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SOVIETINĖJE 
SPAUDOJE

SU PARTIJA PRIEŠ LIAUDĮ
„Valstiečių laikraštis“ spalio 27 savo 

ateistinėje kertelėje „Akiratis“ išspausdi
no skaitytojos A. Urbonienės iš Molėtų 
laišką. Su pasipiktinimu jame aprašomas 
atsitikimas, kaip mažame Rytų Aukštai
tijos miestelyje buvo palaidotas su religi
nėmis apeigomis senas žmogus, kuris, pa
sak Urbonienės, buvo netikintis, savo au
toritetais laikė Leniną ir ekskunigį Ra
gauską. Laiško autorė kaltina velionio 
žmoną, religingus kaimynus ir vietos ku
nigą, kam jie „bejėgį nuskriaudė, sutrypę 
jo įsitikinimus, jo tiesą“.

Ten pat aprašomas ir kitas atvejis, kai 
nedideliame kaimyninio rajono miestely
je buvo be religinių apeigų palaidotas se
nas komunistas. Po laidotuvių miestelio 
davatkėlės „taip įžūliai tyčiojosi iš miru
siojo našlės, kad sūnus suprato: reikia 
gelbėti motiną iš šito širšyno“. Tai dar ne 
viskas. Ta pati autorė, rankiodama me
džiagą apie pokario komjaunuolius, kurių 
gimtajame miestelyje buvo tik keletas, nu 
ėjo aplankyti dviejų kapus ir apstulbo... 
pamačiusi ant jų akmeninius kryžius. Kry 
žiumi paženklintas netgi mirusio apylin
kės pirmininko, pokario metų sribo, ko
munisto kapas. Visa tai suregistravusi Ur 
bonienė iš Molėtų laišką taip užbaigia: 
„Aišku,- tai jų giminių darbas. Taip ir no 
risi paklausti jų: — Kas davė teisę po žmo 
gaus mirties išniekinti jo Įsitikinimus ir 
be jų sutikimo paversti juos tikinčiai
siais?“

Tai kokia išvada iš viso to peršasi? Ar 
ne ta, kad galingos tarybinės valstybės 
remiamus ateistus mažame Rytų Aukštai 
tijos kampelyje, net po 40 metų nuo di
džiosios pergalės, vis dar skriaudžia tikin
tieji?

O ar tos padėties negalima pataisyti? 
Deja, ne. Bent tol, kol ateistai remsis par 
tija prieš savo liaudį. J.Vd.

Suimtas kun. J. K. Matulionis
Amerikiečių dienraštis .Baltimore Sun“, 

anglų Reuteris ir italų ANSA žinių agen
tūros paskelbė, kad lapkričio 9 d. Vilniu
je suimtas kun. Jonas Kastytis Matulio
nis. Žinią apie suėmimą paskelbė ir Vati 
kano radijas. Jau anksčiau kun. J.K. Ma
tulionis buvo kaltinamas, kad neteisingai 
einąs kunigo pareigas. Jis yra baigęs ne
akivaizdinę kunigų seminariją, nes lega
lioje seminarijoje seminaristų skaičius 
yra apribotas.

Kunigas Jonas Kastytis Matulionis už
sienio spaudai jau yra pažįstamas nuo 
1976 metų spalio mėnesio, kai jis buvo 
pirmą kartą suimtas, išlaikytas saugumo 
izoliatoriuje ir nuteistas dvejiems metams 
lygtinai. Matulionis savo laiku yra studi
javęs valstybinėje konservatorijoje, bet 
iš jos buvo atleistas vien dėl to, kad išdrį
so giedoti bažnyčioje.

Kun. Jonas Kastytis Matulionis dabar 
yra apie 50 metų amžiaus. Nors gyveno 
Vilniuje, bet kunigo pareigas ėjo Kybartų 
parapijoje. Stiprėjant valdžios pareigūnų 
persekiojimams prieš kunigą Matulionį, 
Kybartų parapijos tikintieji 1982 m. va
sario 28 d. parašė skundą Lietuvos KP 
CK pirmajam sekretoriui Petrui Griškevi 
čiui. Skundą pasirašė 1033 kybartiečiai. 
Skundo tekstas:

„Mus, Kybartų parapijos tikinčiuosius, 
labai nustebino ir sukrėtė žinia, kad Vil
kaviškio rajono Vykdomasis komitetas no 
ri iš mūsų bažnyčios išvaryti mums gra
žiai patarnaujantį kun. Kastytį-Joną MA 
TULIONĮ. Rajono pareigūnas žmonėms 
■įrodinėja, kad mums patarnaujantis kuni 
gas nėra tikras ir kad jis neturi valdžios 
leidimo eiti kunigo pareigas.

„Ta proga mes pareiškiame: kadangi Ta 
rybų Sąjungoje Bažnyčia atskirta nuo vai 
stybės, tai netinka valdžios pareigūnams 
spręsti, kuris kunigas tikras, o kuris ne
tikras. Antra, jei nepaisant Bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimo, vis tiek reikalingas 
valdžios leidimas, kad kunigas galėtų eiti 
pareigas, tai prašome, Jus, kaip vyriausią 
Partijos galvą, įsakykite atitinkamoms va' 
džios įstaigoms išduoti kun. Kastyčiui- 
Jonui MATULIONIUI reikiamą leidimą. 
Šis kunigas mūsų parapijai yra labai rei
kalingas ir mes neleisime jį iš Kybartų 
išvaryti.“

1982 metai vasario 28 d.
Pasirašė 1033 kybartiečiai

PLJS VALDYBOS PIRMININKAS 
VYKS Į AUSTRALIJĄ

Šių metų gruodžio mėnesį PtLJS valdy
bos pirm. Gintaras Grušas planuoja vyk
ti į Australiją dalyvauti Australijos Lie
tuvių Dienose ir Australijos LJS suvažia
vime bei susitikti su VI PLJK ruošos ko
miteto pirmininku Henriku Antanaičiu 
aptarti Kongreso ruošą.

TEISMAS IR EKSKURSIJA
SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMAS IR JAUNIMO EKSKURSIJA Į 

SKANDINAVIJĄ
Helsinkio Akto dešimtmečio sukak

ties proga, VLIKas susitaręs su Pabal- 
tiečių Pasauline Santalka (PPS), ruo
šia viešą Sovietų Sąjungos teismą Ko
penhagoje ir „Taikos ir Laisvės“ eks
kursiją Baltijos jūra, šie įvykiai sie
kia atkreipti Europos ir pasaulio visuo 
menės dėmesį į neteisėtą Lietuvos, Lat 
vijos bei Estijos okupaciją ir pabrėžti 
brutalius Sovietų nusikaltimus ir žmo 
gaus bei tautų teisių pažeidimus šiose 
valstybėse.

Sovietų Sąjungos teismas prasidės 
1985 m. liepos 23 d. pristatant teisėjų 
kolegijai, kuri bus sudaryta iš žinomų 
Europos ir Amerikos valstybininkų, 
kaltinamąją medžiagą. Antrą teismo 
dieną vyks liudininkų apklausinėjimai, 
o liepos 25 d. — teismo baigmės posė 
džiai.

Lygiagrečiai su šiuo įvykiu yra rūpi
namasi gausiu pabaltiečių dalyvavimu 
teisme ir Helsinkio Akto sukakties mi
nėjimuose. „Taikos ir Laisvės“ ekskur 
sijos tikslas yra parodyti pasauliui, 
kad Pabaltijo laisvės klausimas nėra 
akademiškas, nes be laisvės nėra gali 
ma taika. Norima parodyti, kad šis 
tikslas yra remiamas visų pabaltiečių 
pasaulyje. Ekskursijos dalyviai bus ra 
ginami stebėti Sovietų Sąjungos teis
mą. Po jo, liepos 26 d. pradedamoje 
ekskursijoje laivu jie sieks Lietuvos 
Latvijos ir Estijos pakraščius (laikan
tis tarptautinių ribų). Laivas sustos 
Helsinkyje, kuriame yra planuojama

SOLIDARUMAS DAR GYVUOJA
LENKUOS MILICIJOS PAREIGŪNAMS NUŽUDŽIUS KUN. POPIELUSZKĄ

š.m. spalio 19 d. Lenkijoje staiga dingo 
žinomas Solidarumo sąjūdžio rėmėjas ir 
laisvės kovotojas kun. Jerzy Popieluszko. 
Žinia apie paslaptingą kunigo dingimą 
žaibo greitumu apskriejo visą pasaulį. Po 
dešimties dienų Lenkijos vid. reik, minis
tras gen. Kiszczak pasirodė Varšuvos te
levizijoje ir pranešė, kad ryšium su kuni
go dingimu yra suimti jo įstaigos trys pa 
reigūnai. Netrukus paaiškėjo, kad minėti 
trys pareigūnai minėtą kunigą pagrobė ir 
nužudė.

Dar vėliau paaiškėjo, kad tie patys pa
reigūnai jau anksčiau sekiojo kun. Popie- 
luszką ir bandė jį suimti, bet jiems pavy 
ko tai padaryti tik spalio 19 d., kai kuni
gas po pamaldų grįžo iš Bydgoščo į Var
šuvą. Netoli Torunės jo automobilis buvo 
sulaikytas, šoferis perkeltas į milicijos 
automobilį ir jo rankos surakintos, o ku
nigas įkištas į bagažinę. Nesuprantamu bū 
du kunigo šoferiui pavyko pasprukti is 
pilnu greičiu važiuojančio automobilio ir 
pakelti aliarmą.

Tuo tarpu kun. Popieluszko buvo su
muštas ir pasmaugtas, ir, nuvežtas iki 
ties Vroclavek miestu esančios Vislos už
tvankos, įmestas į rezervuarą. Tą padarę, 
trys pareigūnai sekančią dieną grįžo į Var 
šuvą ir nuėjo į tarnybą Vidaus reikalų 
ministerijoje. Po to, jiems prisipažinus 
įvykdžius nusikaltimą, kunigo lavonas bu 
vo rastas vandenyje.

Dalyvaujant tūkstančiams tikinčiųjų ir 
Solidarumo sąjūdžio šalininkams, kunigas 
Jerzy Popieluszko buvo iškilmingai palai
dotas Varšuvoje. Dabar tūkstančiai lenkų 
lanko nužudyto kunigo kapą ir deda ant 
jo vainikus bei puokštes gėlių. Kun. J. 
Popieluszkos kapas tapo tautine šventove.

Valdžia pranešė, kad kunigo žudikai yra 
suimti ir bus atiduoti teismui. Jų tiesiogi
niai viršininkai buvo suspenduoti. Minis
tras pirmininkas gen. Jaruzelskis, tariamai 
susirūpinęs padėtimi, parėmė savo kontro 
lėn Vid. reik, ministeriją. Tuo žestu nori
ma nuraminti Lenkijos visuomenę, kuri 
yra labai pasipiktinusi ir įtaria valdžią 
prisidėjus prie sąmokslo.

Britanijos didžiųjų laikraščių korespon 
dentė Varšuvoje Heilą Pick sako, jog to
kio masto sąmokslas negalėjo būti įvykdy 
tas vien tik trijų milicijos pareigūnų ini
ciatyva. Tam turėjo būti aukščiausio poli 
tinio lygio pritarimas ir galbūt net „para

dalyvauti Helsinkio Akto dešimtmečio 
minėjime. Iš Helsinkio laivas grįš į 
Stockholmą liepos 29 d., kuriame bus 
susipažinta su pabaltiečiais Švedijoje. 
Ekskursijos darbotvarkėje yra pabal
tiečių laisvės ryžto demonstracijos tri 
jose Europos sostinėse, tarptautinis 
bendravimas, politinės ir kultūrinės 
diskusijos, pasirodymai ir pramogas/ 
turizmas.

Pabaltiečių „Taikos ir Laisvės“ eks
kursiją ruošia iš trijų pabaltiečių ats
tovų sudarytas komitetas, kuris dirbs 
PPS priežiūroje. Teismo Kopenhago
je ir ekskursijos reikalus derina lietu
vių vardu VLIKo vicepirm. inž. L. 
Grinius.

Šie abu įvykiai yra istoriniai svar
būs, nes jais Europoje viešai pabrėžia 
ma Pabaltijo valstybių nepriklausomy 
bė ir Sovietų okupacijos Pabaltyje ne 
teisėtumas. Įvykių proga yra planuo
jama kreiptis į Skandinavijos valsty
bių vyriausybes, parlamentarus ir lai
kraštininkus, siekiant pareiškimų dėl 
okupacijos neteisėtumo.

Visuomenė ir organizacijos yra pra 
šomos šiuos įvykius dosniai remti šiam 
tikslui skirtomis aukomis TAUTOS 
FONDUI, P.O. Box 21073, Wood
haven, N.Y. 11421 (arba per T.F. 
kraštų įgliotinius). Ekskursijos dalyvių 
registraciją su $50 rankpinigių prašo
me siųsti VLIKo adresu, 1611 Con
necticut Ave., N.W., Suite 2, Washing 
ton, D.C. 20008. (Eita) 

ginimas iš kai kurių sluoksnių Sov. Sąjun 
goję“. Spėjama, kad šioje byloje dabar 
Maskva daro tam tikrą spaudimą į Lenki 
jos vyriausybę. Sov. Sąjungai yra visiškai 
nepriimtina, kad Lenkijos saugumo orga
nų pareigūnai būtų sodinami į kaltinamų 
jų suolą, o „Bažnyčios milicija“ palaiky
tų tvarką nužudyto kun. Popieluszkos lai 
dotuvėse. Reikia žinoti, kad satelitinių 
kraštų saugumo organai yra KGB kontro 
Įėję.

