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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

Nei jūs mus, 
nei mes jus!

Lietuvos katalikai negali apginti sa 
vo kunigų nuo bedieviškos valdžios 
smurto, tačiau juos gina, už juos mel
džiasi, pasirašo protesto pareiškimus, 
peticijas. Pasirašančiųjų skaičius ir so 
lidarumas stebina daugelį, kas pažįsta 
tarybinio režimo sąlygas. Tačiau vad. 
liaudies valdžia liaudies balso neklau
so. Nuduoda, kad tikinčiųjų masių ne 
pasitenkinimas ir protestai jos nejau
dina. Iš tikrųjų gausūs katalikų solida 
rūmo pareiškimai Lietuvoje represinio 
režimo atstovams labai nepatinka. Vi
sus iš karto nutildyti sunku. Todėl vai 
džios organai mėgina bauginimais ir 
grasinimais paveikti dvasiškius, kad 
nepasirašinėtų peticijų ir neleistų baž
nyčiose ar prie bažnyčių rinkti parašų. 
Šioje akcijoje ypač veikliai reiškiasi 
RRT-ba ir vykdomųjų komitetų pir
mininkų pavaduotojai.

Tarybos įgaliotinis P. Anilionis, nu
vykęs į Žagarę, priekaištavo tremti
niui vyskupui J. Steponavičiui, kam pa 
sirašęs Kauno arkivyskupijos kunigų 
pareiškimą dėl kunigų A. Svarinsko ir 
S. Tamkevičiaus. Panevėžio vyskupi
jos dekanų akivaizdoje jis barė vysku 
pijos valdytoją prelatą K. Dulksnį, 
kam jis drauge su savo kunigais pasira 
šė panašų raštą. Anilionis grasino, kad 
ateityje kiekvienas peticiją pasirašęs 
kunigas turės atskiru raštu paliudyti 
savo parašą saugumo įstaigoj.

Anilionio pavaduotojas Juozėnas 
praeitą vasarą auklėjo Šiaulių miesto ir 
rajono kunigus aiškindamas, kad suim 
tieji kunigai nebus paleisti, todėl ne
reikia rinkti parašų. 1984 m. birželio- 
rugsėjo mėnesiais kunigai buvo kvie
čiami į rajonų vykdomuosius komite
tus, kur buvo kartojami panašūs reika 
lavimai nerinkti parašų ir nesimelsti už 
suimtuosius kunigus. Kai kurie pirmi
ninkų pavaduotojai didelio uolumo ne 
rodė, pasitenkindami Religijų reikalų 
tarybos rašto ištraukomis. Kad vieti
nės valdžios organai nelabai tiki tokių 
įspėjimų veiksmingumu, liudija vieno 
rajono pirmininko pavaduotojo pareiš 
kimas: „Nei jūs mus perauklėsite, nei 
mes jus! Nėra reikalo ginčytis!“ Būtų 
geriau, kad rajono valdžia taip pasa
kytų ne savo kunigams, bet aukštesnė 
se valdžios laktose sėdintiems vien- 
minčiams.

J. Vd.

BRITŲ OPOZICIJOS LYDERIO 
ATSAKYMAS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga parašė laišką britų opo 
zicijos lyderiui p. Kinnockui, kai jis 
vyko į Sov. Sąjungą. Laiške, rašytam 
spalio 31 d., buvo iškeltas Žmogaus 
teisių klausimas Lietuvoje ir prašyta, 
kad jis iškeltų tą klausimą Maskvoje.

Iš opozicijos lyderio įstaigos DBLJS 
politinių reikalų koordinatorė Ingrida 
Petrauskaitė gavo atsakymą, rašytą 
gruodžio 12 d., pasirašytą Christopher 
Childo, kuris, atsiprašydamas už pa
vėluotą laišką, pranešė, kad opozicijos 
lyderis, susitikęs prezidentą Černenką 
iškėlė kai kuriuos tuo reikalu būdin
gus atvejus ir bendrai Žmogaus teisių 
klausimą. Ponas Kinnockas tikisi, kad 
buvusios diskusijos tuo reikalu turės 
teigiamų pasėkų.

KOMUNIZMAS IR 
DEMOKRATIJA

Kovo 18-20 d. Londone įvyks politi
nė konferencija, kurioje bus svarsto
mas komunizmo ir liberalinės demo
kratijos klausimas.

Konferenciją organizuoja Laisvojo 
Pasaulio komitetas. Joje dalyvaus žy
mūs Europos ir JAV politiniai veikė
jai, o taip pat kai kurie Rytų Europos 
egzilai. Lietuviams atstovauti yra pa
kviestas prof. Aleksandras Štromas.

Konferencijoje bus diskutuojamas 
marksizmo-leninizmo totalitarizmas 
įvairiuose kraštuose ir jo poveikis į 
politinę laisvę bei pasaulio taiką.

JUBILIEJINIS SEIMAS LIETUVOJE■

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto jubiliejinis Seimas įvyko 1984 m. 
gruodžio 1-2 dienomis Čikagoje. Seimas 
buvo nepaprastai gausus dalyviais, labai 
našus darbais ir nutarimais. Žemiau skel 
biame Seimo priimtus atsišaukimus ir nu 
tarimus.

VLIKO SEIMO KREIPIMASIS Į 
LIETUVIŲ TAUTĄ

Brangūs Lietuviai Tėvynėje,
Lietuvių tauta apsisprendė būti nepri

klausoma demokratiška respublika 1918 
metų Vasario 16 Dienos Aktu ir patvirtino 
savo valią 1920 metų gegužės 15 dienos 
Steigiamojo Seimo pareiškimais. Tautos 
valia buvo įrodyta 1918-1923 metų kovo
mis, 1941 metų birželio 22 dienos sukili
mu, 1943 metų lapkričio 25 dienos Vyriau 
šio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto sukū
rimu, 1945-1952 metų partizaniniu pasi
priešinimu Lietuvos sovietizacijai ir nuo 
latine patriotiško pogrindžio veikla.

Lietuva yra mūsų lopšys. Mes jos ilgi
mės ir norime matyti ją laisvą. Joje gyven 
ti mes turime amžiną teisę, kurią šian
dien mums paneigia rusiškasis okupantas.

Mes, išeiviai, gyvename tam, kad su
pančiotos Tautos vardu skelbtume pasau
liui:

1. Lietuvių tautos apsisprendimą gyven 
ti savo valstybėje ir dėti visas pastangas 
atstatyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą;

2. Rusiškojo bolševizmo klastą ir agre
siją prieš taiką Europoje ir pasaulyje;

3. Sistematiško genocido siaubimą tau 
toje, lietuvių patriotų rūpesčius, pergyve 
nimus ir kančias;

4. Sovietiško okupanto nusikaltimus 
prieš tautą ir valstybę, tarptautinių įstaty 
mų ir sutarčių laužymą;

5. Lietuvos okupaciją;
6. Tautų apsisprendimo teisės nebojimą 

ir jos neigimą;
7. Kolonijinio pobūdžio ūkinį išnaudo

jimą;
8. Lietuvos kolonizavimą kitataučiais;
9. Sistematišką rusinimą mokyklose, 

nuo darželio iki mokslo disertacijų gyni
mo; lietuviškų mokyklų draudimą lietu
vių gyvenvietėse už Lietuvos ribų;

10. Neteisėtą jaunimo šaukimą į Sovie 
tų karinę tarnybą;

11. Lietuvos jaunimo siuntimą darbams 
į tolimiausius sovietinės imperijos plotus, 
kaip mokslinimosi ir darbo praktikos sąly 
gą;

12. Vietos gyventojų diskriminavimą, tei 
kiant rusams lengvatas darbe, aprūpinant 
butais, švietime, visuomeninio ir buitinio 
patarnavimo srityse;

13. Atėmimą ar apribojimą teisės lais
vai judėti savame krašte ir apsigyventi pa 
sirinktoje vietoje;

BLL ATEITIES PLANAI
Los Angeles estų namuose rugpjūčio 28 

Baltų laisvės lyga sukvietė spaudos kon
ferenciją, kurioje buvo paskelbti Lygos 
ateities planai.

Konferencijoje dalyvavo tarptautinių 
žinių UPI ir AP atstovai, vietos televizi
jos, radijo stočių ir vieno dienraščio korės 
pondentai. Taip pat dalyvavo didžiausio 
pasaulyje dienraščio japonų „Yomiuri 
Shimbu“ korespondentas.

Ruošdama sovietų sportininkams palan
kias pabėgimo sąlygas olimpiados metu, 
Baltų laisvės lyga dirbo kartu su amerikie 
čių „Ban the Soviets Coalition“, šiuo me
tu ji veikia atskirai. „Ban the Soviets Coa 
lition“ visame pasaulyje organizuos sąly
gas iš imperijos ribų išvykusiems sovietų 
žmonėms, kaip, pvz., sportininkams, turis 
tams, delegacijų nariams pabėgti į užsienį. 
Pirmasis tikslas — gauti 269 pabėgėlius, 
t.y. tiek, kiek rusai nužudė, prieš metus 
nušaudami Korėjos lėktuvą.

Baltų laisvės lyga, kaip paskelbė spau
dos konferencijoje pagrindinis kalbėtojas 
Antanas Mažeika, sieks dviejų tikslų:

a) pašalinti Sovietų Sąjungą iš Tarptau 
tinio olimpinio komiteto ir neleisti jai da 
lyvauti 1988 m. olimpiadoje Korėjoje ir

b) grąžinti neteisėtai atimtus olimpi
nius kredencialus Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai, kad šios tautos 1988 olimpiadoje ga 
lėtų dalyvauti kaip pripažinti Tarptauti
nio olimpinio komiteto nariai.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Lat 
viją, Estiją, olimpinių kredencialų atšau
kimas Baltijos valstybėms buvo neteisė
tas veiksmas. Tai nesiderina su olimpia

dų idealais ir su tarptautinių olimpinių 
žaidynių nuostatais. Dėl daug menkesnių 
prasilenkimų su nuostatų raidos dvasia, 
iš tarptautinių olimpiadų buvo pašalinta 
Pietų Afrika. Sovietų Sąjungai pašalinti 
yra daug rimtesnės priežastys: Baltijos 
valstybių okupacija, Afganistano užpuoli
mas, žmogaus teisių bei tautinių ir religi
nių laisvių paneigimas.

Antras Baltų laisvės lygos darbas yra 
laimėti bylą prieš Los Angeles olimpinį 
komitetą, kuris Baltų jaunimo tautinių 
šokių grupėms neleido dalyvauti olimpia 
dos iškilmėse. Kai kas net lietuvių spaudo 
je pasitenkindamas leidžia gandus, kad 
Lyga šią bylą pralaimėjusi. Kaip Baltų 
laisvės lygos kalbėtojai spaudos konfe
rencijoje pareiškė, byla nėra pralaimėta, 
o tik dar nelaimėta. Byla tęsiama. Bylos 
laimėjimą sustiprina tai, kad olimpiados 
metu oficialiai buvo iškelta ir nepriklau
somos Lietuvos vėliava. Pirmojo teismo 
eigoje Olimpinio komiteto advokatas tei
gė, kad Lietuva, Latvija ir Estija esančios 
Sovietų Sąjungos dalys ir jokių teisių į 
dalyvavimą turėti negali.

Kai oficialiuose veiksniuose didesnio j u 
dėjimo Lietuvos reikalu nepastebima, Bal 
tų laisvės lyga šiuo metu kovoja dėl prin 
cipinių laisvinimo reikalą liečiančių pro
blemų, kurios nėra vien Los Angeles ar 
vien tik Amerikos lietuvių, bet viso lais
vojo pasaulio lietuvių rūpesčiai. Todėl Bal 
tų laisvės lyga laukia visų pasisakymų, pa 
siūlymų, pastabų, o taip pat ir aukų. Ly
gos adresas: P.O. Box 29657, Los Angeles, 
Ca. 90029, USA.

Jonas Matulaitis

14. Paneigimą teisės laisvai išvykti ir
15. Minties, sąžinės, įsitikinimų, nuo

monėmis dalijimosi, susirinkimų ir spau
dos laisvės atėmimą;
grįžti 'į savąjį kraštą;

16. Savavališką kišimąsi į privatų namų 
gyvenimą, korespondenciją ir šeimos na
rių ryšius;

17. Varžymą palaikyti ryšius su užsie
niu, siųsti ir gauti tarptautinio pašto, tele 
fono, telegrafo siuntas;

18. Tikėjimo išpažinimo, mokymo ir 
praktikavimo teisių varžymą;

19. Tikinčiųjų persekiojimą ir diskrimi 
naciją, paverčiant juos antraeiliais pilie
čiais;

20. Savavališkus areštus, trėmimus ir 
turto konfiskavimą;

21. Nehumanišką ir žeminantį Lietuvos 
piliečių traktavimą, baudžiant juos izolia 
vimu koncentracijos stovyklose ir ypatin 
gose psichiatrinėse ligoninėse; savavališką 
įkalintų ar psichiatriniam gydymui pa
smerktų asmenų siuntimą už Lietuvos ri
bų.

Išeivių kova prieš Lietuvos okupantą 
pastaraisiais metais randa vis platesnį at 
garsį. Tai liudija Vakarų valstybių vyriau 
sybių ir parlamentarų bei spaudos pareiš
kimai ir parlamentų priimami nutarimai, 
pabrėžiantys Lietuvos okupancijos netei
sėtumą. Visame pasaulyje sklinda 'įsitikini 
mas, kad tautų ir žmonių laisvė yra būti
na sąlyga pastoviai taikai. Ir Popiežius Jo 
nas Paulius Il-is parėmė lietuvių tautos 
siekius, šįmet, Šv. Kazimiero 500 metų su 
kaktuvių proga, paraginęs lietuvius išlai
kyti savo tautines savybes ir tradicijas.

