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ANTIRELIGINĖS KOVOS 
KOMISIJOS

TEN, KUR VALSTYBĖ KONTROLIUOJA RELIGIJĄ IR BAŽNYČIĄ
Bažnyčios ir valstybės atskyrimas de

mokratinėje santvarkoje remiasi savitar
pio pagarba ir siekia užtikrinti abiejų 
skirtingų visuomeninių sričių savaranku
mą, sudaryti geriausias sąlygas jų veiki
mui. Ne taip tarybinėje santvarkoje, kuri 
save vadina „demokratiškiausia“ pasau
lyje, bet yra perdėm totalistinė. Tarybi
nėje konstitucijoje įrašytas ir garsiai 
skelbiamas bažnyčios ir valstybės „atsky
rimas“. Iš tikrųjų niekur pasaulyje Baž
nyčia nėra taip surišta su valstybe ir jos 
valdančiosios partijos ideologija, kaip Ta
rybų Sąjungoje. Jos valdančioji komunis
tų partija ateizmą laiko savo ideologijos 
pagrindu ir, būdama nežaboto totalizmo 
šalininkė, jį brukę bruka visiems, pasinau 
dodama valstybės valdžios priemonėmis.

Kaip vadinamoji tarybų valdžia kišasi 
'į Bažnyčios reikalus, ribodama, varžyda
ma, slopindama ir persekiodama jos vei
klą, rodo dabar prie miesto, rajono Dar
bo žmonių deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto steigiamos „Kultų įstatymų lai
kymosi kontrolės komisijos“. Jos steigia
mos pagal nuostatus, kuriuos patvirtino 
LTSR Ministrų taryba 1974 rugsėjo 20 
nutarimu Nr. 339. Šis dokumentas tiktai 
neseniai pasiekė Vakarus. Pažymėtina, 
kad tarybinėje spaudoje jis neskelbiamas, 
nes perdaug akivaizdžiai griauna agitpro- 
po platinamą mitą apie tariamą Bažny
čios ir valstybės atskyrimą tarybinėje 
santvarkoje.

Slepiamas nuo viešumos ne tiktai sta
tutas, bet ir jame išdėstyti tikslai kurie 
nusakomi pridengtai ir netiesiogiai. Nie
kur nesakoma, kad komisijos paskirtis ko
voti su religija, dalyvauti antireliginėje 
kovoje, skleisti ateizmą. Lygiai kaip tary
binė konstitucija, užtikrindama tikintie
siems „religinių kultų apeigų atlikimą“, o 
ateistams „antireliginės propagandos lais
vę“, irgi tiesiog nepasisako už ateizmą, 
nors faktiškai jam tarnauja.

Kam nerūpi tiesa, bet demagogija, tas 
visuomet galės įrodinėti, kad šie nuosta
tai yra gryniausia „demokratija“, kad jie 
lygiai gina tikinčiųjų ir netikinčiųjų teises. 
Bergždžia dėl to ginčytis. Neginčijamas 
dalykas yra valstybės kišimasis į jai ne
priklausančią religijos sritį. Apie tai aiš
kiai kalba statutas ir todėl jis viešai ne
skelbiamas. Kultų įstatymų laikymosi kon 
trolės komisija siekia padėti miesto, ra
jono Darbo žmonių deputatų tarybos vyk
domajam komitetui, taigi, valstybės įstai
gai, kontroliuoti, kaip vykdom tarybiniai 
■įstatymai ir potvarkiai religijų klausi
mais.

Kultų laikymosi kontrolės komisiją su
daro pirmiausia valstybės atstovai: vieti
nės Tarybos deputatai, kultūros švietimo 
įstaigų, finansų ir liaudies švietimo įstai
gų darbuotojai. Gali jose dalyvauti ir kitų 
organizacijų atstovai, bet tarybinėje siste
moje visos organizacijos yra komunistinės, 
joms visoms privaloma ateistinė partijos 
ideologija. Komisijos pirmininku tvirtina
mas vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas. Tai tokie antireliginės kovos 
užkietėję „cerberiai“, kaip ne kartą liūd
nai pasižymėjęs Vilkaviškio rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pavaduotojas 
Juozas Urbonas, deja, toli gražu ne vienin
telė išimtis.

Tai nors minėtos komisijos, kaip sako
ma, „dirba visuomeniniais pagrindais“, 
„neturi juridinio asmens teisės“, „neturi 
administracinių teisių“, „negali duoti nu
rodymų“, negali „taikyti bet kokių prie
vartos arba bausmės priemonių“, jos vis 
dėlto padaro daug žalos, kaip papildoma 
komunistinės valstybės priemonė engti ti
kinčiuosius ir Bažnyčią.

