių, buvo atšvęsta naujo 
šventojo šventė.

Tas neseniai Lenkijos sostinėje praves
tas naujo šventojo sutikimas buvo pavyz
džiu ir Lietuvos sostinei, kuri ruošėsi pir
mą kartą švęsti savo dangiškąjį globėją. 
Į popiežiaus pasisakymą apie šv. Kazimie 
ro garbinimą žiūrėtą kaip į lygiareikšmę 
kanonizaciją (canonisatio aequipollens).

Lietuviu viltis
Tokia antrašte Anglijos katalikų laikra'š 

tis CATHOLIC HERALD (1984.IX.7) iš
spausdino savo bendradarbės Anna Phi
lips straipsnį, kuriuo primena, jog po šių 
metų šv. Kazimiero 500 metų sukakties, 
ateinančiais metais Lietuvos ir Lenkijos 
katalikai minės kito žymaus asmens 500 
metų mirties sukaktį. Kalba eina apie vie 
nuolį Mykolą Giedraitį, mirusį 1485 m. ge
gužės 4 dieną, Palaimintąjį nuo 1544 me
tų.

Kaip straipsnio autorė sako, Mykolas 
Giedraitis gimė XV 'šimtmečio pirmoje pu
sėje Giedraičiuose, kunigaikščio Giedrai
čio, Lietuvos didiko, šeimoje. Iš mažens 
buvo šlubas ir mažo ūgio, šalindamasis 
pasaulio tuštybių, įstojo į Bistricos vie
nuolyną. Pasižymėjo pamaldumu ir kito
mis dorybėmis, todėl vyresniųjų buvo pa
siųstas į Krokuvos universitetą, kur jis 
studijavo filosofiją. Po jo mirties, Mykolo 
Giedraičio kultas pradėjo plisti kaip Len 
kijoje, taip ir Lietuvoje. Buvo pripažinta, 
kad jis daug žmonių stebuklingai pagydęs 
ir todėl buvo pripažintas Palaimintuoju.

Giedraičiuose, jo gimtinėje, Mykolo Gie 
draičio mirties dieną, t.y. gegužės 4 dieną 

. būna atlaidai, į kuriuos suvažiuoja tikin
tieji iš visos Lietuvos, — sako Anna Phi-

I lips.

Apie „kanonizaciją“, kaip matėme, kalba 
ir kapitulos aktai, liečią kan. Svencickio 
misiją. Gal kaip tik, norint atsverti tik da 
linį iš Lietuvos atvežtų prašymų patenki
nimą, stengtųsi panaudoti kanonizacijoje 
įprastą vėliavą, kad ji padidintų šventojo 
garbei Vilniuje šventės iškilmingumą. 
Apie tai, kas ir kaip Romoje pagamino šią 
vėliavą, žinių neturime, bet, reikia many 
ti, kad viskas atlikta su popiežiaus kuri
jos žinia.

Yra šiek tiek žinių apie šv. Kazimiero 
vėliavos išorę. Ji buvusi 10 pėdų aukščio 
ir 5 pėdų pločio, raudono šilko, su aukso 
ir atlaso papuošimais ir kaspinais. Vėlia
vos viršūnėje spindėjęs sidabrinis kryžius; 
jos žemutinėje dalyje buvę išsiuvinėti ke
li herbai: pop. Klemenso VIII, Lenkijos 
karalystės, Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės, Vilniaus vyskupo ir Vilniaus kate
dros kapitulos. Vėliavos centrą užpildęs di 
delis šv. karalaičio Kazimiero paveikslas. 
Nepasakyta, ar buvo koks nors vaizdas 
antroje vėliavos pusėje. Kitais atvejais 
panašioje kanonizacijos iškilmėse nešamo 
je vėliavoje jos antroji pusė vaizduodavo 
pagrindinį šventojo užtarimu įvykusį ste 
buklą.

Kan. Svencickis į Vilnių sugrįžo 1603 
metų gegužės mėnesį. Atrodo, norėta tuo
jau čia atšvęsti pirmąją Lietuvos globė
jo šventę. Dar balandžio mėn. 22 d. kate
dros kapitula nutarė leisti jėzuitams i'š 
vieno kanauninko namų paimti 16 sijų 
arba balkių triumfo vartams statyti. Bet 
iškilmes teko atidėti net dvylika mėnesių. 
Svarbiausia priežastis, atrodo, buvo tais 
metais siaučianti maro epidemija. Vil
niaus jėzuitų 1603 metų pranešime sako
ma, kad „bijodami maro, daugelis ieško
jo saugesnės vietos, nes žiemos mėnesiais 
maras buvęs 'šiek tiek aprimęs, o vasarai 
įpusėjus ir einant į pabaigą, jis smarkiai 
paaštrėjo“ (Litterae Annuae... 1603, Dua- 
ci 1618, psl. 654). Taip pat ir kapitulos ak 
tuose tų metų rugpjūčio 29 d. pažymėta: 
„Vėl pasirodė maro epidemija“. Teko lauk 
ti geresnių dienų-, kol baigsis Dievo rykš
tė, ir oras bus patogus didelei šventei. 
Taip ir atėjo 1604 metų gegužės mėnuo.

Paulius Rabikauskas

Lenkijos dvasiškija, o ypač Krokuvos 
teologinės akademijos profesoriai stengia 
si išgarsinti Palaimintojo Mykolo kultą. 
Lenkijos katalikų laikraštis „Tygodnik Po 
wszechny" (VI.3) įdėjo T. Szymos ilgą 
straipsnį apie Palaimintąjį Mykolą. Tuo 
būdu siekiama paveikti popiežių Joną Pau 
lių II-jį, kad jis sukakties dieną patvirtin 
tų palaiminimą.

Anna Philips sako: „Galbūt Palaimin
tasis Mykolas padarys dar vieną stebuklą 
ir sudarys Šventajam Tėvui progą paga
liau aplankyti Lietuvą.“

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Filatelistų Draugijos Biuletenis LIETU
VA, Nr. 2-194. 1984 m.

Biuletenis apima filateliją ir kitas arti
mas sritis, leidžiamas 3 kartus metuose. 
Šį numerį redagavo J. Adomėnas ir A. Be
teška. Prenumeratos kaina 5 dol. Užsisaky 
ti šiuo adresu: A Žakas, 5723 S. Merrimac 
Ave., Chicago, IL 60638.

Kas norėtų užsisakyti Filatelistų D-jos 
Apžvalginį leidinį 1946-1981, prašomi 
kreiptis pas K. Rožanską, 3450 W. 62nd 
St., Chicago, IL 60629. USA. Leidinio kai
na 6 dol. (su persiuntimu).

JONO GUTAUSKO POEZIJA
Baltutis karstas beržo tošės
Visiems labai patiko.
Jeigu šakoj žaizda ir liko,
Berželis ošė kaip ir ošęs.

Visus, kuriuos mokėjom, 
Mes poterėlius sukalbėjom. 
Ir prašėme Dievulį brangų, 
Kad Jis priimtų jį į dangų.

(Vieversėlio laidotuvės)

Jonas Gutauskas eilėraščiais apgalvoja 
savo gyvenimą, apibūdina -gamtą, kalbasi 
su -Dievu Ir su draugais. -Gyvenimą jis 
priima iš Dievo rankų, į kurias per -mirtį 
sugrįš. Gamtos grožis ir paslaptingumas 
jį žavi: ąžuolai ir žvaigždės, kaip ‘ir kiti 
gamtos reiškiniai, jį nuo mažens lydi ir 
išlydės, laikui -atsiskirti atėjus.

Visai paprastai J. Gutauskas išreiškia 
didžiąsias tiesas: visatos kūrimą, Įsikūni
jimą, Dievo meilę žmogui. Tikėjimu re
miasi visas išorinis ir vidinis gyvenimas.

šios knygos pasaulis yra -vientisas: jo 
įvairios dalys susijusios, viena kitos įpra

JUNGTINIS KOMITETAS IR SANTALKA
SUSIPAŽINKIME SU PABALTIEČIŲ INSTITUCIJOMIS

Amerikos Lietuvių Taryba ir tolygios 
estų ir latvių institucijos sudaro Jungtinį 
Pabaltiečių Komitetą. Komitetas įsteigtas 
1961 metais. Jo uždavinys — daryti ben
drus žygius visų Jungtinių Amerikos Vai 
stijų pabaltiečių vardu, siekiant Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybių atsta 
tymo. Kaip ir Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTas), Latvių ir Estų Tarybos atstovau 
ja organizuotiems Amerikos lietuviams, 
latviams ir estams, ir kalba jų vardu.

Jungtinio Pabaltiečių Komiteto pirmi
ninkai keičiasi kas metai: pirmininkauja 
iš eilės vienas iš Amerikos pabaltiečių ta
rybų pirmininkų. Tarybų pirmininkai su
sirenka tik keletą kartų per metus, bet 
jų įgaliotiniai posėdžiauja labai dažnai. 
Komiteto būstinė — valstybės sostinė 
Washington, D.C.

Jau kuris laikas Jungtinis Pabaltiečių 
Komitetas turi savo samdomą nuolatinį 
tarnautoją, kurio paskirtis yra ne tik at
likti techniškus darbus, bet nuolat kontak 
tuoti JAV vyriausybės ir kongreso narius, 
sekti politiką, kad nepražiopsojus progos 
pagelbėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos lais 
vės siekimams. Amerikos Lietuvių Tary
bai prie Jungtinio Pabaltiečių Komiteto 
nuolat atstovauja prof. dr. J. Genys.

Jungtinis Pabaltiečių Komitetas nuo pat 
jo įsisteigimo rūpinosi Pabaltijo valstybių 
misijų tęstinumu ir finansavimu, teikia in 
formaciją ir susitinka su vyriausybės ir 
kongreso nariais, ruošia memorandumus, 
reaguoja į įvairius represinius ėjimus oku 
puotoj Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, tuoj 
pat informuodami JAV vyriausybės ir 
Kongreso atstovus bei spaudą.