Dirbdami dėl mūsų tėvynės laisvės, mes 
drauge su jumis reiškiame gilų susirūpi
nimą šiomis okupacijos įdiegtomis blogybė 
mis: girtuokliavimu; narkotikų plitimu ir 
jų giliomis psichinėmis ir fizinėmis pasė
komis ateinančioms kartoms; sklindančiu 
nedoroviškumu, šeimų prieauglio mažėji
mu ir valdžios skatinimu negimusių kūdi
kių žudymu ne sveikatos sumetimais; nu 
sikaltimų ir smurto didėjimu Lietuvos pi
liečių tarpe.

DERYBOS LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJE

Derybos dėl ginkluotės apribojimo, ku
rios prasidėjo sausio 6 dieną Ženevoje tarp 
JAV Valstybės sekretoriaus Shultzo ir So 
vietų užs. reikalų ministro A. Gromykos, 
vyko pakaitomis Amerikos ir Sov. Sąjun
gos ambasadų rūmuose.

Kaip pastebėjo BBC televizijos komen
tatorius, pirmos dienos popietinė sesija 
ironiškai vyko rūmuose, kurie priklausė 
Lietuvai, „kurią Sov. Sąjunga prarijo“. 
Po dviejų dienų ten sutarta tikras dery
bas pradėti už mėnesio.

Dalindamies šiais rūpesčiais su jumis, 
mes žinome, kad jūs juos dar geriau už 
mus matote ir darote viską, ką įmanyda 
mi jiems pašalinti.

Ne mums spręsti, kas tėvynėje dirba 
savo tautos labui, o kas dėl geresnio val
gio šaukšto padeda okupantams engti sa
vo artimą. Apie juos pasakys lietuvių sa- 
vilaida ir gyvi liudininkai. Kvislingus ir 
juodašimčius teis pati tauta, žmoniškumo 
vardu.

Mes rūpinamės, kad tautos vaikai pakel 
tų rusų šovinistų ir totalitarinių ideologų 
dvasinį bei fizinį spaudimą ir nepalūžtų; 
kad tautos vaikai nepasirinktų lengvesnio 
vilionių kelelio; kad, nesiliaujančio propa
gandos ūžimo apkurtinti, nepamirštų aukš 
tų žmoniškumo idealų ir neprarastų tikėji 
mo amžino lietuvio idealu.

Lietuvių svarbiausias tikslas yra išlai
kyti kiekvieną savo tautos narį dvasiniai 
ir fiziniai gyvą, apsaugoti tautos brangiau 
šią turtą — vaikus, ir juos išauginti svei
kais ir šviesiais patriotais bei sąmonin
gais tautų bendruomenės nariais.

Šiais darbo keliais mes einame jau ke
turiasdešimt antrus metus, stengdamiesi 
palengvinti jūsų naštą tėvynėje ir jūsų iš 
trėmimo vietose.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

LAIKAS REGISTRUOTIS
LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO 

EKSKURSIJA
Ekskursijos tikslas yra pademons

truoti pasauliui ir ypač Europai, kad 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės, 
jų tautų piliečių laisvės klausimas yra 
aktualus ne vien lietuviams, latviams 
ir estams, bet ir Europos tautoms.

Žygio šūkis: Pastovi taika nėra gali
ma be tautų ir žmonių laisvės.

Prieš ekskursiją Baltijos jūra, Pasau
lio Pabaltiečių Santalka ruošia Sov. 
Sąjungos teismą, kuris įvyks 1985 m. 
liepos 23-25 d. Kopenhagoje. Po to 
ekskursijos dalyviai važiuos į Stock- 
holmą, iš kur laivas išplauks į jūrą. 
Laivas plauks tarptautiniais Baltijos 
jūros vandenimis, pro Lietuvą, Latvi
ją, Estiją ir Suomiją, ir sugrįš atgal į 
Stockholmą, kur vyks anksčiau pa
skelbta programa.

Išvykai jūra yra samdomas laivas, 
kuriame tilps iki 400 keleivių. Lietu
viams yra skirta 100 vietų. Norintie
ji dalyvauti prašomi tuoj pat registruo
tis, įmokant 100 dol. rankpinigių. Iš
vykos kaina nuo 300 iki 400 dol., pri
klausomai nuo laivo kajutės rūšies. Tas 
mokestis padengs išlaidas Kopenhago
je, kelionę iš Kopenhagos į Stockhol
mą ir aprūpinimą laive nuo liepos 26 
d. vakaro iki liepos 29 d. vidudienio.

Norintieji gauti papildomų informa
cijų kreipiasi į ELTĄ, 1611 Connecti
cut Ave., N.W. Suite 2, Washington, 
D.C. 20009, USA, ar pas įgaliotus at
stovus įvairiuose kraštuose. D. Britani
joje informacijas teikia DBLJS Valdy
bos įgaliota Miss Ingrida Petrauskas, 
12 Brampton Rise, Dunstable, Beds. 
LU6 3BY.

Visuomenė ir organizacijos yra ma
loniai prašomos šį Pabaltiečių Lais
vės ir Taikos Ryžto žygį remti savo 
dėmesiu ir aukomis. Aukas ir pasiūly
mus, prisidedant prie liet, grupių da
lyvavimo išlaidų (pvz. tautinių šokių, 
sporto ir jaunimo sąskrydžio), prašo
ma siųsti: Lithuanian National Foun
dation, Inc., P.O. Box 21073, Wood
haven, NY 11421, USA, arba Tautos 
Fondo įgaliotiems atstovams įvairiuo
se kraštuose. D. Britanijoje — Lithu
anian National Fund, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT. Siun
čiant perlaidą, prašoma aiškiai pažy
mėti, kuriam tikslui pinigai yra siun
čiami.

Dr. A. Gerutis, Berne, Šveicarijoje, 
nepajėgdamas kiekvienam atskirai pa
rašyti, šiuo nuoširdžiai dėkoja visiems 
tautiečiams bei tautietėms, kurie jam 
pareiškė užuojautas dėl jį ištikusios li
gos.

Lygiu būdu jis didžiai dėkingas už 
gausius linkėjimus Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga.

Mirė prof, konip. E. Balsys
Lapkričio 3 d., eidamas 65-sius metus, 

staiga mirė profesorius kompozitorius Edu 
ardas Balsys.

E. Balsys gimė 1919 m. Ukrainoje. 1939 
m. baigęs Klaipėdos gimnaziją, mokytoja
vo Kretingos vidurinėje mokykloje. Poka
rio metais įstojo ‘į Kauno konservatoriją, 
kur studijavo kompoziciją. Nuo 1960 m. iki 
pat mirties buvo valstybinėje konservato
rijoje kompozicijos katedros vedėjas.

Jo scenos veikalai — baletas „Eglė žal
čių karalienė“, opera „Kelionė į Tilžę“ pra 
turtino nacionalinį repertuarą.
„Vyturys“

Vilniuje įkurta vaikų ir jaunimo litera
tūros leidykla „Vyturys“. Šiais metais „Vy 
turys“ pateiks jauniesiems skaitytojams 
apie 150 knygų. Leidykla leis lietuvių, taip 
pat verstinę literatūrą. Ateityje „Vyturys“ 
numato leisti ir į kitas kalbas išverstas lie 
tuvių rašytojų knygas, skirtas užsienio jau 
nimui.
Išsilies marios

Telaukiama pavasario potvynio, kad, už 
darius Lėvens užtvankos angas, prie Ku
piškio išsilietų naujos marios.

Marioms skirtas 928 hektarų plotas.
Be geriamo vandens

Z. Nakaitis „Valstiečių laikraštyje“ skun 
džiasi:

— Gyvenu Šilutėje, Komjaunimo gatvė
je. Nors ir Nemunas, ir Kuršių marios pa 
šonėje, gyvenu tarsi dykumoje, neturiu ge 
riamo vandens. Jau treji metai imu vande 
nį iš kaimynų. Kai jie išvyksta, lieku visiš 
kai „sausas“, nes nei šulinio, nei pompos 
mūsų kieme nėra. Kreipiausi į Šilutės na
mų valdybą. Pažadai buvo gražūs. Lau
kiau mėnesį, kitą, bet padėtis ta pati. Ne
iškentęs parašiau kitą pareiškimą — vėl 
tyla.
Džiazo kvartetas Čekoslovakijoje

P. Vyšniausko vadovaujamas džiazo 
kvartetas dalyvavo tarptautiniame džiazo 
festivalyje „Bratislavos džiazo dienos“. 
Čia susirinko džiazo muzikantai iš dvyli
kos šalių.
Gastrolės Vakaruose

Lietuvos kamerinis orkestras, vadovau
jamas S. Sondeckio, spalio 3 — gruodžio 
10 gastroliavo Prancūzijoje ir Italijoje.
Tarybinis pasas

„Tarybinis pasas yra pagrindinis TSRS 
piliečio dokumentas, ši nedidelė raudonu 
viršeliu knygelė liudija apie daug ką. Dau 
gelyje kolektyvų jaunuoliams, sulauku
siems pilnametystės, pasai įteikiami iškil
mingai, linkint būti savarankiškiems, prin 
cipingiems, pateisinti garbingą tarybinio 
piliečio vardą. Ir visada primenama — 
reikia saugoti savo asmens dokumentą“, 
rašo „Tiesa“.

Už tyčinį paso sugadinimą, taip pat ne
rūpestingą jo laikymą, dėl kurio dokumen 
tas dingo, baudžiama administracine tvar 
ka. Tokia pačia tvarka baudžiami piliečiai 
už paso neturėjimą arba nebegalio j antį pa 
są, taip pat gyvenantys neregistruoti.

Pase yra visokių atžymėjimų, kaip, pvz., 
„Privalo mokėti alimentus“ ir kt.
Sėslumo darbe problema

P. Račiūnas „Tiesoje“ rašo:
— Mane jaudina darbininko, tarnauto

jo, ypač jauno, sėslumo darbe problema. 
Skrajūnas nemėgsta drausmės, punktualu 
mo. Jis drumsčia kolektyvo darbo nuotai 
ką, trikdo gamybos ritmą.

O G. Kavoliūnas iš Vilniaus sako:
— Vienas svarbiausių dalykų šiandien 

— darbo drausmė ir šeimininkiška pažiū
ra į gaminamas ir jau pagamintas gėry
bes. Galėtų būti daugiau straipsnių apie 
taupumą, aprašymų, kaip kolektyvai ieško 
ir randa rezervų...

MIRĖ SOLISTAS B. PRAPUOLENIS
1984 m. lapkričio 17 d. Čikagoje širdies 

priepuoliu mirė solistas Bernardas Pra
puolenis, 45 m. amžiaus.

Jis tą dieną atvyko į koncertą dainuoti. 
Buvo nuėjęs į kambarį, kur turėjo pasi
ruošti scenai. Rengėjai, nesulaukę jo sce
noje, nuėjo į jo kambarį ir rado mirusį.

Velionis turėjo gražų baritono balsą, 
dainavo operoje ir koncertuose. Kartu su 
soliste Nerija Linkevičiūte koncertavo lie 
tuvių kolonijose užsienyje. Su dideliu pa
sisekimu dainavo prieš keletą metų Lon
done.

1
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LIETUVOS
33. VILNIUJE IKI DABAR

Karališkasis dosnumas, žmonių nuošir
dumas ir palankumas ištaisė šv. Kazimie
ro relikvijoms puošnią, vertingą ir pras
mingą buveinę. Nepaprastai iškilmingai 
palydėtas, jis, praėjus 152 metams nuo mir 
ties, įžengė i ištaigingumu ir meniškumu 
visoje Lietuvoje sau lygios neturinčią jam 
skirtą koplyčią. Marmuras, granitas ir gau 
sus sidabras — kieti akmens ir metalai — 
tarsi užtikrino: čia galėsi saugiai ir ramiai 
būti daugelį amžių.

Iš arti ir iš toli į Vilniaus katedrą plau
kė kasdien būriai žmonių. Jie nesitenkino, 
pasižvalgę prie durų, — ėjo tolyn į priekį; 
prie presbiterijos suko dešinėn, į šv. Kaži 
miero koplyčią. Vieni žavėjosi koplyčios 
architektūra, jos vidaus puošmenomis iš 
marmuro, porfyrų, sidabro ir aukso, jos 
stiukais ir freskomis. Ne viskas išliko iki 
mūsų laikų; daug ką sunaikino, išplėšė 
1655 m. Vilniuje negailestingai siautėję ru 
sai ir kazokai. Freskos, kurios dabar mato 
mos koplyčios sienose:,^v. Kazimiero kars 
to atidengimas“ ir „Stebuklas prie švento 
jo karsto“, yra iš XVII a. pabaigos, tapy
tos neapoliečio menininko Del Bene, kuri 
4 Vilnių buvo atsikvietęs Vilniaus vaivada 
Jonas Kazimieras Sapiega savo rūmams 
Antakalnyje dekoruoti. Del Bene taip pat 
nutapė 18 didelių šventųjų ir garsių jėzui 
tų atvaizdų Vilniaus šv. Ignaco bažnyčio
je, o kiek vėliau monumentalia tapyba ,al 
fresco' išpuošė garsiąją Pažaislio bažny
čią. Šv. Kazimiero koplyčiai pagrindinio 
remonto reikėjo jau po XVII a. vidurio 
nelaimių; ji dar buvo remontuota 1703, 
1858 ir mūsų amžiuje 1931-34 metais.