Svarbiausias vad. Kultų įstatymų lai
kymosi kontrolės komisijos uždavinys — 
nuolat stebėti religinių organizacijų ir 
dvasininkų veiklą pagal tai, kas jiems ne-

PADĖKA

Mirus mielam vyrui, tėveliui ir seneliui 
a.a. Broniui Daunorui, nuoširdžiai dėko
jame visiems draugams, atvykusiems į 
laidotuves, už gėles ir užuojautas.

Bronė Daunorienė ir šeima.

BRONIUS VENCLOVA AMERIKOJE
Naujas bėglys iš Lietuvos 30-ies metų 

Bronius Venclova Brooklyn Kultūros Ži
dinyje susitiko su lietuvių spaudos atsto
vais ir visuomene, čia jis plačiau papasa
kojo apie savo gyvenimą, nuotaikas Lie
tuvoje, apie priežastis paskatinusias jį 
pasitraukti į laisvę ir pabėgimo į laisvę 
aplinkybes. Bronius Venclova ryžosi pasi
traukti į laisvę Kongo respublikoje, Afri
koje, kur buvo sovietų pasiųstas dirbti, 
slaptai nukeliavęs į kaimyninį Zairą ten 
pasiprašė politinės globos ir po kurio lai
ko išvyko į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur dabai- gyvena. Jis yra suvalkietis. Bai
gęs vidurinę mokyklą, norėjo įstoti į Peda
goginį Institutą, kuris, tačiau, jo nepriė
mė, nes nebuvo komjaunuolis. įstojęs į 
Lumumbos universitetą Maskvoje čia iš
moko prancūzą kalbą ir vėliau buvo pa
siųstas mokytojauti ir būti vertėju Kon
ge. Kalbėdamas apie nuotaikas Lietuvoje, 
P.ronius Venclova pažymėjo, kad Lietu
va lietuvių dėka ekonominiai geriau tvar
kosi už sovietus, kad jaunimas yra patrio
tiškai nusiteikęs, jaunimo tarpe stiprėja 
religingumas. Per šventes sunku įeiti į 
bažnyčias dėl žmonių gausumo. Religija 
patraukia jaunimą, nes ji drauge išreiškia 
ir lietuviškumą. Svečias taip pat kalbėjo 
apie dvigubą vadinamą sovietinį žmogų. 
Viena žmogaus asmenybės dalis turi būti 
tokia, kaip įsako ir nurodo partija, kita 
yra tikroji. Tikroji asmenybė gali pasi
reikšti tik siaurame draugų ratelyje. Tarp 
dviejų asmenybių visada vyksta konflik
tas. Tai sunkiai pakeliamas konfliktas. 
Kai kurie prisitaiko prie padėties, tikrąją 
savo asmenybę užgniaužia, įpranta nuo
lat meluoti, veidmainiauti, nes kitaip ne
galima gyventi. Kiti, kaip ir jis pats, il
gainiui to nebepakelia ir, progai pasitai- 
kus, pasirenka laisvę. Deja, tokios galimy
bės retai tepasitaiko. Bronius Venclova 
pasidžiaugė kad dabar gal būti tarp lais
vų lietuvių, kuriem nereikia vergauti par
tijai, prisitaikinti prie jos reikalavimų.

ITALIJOS KOMUNISTŲ KRIZĖ
Komunistų partija Italijoje antrą kartą 

vieno mėnesio laikotarpyje patyrė sunkų 
pralaimėjimą. Italijos balsuotojai per re
ferendumą balsų dauguma atmetė komu
nistų partijos ir, šiuo atveju, jos sąjun
gininkų — dešiniųjų Socialinio Judėji
mo, — pasiūlymą, kad būtų panaikintas 
vyriausybės paskelbtas ir Parlamento dau
gumos priimtas įstatyminis dekretas kovai 
prieš infliaciją, šiuo dekretu, kurį komu
nistai drauge su vadinamais neofašistais 
kvietė balsuotojus atšaukti, vyriausybė 
buvo sumažinusi keturiais punktais kas
metinį palaipsnišką atlyginimų didinimą, 
atitinkantį ar net viršijantį infliacijos au
gimą. Kovai prieš infliaciją buvo būtina 
šj automatišką atlyginimų didinimą kiek 
sulėtinti. Komunistai buvo įsitikinę, kad 
referendumą laimės, juoba, kad vyriausy
biniam dekretui likus galioje, darbo už
mokestis, nors ir labai nežymiai, sumažė
ja. Balsuotojai, tačiau, paliudydami savo 
subrendimą, 54-rių procentų balsų dau
guma atmetė komunistų ir neofašistų siū
lomą dekreto panaikinimą, tuo pačiu iš
reikšdami savo pasitikėjimą vyriausybės 
ekonomine politika. Komunistų referen
dume patirtas pralaimėjimas yra ir poli
tinio pobūdžio, kaip pažymi apžvalginin
kai, nes ministras pirmininkas Craxi bu
vo iš anksto pranešęs, kad jeigu balsuoto
jų dauguma būtų pasisakiusi už dekreto 
panaikinimą, vyriausybė tai būtų palai
kiusi nepasitikėjimo jos politika ženklu, ir 
būtų atsistatydinusi. Balsuotojų dauguma, 
betgi, pareiškė pasitikėjimą vyriausybe, 
kuria komunistai referendumo dingstimi 
siekė nuversti. Komunistams nepalankūs 
referendumo rezultatai pagilina Italijos 
komunistų partijos krizę, kuri pradėjo 
reikštis šiai partijai prieš mėnešį pralai
mėjus administracinius rinkimus.