Ryšium su kun. Popieluszkos nužudy
mu, Londono TIMES korespondentas Ti
mothy Garton Ash turėjo pasikalbėjimą 
su vienu iš žymiausių Lenkijos Solidaru 
mo veikėju Adamu Michniku, kuris po 
amnestijos buvo paleistas iš kalėjimo ir 
dabar gyvena Varšuvoje. Jis pasakė, kad 
iš anksčiau spausdintų valdžios atstovo J. 
Urbano grasinimų galima buvo spėti, jog 
kun. Popieluszkai gresia pavojus. Bet nie 
kas iš Solidarumo veikėjų neįsivaizdavo, 
kad tai galėtų reikšti nužudymą.

Kun. Popieluszkos nužudymas yra gi
liausias smūgis, kokį lenkų tauta pergyve 
no nuo 1981 m. gruodžio 13 dienos, kada 
gen. Jaruzelskis paskelbė karo stovį.

A. Michnikas gan skeptiškai pasisakė 
dėl kardinolo Glempo pakartotinų ragini
mų per pastarąsias savaites palaikyti rim 
tį. Jis turi savo nuomonę, kokios yra ge
riausios priemonės neramumams išvengti. 
Rimčiai krašte užtikrinti, jo nuomone, rei 
kia įvesti saugumo organams socialinę kon 
trolę.

A. Michnikas pasakė, kad Solidarumas 
ir dabar yra galinga organizacija, sąmo
ninga dėl savo tolesnių siekimų. Kas gal
voja, kad Solidarumas gali būti likviduo
tas, tiki į stebuklus. „Komunistai neturė
tų tikėti į stebuklus“ — pasakė Solidaru
mo lyderis. Jo nuomone, dabar yra laikas 
steigti kaip viešas, taip ir slaptas organi
zacijas. „Mes nekovojame prieš valdžią, 
bet tiktai už demokratinę santvarką mū
sų krašte“.

A. Michnikas pasakė, kad Solidarumo 
lyderiai, kaip Lech Walęsa ar Zbigniew 
Bujak, yra pasiruošę pradėti su valdžia 
dialogą. Bet tokie pasikalbėjimai ar dery 
bos turėtų būti tarp piliečių, o ne tarp 
kalėjimo viršininko ir kalinio. Jis galvoja, 
vis dar galima susitarti su valdžia.

A. Michnikas pasisisakė ir dėl „taikos 
sąjūdžių“. Jis pasakė, jog karai nekyla 
dėl to, kad žmonės turi ginklų. Jie kyla, 
nes žmonės sukuria politines santvarkas, 
kurios siekia ekspansijų bei pergalių. Ko 
va dėl taikos šiuolaikiniame pasaulyje tu 
retų tik tuomet prasmę, jeigu būtų kovo
jama dėl žmogaus teisių gerbimo. Būda
mas kalėjime jis priėjo išvados, kad žmog 
žudystės akivaizdoje mes neturime tylėti. 
Atvirkščiai, tik drąsiai keliant baisa, gali
ma vienam išsaugoti gyvybę, o kitam — 
kaip atsitiko su juo pačiu — atidaryti ka 
Įėjimo duris.

VYSK P. BALTAKIS ATVYKSTA 
EUROPON

Giuodžio 12 dieną iš JAV į Romą at
vyksta pasaulio lietuvių vyskupas Pau
lius Baltakis. Vyskupas Baltakis numato 
išbūti Romoje apie savaitę laiko, po to 
toliau keliaus į Fed. Vokietiją, o iš čia, 
prieš Kalėdas, vyks į Australiją dalyvauti 
vietos lietuvių dienose, kurios šiais metais 
yra rengiamos gruodžio mėnesio pabaigo
je krašto sostinėje Canberroje. Vyskupas 
Baltakis lankėsi Čikagoje, kur dalyvavo 
įvairiuose pasitarimuose lietuvių religi
niais klausimais.

NIJOLĖS SADŪNAITĖS BŪRELIS
Vakarų Vokietijoje jau platinamas sese 

lės Michaelės 16-sis aplinkraštis „mūsų 
mielos Nijolės ir visų prispaustųjų krikš
čionių bičiuliams“. Bavare vienuolė domi
ninkone, Donauviorto miesto mokytoja, 
sesuo Michaele Baumann jau daugelį me
tų vadovauja būreliui, pasivadinusiam Ni 
jolės Sadūnaitės vardu. Būrelio tikslas — 
malda ir artimo meilės darbais padėti dėl 
tikėjimo kenčiantiems Lietuvos krikščio
nims.

Naujame aplinkraštyje, išleistame spa
lio mėnesį, seselė Michaelė praneša, kad 
susidarė dar dvi naujos maldos grupės. 
Vienas būrelis įsisteigė šiemet gegužės 
mėnesį Bad Mergentheimo mieste ir pa
sivadino kalinamos Jadvygos Bieliauskie
nės vardu. Kitas veikia Viurtembergo 
krašte. Kiekvieno mėnesio paskutini tre
čiadienį būreliai renkasi į bažnyčią pasi
melsti už kenčiančius krikščionis Lietuvo 
je ir kitur. Jie taip pat renka parašus, au
kas ir praktiškais būdais stengiasi parody 
ti savo solidarumą. Surinkta apie trys 
tūkstančiai parašų už kalinamus Lietu
vos kunigus Alfonsą Svarinską ir Sigitą 
Tamkevičių. Seselė Michaelė primena, kad 
Vakarų Vokietijos vyskupai jau paskelbė 
kitais metais gegužės 12 „maldos dieną už 
persekiojamus krikščionis“, ragindami 
ypač prisiminti Baltijos kraštų — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos krikščionis. Seselė 
skatina tinkamai tai dienai pasirengti.

Aplinkraštį baigdama, ji pažymi, kad 
Nijolė Sadūnaitė kiekvieną valandą yra 
pavojuje, tačiau reiškia viltį, kad „ma
žasis Dovydukas nugalės milžiną Galijo
tą“. Ji praneša, kad jau spausdinami Sa
dūnaitės atsiminimai vokiečių kalba. Rei
kia pažymėti, kad jau vasarą Romoje iš
leista Sadūnaitės knygelė italų kalba. 
Spaudai parengtas ir jos angliškas verti
mas. J. Vd.

LENKAI MASINIAI BĖGA 
IŠ LENKIJOS

Pastarosiomis dienomis per 300 lenkų 
pasinaudojo turistinių ir keltinių laivu ke 
lionių proga ištrūkti iš Lenkijos. Daugiau 
pusės pabėgėlių paprašė V. Vokietijoje po 
litinės globos, kiti išvažinėjo pas gimines 
ar pažįstamus, ar nori vykti į kitus kraš
tus.

Taip sustojus Hamburge liuksusiniam 
turistų laivui STEFAN BATORY į laivą 
tolimesnei kelionei į Roterdamą negrįžo 
192 asmenys. Roterdamo uoste laivą pali 
ko apie 15 asmenų. Keltiniam laivui RO- 
GOLIN, kursuojančiam tarp Dancigo ir 
Travemuendės, sustojus Travemuendėje į 
laivą kelionei atgal negrįžo 93 asmenys. 
Atsidūrę Luebecke kreipėsi į Auslaende- 
ramtą, prašydami politinės globos. Po ke 
lių dienų, laivui vėl atsilankius Trave
muendėje, laivą pakartotinai paliko apie 
20 asmenų.

Kolkas, matyt, pasprukti iš Lenkijos 
nėra jau taip sunku, nes nėra griežtų 
kontrolių ir nesurišta su jokiais pavojais. 
Vis dėlto iš šių reiškinių galima spręsti 
apie gyvenimo sąlygas Lenkijoje, nes iš 
gėrio žmonės nepalieka savo tėvynės.

VĖLINIU ŽVAKĖS PRIE PAMINKLO
Lapkričio 1 dieną, kaip kasmet, prie 

Dariaus-Girėno paminklo Soldine buvo 
uždegtos žvakės, budėjo paminklo globė
jas J. Sanvaitis. Paminklą aplankė keli lie 
tuviai ir apylinkės gyventojai.

VATIKANAS IR KREMLIUS
Santykių pagerėjimas tarp Vatikano ir 

Maskvos suteikė naujų vilčių dviem su pu 
se milijono katalikų Lietuvoje, rašo britų 
katalikų savaitraštis „Universe“.

Tokią išvadą laikraštis pasidarė iš to 
fakto, kad Popiežius pakėlė vyskupą Liu 
dą Povilonį į arkiviskupus ir kun. Juozą 
Preikšą — į vyskupus-sufraganus. Tokie 
pakėlimai kitur vyksta beveik kas savai
tę, bet anapus Geležinės uždangos tai ne
įprastas ir reikšmingas įvykis, rašo „The 
Universe“, ypač po to, kai Maskva nelei
do Popiežiui apsilankyti Lietuvoje ir pasi
melsti sostinėje Vilniuje prie šv. Kazimie 
ro kapo.

Toliau laikraštis pažymi, kad tokie pa
skyrimai gali būti daromi tik su Krem
liaus pritarimu, ir užgiria valst. sekreto
riaus kard. Casaroli kantrią ir išmintin
gą politiką Rytų Europos atžvilgiu.

LIETUVOJE
Apginta disertacija

Dailėtyrininkė N. Lukšionytė-Tolvaišie 
nė apgynė kandidatinę disertaciją „Lietu
vos architektūros stilių raida 1830-1920 
metais“.

Disertante išstudijavo daugiau kaip 600 
architektūros paminklų. N. Lukšionytė iš 
skyrė tris stilių pakraipas — romantizmą, 
istorizmą ir moderną, atskleidė jų raidą ir 
savitumus Lietuvoje bei atskirose pasta
tų grupėse.

Premijuotos pjesės
Lietuvos kultūros ministerijos ir rašy

tojų sąjungos paskelbto dramos kūrinių 
konkurse pirmąją premiją gavo Justinas 
Marcinkevičius už dramą „Daukantas“. 
Antrąją premiją — Juozas Montvila už 
pjeses „Didysis geismas“ ir „Sąžinės šešė
ly“ ir Ričardas Gavelis už įpjesę „Trium 
viratas“. Trečiąją — Juozas Marcinkevi
čius už pjesę „Erelio gūžta“ ir Juozas Er 
liekas už „Blinkuvą“.

Dail. S. Veiverytė laureatė
Tarptautinėje grafikos ir piešinių bie

nalėje, surengtoje Jugoslavijoje, dailinin
kė Sofija Veiverytė tapo laureate. Ji pre
mijuota už kūrinį „Moters portretas“. Kri 
tika pažymėjo, jog portretas išsiskiria pro 
fesiniu meistriškumu, vidine šiluma. Kū 
rinį įsigijo Jugoslavijos Tuzlos nacionali
nė galerija.

Už grybus gauna miltų
Varėnos rajono gyventojai vartotojų 

kooperacijos paruošų kontoros supirkimo 
punktams parduoda nemažai džiovintų 
baravykų ir kitų grybų.Už juos gyventojai 
apiprekinami miltais. Nusiskundžiama, 
kad supirkimo punktų vedėjai ne visuo
met išduoda kvitus, reikalingus apipreki- 
nimui.

Pamoka naujokui
G. Kretavičius „Valstiečių laikraštyje“ 

rašo:
—• štai tavo, Sigitai, „žirgas“, — parodė 

vyr. inžinierius Silvestras Muckus seną 
traktorių. — Susitvarkęs galėsi dirbti. O 
čia štai naujas raktų komplektas.

Triūsė, prakaitavo prie traktoriaus tik 
atėjęs dirbti į kolūkį Sigitas, o kai atėjo 
pietų metas, pasuko į valgyklą.

Grįžęs vėl norėjo remontuoti. Bet žvilgt 
— nebėra raktų komplekto. Veltui visur 
ieškojo, žiūrėjo. Tada kreipėsi į vyrus, gal 
kas pasiskolino. Deja, niekas nieko neži
nojo. Tik dėdė Jonas Monkus paaiškino:

— Nereikėjo palikti. Nupūtė. Pas mus 
čia tokia mada.

Tiltas pėstiesiems
Vievyje pastatė naują pėsčiųjų tiltą, ku 

ris jungia Vilniaus-Kauno automagistra
lės atskirus gyvenvietės rajonus. Pirma
sis tokio tipo tiltas buvo pastatytas per 
Kauno-Klaipėdos automagistralę šiauri
niame Kauno apvažiavime. Buvo panau
dotos klijuotos medinės konstrukcijos.

VOKIETIJOS UŽSIENIU REIKALŲ 
MINISTRAS GENSCHER ATŠAUKĖ

SAVO VIZITĄ Į LENKIJĄ

Trumpai prieš vizito pradžią, V. Vokie
tijos užsienių reikalų ministras Genscher 
staiga atšaukė savo vizitą į Lenkiją. Ofi
cialiai minimos trys priežastys:

1. Lenkija nedavė vizos vienam žurna
listui, kurio straipsniais vokiečių spaudo
je lenkai nepatenkinti;

2. Lenkija nesutiko, kad ministras Gen 
scher padėtų vainiką ant Nežinomojo vo
kiečių kario kapo;

3. Lenkija nenorėjo, kad ministras Gen 
scher aplankytų neseniai nužudyto lenkų 
dvasiškio Popeluszkos kapo.

Toks reglamentavimas nesuderinamas 
su tarptautiniuose santykiuose praktikuo 
jamu etiketu. Nors neminima, bet masinis 
lenkų pasitraukimas į Vokietiją vizitui ir 
gi pakenkė.