Su Jungtiniu Pabaltiečių Komitetu ne- 
maišytina Los Angeles mieste veikianti 
Pabaltiečių Lyga, kuri pačioj pradžioj iš
ėjo su labai dideliais užsiangažavimais, ir 
pagal J. Kojelio informaciją „Drauge“, tu
rėjo ambicijų, kartu su samdyta ameri
kiečių firma, perimti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvinimo darbus. Priėš tokią tak
tiką pasisakius beveik visai organizuotai 
lietuvių išeivijai ir spaudai, lyga paėmė 
siauresnę liniją ir vietos sąlygomis atlieka 
eilę darbų, ypač kas liečia pavergto Pa
baltijo bylos garsinimą. Iš antros pusės, 
vardų panašumas įnešė tam tikro sąmy
šio ir nesusiklausymo pabaltiečių veikloje. 
Kas liečia kitataučius, visada reikia kal
bėti vienu balsu. Vieninga veikla visur la 
biau pageidaujama ir labiau naši.

Pasauliniu mastu pabaltiečiai turi kitą

sminamos bei išryškinamos. Skaitome ku
nigo maldas, dainas, -atsisveikinimą.

(Marija Stankus-Saulaitė)

TIK VIENAS ŠUOLIS. Jonas Gutauskas. 
74 eilėraščių rinkinys. 90 psl. Viršelis ir 
iliustracijos sesers Mercedes. Spausdino 
„Tėviškės Žiburiai“. Toronte. 1984 m.

«*•
Kun. dr. Jonas Gutauskas gimė 1906 

m. Ukmergės- aps-k. Baigė Vytauto Didžio
jo -universiteto Kaune teologijos-filosofi
jos fakultetą 1932 m., teologijos licencia
to laipsni; -gavo 1933 m., teologijos dakta
ro — 1940 m., Lavalio universitete Kve
beke gavo -pedagogikos daktaro laipsnį 
195'3 m.

Knygų -leidyklos „Krikščionis gyveni
me“ pradininkas ir pirmasis pirmininkas. 
Autorius šių knygų: Dangaus tarnyboje, 
Didysis svečias, Vaiko Dievas ir religija, 
Religinė pedagogika (rankraštyje), Dievo 
v-ai'kas, Dievas šiandieną. Krikščionybė 
Lietuvoje, Didžiųjų Bendrijos Tėvų min
tys.

organizaciją, kuri vadinasi Pasaulinė Pa
baltiečių Santalka. Pasaulinę Pabaltiečių 
Santalką sudaro Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, Pasaulio Latvių Fe 
deracija ir Pasaulio Estų Sąjunga. Santal
ka tvarkosi panašiai kaip ir Jungtinis Pa
baltiečių Komitetas. Pirmininkai keičiasi 
kas metai, i'š eilės pirmininkaujant VLI- 
Ko, Latvių Federacijos ir Estų Sąjungos 
pirmininkams. Kaip prisimenam, Europos 
Parlamentui priėmus estams, latviams ir 
lietuviams palankią rezoliuciją, tuo laiku 
Pasaulio Baltų Santalkai pirmininkavo 
VLIKo pirm. dr. Kazys Bobelis ir EP pa
dėkojo parlamentarams visų pabaltiečių 
vardu. Kai kas daro VLIKui priekaištų, 
nes nei latviai nei estai neturi tolygios or 
ganizacijos. VLIKo valdyba ir Taryba ma
no, kad kalbant viso Pabaltijo vardu, kai 
bama svaresniu balsu. VLIKas visada tu 
ri okupuotos Lietuvos interesus pirmoj vie 
toj.

1985 m. sueina dešimt metų sukaktis 
nuo Helsinkio Baigminio Akto pasirašy
mo. Pasaulinė Baltų Santalka rengiasi šią 
sukaktį atitinkamai paminėti. Kopenhagoj 
bus teisiama Sovietų Rusija už žmogaus 
teisių pažeidimus. Europoj vyks pabaltie
čių demonstracijos ir bus organizuojamas 
pabaltiečių jaunimo Laisvės Žygis — eks 
kursija laivu Baltijos jūroje.

(LKDSB)

DAR VIENA PREMIJA J. GLIAUDAI

Lietuvių rašytojų draugija šiemetinę 
Aloyzo Barono 500 dol. premiją novelei 
paskyrė Jurgiui Gliaudai už novelę „La
birinte“. Premijai paskirti komisiją su
darė dr. M. Girniuvienė, St. Santvaras ir 
A. Gustaitis.

Los Angeles mieste gyvenantis autorius 
J. Gliaudą parašė romaną „Baltos vėlia
vos“, kurį išleido Nidos Knygų Klubas.

Novelė „Labirinte“ yra šeštoji premi
jos susilaukusi J. Gliaudos novelė. Kitos 
premijomis įvertintos jo novelės buvo 
šios: Lošėjų ratelis, šalia milžinų, žaizdre, 
Garbės vartai ir Kamerinė muzika. A. Ba 
rono premijos mecenatas dr. Zigmas Brin 
kis taip pat gyvena Los Angeles mieste.

Šiuo metu Nidos Knygų Klubas yra 
spaudai paruošęs J. Gliaudos istorinį ro
maną „Ganytojas ir vilkai“ ir spaudai ruo 
šia jo novelių rinkinį angliškai.

JIS GYVENO LIETUVAI
SU POETU VINCU KAZOKU ATSISVEIKINANT

Spalio 30 d. vakare Sydnejuje pasklido žinia: mirė „Mūsų 
Pastogės“ redaktorius Vincas Kazokas, žinia šalta ir skaudi 
savo nebeatšaukiamumu. Tuojau visos lietuvių kolonijos Aus
tralijoje pajuto, kad nustojome ypatingo žmogaus, kuris vieno
kiu ar kitokiu būdu buvo palietęs visų lietuvių gyvenimą.

Šių metų sausio viduryje jam suėjo 65 metai — laikas pa
sitraukti j užtarnautą poilsį. Vincas Kazokas jautė, kad lietu
viui kultūrininkui Australijoje pensijos laiko nėra, kad dvasiniai 
įsipareigojimai galioja iki mirties. Jis neieškojo poilsio. Ir mirė 
jis kaip kareivis poste, iki paskutinės minutės rūpindamasis „Mū 
sų Pastogės“ naujo numerio paruošimu.

Redaktorius Vincas Kazokas Australijos lietuviams buvo 
likiminis žmogus, dirbęs taip pat likiminėse, ypatingose sąlygose, 
kuriose jis neturėjo konkurento, ar gal, teisingiau pasakius, sau 
lygaus bendražygio. Metų metais dirbdamas AL Bendruomenės 
vadovybės įvairiuose postuose — Krašto Valdyboje, Kultūros 
Taryboje, Krašto Taryboje, Lietuvių Dienų rengimo komitetuose 
— ir per 20 metų redaguodamas „Mūsų Pastogę“, jis turėjo pa
stovią galimybę, kaip nė vienas kitas, veikti lietuviškąją visuo
menę savo būdu ir ant jos dėti savo kazokiškąjį antspaudą. Ne 
visi norėjo būti taip antspauduojami. Dėl to mūsų viešąją opini
ją momentais blaškė skaudžios konvulsijos, kurios vieningumo 
prasme buvo pragaištingos, bet, iš kitos pusės žiūrint, buvo gal 

ir naudingos, nes jos neleido lietuviškajai visuomenei saldžiai, 
be rūpesčių užmigti. Vincas Kazokas tikėjo — geriau sujudimai 
ir verpetai negu tyla ir ramios seklumos. Bet tie verpetai jį patį 
skaudžiai žeidė. Artimesnieji tik jautė, kaip jis savyje kentėjo 
titaniškai vienišas, bet savyje užsisklendęs ir nepajudinamas.

Mes dar stovime per arti prie įvykių ir aplinkybių, supusių 
Vinco Kazoko tautinę ir žurnalistinę veiklą, kad galėtume dar
bais turtingą jo gyvenimą ir asmenį deramai, teisingai ir nešališ
kai įvertinti. Bet jau šiandien galime pasakyti, kad jo pėdsakai 
Australijos lietuvių kultūros istorijoje pasiliks neišdildomi, nes 
jie praminti vadovaujantis meile lietuvių tautai ir pilnutiniu už
siangažavimu lietuvybei. Esmėje ,Mūsų Pastoge* buvo jo, nesvar 
bu kas rašėsi jos leidėju. Jis buvo AL Bendruomenės gyvoji dva
sia, visus skatinusi prie tautinių darbų, ieškojusi lietuviškos vei
klos naujų kelių ir dėjusi pastangas, kad neužželtų ir senieji tradi 
ciniai keliai. Laikmetis, kada velionis redagavo „Mūsų Pastogę“, 
pasiliks AL Bendruomenės istorijoje kaip ypatingoji Vinco Ka
zoko era, kuriai lygios jau nebus.