Bet ne tik meniško grožio žavesys trau
kė lietuvius, lenkus, gudus ir kitokius lan 
kytojus į tą koplyčią. Ten ilsėjosi šv. Ka
zimiero kūnas, ten buvo šventuoju paskelb 
to ir viso krašto globėju paskirto žemie
čio šventovė. Jau 1607 ir 1613 metų Vil
niaus vyskupijos sinoduose šv. Kazimie
ras vadinamas pagrindiniu Lietuvos patro 
nu. Pop. Urbonas VIII tai patvirtino 1636 
m. vasario 14 d. breve, leisdamas visoje 
Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje švęs
ti šv. Kazimiero šventę .duplex' rango li
turgija su oktava, kaip įprasta valstybių 
globėjų šventėse. 1643 m. tas pats Urbonas 
VIII suteikė visuotinius atlaidus lankan
tiems katedrą šv. Kazimiero ir šv. Stanis
lovo švenčių dienomis. Pop. Inocentas X

1649 m. tuos atlaidus išplėtė ir kitoms 
dienoms, kai būna šv. Kazimiero ar šv. 
Stanislovo garbei iškilmės, ir leido tose iš
kilmėse jau nuo pirmųjų mišparų viešai 
išstatyti Švč. Sakramentą. 1653 m. Vilnių

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS NAUJAS LEIDINYS BALTŲ METRAŠTIS 1984

pasiekė iš Romos 1652 m. rugsėjo 28 die
ną duotas leidimas visoje Lietuvoje ir Len 
kijoje kasmet, sekmadienį po rugpjūčio 
22 dienos, t.y., po Žolinės oktavos, švęsti 
šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo šventę.

Visa tai liudija, jog Lietuvos tikintieji 
be paliovos vertino ir garbino šventąjį glo 
bėją, ypač jo pagrindinės šventės proga, 
kai per aštuonias dienas koplyčioje sklido 
psalmių akordai, iškilmingų mišių giedoji 
mai, garsių pamokslininkų šventojo gar
bei panegyrikos.

Tačiau ne visuomet buvo taip gražu 
ir ramu. 1655 metų pavasaris atnešė Vil
niaus gyventojams didelio rūpesčio, kas 
įvyks su jų miestu. Nes iš visų pusių, ypač 
iš rytinių kunigaikštystės sričių, plaukė i 
sostinę bauginančios žinios. Visur tik bai 
sus pralaimėjimai, laidotuvės po laidotu
vių! 1653 m. maskviškiai užėmė Polocką. 
Jėzuitai apie tai rašo: baisūs deginimai, 
grobimai, žudymai. Penki vienuoliai iš
vesti 'į nelaisvę. Sekančiais metais atėjo 
eilė Smolenskui, taip pat Vitebsku!, Mstis 
lavliui; apie Naugarduką — „tragedija ir 
žudynės“. Vilniuje visi drebėjo ir, kas gale 
jo, bėgo, traukėsi, kur saugiau. Įvykiai pa 
tvirtino, kad toks atsargumas labai pra
vertė. „Niekur kitur nebuvo tiek žiauru
mų, kaip Lietuvos sostinėje Vilniuje“ — 
rašo S. Rostovskis. „Rugpjūčio 8 d. mask
viškių vadas, lydimas siaubingų rusų ir 
kazokų pulkų, įsiveržė į miestą. Jau prie 
vartų prasidėjo baisus nelaimingųjų mies 
tiečių naikinimas. Priskaičiuota daugiau 
kaip 25.000 nužudytų tiktai per vieną die
ną“. Gal Rostovskis čia kiek perdeda; kiti 
temini apie 15.000. Bet ir tai būtų nežmo
niškai daug, prisiminus, kad Vilniuje tuo
met tikriausiai nebuvo nė 50.000 gyvento
jų-

Pramatydami nelaimę, iš Vilniaus pasi
traukė vyskupas ir kapitula. Su savimi 
išsivežė kas brangiausia ir svarbiausia: 
brangenybes, archyvus ir taip pat šv. Ka
zimiero relikvijas. Jas iš Vilniaus pasiėmė 
saugoti prelatas kustošas Jurgis Bialozo- 
ras. Bet kai kelyje jis sutiko Polocko uni
tų arkivyskupą Gabrielį Kolendą, besive- 
žantį iš Polocko brangų- sidabrinį sarkofa
gą su kankinio arkiv. Juozapato kūnu, 
jam patikėjo ir šv. Kazimiero palaikus. 
Arkiv. Kolenda, traukdamasis vis tolyn 
nuo besiveržiančių maskviečių, pasiekė 
Prūsiją. Bet ten vos nepakliuvo j švedų na 
gus. Jau jį sulaikė švedų patruliai ir klau 
sė, kur jis važiuojąs su visais tais bran
giais daiktais. „Pas jūsų did'į ir galingą 
karalių, jam nusilenkti kaip šio krašto vai 
dovui“ — atsakė arkivyskupas, švedai bu 
vo jam labai mandagūs ir, davę palydą, 

leido jam toliau važiuoti į karaliaus Karo 
lio X Gustavo karo stovyklą. Kai jau bu
vo nebetoli nuo tos vietovės, kur buvo ap 
sistojęs švedų karalius, arkivyskupas pa
sakęs jį lydintiems švedams, kad daugiau 
nebevargtų: jis pats vienas likusį kelio ga 
lą nuvažiuosiąs. Švedai paklausę ir su
grįžę pas savuosius. O arkivyskupas, nie
ko nelaukęs, pasukęs į šalį ir laimingai pa 
siekęs prie Varšuvos Lenkijos karalių Jo
ną Kazimierą ir taip išgelbėjęs jam paves 
tas šventųjų relikvijas (žr. Epistulae Met 
rop. Kiovensium Catholicorum R. Korsak, 
A. Sielava, G. Kolenda, ed. A.G. Welykyj, 
Romae 1956, 214-215, 304-305). Vėliau šv. 
Kazimiero relikvijos buvo Ružanuose, ne
toli Slonimo, į pietus nuo Gardino. Iš ten 
1664 m. pradžioje sugrąžintos 'į Vilnių, į 
joms skirtą katedros koplyčią.

Atstačius griuvėsius ir atnaujinus baž
nyčių įrengimus, sugrįžta prie įprastų 
švenčių ir iškilmių. Vos tik nominuotas 
Vilniaus vysk. Aleksandras Sapiega 1666 
m. įvedė vienuolių procesijas į šv. Kazi
miero koplyčią Vilniuje. Kas penktadienį 
paeiliui jon ėjo domininkonai, pranciško
nai, karmelitai iš Visų Šventųjų bažny
čios, bernardinai ir jėzuitai iš Šv. Jono 
bažnyčios (J. Kurczewski, Kosciol Zamko 
wy, III, Wilno 1916, 181-182). Gręsiant 
švedų pavojui, 1702 m. vysk. Konstantinas 
Kazimieras Bžostovskis šv. Kazimiero re
likvijas išvežė į Čenstachavą, bet sekan
čiais metais jas parvežė atgal ‘į Vilnių.

Šv. Kazimiero karstą-relikvijorių teko 
daug kartų atidaryti, ypač kai reikėdavo 
iš ten paimti relikvijų. Pvz., jų yra gavę 
karalius Jonas Sobieskis, Toskanos (Itali
joje) kunigaikštis Cosimo Medici, kara
lius Augustas III, Maltos riteriai, Marijos 
Sodalicija Mechelne (Belgijoje) ir dauge
lis kitų. Net Indijoje, Goa mieste, esą bu
vę mūsų šventojo relikvijų.

Šalia liturginių maldų, giesmių ir pa
mokslų šv. Kazimieras prisimenamas ir 
kitais būdais. Nuo XVIII a. pradžios yra 
žinoma kasmet šventės dieną vykstanti 
„Kaziuko“ mugė. Jau šiame amžiuje Garb. 
Dievo tarnas vysk. Jurgis Matulaitis, būda 
mas Vilniaus vyskupu, 1922 m. gegužės 
28-30 dd., pravedė iškilmingą šv. Kazimie 
ro kanonizacijos 400 metų sukakties pa
minėjimą. Nuo 1953 m. šv. Kazimieras, 
nedraugiškai išvarytas iš savo namų, ra
do prieglobstį tame pačiame Vilniuje, me 
niškai gražioje ir puošnioje, bet ne jam 
skirtoje, svetimoje buveinėje. Jau ne sy
kį buvo „iškeliavęs“, bet sugrįžo; sugrįš 
ir po šio ištrėmimo vėl kada nors į savo 
būstą.

Paulius Rabikauskas

Baltisches Jahrbuch 1984
Leidžia: Pabaltiečių krikščionių studen

tų sąjunga, Annaberger Str. 400, 5300 
Bonn 2

Tai naujas, dėmesio vertas leidinys vo
kiečių kalba. Redaktoriai užsibrėžė sau 
tikslą „baltų metraštyje“ talpinti svarsty
mus, straipsnius bei apžvalgas liečiančias 
tiek mūsų trijų tėvynių, tiek emigracijų 
dvasinį, kultūrinį bei politinį gyvenimą. 
Problemų svarstybos turėtų padėti geriau 
įsisąmoninti mūsų pačių padėtį ir geriau 
suprasti šiandieninę padėtį Pabaltijo kraš 
tuose. Redaktoriai neketina tapyti nei pa 
gražintomis, nei perdėm tamsiomis spal
vomis, o stengsis atskleisti kuo tikroviške- 
nį gyvenimo vaizdą.

Pasirodžiusio metraščio turinys padaly 
tas į tris skyrius. Pagrindiniai straipsniai 
turi bendrą temą „Pabaltiečiai 40 metų 
egzilyje ir kas toliau?“, kiti skyriai yra 
„kultūra“ ir „spaudoje“.

Pažymėtina, kad metraščio bendradar
bių tarpe yra palyginti daug lietuvių. K. 
J. Čeginskas svarsto problemas, surištas 
su didžiojo lietuvių egzodo 40 metų su
kaktimi. R. Baliulis aprašo Lietuvių evan 
gelikų-liuteronų bažnyčios išeivijoje 
darbus, o A. Šmitas — Lietuvių katalikų 
bažnyčios padėtį. K. Brazaitienė-Česnaitė 
rašo apie moterį lietuvių vestuviniuose 
papročiuose ir vestuvinėse dainose, A. Her 
manas — apie literatūros kritikų ir rašy
tojų santykį Lietuvoje ir pateikia žinių iš 
lietuvių kultūrinio gyvenimo. Perspausdin 
ta visa eilė V. Karaliaus aforizmų ir A. 
Landsbergio dramos „Penki stulpai tur
gaus aikštėje“ ištrauka (versta A. Franc- 
kaičio).

Šalia lietuvius liečiančių straipsnių me 
traštis nagrinėja estų emigracijos proble
mas, meta žvilgsnį iš pabaltiečių taško į 
taikos sąjūdį ir kt. Pristatytos taip pat 
latvių ir estų evangelikų bažnyčių išeivi
joje veikla bei pati Pabaltiečių krikščio
nių studentų sąjunga.

Padaryta gera pradžia. Leidėjams ir re
daktoriams linkėtina, jog jie tęstų darbą 
toliau ir leidinį pagal išgales tobulintų. 
Vien linkėjimų, žinoma, neužtenka. Darbą 
reikia ir paremti tiek pinigais, tiek ben 
dradarbiavimu.

Pabaltiečių tarpusavio bendravimas yra 
nelabai didelis. Bet visgi esame turėję ir 
turime bendrų veiksnių, įstaigų ar orga
nizacijų. Pvz., savo laiku veikė Baltų tyri
mų institutas Bonnoje. Vis dar veikia In- 
stitutum Balticum Kionigsteine, kuris bent
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auka, viršelį paruošė Arminas Lipšys.

pajėgė išleisti visą eilę Actą Baltica tomų, 
šio instituto ateitis betgi neaiški. Turime 
veikiančią Baltų draugiją, kuri bando pa
laikyti santykius ir su vokiečiais. Pagaliau 
ir ta pati Pabaltiečių krikščionių studen
tų sąjunga (kurios nariais gali būti ir ne- 
studentai) yra bendra visų trijų tautų or 
ganizacija. Ji išlaiko Annabergo sodybą ir 
iki šiol pasireiškė daugiau kaip suvažiavi 
mų rengėja. Metraščio vokiečių kalba, su 
rimtais studijinio pobūdžio straipsniais, 
leidimas būtų tikrai prasmingas ir labai 
reikalingas darbas. Juo labiau, kad pana 
šių leidinių Europoje stokojame. Nors 
straipsnius lietuviškomis temomis svetimo 
mis kalbomis galime užtikti šen ir ten, 
bet specialiai pabaltiečių leidžiamas leidi 
nys buvo tik Actą Baltica (daugiau infor 
macinio pobūdžio leidinių turime daugiau). 
Beje, dar 1984 metais pasirodė Švedijoje 
leidžiamo žurnalo .Baltic Forum' pirmasis 
numeris (anglų kalba).

Jei tiesa, kad mūsų visgi ilgos distanci 
jos išeivio buvimas reikalauja neužsidary 
ti savo ratelyje, bet su sava kultūra išeiti 
į platesnę gyvenamojo krašto visuomenę 
ir padėti užtikrinti jai atitinkamą vietą 
kitų tautų tarpe, tai tokių žurnalų pasiro 
dymas yra jau gerokai pavėluotas.