MIRĖ LATVIŲ DIRIGENTAS

Lapkričio 21 d. Manchesteryje, Angljo- 
je, staiga mirė pasižymėjęs latvių dirigen 
tas Arvid Jansons. Jis buvo 70 m. am
žiaus.

Per pastaruosius 20 metų Arvid Jan
sons reguliariai atvykdavo į D. Britaniją 
ir čia diriguodavo Hallė simfoniniam or
kestrui. Pastoviau jis diriguodavo Lenin
grado filharmonijos orkestrui.

Jo sūnus Maris taip pat yra žymus mu 
zikas ir šiuo metu vadovauja Oslo filhar
monijos orkestrui. Jis buvo atvykęs pas 
tėvą ir su juo planavo aplankyti kai ku 
rias D. Britanijos vietas.
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LIETUVOS
29. TRIUMFO ŠVENTĖ 

VILNIUJE 1604 METAIS
Atėjo 1604 m. gegužės 10-toji, šv. Kazi

miero triumfui skirtoji diena. Žodis ,trium 
fas‘ geriausiai išreiškia Lietuvoje nuo pat 
joje krikščionybės įvedimo niekad neregė 
tas iškilmes. Senovės Romoje, kai priešą 
nugalėjęs karvedys iškilmingai įvažiuoda 
vo į sostinę, tai vadindavo triumfu. Dabar 
gi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sos 
tinė sutiko savąjį triumfatorių, dangišką
jį globėją ir užtarėją, kuriam tapo pripa
žinta Bažnyčios šventųjų garbė ir pagar
ba. Iškilmės oficialiame apie jas leidinyje 
vadinamos „illustris pompa in solemni 
eiusdem apotheoseos instauratione“ (di
džioji iškilmių eisena, švenčiant jo atnau
jintą apoteozę, t.y., kanonizaciją). O Vil
niaus jėzuitų pranešime į Romą nurodo
ma, kad iš ipop. Klemenso VIII buvo gau
tas kanonizacijos patvirtinimas ir tarsi jos 
atnaujinimas. To ženklan šventasis Tė
vas pasiuntęs į Lietuvą naują vėliavą su 
meniškai išsiuvinėtu šv. Kazimiero pa
veikslu.
Buvo paprotys tokios vėliavos iškilmin

gu įnešimu pradėti naujojo šventojo gar 
bei iškilmes. Tik prieš aštuonerius metus 
buvo panašiai atšvęsta Krokuvoje tame 
mieste palaidoto domininkono šv. Jacinto- 
Jackaus kanonizacija. Lenkijos sostinės 
vyskupu tuomet buvo lietuvis kardinolas 
Jurgis Radvilas. Reikia manyti, kad ir iš 
Vilniaus kanauninkų bei Lietuvos didikų 
kas nors dalyvavo anose iškilmėse. Aišku, 
norėta ir Lietuvos sostinėje ne prasčiau, 
o gal net dar didingiau ir įspūdingiau, at
švęsti šventuoju pripažintą karalaitį Ka 
zimierą.

Aprašiusieji šias iškilmes, visi pamini 
tą dieną įvykusį netikėtą oro pasikeitimą. 
Prieš tai dienų dienas liję, tarsi būtų iš
siliejęs visas vandenynas. Visi buvę labai 
susirūpinę: suvažiuos tiek žmonių, bus vis 
kas paruošta ir išpuošta, ir štai kokia liū 
tis ims ir viską sujauks. Bet ne tik šven
tės pasisekimas buvo pavojuje; visas ja
vų derlius ateinančią vasarą, visa krašto 
gerovė galėjo nukentėti. Todėl antrą dieną 
prieš iškilmes, gegužės 8 d., šeštadienį, Vii 
niaus miesto gatve ėjo didelė atgailos pro 
cesija. Dievui permaldauti ir šv. Kazimie 
ro užtarimo išmelsti ėjo universiteto stu 
dentai ir minios miestiečių, daugelis basi 
ir atgailos rūbais apsivilkę. Ėjo prie šv. 
Kazimiero kapo katedroje, meldė jo galin 
go užtarimo. Tačiau tą ir kitą dieną jokio 
pagerėjimo nesimatė. Vilniaus jėzuitų 
apžvalgininkas rašo: „Eretikai jau pradė
jo šaipydamiesi katalikus užkabinėti: Jei

GLOBĖJAS SV. KAZIMIERAS
jūsų Kazimieras šventas, tegul išmeldžia 
giedrą orą“. Ir štai, išaušus pirmadienio, 
iškilmėms pradėti skirtos dienos rytui, 
saulė prasiskverbė pro debesis ir švietė per 
visą dieną.

Iškilmėms ruošėsi ir jose dalyvavo ne 
tik Vilniaus miestas, bet ir daug atvyku
sių iš kitų didžiosios kunigaikštystės vie
tovių. Vilniaus vyskupas Benediktas Vai
na ragino visus vyskupijos dvasiškius at
vykti į didžiąją šventę. Ypatingu būdu 
prie iškilmių suorganizavimo ir jų prave 
dimo prisidėjo Vilniaus jėzuitai su viso
mis savo institucijomis. Didelis skaičius 
Akademijos mokinių ir studentų (tais lai 
kais jų būdavo iš viso apie 1000), jų gi
lus religingumas, platus klasikinių kalbų 
žinojimas, vadovaujant gabiems, iš įvai
rių Europos kraštų atvykusioms profeso
riams, gerai susipažinusiems su kitose 
šalyse išbandytais šventiniais papročiais, 
padarė šv. Kazimiero triumfą nepaprastai 
iškilmingą ir nuostabiai įspūdingą. Jie sta 
tė ir puošė iškilmingus vartus, jie dėklą 
mavo eiles, jie sudarė gyvuosius paveiks
lus, jie pagaliau aprašė ir savo spaustuvė 
je išleido šventės eigą ir jos proga sukur
tos poezijos kūrinius.

Tris dienas užtrukusios iškilmės prasi
dėjo pirmadienį po pietų katedroje, prie 
šv. Kazimiero karsto. Ten susirinkusiems 
kunigams, vienuoliams, aukštiems miesto 
bei kunigaikštystės pareigūnams ir gau
siai tikinčiųjų miniai vysk. B. Vaina paaiš 
kino iškilmių prasmę ir tikslą. Tada visi pa 
judėjo procesijoje per miestą į Rūdninkų 
priemiestį, prie šv. Stepono bažnyčios. Jo
je buvo padėta iš Romos atgabentoji šv. 
Kazimiero vėliava.

Šv. Stepono bažnyčioje, po maldų ir gies 
mių, į susirinkusius prabilo kan. Griga
lius Svencickis. Jis kalbėjo apie šv. Kazi
miero gyvenimą, jo dorybes, jo užtarimu 
įvykusius stebuklus, apie savo kelionę į 
Romą ir ten gautą popiežiaus brevę, iš 
ten parvežtą šventojo vėliavą. Baigęs kal
bėti, kanauninkas tą vėliavą įteikė Lietu 
vos kancleriui ir karaliaus įgaliotiniui 
šioms iškilmėms, žymiam didikui Leonui 
Sapiegai. Prasidėjo procesija atgal į ka
tedrą. Priekyje ėjo miestiečiai, susiskirstę 
pagal specialybes—cechus, kurių buvę 32, 
kiekvienas su savo ženklu ir vėliava. Už 
jų — šv. Jono parapijos pradinės moky
klos mokiniai, po to įvairios bažnytinės 
brolijos su savo dvasiniais vadovais. Juos 
sekė Akademijos studentai, katedros mo
kyklos mokiniai. Dvasiškijos grupę suda
rė priekyje unitai kunigai ir du jų' archi- 
madritai, toliau eilės diecezinių kunigų, su 

važiavusių iš visos didžiosios kunigaikš
tystės. Po to įsijungė didingas orkestras, 
grojąs giesmių melodijas. Gražiausią vaiz 
dą teikė mokyklinio amžiaus vaikų grupe, 
kurių vieni vaizdavo šv. Kazimiero rite
rius, kiti savo apsirengimu buvo panašūs 
į angelėlius. Pagaliau pasirodė kapitula 
savo iškilmingomis togomis. Centre visų 
dėmesį traukė didžiulė šv. Kazimiero vė
liava, kurią nešė Lietuvos kancleris Leo
nas Sapiega, padedamas dviejų dijakonų, 
o iš šalių ją lydėjo du vyskupai sufraga
nai. Pirm vėliavos ėjo auksu žėrinčioje 
dalmatikoje kan. G. Svencickis, nešąs ant 
išdabintos pagalvėlės popiežiaus brevę. 
Tuojau po vėliavos ėjo Vilniaus vyskupas, 
lydimas dviejų prelatų. Už jų — senato
riai, didikai, bajorai, jų žmonos ir dukros. 
Šios tvarkingai žygiuojančios procesijos 
šonuose visą gatvės plotį užpildė nesu
skaitomos žmonių minios, susirinkusios pa 
gerbti savo šventojo ir globėjo.

Keturiose pakeliui į katedrą vietose bu 
vo pastatyti iškilmingi vartai. Eisena kas 
kartą prie jų sustodavo, išklausydavo ten 
sakomų dialogų, deklamuojamų eilėraščių. 
Tai buvo meninė, literatūrinė iškilmių da 
lis. Pirmas sustojimas buvo prie Rūdninkų 
vartų, įeinant į miestą. Čia Vilniaus mies 
tas pasitiko vėliavoje vaizduojamą šven
tąjį globėją. Jaunuolis, apsirengęs kaip 
mergina (miestų vardai lotymi kalboje 
yra moteriškos giminės, todėl ir Vilnių pa 
vaizduoti turėjo mergina), nuliūdusi, gal 
vą šydu prisidengusi, eilėmis lotyniškai pa 
šakojo nelaimes, kurias iškentėjo šis mies 
tas įvairių karų metu, maldavo šventojo 
karalaičio užtarimo ir globos miestui, vi
sam kraštui. Pasirodė penki angelai bal
tais rūbais. Prislėgtai Vilniaus figūrai jie 
skelbė linksmą žinią: karalaitis Kazimie 
ras iškeltas į šventųjų garbę. Suskambo 
džiaugsmo giesmės. Lig tol skausmo pris
lėgta Vilnių vaizduojanti mergaitė numetė 
liūdesio drabužius ir atsistojo prieš visus 
purpuriniais karalienės rūbais, su vainiku 
ant galvos ir skeptru rankoje. Sekė trum 
pi maldos ir padėkos žodžiai už malones, 
kurios plaukė visam kraštui per. karalai
čio išaukštinimą, ir karalienė — džiaugs
mu nušvitęs Vilnius — pasodinta j trium 
fo vežimą, įsijungė į per miesto gatves 
vingiuojančią procesiją.

Antrieji iškilmingieji vartai buvo prie 
miesto rotušės. Atvykstančią šventojo vė
liavą sutiko skambūs muzikos garsai. Iš
ėjo figūros, vaizduojančios keturias pa
grindines dorybes: tvirtumą, nuosaikumą, 

i išmintingumą ir teisingumą. Prasidėjo šv. 
I Kazimiero garbei dialogai, šį kartą lenkų

DVI AUTORĖS — TRYS KNYGOS

Nidos Knygų Klubas ruošiasi išleisti 
trečiąją Avos Saudargienės knyga., bele
tristinį liudijimą „Naikinamieji“; tautų 
naikinimo ir barbariško kultūros, religi
jos, žmoniškumo — istorijoje neturinčio 
pavyzdžio — niokojimo liudijimas.

Laureatės Alės Rūtos net dvi knygos 
ruošiamos spaudai: „Per pasaulį keliauja 
Poetas“, biografinė apysaka apie poetą- 
laureatą Bernardą Brazdžionį ir kelionės 
į Lietuvą išgyvenimai „Tarp ilgesio ir Tė 
viškės“.

Taip pat Nidos Knygų Klube yra gau
tas naujas Petro Melniko romanas „Kris
tinos pasaulis“.

N.K.K.

OPERA „KALANTA“

Kompz. Bruno Markaitis, SJ, gyvenan
tis Kalifornijoje, kuria operą „Kalantą“, 
kuri turės tris veiksmus ir prologą. Opera 
skirta Romui Kalantai, 1972 m. savo gy
vybę paaukojusiam laisvės siekiančiai Lie 
tuvai.

Operos libretą parašęs poetas Bernar
das Brazdžionis, anglų kalbon išvertusi 
M. Saulaitė-Stankus. Scenovaizdžių projek 
tus kuria dail. Adolfas Valeška.

kalba. Paskutiniuosius deklamuojančiųjų 
žodžius nuslopino būgnų garsai ir patran 
kų šūviai, įspūdingai pabrėžę šventės di
dingumą ir sutartinai kvietę visus į 
džiaugsmo triumfą.