Poeto Vinco Kazoko mokslo keliai ir jo kūrybiniai atsieki- 
mai Lietuvoje ir Vokietijoje yra gerai dokumentuoti Lietuvių 
enciklopedijos XI tome ir leidinyje „Plunksna ir žodis“. To čia 
aš nekartosiu. Į Australiją atvyko 1949 metais jau su pripažin
tu poeto rašytojo vardu, studijavęs Vytauto Didžiojo (Kaune), 

Vilniaus ir Tuebingeno universitetuose, pačiame intelektualinių 
pajėgų žydėjime. Tais pačiais metais (1949) Antanas Baužė bu
vo pradėjęs leisti „Mūsų Pastogę“. Jos birželio mėn. 29 d. nu
meryje (Nr.23) pasirodė pirmasis Vinco Kazoko straipsnis. Taip 
prasidėjo jo „australiškoji“ biografija. O toliau jau beveik kiek
viename laikraščio numeryje švietė jo poezija, beletristinė kūry
ba, publicistika, filosofinių ir patriotinių paskaitų ir kalbų teks
tai. Tais pačiais 1949 m. jis Sydnejuje Tautos šventės — Rugsė
jo 8 — minėjime skaitė pirmąją Australijoje paskaitą. Taip bu
vo nubrėžtos gairės, rodančios, kad jis lietuvybės misiją kaip 
lietuvis patriotas vykdys žodžiu ir plunksna. Jis ėjo ir veikė vi
sur, kur jį šaukė tėvynės Lietuvos balsas, kur jį vedė jo neatšau
kiamas įsipareigojimas savo tautai ir gimtajai žemei.

Į redaktoriaus postą Vincas Kazokas atėjo, kai „Mūsų Pa
stogė“ jau seniai buvo „suvalstybinta“ — perimta AL Bendruo
menės — ir kai per 9 metus nuo to perėmimo trys redaktoriai 
buvo jau suklupę. Aš manau, kad Vincas Kazokas gerai žinojo 
į kokią ugnį eina, bet nepabūgo darbo naštos ir rūpesčių krūvio. 
Jis tapo redaktorium idealizmo vedamas, gerai žinodamas, kad 
kas savaitę, išleidžiant naują laikraščio numerį, reikės jam stoti 
visuomenės akivaizdon ir patirti kritikos girnas, kad veikti ir 
apsispręsti, ką laikraštyje spausdinti, dažniausiai reikės pačiam 
vienam, o atskaitomybę už savo sprendimus reikės duoti visiems. 
Dabar, žvelgdamas į praeitį ir apsvarstydamas, kas su laikraščiu 
ir dėl laikraščio buvo daroma, drįstu manyti, kad mažiau šird- 
graužos būtų patyręs velionis redaktorius ir mes visi, jei laikraš
tis būtų buvęs ne mistinėm sąvokom apgaubtos Bendruomenės, 
bet privačiose rankose.

Vinco Kazoko redaguoto bendruomenės laikraščio kom-
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LAISVASIS UNIVERSITETAS
UKRAINIEČIU KULTŪRINIO GYVENIMO CENTRAS MUENCHENE

LAISVASIS UNIVERSITETAS 20 METŲ

Praėjusių metų pabaigoj Ukrainiečių 
Laisvojo Universiteto Muenchene rekto
riui prof. Dr. Wolodymyr Ja-niw sukako 
75 m. amžiaus. Jo gyvenimo kelyje — gi
męs 1908 m. Lemberge (Lvive), Ukrainoje, 
atsispindi dėl savo kultūrinės laisvės kovo 
jančios ukrainiečių tautos likimas. Nuo 
1946 m. jis su šiuo universitetu tampriai 
susijęs. Jo rektorium jis buvo paskirtas 
1968 m.

šalia Ukrainiečių Katalikų Universiteto 
Romoje, Muenchene Laisvasis Ukrainie
čių Universitetas yra žymus ukrainiečių 
kultūrinio gyvenimo centras laisvame pa
saulyje. IdeologilĖkai'partiniai nesusiriėlu- 
si ži aukštoji mokykla yra tartum atsvara 
valdžios diriguojamiems universitetams 
bolševikinėje sistemoje, šis Laisvasis Uk
rainiečių Universitetas tęsia ukrainiečių 
laisvojo mokslo ir tyrimo tradicijas toliau, 
kurio filosofijos ir teisių-ekonomikos fakul 
tetai studijas skiria ne vien specifiškai uk 
rainietiškoms problemoms, bet platesne 
prasme savo tyrimus skiria ir rytų ir vi
durio Europos kultūrai bei istorijai.

Be visokeriopo aktyvumo Laisvasis Uk
rainiečių Universitetas ypatingą dėmesį 
skiria ukrainiečių filologijai, literatūrai 
ir neklastotai istorijai. Oficialiai versijai 
apie „bendrą didžiarusių istoriją visų So
vietų Sąjungos tautų“ —laisvasis mokslas 
vakaruose priešpastato savistovį ukrainie 
čių tautos istorinį išsivystymą. Jei ukrai
niečių kalbos slopinimas viešajame gyve
nime ir mokslo veikaluose jau cailstinėje 
Rusijoje (1863-1876 m.) buvo be atodai-

KOVOJE PRIEŠ TAUTOS RUSINIMĄ

ros vedamas, Sovietų Sąjungoje rusinimo 
politika dar griežčiau vykdoma. Ukrainie 
čių būk'štavimus, kad ilgainiui ukrainiečių 
tauta vis stiprėj antienos nutautinimo ant
puoliams neatsilaikys ir taps jų auka re
mia ir faktas, kad iš 50 milijonų Ukrainos 
Socialistinės Respublikos gyventojų apie 
11 milijonų yra neukrainiečiai.

Apie 2 milijonai ukrainiečių gyvena iš
eivijoje — išsisklaidę visame pasaulyje. 
Didelis emigrantų solidarumo jausmas ri 
ša visus, nežiūrint įvairios pelitinės orien 
tac'ijos, bendrame laisvės siekime. Visas 
ukrainiečių organiizaicijfas 'užsienyje riša 
Pasaulinis laisvųjų ukrainiečių Kongre
sas, kas akivaizdžiai atsispindi visose 
mokslinėse institucijose. Laisvajame Uk
rainiečių Universitete Muenchene 1971- 
1982 metų laikotarpyje studijavo 1420 
studentų iš 17 kraštų: 932 studentai iš 
Europos, 488 iš 5 užjūrio kraštų, iš kurių 
310 iš Amerikos, 136 iš Kanados ir 32 iš 
Australijos.

Esant nepastoviam Ukrainos istorijos 
vystimuisi ir universitetų reikalai vystėsi 
nepastoviai. Pirmieji ukrainiečių aukštų
jų mokyklų kursai buvo Austrijos impera 
torės Marijos Teresijos 1784 m., pirma 
Vienoje, vėliau Lemberge/Lvive įkurti. 
Prisimintina, kad po pirmojo Lietuvos-Len 
kijos padalinimo 1772 m., kai kurie Ukrai 
nos kraštai (Galicija, Bukovina, Karpatų 
Ukraina) atiteko Austrijai. (Po nepavyta 
šių ukrainiečių laisvės kovų (1917-20 
m,) ir norint išvengti bolševikinio reži
mo įtakos mokslo .srityje, 1921 metais Vie 

noje buvo įsteigtas Laisvasis Ukrainiečių 
Universitetas.

Dunojaus Monarchijos sostinė Viena uk 
rainiečių Intelektualiniam elitui buvo la
bai patraukli. Ukrainiečių koloniją Vieno 
je 1915-16 metais sudarė maždaug 15.000 
asmenų.

Dėl nepalankių ekonominių sąlygų Vie
noje ir po I Didžiojo Karo susikūrusios 
Čekoslovakijos respublikos ir jos preziden 
to ir filosofo Tomo Masaryko nepaprastai 
palankaus nusistatymo ukrainiečių kul
tūros reikalams, Laisvasis Ukrainiečių 
Universitetas iš Vienos buvo perkeltas į 
Prahą, kurioje tada buvo maždaug 70.000 
ukrainiečių emigrantų, dalinai ir liekanos 
ukrainiečių armijos. Palankus universite
to vystymasis, baigiantis II Pasauliniam 
Karui ir Prahą užėmus Raudonajai armi 
jai, buvo staiga nutrauktas. Betarpiai po 
karo pabaigos Muenchene formavosi nau 
ja universiteto užuomazga ir jau vėlyvą 
1945 metų rudenį labai sunkiose sąlygose 
Ukrainiečių Laisvasis Universitetas prade 
jo mokslą, šiandien Muenchene universi
tete studijuoja jau buvusių studentų pali
kuonys ar tai studijų papildymui ar spe
cialiems kursams.

Dėka didelės Ukrainiečių Katalikų Baž 
nyčios Patriarcho Kardinolo Josyf Slipyj 
paramos (jis 18 metų Sovietų Sąjungoje 
buvo įkalintas, šiais metais mirė Romoje), 
Muenchene, Pienzenauer Str. 15, 1974 me 
tais universitetui buvo įgyti nuosavi rū
mai. Universiteto biblioteką dabar sudaro 
12.000 tomų. Bavarijos Vyriausybės de
kretu ši aukštoji mokykla 1950 metais bu 
vo pripažinta kaip privatus universitetas 
su akademinėmis teisėmis.

Ukrainiečių mokslo, darbo ir šalpos ben 
druomenės, kuriai universitetas nuo 1962 
metų priklauso, 20 metų sukakties šven-

TARPTAUTINĖS AMNESTIJOS 
PRANEŠIMAS

Tarptautinė Amnestijas organizacija spa 
lio 25 d. paskelbė savo metinį pranešimą 
apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje. Be
veik keturių, šimtų puslapių knygoje yra 
apžvelgiama žmogaus teisių padėtis 117- 
je pasaulio krialštų. Kaip pabrėžiama kny
gos įžangoje, iš raporto paaiškėja, kad 
dar labai daugelyje pasaulio kraštų yra 
grubiai ir pastoviai pažeidžiamos pagrin
dinės žmogaus teisės, yra vykdoma mir
ties bausmė, žmonės yra kankinami, kali
nami koncentracijos stovyklose, režimų 
priešininkai yra internuojami į psichia
trines ligonines, kuriose įvairiais sveika
tai žalingais vaistais yra siekiama sunai
kinti kalinių asmenybę. Amnestijos orga 
nizacijos raporte iškeliami įvairiuose kraš 
tuose vykdomi žmogaus teisių gynėjų per
sekiojimai, jų įkalinimai ir nuteisimai sun 
kiomis kalėjimo bausmėmis. Tokiais per
sekiojimais, pažymima raporte, ne tiktai 
yra siekiama nutildyti žmogaus teisių gy 
nėjus, bet yra taip pat grubiai slopinama 
įsitikinimų laisvė. Maža to, Žmogaus tei
sių pažeidimus iškeliantys asmenys yra 
baudžiami kaip kriminalistai. Amnestijos 
organizacijos pranešime yra 1983 metų 
duomenys.

tės proga, kuri įvyko 1982 m. gruodžio 3 
d., Bavarijos Mokslų Akademijoje, Bavari 
jos ministras pirmininkas Franz Josef 
Strauss savo sveikinimo žodyje pabrėžė 
Bavarijos vyriausybės nusistatymą užsie
nyje gyvuojantį ukrainiečių tautos kultū
ros židinį visomis išgalėmis remti.