Vincas Bartusevičius

Atsiusta paminėti
„Lietuvių Dienų“ žurnalo gruodžio mė

nesio numeryje rašoma:
Dr. Tomo Žiūraičio „žodžiai iš dan

gaus“, dr. K. Bobelio „Lietuva bus laisva“, 
G.J. Lazausko „Ką VLIK-o taryba veikė“, 
Alės Rūtos recenzija — J. Gliaudos „Bal 
tos vėliavos“, Klevos Vidžiūnienės „Kaip 
visi kiti“, J. Laučkos paskaita „Ką ALT-as 
nuveikė“, J. Brazaičio „Naujų knygų len
tynoje“.

Anglų kalbos skyriuje:
Rūtos Skiriūtės ir Vinco Skiriaus „Pasi

kalbėjimas su Linu Kojelių“, „Sovietai 
ruošia karui Latvijos vaikus“, Vinco Ber 
notos „Kalifornijos lietuvių kadras 
XXIII-oje olimpijadoje“.

žurnalas gausiai iliustruotas nuotrauko
mis. Viršelyje Lino Kojelio nuotrauka.

„L.D.“ prenumerata 20 dol., Kanadoje 
25 dol. Prenumeratas siųsti: „L.D.“ redak
cijai, 4364 Sunset Blv. L.A. Ca. 90029.

VYSKUPO VIZITAI
VYSK. PAULIUS BALTAKIS, OFM, APLANKĖ POPIEŽIŲ JONĄ PAULIŲ II

Popiežius Jonas Paulius II 1984 birželio 
1 pasirašė iškilmingą raštą lotynų kalbo
je, paskirdamas lietuvių pranciškonų pro
vincijolą Tėv. Paulių A. Baltakį vyskupu 
lietuviam katalikam išeivijoje, ši žinia bu 
vo labai maloniai sutikta ne tik laisvojo 
pasaulio lietuvių, bet ir okupuotoje Lie
tuvoje. Vyskupo konsekracija įvyko rug
sėjo 14 Portlando katedroje, Maine.

Naujasis vyskupas, jau ankstesnėje ku
nigiškoje veikloje parodęs pastoracinio 
uolumo ir administracinių sugebėjimų, ir 
dabar nesėdėjo sudėjęs rankų, papuoštų 
vyskupišku žiedu.

Pirmas viešas pasirodymas naujose pa
reigose buvo Clevelande birželio 30 — 
liepos 2, kai ten vyko VII-oji Lietuvių tau 
tinių šokių šventė. Vysk. P. Baltakis buvo 
pagrindinis šventės pamaldų koncelebran 
tas.

Liepos 17 vyskupas dalyvavo Lietuvių 
kunigų vienybės suvažiavime, Westbrook, 
Conn.

Liepos 22 dalyvauta Lietuvių dienoje, 
Putnam, Conn.

Rugpjūčio vidury kapelionavo lietuvių 
skautų stovykloj prie Boston, Mass.

Rugpjūčio 29 — rugsėjo 2 Toronte, Ont., 
vysk. P. Baltakis dalyvavo Amerikos ir Pa 
šaulio Lietuvių katalikų kunigų vienybės 
suvažiavimuose, Pasaulio Lietuvių katali
kų kongrese, o Šv. Mykolo katedroje kon 
greso pamaldų metų pasakė pamokslą.

Rugsėjo 9 vyskupas dalyvavo New Yor- 
ko šv. Patriko katedroj švenčiant šv. Ka
zimiero mirties 500 metų sukaktį.

Rugsėjo 22 vyskupas vizitavo Apreiški
mo lietuvių parapiją Brooklyn, N.Y.

Spalio 5-7 vyskupas dalyvavo Kanados 
Lietuvių dienose Hamilton, Ont.

Spalio 13 vyskupas vizitavo šv. Kazimie 
ro lietuvių parapiją Amsterdam, N. Y., 
jai švenčiant 80 metų sukaktį.

Spalio 14 vyskupas dalyvavo Bostono 
katedroje švenčiant šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktį ir pasakė lietuvišką pa
mokslą.

Spalio 21 vyskupas vizitavo Prisikėlimo 
lietuvių parapiją Toronto, Ont.

Spalio 24 vyskupas dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių katalikų kunigų vienybės vado
vybės ir talkininkų posėdy Mississauga, 
Ont.

Spalio 28 vyskupas vizitavo Aušros Var 
tų lietuvių parapiją Hamilton, Ont., ir su
teikė sutvirtinimo sakramentą.

Lapkričio 3-4 vyskupas dalyvavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažia
vime Hartford, Conn.

Lapkričio 11 vyskupas vizitavo Aušros 
Vartų lietuvių parapiją New York, N.Y.

Lapkričio 12-15 vysk. P. Baltakis, kaip 
pilnateisis narys, dalyvavo Amerikos ka
talikų vyskupų konferencijoj Washington, 
D.C.

Lapkričio 18 vyskupas vizitavo lietuvių 
katalikų misiją Washington, D.C.

Lapkričio 19-25 Chicago, Ill., vysk. P. 
Baltakis vizitavo Marijos Gimimo, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo, Šv. Jurgio ir Šv. 
Antano parapijas, susitiko su Chicagos 
arkivyskupu kardinolu Joseph Bernardin, 
dalyvavo Lietuvių katalikų kunigų vieny
bės Illinois apskrities ir Lietuvių ekume
ninės sąjungos posėdžiuose, tarėsi su lietu 
vių religinių ir kultūrinių organizacijų va 
dovybėmis, aplankė lietuvaites seseles ka 
zimierietes jų motiniškame name, daly
vavo Lietuvių Katalikų Federacijos suva
žiavime, su kunigų, vienuolių ir pasaulie 
čių atstovais sudarė įvairias pastoracinio 
darbo komisijas.

Gruodžio 1-2 vizitavo Šv. Kazimiero lie 
tuvių parapiją Paterson, N.J. ir suteikė su 
tvirtinimo sakramentą.

Gruodžio 7 vyskupas vizitavo lietuvių 
pranciškonų klierikatą Šv. Apaštalų kole
gijoj, Cromwell, Conn.

Gruodžio 8 vyskupas vizitavo Marijos 
N. Prasidėjimo seselių vienuolyną Putnam 
Conn., ir priėmė vienuoliškus įžadus.

Gruodžio 8 dalyvavo Cambridge, Mass., 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 75 m. su
kaktuvių iškilmėse.

Gruodžio 9 vizitavo lietuvių pranciško
nų klierikų noviciatą Kennebunkport, 
Maine.

Gruodžio 12 vyskupas vizitavo šv. Kaži 
miero lietuvių popiežišką kolegiją Romo
je.

Be abejo, visų šių apsilankymų viršū
nė buvo vyskupo kelionė į Romą, įvykusi 
gruodžio 11-21. čia teko pasimatyti su 
Šv. Tėvu Jonu Pauliu II gruodžio 15, šeš
tadienį, 12:30 vai. popiet. Vysk. P. Balta
kio veikla ir lietuvių katalikų išeivijoje 
padėtis buvo apibūdinta pranešimuose, 
kurie raštu buvo įteikti iš anksto. Popie
žius į privačią audienciją atėjo su šiais 
pranešimais susipažinęs. Pusvalandį tru
kusioje audiencijoje vysk. P. Baltakis iš
reiškė popiežiui padėką už prielankumą 
lietuviam, ypač taip išskirtinai parodytą 
šv. Kazimiero sukakties minėjimo proga 
Romoje. Padėkota popiežiui už Lomžos vys 
kupo Paetz paskyrimą, šis vyskupas yra 
draugiškas Lenkijoj gyvenantiem lietu
viam ir leidžia turėti lietuviškas pamal
das Seinų katedroje.

Popiežiui buvo primintas ir Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejus, kurį prama- 
toma iškilmingai paminėti. Popiežius pri
tarė, kad ta proga vyktų iškilmės Šv. Pe
tro bazilikoje Romoje 1987 m. birželio 
mėn. šv. Tėvas priminė, kad šios sukak
ties proga tikisi tais metais aplankyti Lie 
tuvą. Jis taip pat pritarė ir Vatikano 
pašto specialių ženklų išleidimui sukak
ties proga. Prie prašymo paskelbti arkv. 
J. Matulaitį palaimintuoju 600 metų ju
biliejaus proga popiežius pridėjo savo 
prierašą.

Baigiantis audiencijai popiežius sutei
kė visiem lietuviam apaštalinį palaimini
mą, įteikė vysk. P. Baltakiui dovanų 
ir nusifotografavo su naujuoju lietuvių 
vyskupu.

Po audiencijos pas šv. Tėvą, vysk. P. 
Baltakis buvo priimtas kardinolo Agostino 
Casaroli, Vatikano valstybės sekretoriaus, 
ir arkivyskupo Achille Silvestrini, Bažny
čios viešųjų reikalų tarybos sekretoriaus. 
Tai aukščiausi pareigūnai po popiežiaus. 
Tai lyg Vatikano ministeris pirmininkas 
ir užsienio reikalų ministeris. Džiugu pri
minti, kad prel. Audris Bačkis turi aukš

tas viešųjų reikalų tarybos pasekretorio 
pareigas. Jis daug padėjo vysk. Baltakiui 
parengiant audiencijas su kitais aukštai
siais Vatikano pareigūnais.

Nors Lenkijoje gyveną lietuviai nėra 
tiesioginėje vysk. P. Baltakio jurisdikcijo
je, Šv. Tėvas ir Kard. Casaroli prašė ne
pamiršti ir jų, ir prie progos juos aplan
kyti.

Teko tartis su popiežiškosios komisijos 
emigrantų reikalam sekretorių, arkivysk. 
Emanuele Clarizio.

Kalbant su studijų kongregacijos pre
fektu kardinolu William W. Baum, buvo 
prisiminta kad dabartinis šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos Romoje rektorius prel. 
L. Tulaba, P.A., yra padavęs iš pareigų 
atsistatydinimo raštą. Dar prieš naujus 
mokslo metus naujuoju šv. Kazimiero ko 
legijos rektoriumi pramatoma paskirti da 
bartinį prorektorių kun. Algimantą Bart
kų.

Dar vyskupui Baltakiui teko aplankyti 
arkivyskupą Eduardo Martinez Somalo ir 
arkivyskupą Luigi Poggi, aukštus Valsty 
bės sekretoriato pareigūnus.

Su arkivysk. P. Marcinkum tartasi dėl 
specialių Vatikano pašto ženklų Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus proga. Specia 
lūs prašymas raštu jau įteiktas, nes komi 
sija prašymus svarsto iš anksto.
Lankantis centriniuose Tėvų Marijonų na 

muose Romoje, buvo maloni proga ten su 
tikti Augsburge vyskupą Stimpfle, kuris 
išlaiko lietuvio vyskupo A. Deksnio cen
trą. šį centrą vysk. P. Baltakis aplankys 
1985 vasarą, kai birželio — liepos mėne
siais lankys Europos lietuvius.

Prel. A. Bačkio iniciatyva teko susitikti 
Romoje gyvenančius vyskupus Dominic 
Hrusovsky ir Jaroslav škarvada, kurie 
yra skirti slovakų ir čekų išeivių reika
lam, panašiai kaip vysk. P. Baltakis — 
lietuviam.

Buvo miela susitikti ir kardinolą do
mininkoną Mario L. Ciappi, šv. Tėvo as
meninį teologą, kurio giminaitis rengiasi 
pranciškoniškam gyvenimui pas lietuvius 
pranciškonus Kennebunkport, Maine.

Romoje vysk. P. Baltakis gyveno Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijoje, tad turėjo 
progos pabendrauti su kolegijos vadovybe 
ir auklėtiniais, o taip pat ir su Romos lie

tuviais. Teko aplankyti ir pranciškonų or 
dino generolo būstinę.

Į okupuotos Lietuvos lietuvius vysk. A. 
Baltakis prabilo per Vatikano radiją po 
audiencijos pas Šv. Tėvą. Taip pat įkal
bėjo sveikinimą į juostą, kuri ‘į Lietuvą 
buvo transliuojama Kūčių vakarą.

Iš šio apsilankymo susidarė įspūdis, kad 
Vatikane Lietuvos reikalai žinomi, parei
gūnai gerai informuoti ir rodo nuoširdų 
palankumą Lietuvai ir lietuviam.

Vysk. P. Baltakis neužmiršo aplankyti 
ir kardinolo Antonio Samore kapo, kuris 
yra apie 70 kilometrų už Romos kardinolo | 
globotų seselių karmeličių koplyčioje, Va
leri miestely.

Kardinolas A. Samore savo diplomatinę 
karjerą pradėjo nepriklausomoje Lietuvo 
je kaip Vatikano nuncijaus sekretorius. | 
Jis išmoko lietuvių kalbą, domėjosi Lie
tuvos reikalais ir vėliau. Iš Lietuvos 1966 
jam buvo atvežtas plieno vyskupiškas | 
kryžius su gintaro papuošimu. Tai buvo į 
Lietuvos vyskupų dovana lietuvių bičių- f 
liui.

Vysk. P. Baltakis gruodžio 19, lydimas 
vysk. A. Deksnio, prel. V. Mincevičiaus, 
kun. A. Bartkaus ir prof. Avižonienės, ap 1 
lankė kardinolo A. Samore kapą ir už jo 
sielą seselių karmeličių koplyčioje konce- | 
lebravo mišias.

Kardinolas A. Samore prieš mirdamas į 
lietuvišką vyskupišką kryžių pavedė savo 
sekretoriui prel. Vincui Mincevičiui, kad 
perduotų kitam naujam lietuviui vysku- į 
pui. Tad šia proga prel. V. Mincevičius ir 
įteikė vysk. P. Baltakiui kardinolo lietu-1 
viską kryžių.