Didžiąja gatve ateita prie jėzuitų Aka
demijos. Čia vėl iškilmingi vartai, dialo
gai lotynų ir graikų kalbomis. Ketvirtieji 
vartai buvo prie pilies, nebetoli nuo kate 
droš. Tai — Vilniaus kapitulos savo baž
nyčios šventajam išreikšta pagarba. Sep
tyni angelais persirengę jaunuoliai vaiz
davo septynias tuometines Vilniaus baž
nyčias; jų vardu ,angelai sargai* deklama 
vo eilėraščius naujam šventajam.

Pagaliau iškilmingos muzikos, visų baž
nyčių varpų gaudimo ir nesiliaujančių pa 
trankų šūvių lydima, šv. Kazimiero vėlia 
va įžengė į katedrą. Tarpduryje ją iš kan 
clerio rankų perėmė pats Vilniaus vysku
pas ir nunešęs padėjo ant gėlėse pasken
dusio šventojo karsto. Po maldų ir gies
mių į šventąjį globėją, užbaigai iš dėkin 
gų ir džiaugsmo sklidinų širdžių kilo į 
aukštybes padėkos himnas „Te Deum lau 
darnus“. Taip buvo vertai užbaigta pirmo 
ji iškilmių dalis, užtrukusi apie šešias va 
landas, iškilmių, kurių, kas jose dalyvavo, 
niekuomet nebegalėjo pamiršti.

Paulius Rabikauskas

ATGAILA
Lietuvoje lapkričio 17 d. paminėtos Sa

lomėjos Nėries (Bačinskaitės-Bučienės, 
1904. XI. 17 — 1945. VII. 7) 80-sios gimi
mo metinės.

Brandžiausias jos eilėraščių rinkinys bu 
vo „Diemedžiu žydėsiu“ (1938 m.).

1944 m. rugsėjo mėn. poetė grįžo į Lietu 
vą. „Bučiuoju mylimą žemę, kiekvieną gel 
toną berželio lapelį...“ — rašė dienorašty
je.

Paskutiniąją eilėraščių knygą „Lakštin 
gala negali nečiulbėti“ Nėris išvydo jau 
būdama Kauno ligoninėje. Nei Kauno, nei 
Maskvos gydytojams nepavyko nugalėti 
sunkios ligos (kepenų vėžio). Poetės palai 
kai ilsisi Kaune, buv. Karo muziejaus kie 
mėly j e.

Spausdiname paskutinįjį jos eilėraštį, 
kurio sovietinėj spaudoj neteko skaityti.

SUGRĮŽIMAS

O Viešpatie, sugrįžtu pas Tave, 
Tamsioj nakty paklydus.
Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane, 
Skaudžias žaizdas išgydęs.

Priimk atgal, o Viešpatie brangus, 
Leisk su Tavimi sueiti.
Aš žemėj palieku visus draugus — 
Tavy turiu tik viltį.

Juk tu žinai, kad laimė tarp žiedų... 
Širdy man buvo gera, gera...
Bet melas išvogė man daug turtų, 
[piršęs nuodingąjį nektarą.

Jis nunešė kryželį paslapčia, 
Man nuo širdies pavogęs.
Joje ir kūdikio karšta malda 
Paliko be pastogės.

Gyvenimas atrodo tuštuma, 
Lyg tamsi juoda naktis... 
Vėl netikėtai palietei mane 
Malonės savo spinduliu.

Dabar vėl grįžau, Dieve, pas Tave, 
Tamsioj nakty paklydus, — 
Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane, 
Skaudžias žaizdas išgydęs.

Pastaba, Šį eilėraštį improvizavo S. NĖ
RIS prieš mirtį. Jį užrašė ją slaugiusi 
medicinos sesuo, nes pati poetė jau ne
pajėgė rašyti.

(„Aušra" Nr. 39)

PRIE CARO IR DAR AR...
KUO SKYRĖSI ANUOMETINĖ RUSŲ OKUPACIJA NUO DABARTINĖS

Caro valdžia paisė teisėtumo, ko dabar nėra. Rusijos teis
mai — jų aukščiausias buvo senatas — laikėsi įstatymų. Senatas 
panaikindavo neteisėtus veiksmus, nežiūrint kas juos būtų pa
daręs — eiliniai piliečiai, valdininkai ar policija (viešoji ar slap
toji). Nevisada teismai apgindavo pilietį nuo neteisėtų administra 
cijos ar policijos veiksmų, nuo teisės pažeidimų, bet jei reika
las iškildavo viešumon, teismai nedrįsdavo viešą įstatymo pažei
dimą ignoruoti. Ir politinio pobūdžio bylas teisme buvo galima 
laimėti (ko dabar nėra). Ne visada teismai bausdavo nusikaltėlį, 
būdavo atsitikimų, kad politinėse bylose kaltinamuosius išteisin
davo.

Pora pavyzdžių. Vienu metu vysk. ,A- Baranauskui lankant 
parapijas, Suvalkų gubernatorius uždraudė ruošti vyskupui iš
kilmingus sutikimus. To nepaisydami klebonai ruošė iškilmes. 
Gubernatorius už tai baudė klebonus piniginėmis baudomis. Nu 
baustieji pasiskundė teismui, byla nuėjo iki senato. Byla buvo 
vilkinama, bet galų gale senatas, jau vysk. Baranauskui mirus, 
baudas panaikino.

Marijampolės gimnazijos mokiniai 1912 m. leido slaptą 
laikraštėlį. Policija susekė, leidėjus areštavo ir atidavė teismui. 
Suvalkų teismas visus mokinius išteisino.

Caras buvo diktatorius, absoliutus valdovas. Bet jis buvo 
krikščionis, ir krikščionybė švelnino diktatūrą. Pravoslavų Baž
nyčia buvo proteguojama, Katalikų Bažnyčia persekiojama, bu
vo norima katalikus paversti pravoslavais. Bet buvo leidžiama 
katalikų spauda, katalikiškos organizacijos (po 1905 m.). Buvo 
leista veikti blaivybės draugijoms, esančioms kunigų įtakoje.

Privačiame ir viešame gyvenime buvo respektuojami krikš
čioniškos moralės dėsniai. Buvo respektuojamas Dekalogas (10 
Dievo įsakymų). Galiojo Dekalogo įsakymai nevok, nemeluok, 
nepaleistuvauk, nežudyk, gerbk savo tėvą ir motiną. Nors pa
žeidimų buvo, ko jokia visuomenė neišvengia, bet šie įsakymai 
bent viešai buvo gerbiami ir saugomi. O dabar praktiškai eina
ma prie šių įsakymų visiško paneigimo.

Krikščioniškos moralės saugotoja ir įkvėpėja Lietuvoje bu
vo Katalikų Bažnyčia. Jos dėka Lietuvos kaimas moraliai išliko 
sveikas, nežiūrint baudžiavų, karų ir svetimųjų viešpatavimo. O 
kadangi Lietuvos gyventojų daugumą sudarė lietuviai kaimiečiai, 
tai jie buvo sveikas tautos pagrindas. Užtat kaimas galėjo tau
tiškai atbusti ir sukurti nepriklausomą valstybę.

Lietuvoje veikė trys kunigų seminarijos — Kaune, Seinuose 
ir Vilniuje, kuriose mokėsi didelis skaičius lietuvių (Vilniaus 
kunigų seminarija buvo sulenkinta, lietuviams į ją sunku buvo 
patekti). Petrapily veikė Dvasinė Katalikų akademija. Kunigų 
seminarijos paruošė lietuvių kunigų, kurie buvo ne tik kataliky 
bės apaštalai, bet ir lietuvių tautinio atgimimo pionieriai.

Religinės institucijos (bet kokios konfesijos) ir religinio kul 
to atstovai buvo gerbiami, valstybės palaikomi ar bent toleruo

jami. Dabar religija ir jos atstovai yra niekinami. Religija griau 
narna išorinėmis prievartos priemonėmis ir iš vidaus, stengiamasi 
užverbuoti jos atstovus religijos griovimo darbui pagal taisyklę 
„medį kirminas turi suėsti iš vidaus“. Į religijos griovimo darbą 
yra įjungtas visas partinis ir valstybinis aparatas, o svarbiausia 
saugumas.

Caro valdžia norėjo Lietuvą surusinti, bet nenorėjo, kad ji 
lenkėtų, lenkų pastangų lenkinti Lietuvą nerėmė. Buvo leidžiama 
lietuvių spaudoje prieš lenkintojus varyti propagandą, priešintis 
lenkinimui, nes ir lenkai buvo Rusijos priešai. Užtat Seinuose 
rusų valdžia nepageidavo lenko vyskupo, ir du paskutiniai Sei
nų vyskupai buvo lietuviai (Baranauskas ir Karosas).

Dabar Maskva palaiko lenkus Lietuvoje ir ypač Baltarusi
jos TSR, kur ir toliau varomas lietuvių lenkinimo darbas per baž 
nyčias. Lietuvoje ir Baltarusijos TSR rusiškas ir lenkiškas na
cionalizmas sudarė koaliciją, susivienijo prieš lietuvius, ir Mask
va tokią politiką remia.

Maskva mano, kad, dabar Lietuvos ir Baltarusijos TSR len 
kai jai nepavojingi, nes jų nedaug, o lietuviai trukdo rusams ko
lonizuoti Pabaltijį. Kad Maskva Lietuvoje proteguoja lenkus, 
rodo lenkiškų mokyklų laikymas Vilniaus krašte ir 1980 m. len
kiškų pamaldų įvedimas Kaune. (Religinių reikalų įgaliotinis 
P. Anilionis liepęs vysk. Labukui-Matulaičiui įvesti lenkiškas pa 
maldas Kauno Karmelitų bažnyčioje, ir vyskupas tai padarė.) 
Lietuviai kunigai į Baltarusijos TSR lietuviškas parapijas neįsi- 
leidžiami. Į Gervėčius 1979 m. paskirtas lenkas, baigęs „pogrin
džio“ kunigų seminariją ir įšventintas į kunigus Lenkijoje. Ger
vėčiai buvo likusi vienintelė vieta Baltarusijos TSR, kur iki 1978 
m. buvo lietuviškos pamaldos, o šis naujai paskirtas kunigas 
(Zierewski) jas panaikino.

Caro valdžia nekliudė ūkininkų luomo, net leido jam su
stiprėti. Tai sudarė ekonominį pagrindą tautiniam lietuvių at
gimimui. Kolūkių įvedimas Lietuvoje po II pasaulinio karo su
naikino lietuviškąjį kaimą ir tuo giliai pažeidė lietuvių tautos gy 
vybines šaknis.

Prieš I pasaulinį karą lietuviai gyveno didesniame etninia
me plote negu dabar. Vakaruos lietuviški plotai ėjo toli už Nemu 
no ir apėmė didelę Rytprūsių dalį (beveik visą dabartinę Kali
ningrado sritį). Lietuvos rytuose ir pietuose irgi buvo didesnis 
lietuviškai kalbančių plotas negu dabar. Zietelos, Lazdūnų ir ki
tose tolimose nuo Vilniaus vietose lietuvybė buvo gyva, dabar ji 
ten baigia nykti.

Lietuvos kaimynystėje buvo Vokietija. Siena tarp Lietuvos 
ir Vokietijos nebuvo ypatingai saugoma, buvo lengvai pereina
ma. Anapus pasieny gyveno tie patys lietuviai, taigi perėjęs sie
ną lietuvis, nemokąs vokiškai, galėjo bent kelio pasiklausti. Kam 
Lietuvoje grėsė pavojus, lengvai galėjo per sieną pasprukti ir pa
kliūti į Ameriką ar kitur. Dabar vietoje Rytprūsių (Vokietijos) 
atsirado ištisai surusinta Kaliningrado sritis.

Tai buvo teigiamybės, kurių mes dabar, vėl atsidūrę rusų 
valdžioje, neturime. Bet reikia atsiminti, kad dabartinėje oku
pacijoje yra ir teigiamų dalykų, kurių anuomet nebuvo. Dabar 
visiems, kas nori mokytis, yra prieinamas mokslas. Visuotinis ap 
mokymas, nors jis yra ir labai žemo lygio, yra mums naudingas. 
Kas gauna mokslo šviesą, tasai, jei norės, atras ir tiesą (atskirs 
pelus nuo grūdų), jei jo nesuvilios karjera ar nesulaužys gyve
nimas, kaip daugelį sulaužė pirmalaikis ragavimas „uždrausto 
vaisiaus“, alkoholizmas ir kiti iškrypimai.

Nors Lietuvos supramoninimas yra Trojos arklys, su kurio 
pagalba norima į Lietuvą privaryti kuo daugiau rusų ir Lietuvą 
surusinti, bet dėka to lietuviams dabar nereikia vykti iš savo 
krašto ieškoti darbo kitur, kaip buvo caro laikais. Darbo ir duo 
nos Lietuvoje visiems kol kas užtenka.