Iš vokiečių kalbos laisvai vertė
Luebeckietis

NAUJI PABĖGĖLIAI
Vos keliom dienom praėjus po to, kai 

Švedijoje politinio prieglobsčio pasiprašė 
garsėjantis sovietų mokslininkas, 38 metų 
chemijos specialistas Andrei Volosov, Is
panijoje laisvę pasirinko 21 metų sovietų 
žurnalistas Andrei Solomin. Mokslininkas 
Švedijoje pažymėjo, kad ryžosi pasitrauk 
ti į Vakarus dėl laisvės stokos sovietų 
mokslo pasaulyje, o žurnalistas Ispanijo
je pareiškė, kad spaudos laisvės užgniauži 
mas Sovietų Sąjungoje jį paskatino likti 
Vakaruose. Pabėgimui į laisvę Vakaruose 
abu sovietai pasinaudojo turistinėmis ke
lionėmis, kurios jiems buvo pasiūlytos 
kaip patikimiems asmenims, gerai dirban 
tiems savo specialybėse.

PASITRAUKĖ MILIJONAS
1955-83 metų laikotarpyje milijonas žmo 

nių, Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui 
tarpininkaujant, iš komunistu, valdomų 
Centro ir Rytų Europos kraštų pasitraukė 
į Federacinę Vokietiją, susijungdami su 
čia gyvenančiais savo artimaisiais. Dau
giausiai emigrantų į Federacinę Vokietiją 
atvyko iš Lenkijos — beveik septyni šim
tai tūkstančių, ir iš Rumunijos beveik 150 
tūkstančių. Tarptautinis Raudonasis Kry
žius dabar ieško daugiau negu dviejų šim 
tų tūkstančių vokiečių karių, kurie dingo 
be žinios Antrojo pasaulinio karo metu. 
Taip pat karo metu dingusių daugelio ci
vilių gyventojų likimas vis dar nėra žino
mas. Raudonasis Kryžius tebevykdo jų pa 
ieškojimus.

PASKENDUOLIAI
Per devynis mėnesius Lietuvos vandens 

telkiniuose šiais metais nuskendo 260 su
augusiųjų ir 80 vaikų. Praėjusiais metais: 
suaugusiųjų — 274, vaikų — 104.

S&aityteju taukai
PATARIMAI REDAKCIJAI DĖL 

ŠVENTO KAZIMIERO

Atrodo, kad Europos Lietuvio redakcija 
turi bėdos su „Šventu Kazimieru“. Kai 
kieno nuomone, Europos Lietuvis perdaug 
rašąs apie Šventą Kazimierą. Esą, dar ko 
gero ir pats laikraštis pasidarysiąs šventas 
ir šaltiniui duoną atimsiąs.

Kas dėl to kaltas? štai, ir daugiau yra 
lietuvių, nešiojančių Kazimiero vardą. Nie 
kas nieko neturėtų prieš, jei Europos Lie 
tuvis ir apie juos rašytų, — žinoma, jei 
yra ką rašyti. Visa bėda, kad anas, apie 
kurį dabar Europos Lietuvis tiek rašo, yra 
šventas. Būtų jis nešventas, tai tada apie 
jį būtų galima rašyti metus, ir tai niekam 
nekristų į akis. Tačiau vos tik atsiversi 
Europos Lietuvį — tai tau ir va: Šventas 
Kazimieras.

Ką už tai reikia kaltinti? Vargu ar aną 
Kazimierą. Jis prieš penkis šimtus metų 
tikriausiai negalėjo pramatyti, kad pa
teks į Europos Lietuvį ir tuo redakcijai 
bėdos padarys. Juk negi jis galėjo jau ta
da žinoti, kad popiežius dėl jo Šv. (ir vėl 
tas žodis „šventas“) Petro bazilikoje su
ruoš tokias iškilmes, kokių nei patys lie
tuviai nesitikėjo, — ir tuo dar daugiau gar 
sins Lietuvos vardą? Negi anas Kazimie
ras galėjo pramatyti, kad popiežius dėl jo 
ir 'į Lietuvą norės važiuoti, ir kad jo ne
įsileis dėl to, kadangi popiežius jau Len
kijoje buvo gana iškados padaręs. Dar ko 
gero susikurs kokia solidarnoščstva (per
skaičius gerai atsikvėpti!) ir Lietuvoje. 
Jaruzelskis su ja sunkiai dorojasi. Kam 
tokių bėdų linkėti dar ir draugams Lie
tuvoje.

Šitų dalykų šventasis Kazimieras tik
riausiai nebuvo pramatęs. Nė to, kad Eu
ropos Lietuvis apie jį rašys. O tie aprašy 
mai Europos Lietuvy savotiški: Šventasis 
nei Valstybės iždo neišeikvojo, nei jis 
nieko neapvogė ar šiaip apstatė, nei nieko 

neužmušė. Būtų padaręs panašių zbitkų 
— tai šiandien visi linkėtume Europos Lie 
tuviui: tik rašyk galimai daugiau, kad ir 
kelis metus, nes labai įdomu pasiskaityti.

Tik kitas klausimas, ar popiežius dėl 
tokio Kazimiero tokias iškilmes būtų Vati 
kane organizavęs ir Lietuvių vardą garsi
nęs, — ar jis dėl tokio Kazimiero būtų 
bandęs ir Lietuvon važiuoti. Čia jau kyla 
rimtų abejonių. Būtų gerai, kad kas nors 
imtų ir popiežių paklaustų: ką jis tokiu 
atveju būtų daręs. Tada bent jau būtu
me tikri, ir abejonės būtų pašalintos.

Taigi, kaip sakyta, Švento Kazimiero 
kaltinti negalima. Kalta yra Europos Lie
tuvio redakcija: kam ji prie ano Kazimie 
ro tą žodį „šventasis“ deda. Nubrauktų tą 
žodelį, tai tie straipsniai niekam į akis ne
kristų. Kaip ir pats Kazimieras, jei nebūt 
buvęs šventas.

B. Pamuštpentis

AR LITUANICA BUVO PAŠAUTA?

Š.m. liepos 14 d. Manchesterio lietuvių 
klube skaičiau paskaitą apie lakūnus Da 
rių ir Girėną ir parašiau korespondenciją 
į „Europos Lietuvi“. Kanadoje išeinantis 
savaitraštis TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI Nr. 34 
įsidėjo korespondencijos ištrauką ir prie 
jos pridėjo tokį komentarą: —

„...„Europos Lietuvyje“ rašoma, kad 
jam (man) pavyko įrodyti „Lituanicos“ 
pašovimą. Iš tikrųjų tai yra savo laiku 
plačiai pasklidę gandai, kurių negalėjo įro 
dyti net ekspertų komisijos. Kaltė grei
čiausiai tenka altimetru vadinamam aukš 
čio matuokliui, veikiančiam pagal oro 
spaudimą. Jį turi reguliuoti patys lakūnai. 
Kadangi jie neturėjo nei radijo siųstuvo, 
nei priimtuvo, aukščio matuoklis buvo nu 
statytas pagal oro spaudimo duomenis 
Niujorke. Jie visiškai pasikeitė, patekus 
į audrą virš R. Vokietijos. Naujų oro spau 
dimo duomenų lakūnai negalėjo gauti. Niu 

jorke nustatytas matuoklis galėjo rodyti 
gerokai didesnį aukštį, kai „Lituanica“ 
nakties metu jau skrido virš medžių vir
šūnių“. Bet, kad taip buvo tikrai, jokių 
įrodymų nėra.

Taigi teigiama, kad to negalėjo įrodyti 
ir ekspertų komisijos, kurios buvo trys: 
viena ištirti lėktuvui, kitos dvi ištirti la
kūnų kūnams. O tos komisijos kaip tik 
ir ‘įrodė, kad lėktuvas ir lakūnai buvo pa 
.šauti. Štai ką rašo „TECHNIKOS ŽO
DŽIO“ Nr. 2 leidinyje, išleisto Dariaus ir 
Girėno 50 m. jubiliejaus proga Čikagoje, 
1983 m. Paduodu kelias ištraukas.

Ten pradžioje rašoma, kad vokiečiu ir 
prancūzų spauda skelbė tokias žinias: 1. 
Netoli Soldino esančios koncentracijos sto 
vykios sargybiniai „Lituanicą“ pašovė per 
klaidą, manydami, kad lenki; lėktuvas 
skrenda į Vokietiją; 2. Tokios kalbos ėjo 
Berlyno diplomatiniuose sluoksniuose; 3. 
Soldino apylinkėse žuvo jau penki lėktų 
vai; 4. Dariaus ir Girėno kūnuose buvo 
rastos kulkos.