Vatikano pareigūnai žinią apie vizitą 
prie kard. Samore kapo ir perduotą jo kry 
žiu priėmė labai nuoširdžiai, nes daugelis®v 4dabartinių aukštųjų Vatikano pareigūnų, 
tarp jų kard. Casaroli, arkv. Silvertini ir į 
arkiv. Somala yra buvę kard. Samore mo| 
kiniais ar sekretoriais.

Per palyginti neilgą laiką vysk. P. Balta 
kis Romije daug ką sutiko ir laimėjo. Jo| 
vizito sėkmingumui daug talkino prel. 
Audris Bačkis, prel. Vincas Mincevičius,į 
prel. L. Tulaba, prel. A. Jonušas ir pro rėk-j 

torius kun. Algimantas Bartkus.

Kornelijus Bučmys I
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BUTAFORINIAI ORDINAI SAVAITGALIO PABIROS
Kaip skelbia Vilniaus spauda, „Lie 

tuvos išlaisvinimo“ 40 metų sukakties 
paminėjimui krašto mokyklas lanko 
medaliais bei ordinais dekoruoti karo 
veteranai, kurie pasakoja mokslei
viams apie savo žygdarbius „tėvynės 
karo“ metu.

Dabar sovietų karo veteranai turi ne 
mažai rūpesčių, saugojant turimus me 
dalius, nes pastaruoju metu juos vagia 
spekuliantai ir parduoda juodoje rin 
koje. Londono dienraštis „The Daily 
Telegraph“ (1.4) pranešė, kad sovietų 
spauda pradeda pamažu iškelti stam 
bią medalių bei ordinų aferą, kurioje 
yra įsivėlusi nemaža sukčių bei speku
liantų gauja.

Byla prasidėjo 1983 m. liepos mene 
sį, kada Maskvoje buvo rastas nužudy 
tas admirolas G. Cholostiakovas. Įta
rimas kilo, kai milicija ištyrė, kad iš jo 
buto pavogtas tik admirolo švarkas su 
per 20 medalių bei ordinų. Tarp jų bu 
vo trys Raudonosios vėliavos ordinai, 
kurie juodoje rinkoje kainuoja tūkstan 
čius rublių. Buvo kalbama, kad admi
rolą nužudė medalių spekuliantai. Da
bar tą patvirtino RSFRS vyr. prokuro 
ras, pasakęs Izvestijų korespondentui, 
kad admirolo nužudymas turi ryšio 
su kitomis medalių vagystėmis, kurių 
būta apie 40. Nors milicija suėmė va
gių gaują, bet teismo byla jiems dar 
nesudaryta.

Anglų laikraščio korespondentas sa
ko, kad rusai visuomet mėgo medalius. 
Sov. Sąjunga kasmet išdalija apie 
45.000 medalių bei ordinų. Juos gau
na įvairaus rango piliečiai, pradedant 
maršalais ir baigiant melžėjomis. Me
dalius bei ordinus perka spekuliantai, 
numizmatikai ir, kaip aiškėja iš sovie 
tų spaudos, kai kurie garbėtroškos.

Komunistų partijos C.K. organas 
PRAVDA (1984.XII.9) išspausdino ii 
gą straipsnį, kuris rodo, kad Sov. Są
jungoje garbėtroškų netrūksta, štai tū 
las Dukatovas, karo metu buvęs per 
šimtus kilometrų nuo fronto, dabar 
primygtinai reikalauja, kad jis būtų 
pripažintas frontininku ir net karo in
validu.

Kitas veteranas, V.D. Lymaris, kilęs 
iš Kirovgrado, karo metu buvo fronte 
ir net buvo apdovanotas III laipsnio 
Šlovės ordinu. Bet po daugelio metų 
jam pasirodė, kad jis buvo nedavertin 
tas. Todėl jis nusprendė pats tapti šio 
vės ordino pilnu kavalierium. Laiška
nešiai jam nešė pundus pakvietimų į 
įvairius priėmimus bei posėdžius, kur 
jis dalyvavo ir buvo visų dėmesio cen 
tre.

Jam prireikė spindinčios biografi
jos, kurioje būtų spalvotai aprašyti jo 
kovos žygiai. Tą jis išgalvodavo pats, 
ar pasisavindavo iš kitų. Perskaitęs kny 
goję, kad buvo toks žvalgas Lymaris, 
kuriam Stalingrado kovų metu buvo 
įteiktas komunistų partijos nario bilie

SPORTAS LIETUVOJE
Pradėsime nuo krepšinio, pranešdami, 

kad geriausiu 1984 m. Lietuvoje sportinin
ku buvo išrinktas Arvydas Sabonis. Pasi
rodo, jog vilniškio „Sporto“ laikraščio an
ketą užpildė 7848 skaitytojai ir dauguma 
jų pasisakė už Lietuvos ir SS-gos krepši
nio rinktinių, Kauno Žalgirio vidurio puo 
lėją A. Sabonį. Tik vieną kartą, ir tai la
bai trumpai, teko jį matyti televizijos ek
rane, tad galiu drąsiai tvirtinti, kad Arvy 
das labai lengvai patektų į kiekvieną pro 
fesionalų JAV klubą (Žalgiris taip pat yra 
profesionalų klubas, uždirbdamas duoną 
krepšinio rungtynėse).

Didelė dalis nuopelnų, kad Žalgiris pir
mojo etapo krepšinio pirmenybes užbai
gė pirmoje vietoje, priklauso A. Saboniui 
ir SS-gos rinktinės žaidėjams Jovaišai, 
Kurtinaičiui ir Chomičiui. Kauniečiai, ne
tikėtai pralaimėję Rygos VEF klubui, ge
rokai pasitempę nugalėjo antrą kartą 
daugkartinį SS-gos meisterį Maskvos CA 
SK 80:78. Rungtynės buvo labai dramatiš 
kos, likus žaisti dar 40 sekundžių, kaunie
čiai vedė 78:75. Tačiau Tarakanovas išly 
gino ir likus 15 sek. Chomičius staiga įsi
veržė į baudos aikštelę, padavė Saboniui... 
yra! Ar nebuvo panašios 1939 m. rungty
nės su Latvija Kaune?

Dabar aštuonios pirmaujančios koman
dos žais Kaune ir Maskvoje, o likusių ke
turių likimas bus sprendžiamas Andižane. 
Į pastarąją grupę, be Vilniaus Statybos, 
pateko Vladivostoko Spartakas, Universi
tetas ir Maskvos Dinamo, šios grupės klu
bas, užėmęs pirmą vietą, liks toliau rung
tyniauti aukščiausioje SS-gos krepšinio 
lygoje, o paskutinę — turės atsisveikinti 
su krepšinio „grietinėle“. Likusios dvi tu 
rėš žaisti atrankiniame ture dėl dviejų 
kelialapių su pirmosios lygos antrosios ir 

(as, jis tuoj pat įrašė tokį epizodą į sa
vo karo prisiminimus, nors pats buvo 
nepartinis. Jo bendravardžio didvyriš
kus žygius kadaise aukštai įvertino ar 
mijos vadas gen. Batovas. Tai Lymaris 
taip pat pasisavino.

Susirinkimuose, kur pasakodavo sa 
vo didvyriškus žygius, jis susipainioda 
vo. Klausytojams kartais atrodė, kad 
jis vienu laiku kovojo keliuose frontuo 
se, bet į tai jie nekreipė dėmesio, šaky 
darni, kad senatvėje jam šlubuoja at
mintis, ar kad tai yra karo pergyveni
mų pasekmės.

Įsismaginęs, Lymaris pradėjo lanky 
tis į įvairius subuvimus su savo žmo
na. Ją pristatydavo kaip kovų bendra
žygę, snaiperę. Klausytojus ypatingai 
intrigavo, kai buvo pasakojama, jog ji 
prie Stalingrado išgelbėjo žvalgui-di- 
dvyriui gyvybę, ir paskiau tapo jo žmo 
na. Bet kai kurie klausytojai žinojo, 
jog jie apsivedė žymiai vėliau, o jo 
žmona kare visai nedalyvavo.

Palaipsniui melas vis aiškėjo dau
giau ir daugiau, bet tiktai saujelei žmo
nių. Prieš 5 metus Lymarį pakvietė į 
vykdomąjį komitetą ir griežtai perspė 
jo. Bet jis toliau tęsė savo pasakas. Vie 
noje mokykloje, kur jis dažnai pasako 
davo apie savo karo žygius, net buvo 
įrengtas „Lymarių karo šlovės kam
barys“.

Lymario pavardė, kaip ir anksčiau,

S&aityteju Cai&ftai
AR NORIME TEN DALYVAUTI?

(Atsakymas į EL Nr. 49-50 straipsnį)

Dalyvauti savo Tėvynės pavergimo ju
biliejuje?

Savanoriškai leisti būti okupanto api
plėštam (viešbučiai ir aptarnavimas bei 
limitas leidžiamų nuvežti giminėms dova
nų, toli gražu, neatitinka brangioms kelio
nės ir viešbučio išlaidoms)?
Būti okupanto persekiojamam kiekviena 

me žingsnyje, net Vilniaus ribose?
Būti okupanto sekamam visuose pokal

biuose su artimaisiais ir giminėmis?
Ir galiausiai, būti bolševikų propagan

dos panaudoti kaip įrodymas, kad, pasi
traukusi nuo raudonojo fašizmo smurto, 
išeivija „džiaugiasi“ sovietine santvarka 
Lietuvoje, nors prieš ją kovoja visa są
moninga lietuvių tauta.

Atsakymas visiškai aiškus: Ne, ne ir ne! 
Mes nenorime tokiuose festivaliuose daly 
vauti!

Brangus lietuvi, jeigu Tau iš viso dar 
ką reiškia Tautos Gyvybė, Tėvynės Lais
vė, Meilė Nepriklausomai Lietuvai, Tu 
neduosi savo pinigų okupanto finansiniam 
biudžetui papildyti, tau tokie festivaliai 
svetimi. Sunku įsivaizduoti, kad atsirastų 
kitaip manančių. Tokius mes drąsiai galė
tume pavadinti Tėvynės išdavikais, išga 

trečiosios vietų laimėtojais. Panašiai teko 
ir praėjusiais metais vilniečiams. Tikime, 
kad sostinės atstovai paliks ir toliau žais
ti aukščiausioje lygoje.

O kad Lietuvos krepšinis yra labai aukš 
to lygio, rodo išrinkimas į SS-gos krepši
nio rinktinę šių žaidėjų: V. Chomičiaus, S. 
Jovaišos, R. Kurtinaičio, A. Sabonio (visi 
Kauno Žalgirio) ir vilniečio Š. Marčiulio
nio. Net penki lietuviai. Pridėjus dar estą 
H. Endę, latvius V. Valterį ir J. Miglinie- 
ką (iš Rygos VEF), gausis tikra Pabalti
jo valstybių rinktinė, žaidžianti SS-gos var 
du. Treneris A. Gomelskis, pridėjęs pen
kis Maskvos ir Kijevo žaidėjus, išvyko į 
tarptautines žaidynes Ispanijon, kur pir
mose rungtynėse Madride įveikė po pratę 
simo „ad hoc“ sudarytą New Jersey ko
mandą 104:102 ir vėliau Jugoslaviją 87:67.

Vilniaus moterų Kibirkštis nugalėjo 
Kauno Bangą 92:68. Vėliau kaunietės pra
laimėjo daugkartiniam meisteriui Mask
vos CASK 62:91, o vilnietės — silpnai Le 
ningrado komandai 58:60. Po šių rungty
nių Vilniaus Kibirkštis su 7 tšk. yra sep
tintoje vietoje, o kaunietės — devintoje.

Malonu pranešti, kad Kauno Žalgirio 
krepšininkai sėkmingai rungtyniauja Eu
ropos taurės žaidynėse. Įveikė Austrijos 
sostinės klubą ir Graikijos Solonikų ko
mandą.

Baigsiu ledo ritulio pirmenybėm. Į pir
mąsias vietas greičiausiai pretenduos Klai 
pėdos Baltija, Kauno Staklės ir Elektrėnų 
Energija. Ir kaip parodė 'įvykusios rung
tynės, šios komandos ir išsirikiavo šia ei
lės tvarka, žemesnėse vietose palikdamos 
Kauno Pluoštą, Vilniaus Kompresorių ir 
Rokiškio Nemuną. Penkios pirmos koman 
dos tęs kovą dėl Lietuvos meisterio vardo.

K. Baronas 

buvo linksniuojama laikraščių pusla
piuose ir skambėjo radijo transliacijo
se. Jis tebevažinėjo į įvairių dalinių 
veteranų susirinkimus, kol pagaliau 
pakliuvo ant meškerės kabliuko. „Ki
rovgrado pravdoje“ pasirodė Lymarių 
nuotrauka su šlovinančiu aprašymu 
apie „didvyrių porą“. Į laikraščio re
dakcijų pasipylė laiškai, kuriuose bu
vo pareikšta abejonių. Žurnalistai pra 
dėjo tikrinti faktus. Pakvietus didvy
rius į redakciją, pasirodė, jog Lymaris 
neturi jokių dokumentų šlovės I ir II 
laipsnio ordinams.

— Iš kur gi Tamsta gavai ordinus?
— Pirkau.
— Ar jie yra parduodami?
— Mano ordinai nėra tikri. Juos įsi 

gijau teatro butaforijos dirbtuvėje, kur 
gamina visokius reikmenis aktoriams, 
kurie scenoje vaidina kariškių vaid
menis.

Laikraštis paskelbė visą istoriją sa
vo skiltyse, bet ir po to sostinės laikraš 
tis dar išspausdino didvyrio fotografi 
ją su visais butaforiniais medaliais.