Lietuvoje, kaip ir visoje Tarybų Sąjungoje, veikia nemoka
mas gydymas. Nors nemokamas gydymas faktinai yra mokamas, 
nes už vaistus reikia mokėti. Mokama už dantų gydymą. Be to, 
ir nuo visų kitų ligų gydymas mokamas, nes „niekam nematant“ 
gydytojui reikia primokėti, kitaip jis tave gali pagydyti tik for
maliai. Vardan tiesos reikia pasakyti,kad yra gydytojų, kurie vi
suomet gydo sąžiningai, nežiūrint, ar jam primokama, ar ne. Vie 
na iš priežasčių, kodėl gydytojai ima kyšius, yra maži atlyginimai 
(bet mažus atlyginimus gauna ir visi kiti eiliniai tarybiniai dar 
buotojai, todėl daugelis jų ne iš algos gyvena). Nežiūrint tokių 
nenormalumų gydymo praktikoje, medicinos tinklas Lietuvoje 
yra platus, nepalyginsi su tuo, kas buvo caro laikais. Gydytojo 
pagalbos galima prisišaukti. Medicinos mokslui ištobulėjus, ypač 
pažymėtinas vaikų mirtingumo sumažėjimas.

Dėka radijo ir kitų komunikacijos priemonių sužinome, kas 
vyksta pasaulyje, ir užsienis žino, kas dedasi Tarybų Sąjungoje 
ii Lietuvoje. Lietuva nėra atskirta nuo pasaulio. Visos blogybės 
ir visos niekšybės, kurias mūsų tautai daro komunistinė valdžia, 
išeina aikštėn, o tas neina Tarybų valdžiai į sveikatą. Iš faktų 
gaunamų iš Lietuvos ir kitų Rusijos pavergtų kraštų, formuoja
si viešoji pasaulio nuomonė. O Maskvos valdovai labai nenori, 
kad toji nuomonė apie juos būtų bloga, nes juk „komunistai 
yra geriausi žmonės pasaulyje“.

Dar vienas dalykas. II-jo pasaulinio karo metu ir pirmai
siais pokario metais užsienis buvo klaidinamas, esą Pabaltijo 
valstybės laisvanoriškai įsijungusios į Tarybų Sąjungą. Dabar 
šis melas galutinai visiems tapo aiškus, ir visas pasaulis žino, kad 
Pabaltijo valstybės 1940 m. buvo okupuotos. Faktas, kad trys 
Pabaltijo valstybės prieš 1940 m. buvo laisvos, ir kad Maskva 
jas okupavo, turi sprogdinamos reikšmės. Pasaulis negali susitai 
kyti su ta mintimi, kad XX a. gale, kai subyrėjus kolonijoms su 
sikūrė keliasdešimt naujų nepriklausomų valstybių, — liko tik 
viena kolonijinė valstybė — Tarybų Sąjunga, kuri ne tik nelei
do jos anksčiau pavergtoms tautoms sukurti savas valstybės (uk
rainiečiams, armėnams, gruzinams ir kt.), bet dar užgrobė tris 
naujas buvusias laisvas valstybes: Estiją, Latviją ir Lietuvą.

(„Aušra“ Nr. 35)
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GINTARINĖ GIJA
NEUŽMIRŠTINA VIEŠNAGĖ, PLATĖJĄ PLANAI

Olandų ruduo — begalinė kaitaly- 
nė. Ir tą šeštadienį oras buvo visai pa 
biuręs, o „dainiečių“ apžvalginėje su
eigoje nuotaika — pavasarinė. Parva
žiuota iš J.A.V. ir Kanados, iš užjūrio 
gastrolinės kelionės, ir parsivežta tiek 
daug įspūdžių, kad nesibaigė emocin
gi pasisakymai. Reikia perklausyti tiek 
įrašų — ir koncertų, ir Amerikos lietu 
viškų radijo stočių interviu, ir peržvelg 
ti daugybę nuotraukų.

Buvo kuo pasidžiaugti. Tokios me
džiagos ištisas krovinys, ir tiek išgy
venta malonių dienų ir vakarų!

O svarbiausia — toji lietuviškų šir
džių šiluma. Juk svečiuotasi milžiniš
ko žemyno lietuviškose salose, vienoj 
po kitos. Ir bendrauta ne tik koncer
tų metu, bet ir per nuoširdžius priė
mimus, susitikimus.

„Neužmirštama viešnagė“, — sako 
Jan Sleumer, „Dainos“ užsienio kon
taktų vyras ir vienas pagrindinių an
samblio steigėjų-įkvėpėjų. Taip svetin 
gai priiminėjo ir renginiuose, ir suei
gose, ir visur, kur jie buvo iš visos šir 
dies apgyvendinti. Taip, kad net tą 
rudenišką-pavasarišką vakarą namo 
parvažiavus net patys „dainiečiai“ iš
sivirė lietuviškus pietus su tokiais pa
tiekalais, pagal krašto „Kur bėga Še
šupė, kur Nemunas teka“, papročius. 
Ir nors dainų bernužėliai ir mergužė
lės nemoka lietuviškai kalbėti, po tos 
viešnagės ir po to sąlyčio su gaivalin
gąja lietuviška dvasia, kur įkūnyta 
dainose, vis labiau lietuviški žodžiai 
patys savaime veržiasi iš aštuoneto lū 
pų.
Juk dainorėlių klausa — veržli ir im 

Ii. Lietuviškų žodžių skambėjimas 
jiems nebe svetimas, lietuviškas jaus
mingumas nebe tolimas.

Ir visai natūralu buvo pasiklausti 
ansambliečių, ką jie ypatingai atsime
na iš savo kelionės. Pirmiausia — į va 
dovą Paulių de Boer (tark: de Bur). 
Jis šypsosi toks patenkintas, toks nu
džiugęs, ir beria pasakojimus apie tai, 
kas patirta, kas išgyventa.

— Tai buvo žymiai daugiau negu 
tikėjomės, negu laukėme. Tuo esu be 
galo sujaudintas. Jaučiausi ten lyg na 
mie, mus priėmė lietuviškuose židiniuo 
se kaip šeimos narius. Neišpasakosi 
to gilaus sąlyčio, į kurį suėjome su 
Amerikos lietuviais. Taip gimė naujas 
paskatinimas veikti mūsų pasirinkta 
kryptimi. Jau galvojame apie naują 
programą, kuri turės apimti tiek senas 
tradicines melodijas, gimusias amžių 
glūdumoje, tiek naujesnes, atsiradu
sias vėlesniais laikais, sutartines, rau

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

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

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

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

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

30.00 
Sportiniai kostiumai, firmos „Adidas“ 25.00

36.00 
„Olympus“ 13.00

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

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

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

siunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England
Tel. 01 460 2592

das, užstalio ir šokių dainas. Čia mus 
dosniai sušelpė puiki liaudies meno ži 
nove, tikrų lobių valdytoja ponia Emi 
lija Sakadolskienė. Vis labiau jaučia
me ryšį su lietuviška dvasia. Norime 
mokytis lietuviškai, ne tik dainuoti, 
bet ir šnekėti — bent kiek nors pra
džiai. Gruodžio/sausio mėnesiais imsi 
mės naujo repertuaro. Mat, tada griš 
pasilikusi kuriam laikui J.A.V. mūsų 
sopranas Marga Groof. Aš Amerikos 
lietuvių spaudai minėjau apie mano 
vis didėjantį susidomėjimą lietuvišką
ja muzika, kuri mums atsiskleidžia 
vis su naujais akiračiais.

Vis daugiau pamilsti! Čiurlionį — 
kaip kūrėją-kompozitorių ir kaip nepa 
lyginamą meistrą aranžuojant dainas. 
Mėginu pats įnešti kuklų indėlį į dai
nų aranžavimą, — baigė Paulius.

Jan Sleumer su karštu susižavėjimu 
kalba apie didžiules auditorijas, už- 
tvindavusias koncertų sales, apie virš 
programinius pasirodymus.

— Jei iš pradžios dar būta tam tikro 
žingeidaus smalsumo — ką tie Olan
dai su mūsų dainomis, tai vėliau jau 
nelyginant atsirado vienybė — tarp 
klausytojų ir „dainiečių“.

Didžiai dėkingi vyriausiajam mūsų 
kelionės organizatoriui, energingam ir 
jautriam lietuviško jaunimo veikėjui 
Vyteniui Rasučiui, kuris viską apspren 
dė ir sutvarkė. Detroite pavyzdingai pa 
ruošė mūsų pasirodymą Lidija Majaus 
kaitė. Labai daug padarė Amerikos 
lietuviškasis jaunimas.

Buvome lietuviškoje aplinkoje, ma 
žajame lietuvių pasaulyje. Todėl dar 
su didesniu noru dirbsime prie nau
jos medžiagos, kurios apsčiai gavome.

Mes, keli dainininkai, lygiagrečiai su 
darėme atskirą kvartetą Kalėdinėms 
giesmėms. Mat, mus pakvietė Wasse- 
naro (prie Hagos) mokyklinė bendruo 
menė šįmet dalyvauti tapusiame tradi 
cija šventiniame mokinių pobūvyje, 
kur giedamos įvairių kraštų giesmės. 
Šį kartą tai atliekame mes ir San Sal
vadoro giesmių grupė.

Mūsų Kalėdinėje programoje „Bet
liejaus prakartėlyje“, „Nakties tyloje“, 
„Linksma giesmė“ ir „Dekite žvaku
tės“.

Kas mus labai jaudina ir džiugina, 
tai kad bene pirmąkart Olandijos is
torijoje tūkstantis — pusantro tūkstan 
čio olandų mokinių pritars mūsų kvar 
tetui lietuviškai pagal mūsų kartu su 
„Dainos“ nuolatine malonia talkinin
ke ponia A. šelenbachiene paruoštus 
tekstus ir gaidas.

Pasirinkimas pakviesti lietuvių gies

mių atlikėjus išėjo iš pačių Wassenaro 
pedagogų. Be abejo, tai bus svarus Lie 
tuvos vardo, lietuviškos muzikos iš
populiarinimas moksleivių tarpe. O 
mes iš savo pusės laikysime tai iyg mū 
sų padėk už neužmirštiną viešnagę, 
— baigia Jan Sleumer.

Žodžiu gilėja tas — anot A. Gustai 
čio — tiesiog stebuklingas procesas, 
per kurį atsirado „Daina“, per kurį ji 
auga ir bręsta. Tarp aštuoneto jaunų 
amsterdamiečių, įsimylėjusių mūsų mu 
zikos lobį, ir milijoninės lietuvių masės 
vis stipresnė darosi gintarinė gija.

Olandai įdukrino tremtinę lietuviš
ką dainą, o dabar aštuonetas lyg įau
ga į lietuviškąją sandraugą, atsiranda 
sielų sąskambis — ir lietuvių kūrybi
niai turtai prasiskina kelia toli nuo 
Nemuno krašto.

Pakeičiant liaudies patarlę, galima 
būtų pasakyti:

— Moki dainą — žinai kelią.
Bendrai „Dainos“ užjūrio kelionė 

buvo labai džiugus ir svarbus lietuviš 
kosios kultūros ir kūrybos rezonanso 
žingsnis pirmyn.

Palinkėtina, kad pasaulio lietuvių 
bendruomenė glaudžiau paimtų savo 
globon aštuonetą Amsterdamo pasi
šventėlių. Taip pat labai svarbu, kad 
Amsterdamo ansamblis turėtų tam
presnių ryšių su kitais lietuviškais me
no kolektyvais. Reikia padėti „dainie- 
čiams“ surasti kelią į dažnesnes kelio 
nes po lietuviškus centrus Europoje ir 
Amerikoje. J. Budreika

STATOMAS PAMINKLAS
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, dalyvau

jant miesto burmistrui, neseniai buvo pa
šventintas lietuvių imigracijos ir laisvės 
paminklo kertinis akmuo. Paminklas yra 
statomas Sao Paulo miesto Vila Zelina ra 
jone, Lietuvos respublikos vardu pavadin 
toje aikštėje. Šis pavadinimas aikštei bu
vo duotas 1976 metais, minint lietuvių imi 
gracijos Brazilijoje penkiasdešimtmetį. 
Statomas paminklas bus skulptoriaus Juo 
zo Zikaro Lietuvos nepriklausomybės me
tais sukurto Laisvės paminklo kopija. Zi
karo Laisvės paminklas buvo pastatytas 
Vytauto Didžiojo muziejaus Kaune sodely 
j e, bet sovietai okupavę Lietuvą jį pa
šalino. Dabar sunaikinto Laisvės pamin
klo originalą pakeis jo kopija Sao Paolo 
mieste.

OLIMPIADA LIEKA SEOULE
Kiekviename tarptautiniame suvažiavi

me SS-gos atstovai labai aštriai puola Va 
karų pasaulį už tariamą politinio gyveni 
mo jungimą su sportiniu, ragindami „ka 
pitalistus“ sportą naudoti tik suartinimui 
pasaulio šalių, pažinimui tautų, didinant 
žmonijos savitarpio pasitikėjimą. Skam
būs ir gražūs žodžiai! Deja, S. S-gos gyve
nime jie niekuomet neįgyvendinami, nes 
paėmus, pvz., Lapkričio mėn. 6 ir 10 d. 
vilniškį „Sportą“ jo pirmuose psl. yra dar 
iš 1941 m. mums pažįstamų šūkių kaip 
„Tegyvuoja didysis spalis,“ Lenino nuo
traukos, Vilniuje ir Kaune žygiuojančių 
sportininkų eiles arba straipsnis — „Re
voliucijos idėjų triumfas“ — nieko bend
ro neturinčios su sportu. Tiesa, pastarojo 
straipsnio eilutėse minima, kad „pasaulio 
tautoms nūnai ypač aktuali taika, kova 
už nusiginklavimą, nacijų tarpusavio su
pratimas. Tarybų valstybės vadovai, jos 
liaudis aktyviai kovoja už įvairios gink
luotės įšaldymą, tarp jų — ir branduoli
nės. Šių kilnių tikslų siekti padeda pre
kybiniai, kultūriniai ir sportiniai tautų ry 
šiai, šiemet vykę Tarybų Sąjungoje ir so
cialistinėse šalyse „Draugystė—84“ bei ki
ti daugelio sporto šakų turnyrai, priešin
gai Los Andželio olimpinėms žaidynėms, 
kurios JAV biznierių buvo paverstos pa
sipelnymo šaltiniu, šovinistiniu renginiu, 
padėjo suartinti pasaulio šalių įvairių ra
sių tautas, padidino žmonijos savitarpio 
pasitikėjimą. Visur rungtyniaujama gar- 
atmosfera“. („Sportas“ Vilnius, lapkričio 
mėn. 6 d.). ?