Bet Lietuvos žinių agentūra ELTA tas 
žinias paneigė ir paskelbė, kad jie nebu
vo pašauti ir jų kūnuose kulkų nerasta. 
Tačiau „Lituanicos“ nelaimės priežastis 
nustatyti komisijos pirmininkas A. Gus
taitis, apžiūrėjęs lėktuvo liekanas, rado 
kulkosvaidžio kulkų žymes ir pasakė ki
tiems, ir prašė niekam apie tai nepasako
ti. Kitas tautietis (pavardė nepaskelbta) 
tvirtino, kad tuoj po to, kai tik „Lituani
cos“ liekanos buvo padėtos Vytauto Di
džiojo muziejuje, jis slaptai jas apžiūrėjo 
ir rado, kad buvo peršautas kuro bakas.

Dariaus ir Girėno kūnus skrodė, sudė
jo ir balzamavo Vytauto Didžiojo univer 
siteto profesoriai Jurgis Žilinskas ir Ka
zys Oželis, kurie rado neabejotino smurto 
žymių. Jie Dariaus lavono kojoje aptiko 
iš vienos pusės mažą skylutę, kokią palie
ka pralindusi kulka, kitoje pusėje buvo 
kulkos išlėkimui būdingas trikampis — 
odos perpiešimas. Pasišaukęs juos, prezi
dentas Antanas Smetona, įsakė nutylėti 
faktą apie kulkų radimą. Girdi, Dariaus ir 
Girėno neprikelsim, o Vokietija grasina 

paspausti Lietuvą ekonomiškai ir politiš
kai ir žada nepirkti Lietuvos produktų. 
Tuomet Lietuvai Vokietijos rinka buvo la 
bai svarbi. Profesorius Žilinskas jau Ame
rikoje pasakojo apie tą įvykį keliems as
menims ir pridūrė: „Dabar jau galima ir 
netylėti, nes nėra kas saisto tą įsipareigo 
jimą — nėra naciškos Vokietijos, nepri
klausomos Lietuvos nei prezidento „reika 
lavusio to įsipareigojimo“. Dar Lietuvoje 
profesoriai Žilinskas ir Oželis tą paslaptį 
atskleidė keliems savo bičiuliams, bet pra 
šė tylėti. Kauno medicinos instituto teisi
nės medicinos katedros vedėjas dr. Jonas 
Nainys ir kiti iš naujo tyrinėjo ir protoko 
le 'įrašė, kad Darius ir Girėnas buvo pa
šauti.

Šio straipsnio autorius Petras Jurgėla 
išvadoje rašo: „Paminėti faktai liudija, 
kad „Lituanica" buvo per klaidą pašauta 
vokiečių konsentracijos stovyklos sargy
binių — tuo labiau, kad apie šio Ameri
kos lėktuvo skridimą per Vokietiją nebu
vo vokiečiams pranešta“.

Kai lėktuvui nukritus buvo rasta tik 
50 litrų gazolino, aiškino, kad lėktuvui 
trūkstant kuro, lakūnai buvo priversti 
skristi į Berlyno aerodromą, bet užkliudė 
medžių viršūnes ir sudužo. Tai yra ten
dencingas melas, nes lakūnai gazolino bu
vo pasiėmę tiek, kad nuskridus į Kauną, bu 
tų užtekę dar mažiausiai 700 km. Lig Kau 
no liko dvi valandos kelio, o liko tik 50 li
trų. Bakai negalėjo būti sudaužyti, tik su 
lankstyti. Nuskristas tolis ir laikas rodo, 
kad jie iš kelio nebuvo nukrypę ir gazoli
no neišeikvojo, bet peršovus baką, jis iš
tekėjo.

Aš pats buvau Vytauto D. muziejuje ir 
ten mačiau tik mažą dalį „Lituanicos“ lie 
kanų, iš kurių nei pusės lėktuvo nesudė- 
tum. Jos pašovimo žymių neturėjo. Kur 
dingo peršautas bakas ir likusios lėktuvo 
dalys, nes jų, kaip rašoma, buvo didelė 
krūva? Aišku, — jos buvo įtartinos.

Po minėjimo vienas tautietis man aiš
kino, kad jam būnant Latvijoje, karo me 
tu ten buvę vokiečių kariai prisipažino, 
kad „Lituanicą“ nušovė jie. O viršila prisi 

pažino, kad jis pats davė įsakymą tą lėk
tuvą nušauti. Jie aiškino, kad tuo laiku 
vokiečiai bandė naujus kovos šovinius, 
(rodos šviečiamomis kulkomis). „Lituani 
cai“ užskridus virš jų stovyklos, jie ją 
pašovė. Pašauti lakūnai, norėdami išveng
ti į juos paleistos kulkosvaidžių ugnies, pa 
suko į šoną ir norėjo, baterine lempute ap 
sišvietę, rasti vietos nusileisti, bet, nespė
ję jos surasti, atsimušė 'į ant kalvos au
gantį pušynėlį ir sudužo. Atsimenu, kad 
tokios kalbos ėjo visą laiką. Tenka pa
klausti: Ar gali tokios kalbos kilti be pa
grindo? Manau, kad ne.

Kas dėl to yra iš tikrųjų kaltas? Atro 
do, kad abi pusės. Vokiečių pilnai kaltin
ti dėl „Lituanicos“ pašovimo negalima, nes 
jiems apie tai nepranešė, jie manė, kad 
tai lenkų lėktuvas. Dalinai kaltė tenka ir 
lakūnams, kad jie iš Amerikos išskrido, 
negavę oficialaus leidimo išskristi, todėl 
jos įstaigos nesirūpino painformuoti Vokie 
tijos. Lakūnams žuvus, jos ambasada į šį 
įvykį nesikišo. Vokiečiams būtų galima 
prikišti tik tiek, kad jie tą lėktuvą pašo
vė visai be reikalo.

Tame leidinyje rašė ir kiti. Vieni rašė 
prieš tyrimus, kiti po jų, treti aprašė 'įvy
kį, bet jokios įrodomos išvados nepadarė. 
Visa kita yra samprotavimai ir prielaidos, 
kurie neatsako į klausimą, ar taip buvo 
ar ne. Taigi, kuo tikėti: altimetru ar ko
misijų ir liudininkų parodymais?

„Lituanicos“ klausimas nėra užbaigtas. 
Kai jau nėra kam priešintis, reikia dar 
kartą sudaryti nešališką komisiją ir ap
klausinėti dar gyvus esančius liudininkus. 
Jei jų jau nėra, reikia apklausinėti tuos, 
kurie yra ką nors iš jų lūpų girdėję. Mes 
istorijos klaidinti negalime, be to, Darius 
ir Girėnas yra amžini mūsų didvyriai, ku
rių ir busimosios kartos nepamirš. Jei tin 
kamo atsakymo neduos šio laiko komisi
jos, tą padarys busimosios kartos. Kad 
„Lituanica“ buvo pašauta, abejonių nėra, 
nes tai liudija neišgalvoti faktai.

Reikia „Technikos žodžio“ leidėjus pa
girti už tai, kad jie nevengė pasakyti tie
sos. A. Podvoiskis

plektai sudaro stambius redaktoriaus raštų tomus. Daug lietuvy
bei svarbių ir į laiko reikalavimus atsiliepiančių minčių per tuos 
20 metų jis yra ten pažėręs. Pavartykime tuos „Mūsų Pastogės“ 
komplektus ir pamatysime, kad Australijos lietuvių visuomeni
nio ir kultūrinio gyvenimo be Kazoko pavardės nebeįmanoma 
įsivaizduoti ■— tokia ryški yra palikusi jo darbų žymė.

Ir lietuvių poezijos negalime įsivaizduoti be Vinco Kazoko. 
Savo poezijos dvasia ir filosofiniu jos skambėjimu poetas Vin
cas Kazokas priklauso tai poetų kartai, kuri staiga nauju kūry
biniu žodžiu prasiveržė jau tremtyje — Vokietijoje. Kai Kazio 
Bradūno, Alfonso Nykos Niliūno, Henriko Nagio, Vlado Šlaito, 
Jono Meko generacija, Tėvynės netekimas gimdė poetams dra
matinius nostalgijos ir namų adoravimo jausmus — mūsų poe
zijoje visiškai naujas temas. Vokietija, nors paversta griuvėsiais, 
buvo vis tik Europa — kultūros, meno, literatūros, filosofijos 
lopšys. Jaunieji mūsų poetai turėjo galimybę susipažinti su ge
riausių Europos mintytojų ir poetų veikalais. Jiems atsivėrė ma
giškos didžiosios literatūros erdvės, sušvito naujos kūrybos gali
mybės, pabudo juose nauja dvasia. Ir tos naujosios dvasios už
kerėti, jie veržėsi lietuviškosios poezijos avangarde pirmyn iš
didūs ir drąsūs, pasiryžę nauju poetiniu žodžiu perkeisti mūsų 
poezijos pasaulį ir tam tikra prasme perkeisti ir žmonijos są
monę. Tokioje skatinančioje atmosferoje ir jaunų poetų bendri
joje veikė, kūrė ir save brandino ir Vincas Kazokas. Šitokioje 
poezijos ir išminties kalvėje grūdinęs savo talentą, Vincas Ka
zokas pats sau ir poezijai statė aukštus reikalavimus, ieškojo min 
ties ir formos tobulumo, naujumo, visuotinumo — tikrojo išmin 
ties akmens.