Lymaris ir kiti panašūs turbūt gal
voja; jeigu valstybei yra leistina pasi- 
gležti svetimus kraštus ir aiškinti pa
sauliui, kad juos išlaisvino, tai kodėl 
veteranui negalima nešioti pirktus or
dinus ir pasakoti vaikams, kad jis ko
vojo dėl jų laisvės?

D.B.

mom, kurie supasi ant tautą smaugian
čios virvės. Jeigu mūsų demokratija leis
tų, kelias atgal tokiems turistams turėtų 
būti užkirstas. Mes turime kur ateinančią 
vasarą dalyvauti. Dalyvaukime liepos 22
— rugpjūčio 2 pabaltiečių laisvės ryžto 
žygyje Skandinavijoj, kurio tikslas pade 
monstruoti pasauliui ir Europai, kad Pa
baltijo valstybių nepriklausomybės, tau
tų ir jų piliečių laisvės klausimas yra ak
tualus ne vien lietuviams, latviams ir es
tams, bet ir Europos tautoms.

Turistas, Vokietija

AR GERU KELIU EINAMA?

Keičiasi laikai, keičiasi ir kai kurie kas
dieniniai išsireiškimai. Šandieną, ypač 
anglo-saksų kraštuose, nebesakoma, kad 
kas nors streikuoja. Žodis streikas jau ne
modernus. Idant neužgavus profesinių są
jungų, jų organizuojami streikai dabar va 
dinami pramonine akcija (faktinai tai reiš 
kia tik akcijos stoką — darbo sustabdy
mą). Vargdienių, neturtėlių irgi nebėra, 
yra tik ekonominiai silpni. Neišsivysčiu
sių, atsilikusių kraštų irgi nebėra, yra tik 
besivysiantieji kraštai.

Marksas, kai gyveno, buvo skaitomas 
pažangiuoju — progresistu. Gi šiandieną, 
kuo ne kuo, bet tik ne pažanga pasireiškia 
jo idėjomis besivadovaujančios šalys.

Devynioliktajame šimtmetyje pažangie
ji visuomenininkai, kaip Jules Simon 
(žiūr. jo knygą „Ouvriere“ — „Darbinin
kė“, išleistą 1861 metais) kovojo prieš tuo
laikinę ekonominę sistemą, kuri moteris 
vertė dirbti kaip vyrus fabrikuose, užsiim 
ti 'įvairiomis profesijomis.

Vyras nustojo būti vieninteliu šeimos 
aprūpinimo šaltiniu. Progresistai kaltino, 
kad žmona, priversta dirbti ištisas dienas 
ne namuose, patikėdama vaikus svetimie
siems, sugriovė šeimos židinį. Jules Simon 
reikalavo, kad vyrui turėtų būti sudary
tos sąlygos uždirbti tiek, kad jo žmona vėl 
galėtų užimti jai priderančią vietą namuo 
se, tuo išsaugodama šeimą — Vakarų civi 
lizacijos vertybių pagrindą. Moters eman
cipacija tada buvo suprantama kaip jos 
grįžimas į šeimos židinį.

Jules Simono tezė laimėjo. Maždaug iki 
pusės dvidešimtojo šimtmečio dauguma 
vyrų skaitė, kad jų savigarba neleidžia, 
jog jų žmonos būtų priverstos dirbti už na 
mų ribų. Tuo metu tvirtinti, kad moters 
vieta yra šeimos židinyje, buvo aksioma.

Šiandieną tas, kas drįstų taip kalbėti 
šiuo klausimu, kaip kalbėjo progresistai
— pažangieji per praėjusio šimtmečio pra 
moninę revoliuciją, būtų apšauktas reak
cionierių — progreso priešu.

O vis tik šių dienų ekonominė krizė ir 
šeimos krizė, milijonai bedarbių 
ir vis gausėjančios skyrybos, gimimų skai 
čiaus mažėjimas gali priversti Vakarų vi
suomenę vėl pagalvoti, ar geru keliu eina
ma?

J.M.

Bebrai ir ondatros
Apskaičiuota, kad praėjusių metų rude

nį Lietuvoje buvo 8780 bebrų ir 15700 on
datrų. Per 1984-85 metų medžioklės sezo
ną leista sugauti spąstais 1350 bebrų, su
gauti ir sumedžioti 4820 ondatrų. Pagal 
apskaitą, bebrų dar nėra tik viename ra
jone — Skuode.

STEBUKLINGI PIRŠTAI

(Tęsinys iš pr. nr.)
4.

Susijaudino ir Kerstenas. Tuo momen
tu pagalvojo, ar iš viso reikėjo rizikuoti 
gelbėti Bignellį. Tikriausiai Himmleris pa 
laikys savo padėjėjų, Gestapo 'įstaigų vir
šininkų, pusę. Tačiau dabar buvo jau per 
vėlu trauktis. Jis griebė ragelį:

— Pone reichsfiureri, mano geriausias 
draugas čia suimtas. Aš garantuoju, kad 
jis nekaltas. Malonėkit paleisti jį!

Į tai Himmleris nieko neatsakė, tik ne
ramiai paklausė:

— Kada tu grįši? Tu man skubiai reika 
lingas!

Dabar Kerstenas atsiduso — Himmleris 
vėl skausmuose! Laukia pagalbos.

— Pone reichsfiureri, — drąsiai tarė 
Kerstenas, — aš greit baigsiu savo reika
lus Olandijoj, bet kol mano draugas kalė
jime kažin ar galėsiu tinkamai atlikti sa
vo pareigas...

— Duok man Rauterį! — sušuko Himm 
leris.

Išsitempęs ir suglaudęs kulnis, Rauteris 
paėmė telefono ragelį, ir Kerstenas girdė
jo jo žodžius „Klausau, pone reichsfiureri, 
tuoj pat, pone reichsfiureri“.

Bignellis buvo laisvas. Kerstenas sku
biai grįžo į Berlyną.

Kerstenas pradėjo gauti daug nusiskun 
dimo laiškų iš Olandijos ir pagalbos pra
šymų. Laiškai ateidavo Himmlerio priva
čiu pašto numeriu, kuriuos Itn. Brandtas 
perduodavo nepatikrintus Kerstenui. Ir 
Kerstenui pavyko per Himmlei'į išgelbėti 
nemaža suimtųjų.

Tie neaiškūs kalinių paleidimai sukėlė 
įtarimą Gestapo viršininkų tarpe. Kodėl 
Himmleris juos paleidžia? Ar tai tik ne 
daktaro Kersteno įtaka?

Ilgą laiką Gestapas nejudino Kersteno. 
Bet vieną 1941 metų sausio mėnesio rytą 
du saugumiečiai atėjo į jo butą.

— Mes norime su jumis pasikalbėti, — 
šaltai tarė vienas.

Kerstenas, dar pižamoje, įsileido atvykę 
liūs ir pakvietė į raštinę. „Gal kas Olandi 
joje išdavė j'į, kad naudojasi Himmlerio 
pašto numeriu?“ buvo pirmoji mintis.

— Ar jūs turite savo pacientų tarpe žy
dų? — pirmiausia paklausė.

— Žinoma, — atsiduso Kerstenas.
— Juk tamsta žinai, kad vokiečių gydy 

tojui tai draudžiama! — išgirdo pastabą.
— Aš nesu vokiečių gydytojas, — man

dagiai atsakė Kerstenas, — aš esu Suomi 
jos pilietis.

Ir kai Kerstenas parodė savo suomišką 
pasą, saugumiečiai mandagiai atsiprašė ir 
trumpas tardymas tuo ir baigėsi.

Jiems išėjus, Kerstenas ėmė galvoti, ko 
dėl iš viso tie gestapininkai pas jį buvo 
atėję? Juk Gestapas apie jį viską žinojo. 
Galėjo teirautis Suomijos ambasadoje. 
Ar tai buvo tik įspėjimas, gąsdinimas, šan 
tažas?

Apie tą vizitą Kerstenas pranešė Himm 
leriui, kuris tuoj paskambino į vyriausią 
Gestapo būstinę ir piktai įsakė:

— Draudžiu be mano leidimo tardyti 
daktarą Kersteną, kuris yra tiesioginėje 
mano tarnyboje!

Po to atsitikimo, Brandtas įspėjo Kers
teną saugotis Reinhardo Heydricho, vy
riausio Gestapo viršininko, kuris nacių te 
roro hierarchijoj ėjo tuoj po Himmlerio.

Heydrichas jau buvo išsitaręs savo kole 
goms, kad Kerstenas gali būti priešo agen 
tas, kuris naudoja Himmlerį savo tiks
lams. Ir jis ėmė atidžiau sekti Kersteno 
žingsnius.

VYTAUTO PĖDSAKAI KRYME
Krymo kraštotyrininkai, tyrinėję seno 

Čufut Kalė miesto liekanas, prie senovi
nių miesto vartų neseniai aptiko iškaltą 
plokštėje Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytauto ženklą, kurį vadiname Gedimino 
stulpais. Tas ženklas yra randamas XVI 
a. lietuviškose monetose, todėl gali būti 
vadinamas ir Vytauto ženklu. Taip j'į ir 
pavadino Krymo kraštotyrininkai.

Viduramžių feodalai turėjo paprotį sau 
priklausančius daiktus žymėti savo žen
klais. Jais buvo žymimi gyvuliai, ženklina 
mi kaimai ir miestai, mokėję valdovams 
duoklę. Tokių ženklų yra ir prie įėjimo į 
olų miestą čufut Kalė.

Iš istorijos mums yra žinoma, kad DLK 
Vytautas, kovodamas su totoriais, buvo 
pasiekęs šiaurinį Juodosios jūros krantą. 
Mažiau yra žinoma, kiek toli jis buvo nu 
žygiavęs. Dabar yra išaiškinta, jog XIV 
a. pabaigoje jis įžygiavo į Krymą. Jo ka
riuomenė tada puolė ir užėmė Kafu, da
bartinę Feodosiją. 1397-1398 m. ji užėmė 
Senojo Krymo miestą (tas miestas yra pa 
žymėtas žemėlapyje), šių žygių metu lie
tuvių kariuomenė, matomai, buvo užėmu 
si ir Kyrk Erę, buvusią Čufut Kalė tvirto 
vę, kur dabar rastas Vytauto ženklas.

Tai buvo laikai, kada Lietuvos valsty
bė tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

1941 metų vasario mėnesio pabaigoje, 
kai Kerstenas išėjo iš Himmlerio rašti
nės, pasitiko jį Heydrichas ir mandagiai 
tarė:

— Daktare, aš labai norėčiau su jumis 
pasikalbėti.

— Kada tik norite, gal net ir šiandien,
— maloniai atsakė Kerstenas.

Tą patį vakarą susitiko jie Gestapo būs 
tinėje. Per trumpą pasikalbėjimą Heydri 
chas leido suprasti, kad Gestapas žino apie 
Kersteno ryšius Olandijoje ir Suomijoje.

— Ar žinot, daktare, — tarė jis, — kai 
žmonės per jus prašo užtarimo ar laisvės 
pas reichsfiureri, jūsų pareiga pirmiausia 
turėtų būti sudaryti tikrą apie tuos asme 
nis nuomonę: jų charakterį ir politinį įsi
tikinimą. Tą informaciją savo laisvu no
ru galėtumėt perduoti mums.

Iš tikrųjų tuo pasakymu Heydrichas no 
rėjo išgauti pavardes tų asmenų, su ku
riais Kerstenas palaikė ryšius.

Kerstenas padėkojo jam už patarimą, 
bet pilnai nepasižadėjo tai vykdyti. Atro 
dė, kad Heydrichas tuo pasimatymu buvo 
patenkintas.

Žinoma, apie tą pasikalbėjimą Kerste
nas papasakojo Brandtui, kuris įspėjo:

— Būkit labai ir labai atsargus!
— Nesirūpink, aš jau pats taip nutariau,

— nusišypsojo Kerstenas.
Kovo 1 d. Kerstenas atvyko j Himmle

rio būstinę. Tuo metu jis buvo labai užim 
tas, ir Kerstenas turėjo pasėdėti laukia
majame kambaryje. Puskarininkis atne
šė stiprios kavos ir saldžių pyragaičių. 
Kambaryje buvo nemaža laukiančiųjų.

Staiga Kerstenas pastebėjo, kad į kam 
barį 'įėjo Heydrichas su Olandijos Gesta 
po viršininku Rauteriu. Atsisėdo jie prie 
netolimo staliuko. Pusgarsiai kalbėdamie 
si, nepastebėjo sėdinčio Kersteno, kuris 
dar labiau prigludo prie savo kavutės.

Išgirdo Rauterio balsą:
Tie kiaulės olandai praėjusią savaitę du 

mūsų vyrus apmėtė akmenimis. Greit mes 
jiems parodysim!

— Lenkija juos atšaldys, — nusijuokė 
Heydrichas, — aš jau turiu deportacijų 
planą...

— Kada pradėsime? — paklausė Rau
teris.

Prislopintu balsu Heydrichas kažką at
sakė, bet Kerstenas nebeišgirdo.

Tą patį vakarą Kerstenas pasimatė su 
Brandtu.

— Kas čia vyksta? Olandų deportaci
jos? Ar teisybė? — neramiai paklausė.

Brandtas slaptai parodė dokumentą:
— Taip! Kadangi olandai yra germaniš 

ko kraujo, tai jie yra kalti ne vien tik už 
pasipriešinimą, bet ir už valstybės išdavi
mą. Hitleris įsakė Himmleriui pravesti tri 
jų milijonų olandų vyrų deportavimą į 
Liublino provinciją Lenkijoje. Vyrai eis 
pėsti, o jų šeimos bus gabenamos laivais 
ir geležinkeliu. Tai baisu! Visa tauta bus 
iškelta vergijon! — baigė Brandtas.