Kaip matome, neužmirštama yra Los 
Angeles olimpiada, nenurodant, kiek sa
vo baikotu pralaimėjo S. S-ga ir jos sa
telitai, vienok nukeliant skaitytojus į 
„Draugystės—84“ žaidynes, be jokios do
pingo kontrolės, atsiektas jose pasekmes...

S. S-ga galvojo vėl atsisakyti nuo daly
vavimo Seoulo olimpiadoje, mėgindama- į 
savo pusę ir šį kartą įtraukti satelitus ir 
kt. socialistinius kraštus. Beje, ji nerado 
savo „jaunesniųjų brolių“ pritarimo, nes, 
pvz., Rytinės Vokietijos sporto vadovai 
nutarė 1988 m. olimpiadoje dalyvauti, 
kviesdami savo sportininkus jau dabar 
pradėti pasiruošimo darbą ir savo tėvynę 
garbingai atstovauti. Taigi už šių žodžių 
„slepiasi“ medaliai, kadangi Rytinė Vokie 
tija jaučia, kad ji bus stipriu JAV kon
kurentu, kad ji gali pralenkti Kiniją bei 
S. S-gą. Tad „niekais" praleisti dar ket- 
veri metai galėtų sužlugdyti jos sporti
nius pagrindus, iš darbo ritmo išvesti 
sportininkus. Maskvos „Draugystės—88“ 
žaidynės niekuomet neatstos 1988 m. Se
oulo olimpiados. Vakarų Vokietijos spau
da, komentuodama šį nepaklusnumą pa
žymėjo, kad Rytinė Vokietija buvo pirma 
valstybė, pasipriešinusi Maskvos jėgai. 
Lūžta rytinis blokas, kadangi Vengrija ei-

KAM PRIKLAUSO ERDVĖ?
Popiežių Joną Paulių Il-ąjį neseniai ap

lankė apie trisdešimt žymių mokslininkų 
iš penkiolikos pasaulio kraštų, dalyvavu
sių Popiežiškosios Mokslų Akademijos Va 
tikane surengtoje studijų savaitėje tema: 
„Erdvės tyrinėjimų poveikis žmonijai“. Iš 
kėlęs šios studijų savaitės temos aktualu
mą dabartiniais laikais, kai žmogaus su
kurtų aparatų dėka yra padaryta tokia 
nepaprasta pažanga erdvės tyrinėjimuose, 
Jonas Paulius II-sis kreipėsi į mokslinin
kus su klausimu: — Kam priklauso kos
minė erdvė? Dar neseniai, kol kosminė er 
dvė tebuvo iš tolo tik akimis žmogaus ste 
bima ir tiriama, šis klausimas būtų buvęs 
beprasmis, bet šiandien jis neišvengiamas, 
nes žmogus jau yra pasiekęs erdvę ir ją 
užvaldęs. Kam tad priklauso kosminė er
dvė? Atsakymas tegali būti vienas: kosmi
nė erdvė priklauso visai žmonijai ir turi 
tarnauti visos žmonijos naudai. Panašiai 
kaip žemė yra visų žmonių naudai, kaip 
privatinė nuosavybė turi būti paskirstyta 
tokiu būdu, kad visi galėtų vienodai pasi 
naudoti žemės turtais, taip ir kosminės er

PALAIMINTUOJU PASKELBIMO 
SĄLYGA

Lenkijoje žiauriai nužudytas kunigas 
Jerzy Popieluszko galėtų būti paskelbtas 
Bažnyčios palaimintuoju, tačiau su sąly
ga, kad užvedus jo palaimintuoju paskel
bimo bylai, pagal Bažnyčios taisykles, bū 
tų 'įrodyta, kad kunigas Popieluszko buvo 
nužudytas iš neapykantos tikėjimui ir kad 
jis priėmė mirtį, norėdamas šį tikėjimą 
paliudyti. Tai pažymėjo Šventųjų Skelbi
mo kongregacijos prefektas kardinolas Pa 
lazzini, kalbėdamas viename Romoje įvy 
kusiame studijų suvažiavime šventųjų 
skelbimo klausimais. Palaimintųjų ir šven 
tųjų skelbimo procedūra praėjusiais me
tais buvo Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
reformuota, siekiant ją labiau pritaikinti 
prie moderniųjų laikų dvasios ir reikalavi 
mų.

Varšuvoje, dar vienas aukštas karinin
kas, vidaus reikalų ministerijos vieno de 
parlamento direktorius, pulkininkas Adam 
Pietruszka, yra suimtas ir formaliai ap
kaltintas dalyvavimu kunigo Popieluszko 
pagrobime ir nužudyme. Kiti trys vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnai jau anks
čiau buvo suimti dėl kunigo nužudymo. Jų 
teisioginis viršininkas brigados generolas 
Platek buvo atleistas iš tarnybos.

na savo ūkiniu keliu, Rumunija politiniu 
ir sportiniu.

Atrodo, kad satelitinių kraštų nepaklus
numą bei griežtą Vakarų pasaulio nusista
tymą —olimpiados iš Seoulo kitur nekelti, 
pajuto S. S-gos sporto ministras Maratas 
Gramovas lapkričio mėn. įvykusioje Tarp 
tautinio Olimpinio Komiteto konferencijo 
je. Pradėdamas kalbą ir norėdamas pa
teisinti Los Angeles olimpiados boikotą, 
jis buvo pertrauktas Olimpinio komiteto 
pirm. Juan Samaranch, prašant trumpin
ti kalbą bei vengti organizatorių užgaulio
jimų. Antrą kartą Gramovas buvo vėl 
pirmininko pertrauktas, jam mėginant 
leisti „šūvį,“ lį Seoulo olimpiadą. Čia pir
mininkas jau griežiat pasakė: „Apie Seou
lo olimpiadą kalbėsime darbotvarkės de
vintame punkte. Dabar kalbama apie Los 
Angeles olimpiadą“. Dar nepradėjus Gra- 
movui toliau kalbėti, Tarptautinio Olimpi
nio Komiteto pirm, ispanas Samaranch 
tuoj pat vėl pažymėjo: „Prašau jus dar 
kartą kalbėti labai trumpai“. Salėje buvo 
tyliausia, kai Gramovas atsakė: „Pone pir 
mininke, aš‘ galiu savo kalbą taip pat nu
traukti, jeigu jūs to pageidaujate“. Man
ding, tą dieną Samaranch pademonstravo, 
kad jis yra padėties viešpats, atsakyda
mas Gramovui: „Aš nenoriu, kad jūs nu
trauktumėte, tačiau prašau kalbėti Los 
Angeles olimpiados klausimu“.

Po tokių „knock out“ (bokso žodžiais 
sakant) Gramovas nesijautė pajėgus iškil
mingai baigti posėdžio dalyvių įtemptai 
lauktos kalbos. Prie viso to prisidėjo dar 
kelios vertimo klaidos. S. S-gos sporto mi
nistras (ir kartu S. S-gos olimpinio komi
teto pirm.) savo kalbą baigė keliais ne
reikšmingais ir nieko nepasakančiais sa
kiniais.

Daugumas 144 valstybių atstovų puikų 
Samarancho pirmininkavimą palydėjo il
gais plojimais, tuo pačiu pademonstruoda
mi savo solidarumą ir gal net rytų bloko 
sportinį izoliavimą. Be to, S S-ga negali 
kelti daugiau j ekiu klausimų Seoulo olim 
piados reikalu, kadangi buvo išspręsta 
Mexico mieste.

Vėliau, Gramovas įrodinėjo Tarptauti
niam olimpiniam komitetui, kad Pietinė 
Korėja nepalaiko diplomatinių ryšių su 
40-čia valstybių.

Tačiau daugumas atstovų Gramovo žo
džius priėmė už laibai ir labai netaktišką 
argumentą. Į S. S-gos sporto min. žodžius 
atsakė (garsiai vėl plojant atstovams) 
Pietų Korėjos olimpinio komiteto p’irm. 
Roh, pažymėdamas, kad Pietinė Korėja 
olimpiadai visiems kraštams plačiai atida
rys duris.

M. Gramovas, gegužės cnėn. pakilęs ere
liu (Los Angeles olimpiados boikotas), 
po šešių mėnesių turėjo nutūpti višta.

K. Baronas 

dvės užvaldymas, jos užėmimas satelitais 
ir įvairiais kitais aparatais privalo būti 
sureguliuotas teisingomis tarptautinėmis 
sutartimis. Tokiu būdu visai žmonijai pri 
valo būti sudaryta galimybė naudotis kos 
mine erdve.

Tačiau, įspėjo Popiežius, panašiai kaip 
žemės turtai neturi būti naudojami vien 
tik privatiems interesams, taip ir kosminė 
erdvė neprivalo tarnauti tik vienai kuriai 
valstybei ar socialinei grupei. Popiežius 
čia pabrėžė skirtumą tanp erdvės panaudo 
jimo ir jos „užėmimo“. Yra svarbu, kad 
žemės satelitai ar kosminiai laivai erdvė
je būtų naudojami teisingiems ir geriems 
tikslams, pavyzdžiui, kovai prieš analfa
betizmą, žemės ūkio pažangos kėlimui, ap 
sisaugojimui nuo gamtinių katastrofų ir 
ypač kultūros plėtimui. Tačiau, reikia 
saugotis, kad moderniosios technologijos 
priemonės, kaip žemės satelitai, nebūtų pa 
naudojamos kultūriniam kolonializmui ar
ba imperializmui plėtoti, ideologinei dik
tatūrai kitiems primesti, tuo būdu dar 
labiau pagilinant jau esančią prarają tarp 
varge gyvenančių ir turtingųjų kraštų. 
Kultūros perteikimas nereiškia jos prime 
timą jėgą kitiems, pasinaudojant moder
niosios technologijos priemonėmis. Moder 
nioji technologija, pabrėžė baigdamas Po
piežius, turi būti naudojama naujai tie
sos ir meilės civilizacijai kurti, civilizaci
jai, kuri atvertų kelią pastoviai ir teisin
gai taikai pasaulyje. Popiežius palinkėjo, 
kad mokslininkai kaip tik ir būtų tos nau 
jos tiesa ir meile pagrįstos civilizacijos 
kūrėjai.

Skaitytojų laiškai
„YORKSHIRE TOURS“ KELIONĖS I 

LIETUVĄ
Nemaža D. Britanijos lietuvių, vykdami 

į Lietuvą aplankyti savo giminių, pasinau 
dojo mažos Huddersfieldo kelionių agen
tūros „Yorkshire Tours“ tarpininkavimu. 
Ši agentūra organizuoja pigias keliones į 
komunistinio bloko kraštus.

Šią vasarą ir aš per tą agentūrą nuvy
kau į Vilnių. Rašydamas šį laišką, noriu 
supažindinti skaitytojus su kai kuriom 
mano pastabom.

Nežiūrint nebrangios kainos, ilga ke
lionė autobusu iki Budapešto nebuvo pa
togi. Antroji kelionės dalis (traukiniu iš 
Budapešto į Vilnių) taip pat galėjo būti 
geriau organizuota.

Tačiau svarbiausias mano nusiskundi
mas kelionės organizatoriais turėtų sukel
ti susirūpinimą ir D. Britanijos lietuvių 
bendruomenėj e.

Kai tik išvykome j tą ilgą kelionę iš 
Londono, tuoj paaiškėjo, kad važiuoj antie 
ji žmonės yra dviejų skirtingų grupių: 
vieni buvo lietuviai, vykstantieji į Vilnių 
įvairiais tikslais, o kiti kitataučiai, kėliau 
jantieji į Kievą ar Rumuniją, neturėdami 
ten jokių giminystės ryšių. Besikalbant su 
tos „kitos grupės“ žmonėmis, aš greit su
sidariau nuomonę, kad jie buvo, švelniau 
sakant, labai kairių pažiūrų. Kai kurie jų 
pasisakė, kad apie kelionės organizavimą 
jie sužinoję iš savo laikraščio — „The 
Morning Star", bet ne iš „Europos Lie
tuvyje“ išspausdinto skelbimo. Faktas, jog 
ir patys organizatoriai yra labai kairaus 
politinio nusistatymo, daugumai keliau
jančiųjų lietuvių buvo aiškus. Betgi di
desnio priešiškumo tarp tų grupių nešima 
tė, net ir tada, kai grupės vadovas prade 
jo autobuse pardavinėti „Soviet Weekly“ 
ir kitokią komunistinę spaudą.