Iš judrios literatūrinės aplinkumos, susidariuosios Vokie-
I '( .
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tijoje, Vincas Kazokas vienas pats pateko į kultūrinę dykumą — 
Australiją. Jos nederlingoji dirva intelektualams buvo nepalan
ki. čia tuo pačiu metu reikėjo būti ir fabriko vergu ir minties 
karaliumi. Antanas Vaičiulaitis vieną kartą prasitarė, kad žur
nalisto profesija sutrukdė Vinco Kazoko poetinį įsibėgėjimą. Ir 
tai yra tikra tiesa. Visi svarbūs iki šiol žinomi Vinco Kazoko li
teratūriniai darbai yra padaryti prieš 1961 metus, prieš tapimą 
redaktorium. Žurnalisto darbas ir Vincui Kazokui buvo tos vel
nio .girnos, kurios be gailesčio jį malė, atėmė susikaupimui rei
kalingą laiką, vargino dvasią kasdieninėmis smulkmenomis.

Mums svarbi ir reikalinga yra šakotoji Vinco Kazoko visuo 
meninė ir žurnalistinė veikla, bet lietuvių literatūros amžinybę 
jis laimės tiktai poezija. Tai užtikrina jo eilėraščių rinkinys „Sap 
nų pėdomis“. Poeziją suprasti ir ja džiaugtis mokančiam tas rin 
kinys yra geros poezijos knyga, nors labai kukliai išleista. Joje 
išsakyti dvasinio pažinimo ir dvasinio praradimo maištingumas, 
meilės ir laimės būsenų apmąstymai, kuriuose poeto siela, neap- 
sispręsdama tarp metafizinio ir fizinio pasaulio, ilgisi tikrojo 
humaniškumo. Savo lyrikoje poetas Vincas Kazokas dažniau
siai išreiškė žmogaus vidinio emocijų ir minčių pasaulio tikro
vę — visa tai, kas slypi giliausioje asmenybės gelmėje, kas už
keikta prisiminimuose, kas kankina nerimo valandomis, kas ado 
ruojama nostalgijoje ir praradimo nuovargyje, ko tikimasi kury 
bos sušvitimuose, kurie net akmeniui gali duoti naują būtį ir 
kelius. Poetas ilgai ruošė ir brandino naują eilėraščių rinkinį 
„Ugnis ir žodis“, kuris taip ir liko neišleistas. Bet iš vieno kito 
spaudoje paskelbto eilėraščio jau žinome, kad jo kūrybinė ener
gija nebuvo sumažėjusi ir kad jo poetinė kūryba buvo subrandi
nusi naują žodį, tinkamą avangardinei poezijai.

Vincą Kazoką pažino visi Australijos lietuviai. Jis ne kartą 
aplankė visas lietuvių kolonijas (išskyrus Perthą, Brisbanę ir 
Tasmaniją) kaip paskaitininkas, kaip ALB Krašto Tarybos su
važiavimų atstovas, įvairių konferencijų dalyvis, kaip žymus poe 
tas—literatūros vakarų pažiba. Visur jo balsas ir įnašas, jo filoso 
finis ir kūrybinis žodis buvo svarus, nekasdieniškas, išaugęs iŠ 
plačios jo asmeninės patirties ir patriotinio nusistatymo.

Ir štai Vinco Kazoko savo tarpe jau nebeturime.

Ir dabar, šiame netekimo momente, mes pradedame į Vin
cą Kazoką nauju žvilgsniu žiūrėti ir matome, kiek daug gero jis 
lietuvybei yra padaręs. Mes matome, kad jis buvo lietuvių tau
tos tikras sūnus, pilnutiniai užsiangažavęs jos kultūrai, jos atei
čiai, jos gerovei. Jis negyveno sau, jis gyveno Lietuvai. Toji vei
kla pareikalavo iš jo viso gyvenimo — darbo laiko ir poilsio va
landų, kūrybinės energijos, pasiaukojimo, kantrybės ir ryžto. 
Nuolatinės kantrybės ir nuolatinio ryžto. Bet tie darbai ir nuopel 
nai jį iškėlė aukščiau minios ir tapo jam nepraeinančios garbės 
vainiku.

Laidotuvėse vienas kalbėtojas įžvalgiai pavadino jį naujuo 
ju aušrininku. Toks Vinco Kazoko apibūdinimas šiuo metu yra 
pats teisingiausias.

Poete Vincentai, mielas plunksnos darbų bendražygi, būk 
laimingas amžinybėje.

Juozas A Imis Jūra gis

(Mūsų Pastogė)
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Kronika
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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.

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.

Naujųjų Metų sutikimas Londono Liet. 
Sporto ir Soc. Klube, 345a Victoria Park 
Rd., E.9. —.gruodžio 31 d., 8.30 v.v. iki 
2 vai. ryto.

AUKOS SPAUDAI
V. Milvydas — 8 sv.
J. Maslauskas — 5.50 sv.
Po 4 sv. — K. Grigaitienė, B. Kijauskas.
Kun. F. Skėrys — 10 DM.
K. Pažėra — 3 sv.
Po 1 sv. — P. Jakubėnas, P. šumauskas.

JAU LAIKAS
Jau laikas siųsti kalėdiniam ir paskuti

niam š.m. „Europos Lietuvio“ numeriui 
švenčių sveikinimus ir kitokius skelbimus.

Paskutinė data — gruodžio 10 d.

Londonas
PROF. DR. K. LĖDERIS ANGLIJOJE
Palaidoti savo seserį a.a. A. Kučinskie- 

nę, praėjusią savaitę į Angliją atvyko 
prof. dr. Karolis Lėderis.

Prieš išvykdamas 'į Kanadą, jis su po
nia lankėsi Lietuvių Namuose Londone ir 
susitiko su senais pažįstamais.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

DELS 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, tautinių šokių grupė, 
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.

TRADICINIS PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
• BAZARAS

Gruodžio 1 d., šeštadienį, Latvių Na
muose, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2, įvyks tradicinis pabaltiečių 
moterų rengiamas Kalėdų Bazaras.

Londono lietuvių moterų „Dainavos“ 
sambūris nuoširdžiai kviečia mielus tau
tiečius gausiai atsilankyti ir paremti pa
baltiečių moterų organizacijų vykdomą 
darbą.

Bazarą atidarys Mrs. P. Benton 11 vai. 
ryto.

Šiais metais Bazaras bus tik vieną die
ną —: nuo 11 vai. iki 8 vai. vakaro.

Dar nevėlu paremti Bazarą fantais ir pi 
niginėm aukom.

Daina vietės

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
ATIDARYMO VALANDOS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU

• Penktadienį ir šeštadieni, gruodžio 21- 
22 d„ klubas bus atidarytas nuo 7 vai. iki 
11.30 vai. vakaro.

Sekmadienį, gruodžio 23 d., — dienos 
metu nuo 12 vai. iki 2.30 vai. p.p., o vaka
re nuo 7 vai. iki 10 vai.

Kūčių vakare, gruodžio 24 d., — nuo 7 
vai. iki 11.30 vai.

Pirmąją Kalėdų dieną — nuo 12 vai. iki 
2 vai. p.p., vakare uždarytas.

Antrąją Kalėdų dieną — dienos metu 
nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p., o vakare nuo 7 
vai. iki 10.30 vai.

Naujųjų Metų dieną, sausio 1 d., klubas 
bus atdaras tik vakare nuo 7 vai. iki 10.30 
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, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
mone.

Škotija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 11 d. DBLS-gos Škotijos sky
riaus valdyba surengė Tautos šventės ir 
Kariuomenės minėjimą. Dėl susidariusių 
aplinkybių nebuvo galima surengti Tautos 
šv. minėjimo rugsėjo mėnesį.

2 vai. p.p. vietinėje katalikų bažnyčioje 
buvo užprašytos šv. Mišios už Lietuvą. 
Kun. J. Andriušius atnašavo šv. Mišias ir 
pasakė tai dienai pritaikytą pamokslą. 
Gražiai giedojo šv. Cecilijos choras, vado 
vaujamas Pr. Dzidoliko.

Po pamaldų visi dalyviai rinkosi į klu
bo patalpas bendriems pietums, po jų Sk. 
pirm. J. Bliūdžius pasveikino gausiai susi 
rinkusius tautiečius ir pakvietė kun. J. 
Andriušių paskaitai.

Prelegentas savo kalboje pirmiausia 
prisiminė šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį, bet didesnė kalbos dalis buvo skir 
ta Lituanistikos Katedros įkūrimui Ameri 
koje. Prelegentas labai smulkiai išaiškino 
jos reikšmę ir reikalingumą, kvietė prisi
dėti pinigine auka jos išlaikymui.

Skyr. pirm. J. Bliūdžius nuoširdžiai pa
dėkojo prelegentui už išsamią paskaitą, o 
paskui aiškino apie DBL S-gos reikšmę 
ir jos reikalingumą, kvietė nenarius įstoti 
į Sąjungos eiles. Keli dalyviai pareiškė no
rą.

Antroje programos dalyje pasirodė jau
nimas su deklamacijomis ir dainomis, ir 
tikrai nustebino susirinkusius. Už tai jau 
nimas susilaukė didelės padėkos, ypač jau 
nimo ir tautinių šokių mokytoja K. Ru- 
gienienė. Toliau sekė šv. Cecilijos choro dai 
nos, kurios taip pat maloniai buvo sutik
tos dalyvių. Kelios dainos buvo pirmą kar 
tą išpildytos, už tai choristams ir jų vado 
vui Pr. Dzidolikui tariame valio!

Po choro dainų jaunimas vėl pasirodė 
su tautiniais šokiais, nustebindamas žiūro 
vus naujais šokiais, ir už tai susilaukė il
gų plojimų. Malonu matyti, kad jaunimas 
taip gražiai pasirodo tautiniuose minėji
muose.

Minėjimas praėjo gražioje ir jaukioje 
nuotaikoje, pirm. J. Bliūdžius pareiškė pa 
dėką visiems susirinkusiems ir choristams 
už programos išpildymą, o jaunimas buvo 
pavaišintas saldumynais. Po to sekė gau 
si tos dienos loterija, kurios pelnas pa
skirtas Lituanistikos Katedrai.