(Tęsinys sek. nr.)

PLAUČIAMS...

Traukinyje anglas džentelmenas iš
sitraukia ilgą cigarą ir sako šalia sėdin 
čiai moteriai:

— Atsiprašau, ponia, ar jūs nieko 
prieš, jeigu aš užsirūkysiu?

— O, ne. Elkitės taip, kaip savo na
muose.

Anglas Įsideda cigarą į kišenę.

Į Vakarų Berlyną perbėga rusų ka
reivis.

Jo krepšyje vokiečių policija randa 
kažkokių tablečių.

— Čia mano vaistai nuo galvos 
skaudėjimo, — rimtai sako ruskelis.

Krepšio dugne vokiečiai pamato ir 
Lenino paveikslą.

— O čia kas? — juokiasi policinin
kas.

— Tai mano vaistai nuo nostalgijos, 
— paaiškina pabėgėlis.

Kai vienos didelės krautuvės keltu
vo palydovui įkyrėjo keleivių paklausi 
mai „Kiek dabar laiko?“, jis nutarė 
keltuve pakabinti laikrodį.

Ir kas iš to išėjo? Ar paliko jį ramy 
bėję keleiviai? Ne!

Ir vėl reikėjo atsakinėti į paklausi
mus „Ar laikrodis gerai eina?“

* ♦
Autobuse važiuojantis vyras sako 

šalia sėdinčiai panelei:
— Panele, pasakykit man, kokius 

kvepalus jūs naudojate? Labai jie švel 
nūs... Norėčiau ir aš savo žmonai to
kių gauti.

— Nepatarčiau, — atsako panelė, ta 
da visi svetimi vyrai kalbins jūsų žmo 
ną, bandys sužinoti kvepalų rūšį...
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

Vasario 16 ir šv. Kazimiero minėjimas 
Paryžiuje — kovo 2 d.

Šokiai — Karnavalas Boltone — vasario 
2 d., 7.30 v.v., Ukrainiečių klube, 99 Castle 
St.

Vasario 16 Dienos minėjimas .Notting- 
hame — kovo 2 d., 6.30 v.v., Ukrainiečių 
salėje.

Vasario 16 d. minėjimas Londone — 
vasario 16 d., šeštadienį, 7-9 v.v., Leighton 
House, 12 Holland Park Rd., W.14.

Nepriklausomybės minėjimas Coventry- 
je — vasario 9 d. Whitfriars Lane, Lenkų 
karių klube. Pradžia 6.30 v.v.

UŽ LIETUVĄ

Prisimintina, kad Maldos Žygį už Lietu 
vą sausio 18 d. atlieka Didžiosios Britani
jos Lietuvių Katalikų Bendrijos Centro 
Valdyba Nottinghame ir visi padaliniai vi 
same krašte.

Sielovada ir Bendrija

AUKOS TAUTOS FONDUI
K. Drungilas — 10 sv.
J. Pipynė, J. Sankauskas ir Br. Sasnaus 

kas po 5 sv.,
J. Butkevičius ir A. šalčius — po 2 sv.
I. Meilus ir K. Narbutas — po 5 sv.
P. Kaminskas — 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
AUKOJO:

Mr. ir Mrs. J. St. N-K — 10 sv.
J. Kvietkauskas — 10 sv.

Už auką nuoširdžiai dėkoja,
TPF valdyba

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
Bradfordo „Vyties“ klubas Lituanisti

kos katedrai paaukojo 50 sv.

VISIEMS BUVO SMAGU...
KALĖDŲ EGLUTĖ LONDONE

Lietuvių Namuose būna daug susirinki
mų bei suvažiavimų, kuriuose daugiausia 
dalyvauja jau pražilę ir praplikę. Tačiau 
sausio 5 d. susirinko visai kitokia publika. 
DBLS Centro valdybos surengtoje Kalėdų 
eglutėje Lietuvių Namus pagyvino net 
trys generacijos, o nuo jauniausios kartos 
skardumo net kilnojosi naujai dengtas na
mų stogas.

Šiuo renginiu rūpinosi DBLS C. v-bos 
narys E. šova.

Jaunimui pasiskundus, kad jiems maža 
progų dažniau susitikti, veiklusis E. šova, 
pasikvietęs talkon M. Barėnienę, V. Gas- 
perienę, V. O'Brieną ir A. Šveikauską, su
rengė jauniesiems šaunią Kalėdų eglutę 
su pantomimų „Sigutė“.

Vakarui salę papuošė ir eglute pasirūpi
no P. Gugas ir K. Makūnas, kuriam po to
kio intensyvaus darbo teko net atsigulti į 
lovą ir negalėjo pamatyti savo darbo vai
sių.

Vakarą pradėjo ir Centro v-bos vardu 
pasidžiaugė, kad tiek daug susirinko, E. 
Šova, linkėdamas smagiai praleisti laiką.

V. 0‘Brien, pianinu pritardamas, prave
dė žinomas kalėdines giesmes „Tyli nak
tis“, „Gul šiandieną“ ir „Tyliąją naktį“. 
Visi prisidėjo prie šių giesmių, o kai kam 
net išspaudė ašarą.

Vaikams vaidinimą „Sigutė“ įvadu pra
dėjo V. Gasperienė, kuri laike vaidinimo 
skaitė ir ‘įtarpius. Pianinu pritarė V. 
O'Brien. Vaidino trys kartos: jaunimėlis, 
jaunimas ir senimas. Artistai dėvėjo savo 
gamybos kostiumais, o raganos ir karalai
tės kaukės, matyt, buvo pirktinės. Kaliu- 
kė (S. Bosikis) buvo labiau panaši į lapę 
ir turbūt liežuvį pametė, nes labai silpnai 
lojo. Būtų gal viskas geriau pavykę, jei 
broliui, norinčiam joti į karą, būtų pasise
kę užšokti ant žirgo (V. Puodžiūnas ir A. 
Kuliukas), kuris buvo per aukštas, o ra

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.

AUKOS SPAUDAI

J. Juraitis ir S. Mocuras — po 10.50 sv.
D. Jelinskas — 10 sv.
Eug. Žukas — 7sv.
S. Gabrilaitis, P. Miliauskas, B. Urbana

vičius, B. Gailiūnas, T. Curzon, K. Kai
rys ir J. Vaškelis — po 5.50 sv.

P. Morkūnas — 4.50 sv.
J. Capas — 4 sv.
P. Žukas — 3 sv.
A. Kadžionis — 2.50 sv.
A. Žukauskas, J. Gudaitis ir C. Navic

kas — po 2 sv.
K. Drungilas ir A. Lechavičienė — po 

50 p.

Visiems didi padėka.

Londonas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 16 d. minėjimas Londone įvyks 
vasario 16 d., šeštadienį, 7—9 v.v., Leigh
ton House, 12 Holland Park Rd., W.14.

Numatytas koncertas, kuriame dalyvaus 
solistė Vida Gasperienė ir Milda Zinku- 
tė (gros obojum).

Po to bus bendras priėmimas lietuviams 
ir kitataučiams svečiams.

Visi kviečiami atsilankyti.

Boltonas
ŠOKIAI — KARNAVALAS

šeštadienį, vasario 2 d., 7.30 vai. vak., 
Ukrainiečių klube, 99 Castle St., Bolton, 
įvyks Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
rengiami metiniai šokiai — karnavalas.

Bus gera muzika, baras, maistas, prizai 
už gražiausias kaukes, turtinga loterija ir, 
svarbiausia, graži kompanija.

Visi apylinkės tautiečiai yra kviečiami 
šiuose šokiuose gausiai dalyvauti.

gana, vietoj kad priliptų prie smaloto šo
no, prilipo tik prie uodegos.

Po vaidinimo atėjo jaunimėlio labiau
siai lauktas momentas — pasirodė Kalė
dų Senelis (A. Šveikauskas), nešinas mai
šu dovanėlių, apsijuosęs lietuviška juosta. 
Visa salė nutilo, visi sužiuro į jo maišą. 
Bet dovanėles nebuvo taip lengva gauti. 
Jas reikėjo užsipelnyti. Mažiesiems buvo 
lengviau, bet didesniuosius Senelis sti
priau prispaudė. Eilėraščiais dovanėles už
sidirbo E. Augaitytė, jos broliukas Povi
las ir mažoji sesutė Monika, o R. ir A. 
Gasperai pagrojo kalėdinę melodiją.

Senelis visiems palinkėjo sėkmės moky
klose ir prašė, kad kitais metais visi dar 
gražiau pasirodytų.

Pabaigos žodyje E. šova pabrėžė, kad 
šis jaunimo pobūvis buvo bandymas, ar 
jaunimas parodys pakankamai susidomė
jimo ir noro palaikyti glaudesnius tarpu
savio ryšius. Taip puikiai praėjęs vakaras 
parodė tą jų norą.

Vaišėmis pasirūpino pasišventusios tal
kininkės J. Raižienė ir O. Žilinskienė. Tiek 
daug visko buvo prigaminta, kad ir vai
kams užteko, ir tėvams teko, ir dar liko. 
Puikios vaišės, balionai, kepurės — tikra 
Kalėdų Eglutė!

Po vaišių A. Šveikauskas susigaudę vi
sus, mažus ir suaugusius, ir pravedė kele
tą jaunimo žaidimų su dainomis, pianinu 
pritariant V. O'Brienui ir akordeonu — 
E. šovai.

O kai jaunimas atitrūko nuo organizuo
tų žaidimų — vėl kilnojosi naujasis Lie
tuvių Namą stogas.

Padėka ir pagarba visiems, kurie prisi
dėjo prie šio taip gražiai praėjusio vaka
ro. Linkėtina naujų idėjų ir jėgų sekan
čiam jaunimo sąskrydžiui (ne vakaronei).

Londono miestui tas vakaras taip pati
ko, kad prisiminimui sekančią dieną pasi
puošė sniego danga.

H. Gaspcras

Palaidota T. Bakaitienė
Gruodžio 24 d. Nottinghame mirė T. 

Bakaitienė. Palaidota sausio 3 d. Wilford 
Hill kapinėse. Kilusi nuo Šakių, paliko sa
vo gimtąjį kraštą 1944 m., pasitraukdama 
į Vakarus su tūkstančiais kitų lietuvių 
nuo artėjančios sovietų okupacijos.

Karui pasibaigus atvyko į Angliją ir 
ilgiausiai gyveno Ketteringe ir Notting
hame.

Nepaisant senyvo amžiaus velionė bu
vo energinga, kruopščiai tvarkėsi ir pri
žiūrėjo savo namus iki pat mirties. Prisi
minsime velionę kaip vieną iš dosniausių 
labdarių ir vaišingų žmonių.

Jos nuoširdus vaišingumas ir dosnumas 
liks ilgai mūsų atmintyje, ilgai ją prisi
mins ir svečiai iš užsienio, kuriems teko 
apsilankyti Didž. Britanijoje.

Gedulingos pamaldos įvyko švento Bar
nabo katedroje, jas laikė kun. S. Matulis 
ir kun. J. Sakevičius.

Kapinėse DBLK Bendrijos vardu atsi
sveikino G. Kaminskienė, Wolverhampto- 
no „Šiluvos“ draugijos vardu — J. Narbu
tienė, Nottinghamo DBLS skyriaus ir DB 
LS Tarybos vardu atsisveikino Tarybos 
pirmininkas K. Bivainis.

DBLS Centro Valdybos ir LNB-vės di
rektorių vardu atsisveikino Z. Juras. Jis 
pabrėžė velionės dosnumą tiek religinei, 
tiek tautinei veiklai, jos paramą visam 
organizuotam lietuviškam darbui, velio
nės nuoširdų prisidėjimą prie Lietuvių 
Namų Bendrovės įkūrimo, paramą Lietu
vių sodybai.

Baigdamas, visų vardu pareiškė giliau
sią užuojautą visiems Teofilės Bakaitie- 
nės giminaičiams.

Prisiminsime velionę kaip nuoširdžią ir 
tikrą lietuvę patriotę.

Coventry
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Vasario 9 d., šeštadienį, Lenkų karių 
klubo patalpose, Whitfriars Lane, DBLS 
Coventrio skyrius rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Programą atliks Nottinghamo lietuvių 

meno grupė.
Šokiams gros V. Stirbio vadovaujama 

kapela.
Pradžia 6.30 v.v. Pabaiga 24.30 v.
Salė bus atidaryta 6 v.v.
Visus vietos tautiečius ir iš tolimesnių 

apylinkių svečius maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Kovo mėn. 2 d. DBLS Nottinghamo sky 
rius rengia Vasario 16 Dienos minėjimą 
Ukrainiečių salėje. Pradžia 6.30 v.v.

Programa bus paskelbta vėliau.
Skyriaus sekretorė

Manchesteris
KLUBO SUSIRINKIMAS

Gruodžio 16 d. Manchesterio lietuvių 
klubas turėjo metini visuotinį narių su
sirinkimą, kuriame klubo valdyba ir Revi 
zijos K-sija padarė pranešimus ir išrinko 
naują valdybą 1985 metams.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. V. Ber 
natavičius. Susirinkimui pirmininkavo A. 
Bruzgys, sekretoriavo A. Podvoiskis, bal
sus skaičiavo A. Jakimavičius, V. Motuzą 
ir E. žebelienė, praėjusio susirinkimo pro 
tokolą skaitė J. Verbickas.