Grįžtant namo, reikalai pasikeitė. Vos 
tik pervažiavom Vengrijos-Austrijos sieną, 
grupės vadovas nusprendė, kad atėjo lai
kas pradėti politinę paskaitą. Visiems 
mums pradėjo aiškinti, kokie puikūs yra 
socialistiniai kraštai, kuriuos aplankėme, 
ir kokia netikusi D. Britanija. Po to pra
sidėjo rinkliava streikuojantiems anglia
kasiams ir šauksmai „Arthur Scargill, 
mes tave remsime dar daugiau!“ Nėra rei 
kalo aiškinti, jog lietuvių grupė tuo elge
siu nebuvo sužavėta, ir tolimesnė kelionės 
nuotaika autobuse tapo įtempta.

Ne mano reikalas spręsti, ar lietuviams 
tinka naudotis tokios agentūros patarna
vimais. Tai yra kiekvieno asmeniškas da
lykas. Iš vienos pusės žiūrint, tai gal pi
gus kelias aplankyti Lietuvą, ir dėl to gal 
verta pasiklausyti Lenino evangelijos, bet 
iš kitos pusės kyla klausimas, ar mes tu
rime lietuvių spaudoje reklamuoti šią ne
aiškią agentūrą? Gal geriau palikime tai 
komunistų laikraščiui „The Morning 
Star“.

Dalyvis

KUN. M. BOURDEAUX AMERIKOJE

Kun. Michael Bourdeaux, Kestono kole 
gijos steigėjas bei šių metų Templeton re 
Ilginės premijos laureatas, tarnybiniais rei 
kalais atvyko į šiaurės Ameriką. Jis vie
šėjo New Yorke nuo lapkričio 27 iki 29 
pas lietuvius pranciškonus. Tomis dieno 
mis svečias iš Londono, Anglijos, Lietu
vių Katalikų Religinės šalpos globoj, susi
tiko su spauda bei žmogaus teisių organi
zacijomis prieš išvykdamas į Washingto
ng. Lapkričio 28 kun. Bourdeaux skaitė 
paskaitą apie Bažnyčios padėtį Sovietų 
Sąjungoj šv. Vladimiro pravoslavų semi
narijoj New Yorko priemiesty.
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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.

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 TAUTOS FONDUI
J. Tamulaitis — 20 sv.
J. Zdanavičienė ir M. Stonys — po 

10 sv.
L. Ašmega — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

PRAŠOM PASKUBĖTI
Jau laikas siųsti kalėdiniam ir paskuti

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

Kalėdinis laikraštis bus spausdinamas 
gruodžio 12 d.

Praėjusią savaitę laikraštis buvo laiku, 
ketvirtadienį, išsiuntinėtas, bet skaitytojai 
skundėsi, kad nebuvo jo gavę dar net pir 
madienį.

Londonas
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. Dainavietės

PUIKUS VAKARAS DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio mėn. 17 d. Derbyje ir vėl įvy 
ko gražus ir puikiai pasisekęs vakaras, ku 
riame buvo švenčiama Lietuvos kariuo
menės šventė. Į šį minėjimą suplaukė vi
sa vietos lietuvių kolonija, atvyko ir an
glų bei kitų tautybių svečių, viso apie 70 
asmenų.

Pats minėjimas buvo labai gražiai ir 
skoningai suruoštas: mūsų gražioji trispal 
vė, Vytis viduryje, tautiniai kaspinai da
rė itin iškilmingą ir gilų įspūdį.

Minėjimą atidarė sk. pirm. p. J. Zokas, 
kuris keliais žodžiais apibūdino dienos 
reikšmę bei jos svarbą mums visiems. Be 
to, jis dar kalbėjo ir angliškai, nes turėjo
me nemažai kitataučių svečių. Savo žody 
je pirm, priminė mūsų kariuomenės šven 
tės kilmę bei jos reikšmę.

Po šios oficialios dalies, sekė meninė da 
lis, kurią parengė skyriaus meninių pajė 
gų vadovė mok. I. Venskienė. Pirmoje da 
lyje pasirodė vietos dainų mėgėjų grupė, 
akordeonu pritariant p. F. Ramoniui. Bu
vo sudainuotos 5 lietuviškos dainelės, ku
rių reikšmė paaiškinta ir anglų kalba. Vi 
sų pirmiausiai ipadainuota „Augo kieme 
klevelis“ ir „Žemaičių žalias kraštas aidi“. 
Toliau pritariant akordeonu bei daina, la 
bai jausmingai „Ant Nemuno kranto“ pa 
deklamavo I. Venskienė, tai daina-dekla- 
macija, kuri tikrai sujaudino lietuvišką 
publiką.

Toliau dar sudainuotos dvi dainos, tai 
„Nežinomam kariui“ ir „Rauda našlaitėlė“.

Po dainų, antroje dalyje pasirodė vietos 
skyriaus „Tėviškėlė“, kuri vis daro dide
lę pažangą, šaunioje kario uniformoje, 
jaunasis Andrius Venskus vaizdavo Lietu 
vos karį, tuo pačių padeklamuodamas ke 
lėtą eilių, skirtų mūsų kariui ir galiausiai 
iššaudamas Laisvės šūvį.

Toliau „Tėviškėlės“ orkestrėlis, kuriam 
taip energingai vadovauja Renata Vensku 
tė ir kurį sudaro mūsų jaunieji Andrius 
Venskus, Aleksas Sadula, Kristupas Ju- 
nokas, Gail Knibbs ir Dann Walker, šau 
niai atliko dvi lietuvių liaudies dainas, tai

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

KALĖDINĖ EGLUTĖ 
VAIKUČIAMS

Lietuvių Namuose Londone šešta
dienį, sausio 5 d., rengiama vaiku
čiams Kalėdinė Eglutė. Pradžia 5 vai. 
vakaro.

Bus Kalėdų Senelis, programėlė, ar 
batėlė ir kitokios įdomybės.

Į šią metinę šventę kviečiami visi vai 
kučiai su savo tėveliais ir seneliais.

Kalėdų Senelis norėtų žinoti, ar da
lyvausite toje šventėje su savo jaunime 
liu.

Maloniai prašo pranešti jam Lietu
vių Namų adresu:

Kalėdų Eglutė Vaikučiams 
Lithuanian House

2 Ladbroke Gardens
London, Wil 2PT

Rengia DBLS Centro Valdyba.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba gruodžio mėn. 16 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. šaukia savo narių metinį visuo 
tinį

Susirinkimą.
Dienotvarkėje: klubo valdybos bei re

vizijos komisijos pranešimai ir naujų klu 
bo valdomųjų.! organų rinkimai.

Kvorumui numatytu laiku nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusių 
narių skaičiaus.

Klubo valdyba

Rochdale
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Gruodžio 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak , 
Ukrainiečių klube, 80 Molesworth St., 
šaukiamas DBLS Rochdalės skyriaus

Visuotinis susirinkimas.
Visus narius maloniai prašome susirin

kime dalyvauti.
Skyriaus valdyba

„Teka saulė“ ir „Vilniaus kalneliai“, to
liau orkestrėlis išpildė valsą „Po Pary
žiaus padangę“, linksmą polką „Kiną“ ir 
dar vieną gražų valsą.

Po to sekė lietuvių liaudies šokiai „Šei
nis“, „Subatėlė“ ir „Kubilas“.

Kaip gražu ir malonu, kad mūsų jaunie 
ji taip energingai ir su įsijautimu atliko 
programą ir tuo stebino mūsų visuomenę. 
Paminėtina, jog mūsų „Tėviškėlė“ yra la 
bai populiari anglų bei kitataučių tarpe, 
yra kviečiama į daugelį įvairių tarptauti
nių pasirodymų.

Mes linkime jiems ir toliau garsinti lie 
tuvius. Lapkričio 24 d. „Tėviškėlė“ yra 
užkviesta ir koncertuos didesniame anglų 
parengime, kur bus radijo ir spaudos at
stovai bei kiti aukšti pareigūnai. Taip pat 
yra pakviesti ir lietuviai.

Po šios programos, vyko malonus ir jau 
kus pasilinksminimas, šokiams grojo mū
sų jaunuoliai. Reikia paminėti, jog jaunuo 
liai Aleksas Sadula ir Kristupas Junokas 
jau gan stipriai reiškiasi grodami šokių va 
karams, verta būtų kitoms kolonijoms tai 
įsidėmėti.

Šokių metu veikė gausi ir graži loteri
ja, kuria rūpinosi ir pravedė A. Tirevi- 
čius ir J. Valantinas.

Kaip gaila skirstytis namo, kai žmogus 
taip linksmai ir draugiškai praleidi vaka
rą savųjų tarpe. Reikia tik pasakyti, jog 
mūsų kolonija tikrai moka ir sugeba pa
rengimus puikiai surengti ir juos pravesti. 
Galbūt tik gaila, kad kitos kolonijos nesi
teikia paremti mus savo atsilankymu. Ko 
kia gali būti derbiškių savijauta ir noras 
vykti į kitas kolonijas, jei jos, net ir arti
mesnės, neįstengia aplankyti mus.

Mūsų kolonija yra susipratusi, mėgsta 
šeimyniškus vakarus ir juos palaiko.

Sekantis didesnis parengimas Derby 
je įvyks vasario mėn. 16 d. Bus rengiamas 
Iškilmingas Vasario 16 d. minėjimas su 
aukštais svečiais. Tikimasi, kad kitos ko 
lonijos tai įsidėmės ir tą dieną mus gau
siai aplankys. J. Levinskas.

VOKIETIJA
LILI.JOS ŠUKYTĖS KONCERTAS 

HAMBURGE

Lapkričio 17 d., 18 vai., Mažojoje muzi
kos salėje (kuri visgi talpina 600 žiūro
vų), Hamburge, įvyko pasaulinio garso, 
Muencheno operos solistės Lilijos Šuky
tės dainų koncertas, akompanuojant muzi 
kei, Hamburgo Aukštosios muzikos moky 
klos prof. Ramintai Lampsaitytei-Kollars.

Programoje buvo R. Schumann dainos 
Op. 39 (H. Heine):

Inder Fremde, Internezzo, Waldesges- 
prach, Die Stille, Mondnachtį Schoene 
Fremde, Zwielicht, Im Walde ir Frueh- 
lingsnacht.

Po pertraukos sekė Antonin Dvorak Op 
83:

Wird doch die Liebe nie zu frohem Ziel 
jemals uns leiten, Tot ist's in mancher 
Menschenbrust, Ich schleich um jenes 
Haus herum, Ich weiss, dass meiner Lieb 
zu dir die Hoffnung guenstig ist, Rings die 
Natur nun in Schlummer und Traeumen, 
Im tiefen Walde steh‘ ich hier, Im suessen 
Bann von deinen Blick ir Du einzig Teure.

Po to sekė Juozo Gruodžio dainos. Teks 
tai K. Binkio:

Rugiagėlė, Aguonėlė, Rūta, Vėjo sūnus 
ir Kodėl čia taip liūdna yra?

Užbaigai padainavo W.K. Banaičio. 
Tekstai K. Binkio:

Tulpės, Šią naktį.
Žiūrovams ilgai ir stipriai plojant, solis 

tė bisui dar padainavo: Tallat Kelpšos Ne 
margi sakalėliai ir Brahms Wiegelied. Už 
tai solistė ir akompanatorė buvo apdova
notos didelėmis gėlių puokštėmis.

Gaila, kad tokiam iškiliam koncertui 
publikos buvo nedaug, palyginus su Palti 
mų koncertu, kada didelė salė vos talpino 
klausytojus. Vidutinio lygio publika la
biau mėgsta estradines—pramogines, ne
gu rimtas dainas. Klausytojai daugiausia 
buvo Hamburgo lietuviai. Mat Hamburge 
kiekvieną dieną įvyksta įvairūs koncertai, 
todėl vokiečių buvo nedaug.

Po koncerto, Holzdamm 22, Hamburg 
1, Lietuvių centro patalpose, buvo jaukus 
pobūvis, kur pasidalyta išpūdžiais ir pasi 
kalbėta sekančiais reikalais. Hamburgo 
lietuvių moterų klubas ir šiemet, lapkričio 
29 d., 18 vai., Lietuvių centro patalpose 
rengia vakaronę su įdomia programa. Lau 
kiame greitai pasirodančios rinkoje solis
tės L. Šukytės įdainuotų dainų plokštelės.

Koncertui surengti daugiausiai pasidar
bavo R. Baliulis, M. Gedvilienė, A. Maši- 
dlauskienė, T. Lipšienė ir kiti. ...

I. Sragauskis

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

BRADFORDO ĮVYKIAI
Spalio 27 d., Tetley bravoro atstovams, 

klubo valdybai ir nariams gausiai daly
vaujant, oficialiai atidarytas paskutiniu 
metu žymiai pagerintas ir pagražintas klu 
bo baras. Ta proga pakeltas šampano tos 
tas, pasigardžiuota žinoviškai paruoštais 
užkandžiais ir pasišokta. Tikimasi, kad klu 
bo veikla dar labiau pagyvės.