Po programos dalis skirstėsi į namus, 
kiti atsigaivino alučiu. Klubo patalpose 
kiekvieną penktadienio, šeštadienio ir sek 
madienio vakarą yra BINGO lošimas, o 
kiekvieną sekmadienio vakarą būna SING 
SONG. Kas mėgsta dainuoti ir nori paro
dyti savo talentą turi gerą progą.

Didelė padėka skyriaus valdybai ir klu 
bo šeimininkėms už puikų minėjimą.

Dalyvis

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
SPORTO IR SOCIALINIAME KLUBE
Gruodžio 31 d. Klubo valdyba rengia

Naujųjų 1985 Metų sutikimą, 
kuris prasidės 8.30 vai. vak. ir tęsis iki 
2 vai. ryto.

Sutikimo metu bus Klubo futbolo sekei 
jos loterijos užbaigimas. Loterijoje galima 
laimėti net 50 svarų.

Veiks „Disco“ ir maisto bufetas.
Įėjimas tik su bilietais, kurių kaina 3 

svarai. Juos galima įsigyti pas Klubo sek 
retorę. Bilietų skaičius ribotas, juos reikia 
įsigyti iš anksto — jie nebus parduodami 
prie durų.

Klubo valdyba

MIRĖ JUOZAS UOGINTAS
Lapkričio 16 d. ryte Royal North ligoni

nėje Londone po trumpos gerklės vėžio li
gos mirė medicinos daktaras Juozas Uogin 
tas, 70 metų. Velionis buvo gimęs Grūžiuo 
se, Joniškėlio vals., Biržų apskr. Medici
nos mokslus baigė Lietuvoje. Prieš karą 
buvo Kuršėnų apylinkės gydytojas. Nuo
1943- 4 m. šauliuose ir Kuršėnuose. Nuo
1944- 48 m. Vokietijoje. Dėl nervų sutriki
mo gydytojo praktika nesivertė Anglijoje.

Lietuvoje liko du velionio broliai: kun. 
Jonas, Anykščių altarista, ir dailininkas 
Bronius Vilniuje, Amerikoje pusbrolis K. 
Zarolskis.

Laidotuvių pamaldos lapkr. 23 d. penk
tadienį 11 vai. Lietuvių bažnyčioje Lon
done. Palaidotas Šv. Patriko kapuose. Ley 
tonstone, dalyvaujant būreliui lietuvių. 
Laidojimo apeigas atliko kun. J. Sakevi- 
čius, MIC.

A.A. Aldona Kučinskienė
Lapkričio 15 d. būrys lietuvių ir kita

taučių susirinko Gloucesterio St. Peter's 
bažnyčioje atsisveikinti su lapkričio 11 d. 
Cheltenhamo ligoninėje mirusia Aldona 
Kučinskiene. Gedulingas pamaldas atlaikė 
kun. dr. S. Matulis, MIC, atsisveikinimo 
žodyje iškeldamas velionės, kaip lietuvės 
visuomenininkės ir geros katalikės, buvo 
apylinkės L.K. Bendrijos vicepirmininkė, 
savybes. Po mišių karstas nuvežtas į vie
tos krematoriumą, nes a.a. Aldona norė
jusi, kad jos pelenai būtų abiejų jos tėve
lių kape Bath kapinėse. Po trumpų apeigų 
krematoriume, DBLS vardu atsisveikini
mo žodį tarė C. valdybos narys E. Šova: 
„Palydėdami Aldoną Kučinskienę amžiny 
bėn, atsiskiriam su viena veikliausių lietu 
vių moterų D. Britanijoj. Buvo darbšti, 
energinga, ir tai atsispindėjo jai vadovau 
jant Gloucesterio apylinkės lietuviams. Ji 
neapsiribojo vien tiktai vietine veikla ir 
vietos lietuvių rūpesčiais. Matėm ją suva
žiavimuose ir girdėjom jos rimtus argu
mentus. Gal didžiausią įvertinimą padarė 
visuomenė, išrinkdama Aldoną DBLS Ta
rybos pirmininke. Tragedija, kad pergy
venus žiaurias karo audras, Aldona buvo 
nublokšta į Angliją, kur rado prieglobstį, 
dirbo ir kūrė sau ateitį. Ir štai, kai jau 
būtų galėjusi pasidžiaugti savo darbo vai
siais, viskas tapo likimo paneigta. Dar ne
seniai man teko aplankyti Aldoną, pasi
dalyti mintimis, išgirsti jos įspūdžius apie 
šios vasaros kelionę po Kanadą. Nors jau 
silpna buvo, bet dar turėjo vilties, norėjo 
dar pagyventi. Nebuvo lemta. Neląiku re
tėja lietuviškas miškas. Nelaiku krenta pa 
kirsti ąžuolai, įpušys, o mes, prisimindami 
juos, jaučiame širdgėlą. Tegul tave, Aldo 
na, švelniai priglaudžia Aukščiausias“.

Aldona Aleksandra Teresė Lėderytė- 
Kučinskienė gimė 1923 m. kovo 28 d. No- 
reikonių .km., Pakruojaus valse., Šiaulių 
apsk. Mokėsi Linkuvos gimnazijoje. Boise 
vikams okupavus Lietuvą, su tėveliais iš
vyko į Vokietiją. Ten sunkiai susirgo ir 
ilgesnį laiką išbuvo ligoninėje. Po karo vi 
sa Lėderių šeima persikėlė į Angliją. Bū
dama gabi, Aldona greit išmoko anglų kai 
bą ir ilgą laiką dirbo įstaigoje. Tačiau jos 
sveikata buvo silpna, ypač per paskuti
niuosius dešimt metų. Nežiūrint to, Aldo
na neprarado vilties, kovojo su visom li
gom, prižiūrėjo savo sergančią motiną. 
Prieš ketverius metus persikėlė į naują 
namuką Innsworthe, netoli Gloucesterio. 
Čia mirė ir jos mamytė.

Aldona visad buvo linksma, turėjo gra
žų balsą, mėgo dainuoti, buvo puiki šeimi 
ninkė. Nepraleisdavo lietuviškų subuvi
mų, Sodybos sąskrydžių. Aktyviai reiškėsi 
DBLS veikloje kol leido sveikata.

Sudie, Aldona, Tavo kančios pasibaigė, 
palikai mums šviesų prisiminimą...

Bradfordas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rengiamas šių metų gruodžio mėn. 1 d.

6 vai. vak.
J. Adamonio paskaita.
Meninę dalį atliks Duetas iš Nottingha 

mo ir vietinės meno pajėgos.
Prašome visus gausiai dalyvauti.

„Vyties“ Klubo ir Skyriaus valdybos

PADĖKA
Už sveikinimus ir gausias dovanas mū

sų 25-rių metų vedybų sukakties, „Sida
brinių vestuvių“, proga, visiems nuošir
džiausiai dėkojame.

Margaret ir Stasys Grybai

Manehesteris
DĖMESIO!

Lapkričio mėnesio 24 dieną, 6 vai. vak.
L.K.V.S. „RAMOVĖ“ Manchesterio Lietu 
vių klube rengia 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Programoje: P-no H. Vaineikio paskai
ta ir kita linksma ir įdomi dalis.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra
šomi kuo gausiau dalyvauti.

Sk. Valdyba

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — gruodžio 1 d. 5 v p.p. prie 
išstatyto Švč. Sakramento.
24-26 Meriadale Rd., Chapel Ash, Wolver
hampton.

Prašau įsidėmėti naują adresą. Seselės 
yra iškeltos į naują vietą. Senąją vietą 
perėmė Miesto Savivaldybė.

Prašau visus jungtis su mumis į bendrą 
maldą.

N. Narbutienė

PAMALDOS
Manchesteryje — lapkričio 25 d., 12.30 v.
Leigh — lapkričio 25 d., 4.30 vai. St.

Joseph's bažnyčioje.
Nottinghame — lapkričio 25 d., Kris

taus Karaliaus ir Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos švenčių proga, židinyje, 11.15 vai.

Leamingtone Spa — lapkričio 25 d. 14 
vai., Šv. Petre, Dormer Place.

Coventryje — lapkričio 25 d., 16 vai., 
šv. Elzbietoje.

JAUNIMAS IR SENIMAS
„TĖVAS NELEIDŽIA BŪTI LIETUVIU...“

Šitoks provokacinis teigimas gali ne 
vieną į muštynes įvelti, o vis dėlto jauni
mo surengta vakaronė šeštadienį, lapkri
čio 17 d., Lietuvių Namuose, praėjo tai
kiai. Gal aš truputį iškraipiau sutrumpin 
damas vakaronės temos antraštę. Pilnas 
temos pavadinimas buvo „Aš noriu būti 
lietuviu, bet mano tėvas neleidžia“.

Nė vienas tėvas neprisipažino, kad taip 
būtų pasielgęs, nors anglų kalbos naudo
jimas lietuviškame pobūvyje buvo savo
tiškas temos pateisinimas.

Tačiau lietuviškai nekalbančiųjų jau
nuolių įjungimas į veiklą, galbūt buvo di 
džiausią paspirtis Jaunimo Sąjungos veik 
los išvystymui, o tai atsiliepė ir į mūsų 
bendrą • veiklą.

Jaunimo surengta vakaronė sutraukė 
daug jaunų, vidutiniokų ir „jaunų senio
kų“. Namų salė buvo pilna. Suneštinis bu 
fetas ir visa baterija įvairiausio vyno nu
stebino susirinkusius ir prailgino subuvi
mą.

Vakaronės debatų pirmininkas Vincen
tas O'Brien pristatė kalbėtojas. Pirmasis 
kalbėjo Kastytis Baublys, gindamas jau
nimo teigimus. Galiu tik įsivaizduoti, ką 
jo tėvas būtų pasakęs (Kastytis gražiai 
kalba lietuviškai).