Iš padarytų pranešimų matėsi, kad klu 
bas stengėsi atlikti visas užduotis, tačiau 
kažkam (policija skundėjo pavardės neiš
duoda) įskundus klubą policijai, kad klu
be pardavinėjami gėrimai nenariams, ji 
klubą padavė 'į teismą. Klubo advokatas, 
sužinojęs, kad klubas įskųstas, užvedė by
lą policijai, kad ji neteisingai apkaltino 
klubą. Klubas bylą laimėjo, tačiau klubui 
išsikapstyti iš padarytos žalos reikės ilges 
nio laiko, nes klubas prarado dalį lankyto 
jų ir tuo pačiu pajamų. Metai baigti su 
žymiu nuostoliu. Jei ne advokatui išlaidos, 
klubas būtų baigęs metus su mažu pelnu.

Į klubo valdybą išrinkti šie asmenys: 
pirm. — A. Podvoiskis, vice-pirm. — A. 
Stankevičius, sekr. -— J. Verbickas, ižd. 
— V. Rudys; valdybos nariai (šiais me
tais vietoje šešių narių, buvo renkami tik 
keturi): V. Motuzą, A. Bruzgys, E. Žebe
lienė, A. Miliūnas. Kandidatai: M. Miliaus 
kienė ir J. Pocius. Į Revizijos k-siją išrink 
ti: J. Podvoiskis (pirmininkas), V. Pau
lauskas ir A. Jaloveckas. Kandidatai: A. 
Pupelis ir T. Būtėnas.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
Ta pačia proga prašome visus dažniau 

lankyti klubą ir daugiau skaityti klubo 
bibliotekos knygų, kurios padės praleisti 
laisvalaikį ir nuobodžias senatvės dienas. 
Klubo knygininkas yra V. Bernatavičius.

MARYTĖS RUBAI
Tai buvo nepaprastas vakaras.
Wassenaaras — vietovė netoli Olandi

jos sostamiesčio Hagos. Ten švento Adal
berto koledžas surengė iškilmingą įvairia 
tautį kalėdinių giesmių vakarą Šv. Juo
zapo bažnyčioje. Tokie koncertai jau ta
po tradicija. Giedotojai aprengti tautiniais 
rūbais, skamba svetimos neįprastos kal
bos. Įžymios katalikų mokyklos vadovybė 
nori, kad jaunimas minėtų Kristaus gimi
mą tarptautinės šviesos ir taikos dvasia. 
Todėl tas kalėdinis koncertas lyg kelionė 
po įvairius kraštus. Jau kelintą kartą čia 
tokiu būdu pas Adalbertiečius svečiuojasi 
įvairių tautų giesmės. O dabar pirmąkart 
pakviesta ir lietuviška giesmė. Amsterda- 
miškiai lietuvių dainos entuziastai sudarė 
tai progai kvartetą. Vyriausiu iniciato
rium čia buvo Jan Sleumer. Padedant mie 
lajai „Dainos“ talkininkei poniai Schellen 
bach buvo paruošta giesmių tarsena.

Šitie Adalbertiečių koncertai daromi su 
labai plačiu užmoju, su orkestrais ir cho
rais. Specialiai numatyta, kad giedant at
skiras giesmes trauktų atitinkama kalba ir 
koledžo moksleiviai, „Dainiečiai“ atliko 
„Linksmą Giesmę“, „Betliejaus Prakartė- 
lėj“, „Dėkit žvakutes“. „Linksmą Giesmę“ 
lietuviškai užtraukė mokiniai pagal pa
ruoštą jiems tekstą.

„Muškim būgnais, trimituokim“ galingai 
gaudė taip toli nuo mūsų krašto. Ir besi
klausant man dingtelėjo mintis — lyg tai 
kartu gieda žmonės Tėvynėje. Tarytum iš
augo nematomas tiltas — prie Baltijos, 
prie Nemuno, prie lietuvių. Ir lyg šviesos 
spindulys-viltis — kad vėl švęs Lietuva di 
džiąją Kristaus šventę laisvai, kaip kadai
se. „Jam garbę atiduokim“, iškilmingai 
skambėjo iš olandų jaunuolių krūtinių.

Audringi plojimai lietuviškų giesmių 
atlikėjams. Ir štai prie jų pasikelia mote
ris su tautinių spalvų gėlėmis. Ašaros ži
ba jos akyse. Ji ir pati iš vietos antrino 
giedotojams. Bet ji šiandien tų iškilmių 
ne žiūrovė, o dalyvė. Tai Marytė — seniai 
gyvenanti Olandijoje. Jos įnašas į šį vaka 
rą — dviejų merginų lietuviškieji rūbai. 
Tie rūbai su biografija. Marytės šeimos 
keturios kartos kūrė tuos apdarus — augi 
no, verpė, audė, siuvo. Pati Marytė juos 
nešiojo gimtajame krašte, juos atveže !į 
svečią žemę, kuri Marytę priglaudė ir įdu 
krino. Ir tai, kad ji išsisaugojusi savo šir 
dyje tą lietuviškumą, kad išpasogino dai- 
nietes savo darbo drabužiais, teikia mums

Neturint barmano, valdyboje įvyko pa
sikeitimų: klubo knygas vesti paprašytas 
S. Lauruvėnas, o barmanu, kol atsiras ki
tas, bus sekr. J. Verbickas.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio 
skyrius surengė M. lietuvių klube Naujų 
jų 1985-tųjų Metų sutikimą, kuriame daly 
vavo vietos ir iš Boltono atvykę žmonės. 
Pradžioje buvo vaišinamasi savo atsineš
tu maistu (to buvo reikalaujama, gaunant 
leidimo pratęsimą), vėliau visus pavaišino 
ramovėnai, sekretoriaus J. Verbicko ir 
ižd. A. Jakimavičiaus paruoštais užkan
džiais.

Naujųjų Metų proga visus pasveikino ir 
geros kloties palinkėjo ramovėnų pirm. 
K. Murauskas, klubo pirm. A. Podvoiskis, 
DBLS Boltono skyr. vardu pirm. H. Vai
neikis ir visuomenės vardu V. Bernatavi
čius. Naujieji Metai sutikti sugiedant Lie 
tuvos himną ir nuoširdžiais pasisveikini
mais, palinkint vieni kitiems sėkmingų ir 
laimingų ateinančių metų.

Ta pačia proga ramovėnų skyriaus vai 
dyba nuoširdžiai sveikina visus savo na
rius, rėmėjus ir jų šeimas ir linki laimin
gų bei sėkmingų 1985-tųjų metų.

A. P-kis

KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdų antrą dieną M. lietuvių klubas 
savo narių vaikams surengė Kalėdų Eg
lutę ir arbatėlę. Atidarė klubo pirm. A. 
Podvoiskis. Kalėdų senis (A. Bruzgys) pa 
bendravo su vaikais ir visus apdovanojo 
klubo ir privačiomis dovanėlėmis, dova
nų gavo ir suaugę. Eglutės dovanas paruo 
šė H. ir M. Siliai, arbatėlę paruošė A. Pod 
voiskienė.

MIRĖ ONA SIMOKAITIENĖ

Gruodžio 20 d. senelių namuose mirė O. 
Simokaitienė, sulaukusi 93 metų amžiaus.

Kilusi iš Suvalkijos. Iš V. Vokietijos į 
Angliją atvyko 1947 m. Dirbo skalbykloje. 
Buvo vedusi ir susilaukė trijų sūnų ir dūk 
terš. Buvo mažai kam žinoma.

Laidotuvės įvyko gruodžio 28 d. Gedu
lingas apeigas St. Chad's bažnyčioje atliko 
kan. V. Kamaitis. Palaidota Mostono kapi 
nėse privačiame kape. Liko liūdintys sū
nūs, duktė ir giminės.

Ilsėkis, Ona, ramybėje.
Artimuosius ir gimines visi giliai už

jaučiame ir kartu liūdime. 

didelio padrąsinimo. Gaji ir gyvybinga toji 
Lietuva, kurios giesmės įkvėpė tūkstanti
nę minią šitoje bažnyčioje.

Pasibaigus iškilmingam koncertui, mes 
buvome Adalbertiečių pedagogų pakviesti. 
Bet per didžiulį žmonių susikimšimą ne
spėjome susitikti su Maryte. Jaukioje at
mosferoje pasakojome koledžo docentams 
ir pirmon eilėn vyriausiajam tų kalėdinių 
vakarų organizatoriui A. Van Gennip apie 
Lietuvą. Pristatant bažnyčioje giesmių at
likėjus pavyko trumpai pabrėžti, kad Lie
tuva, dabar įjungta į Sovietų Sąjungą, bu 
vo anksčiau nepriklausoma valstybe — ga 
limybė bent kiek atskleisti prieš tą pla
čią auditoriją mus slegiančius sunkumus.

Ponas Van Gennip ir kiti jo kolegos la 
bai domėjosi ne tik Lietuvos, bet ir iš vi
so Pabaltijo kraštų padėtimi, klausinėjo 
apie „Dainos" kelius Olandijoje, o nese
niai ir Amerikoje. Iš jų tryško labai daug 
širdingo susidomėjimo ir simpatijos. Ta 
prasme galima sakyti, kad lietuviškų gies
mių skambesys išjudino žmones, o ypatin 
gai jaunimą ir jo vadovus.

Bet kada aš papasakojau ponui Van 
Gennipui apie Marytės rūbų istoriją, jis 
labai susijaudino ir apgailestavo, kad ne
spėjome jos pasikviesti į šitą mūsų pobū
vį. Tokiu būdu mūsų jaučiamas jos 'įna
šas į Lietuvos vardo išgarsinimą ir išaukš 
tinimą rado pritarimą pas olandų pedago 
gus.

Ir iš kitos pusės savaime aišku, kad dai 
niečių ketvertas, giedojęs švento Juoza
po bažnyčioje, pradėjo naują skiltį ben
droje „Dainos“ atsiekimų kronikoje. Po 
dainų ir raudų atėjo eilė lietuviškajai 
giesmei. J. Budreika

LENKIJA
SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUM

Popiežiaus bendrojoje audiencijoje, gruo 
džio 5 d., garbės svečių tarpe pirmoje eilė 
je dalyvavo svečias iš Varšuvos, jaunas 
lietuvis istorikas dr. Bronius Makauskas. 
Dr. Makauskas yra kilęs iš Seinų parapi
jos, kuri ilgai kovojo dėl lietuviškų pamal 
dų istorinėje savo parapijos bažnyčioje- 
bazilikoje. Paties popiežiaus Jono Pauliaus 
II rūpesčio dėka jau daugiau kaip metai 
čia lietuviai kiekvieną sekmadienį turi lie 
tuviškas Mišias.

Štai dr. Makausko įspūdžiai apie susiti
kimą su Popiežium:

Lietuviui iš Lenkijos, o ypač kilusiam iš 
Seinų parapijos, susitikti su Popiežiumi 
buvo maloni staigmena. Mano dėmesį pa
traukė labai darnus bendrosios audienci
jos pravedimas. Kaip teko pastebėti, indivi 
dualiems susitikimams šventasis Tėvas 
skiria daug dėmesio. Popiežiaus laikysena 
bendrosios audiencijos metu yra labai at 
vira ir sukelia jausmingą dalyvių reakci
ją-

Man Šventąjį Tėvą pasveikinus lenkų 
kalba ir pasakius iš kur atvykęs, Popie
žius sustojo. Aš pasakiau, jog Seinų para
pijos lietuvių vardu dėkoju už parodytą 
dėmesį jų poreikiams. Įteikdamas Šventa 
jam Tėvui gražią dovanėlę — lietuvių mo 
terų išaustą stulą — pareiškiau, jog čia 
yra simbolis lietuvių dėkingumo už tai, 
kas jau Seinų parapijos lietuviams ir Lie 
tuvos katalikams yra padaryta, pabrėžda 
mas, kad čia kartu yra ir mūsų vilties sim 
bolis, jog lietuvių poreikiams bus ir toliau 
teikiama globa ir rodomas dėmesys.

Šventasis Tėvas susidomėjo, ar aš pats 
esu iš Seinų. Atsakiau, jog esu kilęs iš Sei 
nų parapijos. Popiežius man atsakydamas 
pabrėžė, jog lietuviai, o ypatingai Lietuva 
yra jo nuolatinėse maldose, šventas Tėvas 
padėkojo už dovaną ir įprašė sugrįžus bū
tinai pasveikinti Jo vardu Seinų parapi
jos lietuvius.

Kartu su dovanėle įteikiau ir laišką ad
resuotą Popiežiui, kuriame išreikšta pade 
ka už ligšiolinę Seinų parapijos lietuvių 
globą ir prašoma tolimesnės pagalbos bei 
dėmesio lietuvių rūpesčiams bei proble
moms. Bronius Makauskas

DAR GALIMA ĮSIGYTI 
ENCIKLOPEDIJAS

Lietuvių Enciklopedijos leidykloje dar 
galima užsisakyti daugelį jos leidinių ir 
enciklopedijų komplektus.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai, kai
nuoja 366 dol., Enciclopedia Lituanica, 6 
tomai, kainuoja 125 dol.

V. Krėvės raštų 6 tomai — 32,60 dol.
Šiuo metu leidykla spausdina Liet. En

ciklopedijos papildymų antrą tomą, kurį 
redaguoja dr. J. Gimbutas.

PAMALDOS
Prestone — sausio 20 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 20 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — sausio 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Manchesteryje — sausio 27 d., 12.30 vai. 

Židinyje.
Birminghame — sausio 20 d., 17 vai., 

naujoj vietoj: St. Ann's bažn., 96 Brad
ford St., netoli miesto centro.

Nottinghame — sausio 27 d., 11.15 vai., 
Židinyje.
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