Lapkričio 4 d. kan. V. Kamaitis pa
šventino, prieš ketverius metus mirusio, 
klubo nario Rapolo žiudžiaus paminklą. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad velionis 
nepaliko testamento nei savo giminių ad 
reso, nors liko jo nemaža santaupų. Klu
bo valdyba kreipėsi į p. Zigmą Jurą Lon
done, kad pagelbėtų, jei galima, tą reika
lą sutvarkyti. Z. Juras surado velionio se
serį ir brolį ok. Lietuvoje, jiems persiun
tė palikimą ir dar pasirūpino pastatyti 
gražų paminklą. Po paminklo pašventini
mo, klube pareikšta čia dalyvavusiam p. 
Z. Jurui bradfordiškių padėka.

Lapkričio 17 d., klubo narė Marija Za 
lienė, draugams ir draugėms gausiai daly 
vaujant, iškilmingai ir šauniai atšventė 
savo 80 metų amžiaus jubiliejų. Sveikinta 
žodžiu ir raštu ir sunešta daug dovanų. 
Jos vyras Jonas Žalys praeitais metais 
šventė taip pat savo tokią sukaktį. Ir da 
bar juodu abu energingi ir veiklūs. Besi- 
vaišinant, jiems sugiedota ilgiausių me
tų ir Happy Birthday!

A-tas B.

PAIEŠKOJIMAS
Britų Raudonojo Kryžiaus Draugija, 

The British Red Cross Society, 9 Grosve
nor Crescent, SW1, turi žinių Wladyslaw 
Gajdzis, apie 60 m. amžiaus, gyvenusiam 
57 Fieldgate St., London, E.l.

Kreiptis RK adresu.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems už šiltus 

sveikinimus ir visas dovanas mūsų vedy
bų proga.

Tuo pačiu reiškiame didelę padėką 
draugams ir giminėms, kurie tiek daug 
padėjo mums visuose vestuvių ruošos rei 
kaluose.

Tautvydas ir Veronika Lekavičiai

VASARIO 1B GMAZIJA
„AUŠROS“ TUNTAS

A’

šiais mokslo metais, po ilgų vasaros 
atostogų, Vasario 16-tos Gimnazijoje 
vėl pradėjo „atsigauti“ skautai, kurie 
pernai nebuvo labai veiklūs. Tai dėka 
s. fil. Meilės Mickienės, kuri pradėjo 
atkurti mūsų „Aušros“ Tuntą. Skauti- 
ninkei Mickienei pareigas perdavė vyr. 
sk. J. Lemkienė, kuri iš tunto veiklos 
pasitraukė, susilaukusi būsimos paukš 
tytės. Sesė Mickienė atvyko į Vokietiją 
iš Amerikos 3 metams darbo reikalais. 
Jinai buvo paprašyta mums vadovauti 
v.s. J. Traškienės, Europos Vadeivės, 
kuri iš Anglijos lankėsi pas mus Gim
nazijoje gegužės 18, 1984 m. Sesė Mic 
kienė pradėjo darbščiai rūpintis mūsų 
tuntu.

Pirmoje bendroje susipažinimo suei 
goję rugsėjo 22 d. dalyvavo seni ir nau 
ji skautai. Iš viso šiais metais turime 
42 skautus, kurių tarpe yra daug iš to 
limų kraštų. Turime ne vien tik žemės 
skautus, bet yra ir 2 jūrų skautai ir 
vienas oro skautas iš Chicagos. Sesė 
Mickienė atvyksta iš Frankfurto kas 
antrą savaitgalį ir praveda sueigas. Pa 
jutau, kad sesė Mickienė turi gabumo 
dirbti su jaunimu.

Per antrą sueigą pasiskirstėme skil
timis, išsirinkome skilčių vardus ir 
skiltininkus. Per tą sueigą visi pasidarė 
me gaireles; žiūrėjome, kuri gražesnė, 
bet galų gale nusprendėme, kad visos 
gražios, nes visi tiek daug darbo įdė
jome! Sueigos būna įvairios — čia pa 
dainuojame, čia pažygiuojame, čia mo 
komės kaip raportus duoti ir t.t.

„Aušros“ Tunte turime sesių „Gra
žinos“ Draugovę ir brolių „Vytauto 
Didžiojo“ Draugovę. Seserija turi „La 
pių“ skiltį (skautės kandidatės), „Ban 
gos“ (prit. skautės kandidatės) ir „Vai 
vos“ (prityrusios skautės).

Brolijai priklauso „Bebrų“ skiltis 
(skautai kandidatai), „Ereliai“ (prit. 
skautai kandidatai) ir „Lituanicos“

ŠVEICARIJA
LIETUVIŲ KALBOS PASKAITOS 

ZUERICHO UNIVERSITETE
Jau keturiasdešimt metų, kai Zuericho 

universiteto filosofijos-filologijos fakulteto 
lyginamosios indogermanų kalbotyros sky 
riuje lietuvių kalbos paskaitas, vardu „Įva 
das į lietuvių kalbą“ vokiškai skaito švei
carų profesorius, filologijos daktaras Ern
st Risch. Dar jaunu docentu būdamas, 
1942 metais pradėjo jis taip pat dėstyti 
klasinės filogijos seminare graikų kalbą, 
o šiame, 1984-85 metų žiemos semestre, 
graikų chorinę lyriką. Profesorius E. Ris
ch yra daugelio mokslinio darbo metų 
bėgyje nuodugniai domėjęsis ir etimolo
ginėmis lietuvių kalbos studijomis, palai
kė santykius su žinomaisiais lituanistikos 
specialistais, o jų tarpe yra buvę ir jo 
bendratautiečių — šveicarų, ir yra plačiai 
informuotas mūsų kalbotyra. Mes esame 
garbųjį profesorių turėję svečiu mūsų Een 
druomenės minėjimuose, ir per daugelį se 
mestrų, nuo pat pradžios, lankė jo įdo
mias paskaitas ir Zuericho lietuviai stu
dentai. Vėliau ir studentai mūsų švecariš 
kosios lietuvių tautinių šokių grupės, ne
skaitant vietinių filologijos studentų ir 
kalbotyra besidominčių docentų. Su pagar 
bia padėka linkime ad multos annos šiam 
didžiai lietuvių kalbos kultūros garsini
me nusipelniusiam profesoriui Šveicarijo 
je. J.P.

Gloueesteris
LAIMĖJO ANTRĄ TAURŲ

Lapkričio 21 d. Gloucesterio miesto 
„Tarptautinė draugystės sąjunga“, kuriai 
priklauso įvairių klasių, profesijų ir tau
tybių nariai, Ukrainiečių bažnytinėje sa
lėje turėjo visuotinį narių susirinkimą su 
plačia menine programa.

Programoje pasirodė anglų, airių, šve
dų ir ukrainiečių meno pajėgos, o taip 
pat, jų kvietimu, ir lietuvių tautinių šokių 
grupė „Baltija“, M. Gelvinauskienės va
dovaujama.

Mūsų jaunos šokėjos tautiniuose dra
bužiuose atrodė gražios kaip angeliukai. 
Jos pašoko kelis šokius, o mergaitė Juli
ja, pati gitara akompanuodama, padaina
vo kelias lietuviškas daineles.

Pabaigoje sąjungos prezidentas Cecil 
Nurse padėkojo visiems programos atlikę 
jams, o susirinkimo primininkas Pat Mc 
Glynn mūsų šokėjoms už gražų pasirody
mą ir vadovei M. Gelvinauskienei įteikė 
Frederick King taurę.

Tai jau antroji taurė, kurią laimėjo 
„Baltijos“ šokėjų grupė. Tas apdovanoji
mas buvo aprašytas vietinėje anglų spau
doje. A.V.

PAMALDOS
Bradforde — gruodžio 2 d., 12.30 vai.
Eccles — gruodžio 9 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — gruodžio 16 d., 12.30 v.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 v. 

*
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būrelis (du jūrų, budžių kand. ir 7 
skautai vyčiai kandidatai). Dar turė
sime paukštyčių-vilkiukų būrelį.

„Aušros“ Tunto globėja yra p. E. 
Lucienė, kuri yra ir Gimnazijos perso
nale. Ponia Lucienė yra apdovanota 
Ordinu Už Nuopelnus su Rėmėjo Kas 
pinu.

Spalio 28 d. turėjome iškylą. Vedė 
mus mūsų oro ir jūrų skautai per Vo
kietijos tamsius miškus ir rasotus lau 
kus. Buvome perspėti dėvėti šiltesnius 
švarkus ir patogius batus. Mūsų tun- 
tininkė tikrai nejuokavo taip patarda 
ma! Ne ten pasukom, ir vietoj 5 km nu 
ėjom 15... Bet šviežias oras visiems 
buvo į sveikatą. O pasiekę sutartą lau 
žavietę, išsikepėme dešrelių ir „marsh- 
mellows“ ir skaniai pavalgėme. Ta 
diena buvo šalta ir rūkas, rūkas! Bet 
kompanija buvo gera, tai smagiai pra 
leidome laiką. Kartu su mumis kelia
vo p. Lucienė ir viešnia iš Brazilijos 
s. E. Bacevičiene, kurios nuo mūsų 
neatsiliko!

Tai taip pamažu vystosi skautiškas 
gyvenimas Vasario 16 Gimnazijoje. 
Dabar sesė Mickienė nori įtaisyti vi
siems tvarkingas skautiškas unifor
mas. „Aušros“ Tuntas ligi šiolei netu
rėjo savo vėliavos, bet iki pavasario 
žadame ir ją įsigyti.

Tikiuosi, kad dauguma skautų iš 
mūsų tunto turės progos nuvažiuoti į 
skautų stovyklą Anglijoje, kuri vyks
ta kiekvienais metais per vasaros atos
togas. Gal net ir Vokietijoje įstengsi
me kada suorganizuoti stovyklą? Tuo 
met Anglijos skautai galėsi pas mus 
paviešėti.

Linkime sėkmės mūsų naujai tun- 
tininkei, o „Aušros“ Tuntui — našios 
ir ilgos ateities!

vyr. sk. Danutė Baltutytė
(Australijos „Vilniaus“ Tuntas)

LENKIJA
MIRĖ VINCAS MARCINKEVIČIUS

Spalio 25 d. netikėtai mirė žymus Vroc
lavo lietuvių veikėjas, liet, ratelio iždinin
kas Vincas Marcinkevičius, palikdamas 
liūdinčią žmoną Adelę ir du mažamečius 
vaikus: 10 metų berniuką ir 12 metų am
žiaus dukrelę. Velionis sirgo širdimi.

Vincas Marcinkevičius mylėjo savo tė 
vynę ir daug dirbo lietuvių organizacijo 
j e. Drauge su kunigais Alfonsu Jurkevi
čium ir Alfredu Rūkšta tvarkė religinius 
reikalus, giedojo ir grojo įvairiuose paren 
gimuose Vroclave ir kitur. Todėl į jo lai 
dotuves spalio 29 d. suvažiavo lietuviai 
iš plačios apylinkės, atvyko delegacijos 
iš Punsko, Seinų, Slupsko, Poznanės ir ki
tų Lenkijos vietų. Iš ščecino ratelio at
vyko J. Sanvaitis. Prie kapo sugiedojo Ma 
rija, Mariją ir Lietuva, Tėvynė mūsų... 
Po lietuviškų mišių Domininkonų bažny
čioje, kurias atnašavo kan. A. Jurkevi
čius ir kun. A. Rūkšta, lietuvių draugijos 
klube buvo suruoštos šermenys. Dalyvavo 
per 40 artimiausių giminių bei draugų.

Šeima nustojo brangaus vyro ir tėvo, o 
Vroclaviečiai — Žymaus veikėjo ir drau
go.

NAUJAS AUŠROS NUMERIS

Kiek pavėluotai pasirodė Lenkijos lie
tuvių žurnalo „Aušra“ naujas numeris. 
Jame trumpai aprašytas LVKD devinta
sis suvažiavimas, įvykęs Punske š.m. ge
gužės 19-20 dienomis. Bernardas Alekna
vičius rašo apie Donelaitį Lietuvininkų gy 
venime, Asta Pakuckienė apie spaudos už 
draudimą ir atgavimą, J. Karčiauskas — 
„Poaušris Lietuvoje“. Be to šiame 36 pus 
lapių žurnale yra išspausdinti keli kiti 
įdomūs straipsniai bei informacijos.

žurnalas išeina kas trys mėnesiai. Me
tinė prenumerata 32 zlotai, užsieniui — 
50% brangiau. Redakcijos adresas: „Auš
ra“, ui. Armii Czerwonej 7, 16-500 Sejny, 
Poland.

KAN. A. JURKEVIČIAUS
JUBILIEJUS

Spalio 28 d. Vroclave buvo iškilmingai 
atžymėta kan. A. Jurkevičiaus 50 metų 
amžiaus ir 25 metų kunigystės sukaktis. 
Per pamaldas bažnyčioje dalyvavo 5 ku
nigai ir per pustrečio šimto parapijiečių. 
Vaikų ir jaunimo chorai, daugumoje len
kai, giedojo lietuvių giesmes. Po pamaldų 
lietuviai buvo pakviesti į kaimo klubą vai 
šių. Jubiliatas gavo daug gėlių ir nuošir 
džių sveikinimų.

PRANCŪZIJA
JOLANTA VAIČAITYTĖ 

AUSTRALIJOJE

Prancūzijos Liet. Jaunimo pirmininkė 
Jolanta Vaičaitytė gruodžio 9 d. koncer
tuos Sidnėjaus Lietuvių Namuose.

4


	1984-11-30-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1984-11-30-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1984-11-30-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1984-11-30-EUROPOS-LIETUVIS-0004