Antrasis kalbėtojas, „karščiausias senių 
kritikas“, — Vidas Puodžiūnas. Gal jis 
dar tebesimoko lietuvių kalbos, bet jo lie 
tuviškumu niekas negali abejoti, nes jis 
ne tik jaunimą sukėlė, bet ir senius išbu
dino iš miego.

Į jaunųjų nusiskundimus ir kitokią kriti 
ką atsakė du tėvai ■— Jaras Alkis ir Vla
das Dargis.

Dėl laiko stokos diskusijos buvo sutrum

MIRĖ KUN. J. KUPRIS, MIC
Po ilgos ligos, lapkričio 6 d., Čikagoje 

mirė ilgametis įvairių parapijų klebonas 
kun. Juozas Kupris-Kuprevičius, MIC.

Jis gimė 1910 m. Providence, R.I. Baigė 
Marian Hills seminariją, kunigu įšventin 
tas 1940 m.

SESES, BROLIAI IR MIELI TĖVELIAI
L.S.S. Europos rajono vadija lapkričio 

3 d. susirinko posėdžiui Nottinghame, Ži
dinio patalpose. Po maldos, kurią atnaša
vo s. dr. kun. S. Matulis, MIC, buvo svars 
tomą skautų veikla ir ateities planai. Nu
tarta 1985 m. skautų vasaros 36-ją tradi
cinę stovyklą rengti liepos 27 — rugpjū
čio 4 d. Lietuvių Sodyboje.

Stovyklinis (už maistą) mokestis — 20 
sv. asmeniui.

Kviečiame jau dabar rezervuotis laiką, 
ruoštis į stovyklą ir gausiai dalyvauti, kol 
seni skautybei pasišventę, metai iš metų 
savo atostogas ir laiką atiduodami stovy
klų organizavimui, vadovai vis dar rūpi
nasi stovyklų rengimu.

BROLIŲ DĖMESIUI
Prašome brolius, kurie neturi pilnų 

skautiškų uniformų, įsigyti gyvenamojo 
krašto skautų uniformas, arba tamsias kel 
nes prie skautiškų marškinių. Anglų skau 
tų parduotuvėse galima lengvai gauti gy
venamojo krašto skautišką uniformą.

„Jeans“ yra darbo ir sporto drabužis. 
Prie skautiškų uniformų nebus leidžiama 
dėvėti.

Budėkime,
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

AUKOS SKAUTŲ 
KNYGAI-ALBUMUI

Skautiškos idėjos rėmėjai posėdžio me
tu Nottinghame parėmė knygos-albumo 
leidimą: pensininkas J. Dubickas — 15 sv., 
s. dr. kun. S. Matulis, MIC — 5 sv. ir DB 
LS-ga, per v.s. J. Alkį, iš viso yra parėmu 
si 450 sv.

Tariame nuoširdų ir skautišką AČIŪ.
v.s. J.M.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Lapkričio 3 d. boltoniškiai susirinko ap
tarti savo einamųjų reikalų.

Skyriaus pirmininkas padarė pranešimą 
apie praėjusius šokius, paminėdamas stip
rią apylinkės lietuvių parama., už kurią 
visi labai dėkingi. Jis taip pat padėkojo 
šeimininkėms už skanaus maisto pagami
nimą. Didelė padėka F. Silienei ir jos šei
mai už sėkmingą loterijos bilietų išplatini 
mą.

Skyriaus kasininkas H. Silius padarė 
pranešimą apie praėjusių šokių išlaidas ir 
pajamas; paaiškėjo, kad boltoniškių pa
stangos dar kartą gražiai apsimokėjo.

Susirinkimas praėjo gražiai ir visi geroj 
nuotaikoj išsiskirstė.

Skyriaus valdyba 

pintos. Tenka pažymėti jaunosios kartos 
atstovo A. Kuliuko pasisakymą, kuris pa
brėžė, kad DBLS valdyba deda visas pas
tangas pritraukti jaunimą, kviečia į posė
džius ir kiek įmanoma finansiškai jį re
mia. V. Gasperienė iškėlė lietuvių kalbos 
mokėjimo svarbą.

Lauksime daugiau tokių vakaronių.
Beje, vakaronių organizatoriai jau nu

matę gruodžio 15 d. Lietuvių Namuose su
rengti tikras lietuviškas, prisilaikant visų 
tradicijų, kūčias. Rodos, R. Kinka prižiū
rės, kad nebūtų nusižengta tradicijoms, 
o Algis jau yra gavęs džiovintų baravykų 
kilogramą iš Lietuvos.

M.B.

Lietuviai
pasaulyje

PROF. DR. K. LĖDERIS
Prof. dr. Karolis Lėderis, gyv. Calgary, Al 

bertos provincijoj, nuo praėjusių metų ru 
dens priklauso Kanados Medicinos Tyrinę 
j imu Tarybai. Į tą aukštą postą jį pasky
rė Krašto Tarybos vyriausias gubernato
rius, rekomendavus Sveikatos ir Sociali
nės Apsaugos ministrui. Paskyrimo ter
minas baigiasi 1986 m. liepos 1 d.

1958 metais jis baigė D. Britanijos Bris 
tolio universitetą bakalauro laipsniu, vė
liau įgijo du doktoratus: farmakologijos— 
1961 m. ir endokrinologijos — 1968 m.

Pradedant 1960 metais buvo fakulteto 
dėstytoju ir paskui lektorium Bristolio 
universitete, dirbo mokslinį darbą ir skai 
tė paskaitas Kielio, Kalifornijos Berkeley 
universitetuose ir kitur.

Nuo 1969 m. yra farmakologijos ir tera
pijos profesorius Calgary universitete.

PREMIJA SKULPTOREI 
M. BALKUVIENEI

Valstybinis meno fondas Vašingtone pa 
skyrė 5 tūkstančių dolerių premiją lietu
vei skulptorei Meilal Kairiūikštytei-Balku- 
vienei.

Ji gimusi 1924 m., baigusi gimnaziją 
Kaune. 1948 m. atvykusi į JAV-jas, sfculp 
turą studijavo Niujorko dailės studentų 
lygoje, Bostono ir Floridos universitetuo
se.

ALEKSANDRUI BUMBLIUI — 70 M.
Brazilijos Lietuvių Sąjungos pirminin

kui Aleksandrui Bumbliui šiais metais su
ėjo 70 m. Jis įkūrė spaustuvę „Baltika“, 
kuri veikia ir dabar.

A. Bumblis į Braziliją atvyko 1928 me
tais. Būdamas 14 metų, pradėjo dirbti K. 
Uckaus spaustuvėje ir lai'krafityje „Brazi
lijos lietuvis“.

SNIEGUOLĖ ZALATORĖ
Snieguolė Zalatorė šiais metais baigė II- 

linojaus universitetą Čikagoje bakalauro 
laipsniu iš politinių mokslų. Nuo rudens 
ji priimta į Sangamon State universiteto 
viešųjų reikalų aprašinėjimo kursą Spring 
fielde, kuriame ruošis magistrui iš žurna
listikos. Ji bendradarbiauja spaudoje ir 
priklauso skautams akademikams.

LENKIJA
PUNSKO MOKSLEIVIŲ 

EKSKURSIJA
Punsko lietuvių gimnazijos moksleivių 

ekskursija į Baltijos pajūrį š.m. spalio 
19 d. buvo sustojusi ščecine, kur apžiū
rėjo miesto istorines vietas ir susitiko su 
lietuviais. Ekskursijos dalyvius Stargardo 
stotyje pasitiko to miesto gyventojas Ju
lius Sanvaitis, įteikdamas mergaitėms po 
gėlių puokštę.

J. Sanvaitis, Dariaus-Girėno paminklo 
globėjas, palydėjo ekskursantus iki ščeci- 
no, kur visus pasitiko Ščecino liet, ratelio 
pirmininkas Jonas Žaliapienis.

Ščecine punskiečiai apžiūrėjo miesto is 
torinius paminklus, aplankė teatrą, kur 
žiūrėjo spektaklio, ir susipažino su darbu 
saldainių fabrike. Sekmadienį, spalio 21 
d. Ščecino lietuviai suruošė svečių garbei 
priėmimą. Atvykusius svečius ir viešnias 
ukrainiečių klubo būstinėje pasveikino 
pirm. J. Žaliapienis, o dvi vietos lietuvai
tės — Violeta ir Irena Marcinkevičiūtės — 
įteikė ekskursiją lydintiems mokytojai ir 
mokytojui, o taip pat vietos mokytojoms, 
po puokštę gėlių. Po to Punsko mokslei
viai susirinkusiems padeklamavo keletą 
eilėraščių ir padainavo liet, tautinių dai
nų.

Pobūvyje dalyvavo taip pat grupė uk
rainiečių, kurie po vaišių padainavo savo 
tautinių dainų. Dainuojant pakaitomis su 
lietuviais, vaišės užtruko iki vakaro. Ir 
kaip nedainuosi, kai lietuvės suruošė to
kias puikias vaišes, sundšusios iš namų 
savo maisto atsargas.

Pergyvenę maloniai jaudinantį savaitga 
lį, ščecino lietuviai pirmadienį su ašaro
mis akyse palydėjo geležinkelio stotyje iš
važiuojančius punskiečius 'į ilgą ir vargi
nančią kelionę. Bet, susėdę į traukinį, jau 
nuoliai vėl dainavo lietuvių dainas, o sto 
vintieji perone Ščecino lietuviai negalėjo 
sulaikyti savo ašarų. Senas Julius džiau
gėsi, kad tamsoje niekas nepastebėjo, kad 
jis verkė kaip mažas vaikas.

Punsko lietuviai aplankė šios apylinkės 
tautiečius pirmą kartą.
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