GAZOLINO SKANDALAS ESTIJOJE
Svarbus estų pareigūnas buvo nuteistas 

dešimt metu kalėti už kyšių ėmimą. V. 
Liiva už 500 rublių paskirdavo žmones 
dirbti gazolino stotyse. Norinčių pumpuo
ti gazoliną buvo labai daug, nes ten bu
vo galima daug užsidirbti, parduodant 
valstybinį gazoliną juodajai rinkai. Sovie- 
tskaja industrija“ rašė, kad daugiau negu 
pusė privačių automobilių savininkams 
parduodamo gazolino juos pasiekdavo 
„neteisėtomis priemonėmis“. Estijos gazo
lino skandalas pasiekė ir sovietines viršū
nes, kur buvo atleistas iš savo pareigų 
Valstybinio alyvos produktų komiteto pir
mininkas Juri Vork.

leidžiama. Reikėtų atskirai panagrinėti vi
sus tuos draudimus, kurie nuostatuose su
daro ilgą sąrašą. Daug pasako jau tai, kad 
komisijų „negatyviems“ uždaviniams nu
sakyti statute skiriamos 32 eilutės, o taria
mai „pozityviems“ tik 14.

Pabrėžtina ir tai, kad šios antireliginės 
kovos komisijos glaudžiai bendradarbiau
ja su Religijų reikalų tarybos prie TSRS 
Ministrų tarybos įgaliotiniu Lietuvos TSR. 
Kitaip sakant, visa ši antireliginė veikla 
nėra vietinės kilmės, bet padiktuota iš 
okupacinės valdžios centro Maskvoje per 
jos patikėtinį Vilniuje Petrą Anilionį.

J. Vd.

PREZIDENTAS GROMYKA
Liepos 2 d. TSRS Aukščiausioji Tary

ba, M. Gorbačiovui pasiūlius, išrinko lig
šiolinį, užs. reik, ministrą Andrejų Gro- 
myką Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininku.

IŠLAISVINO ĮKALTUS
ATW orlaivio likusieji 39 keleiviai ir 

■įgula, kurie prie 16 dienų buvo teroristų 
pagrobti ir laikomi įkaitais Beirute, JAV 
prezidentui Reaganui griežtai pareikala
vus, birželio 30 d. buvo besąlyginiai išleis
ti į Damaską.

Liepos 1 d. jie buvo išlaisvinti ir JAV 
kariniu lėktuvu atskraidinti į Frankfurtą, 
kur juos pasitiko JAV viceprezidentas 
Bush ir išlaisvintųjų giminės.

PAMINĖJO BIRŽELIO TRĖMIMUS
Baltų Tarybos rūpesčiu, du didieji an

glų dienraščiai — The Daily Telegraph 
ir The Guardian — birželio 14 dieną įdė
jo tokį nekrologą:

Estai, latviai ir lietuviai buvo 1941 m. 
birželio 14 d. Sovietų okupacinės valdžios 
ištremti ‘į Sibiro mirties stovyklas, kur 
tūkstančiai jų žuvo. Jų tautiečiai Britani
joje pagerbė jų atminimą.

DEMONSTRACIJA ARMĖNIJOJE
Pirmą kartą po sovietų karinės inter

vencijos Afganistane Sovietų Sąjungoje 
įvyko kolektyvinė protesto demonstraci
ją prieš jaunų vyrų siuntimą karinėn tar
nybon Afganistane. Užsienio spaudos 
agentūrų žiniomis, protesto demonstraci
ją gegužės 20 dieną Armėnijos sostinėje 
Erivane surengė apie du šimtai tėvų, ku
rių sūnūs dabar Afganistane atlieka ka
rinę prievolę. Tėvai reikalavo, kad jauni
mas nebebūtų siunčiamas į Afganistaną 
iš kurio dažnas karys nebegrfįžta arba su
grįžta sužeistas ar suluošintas. Spaudos 
agentūros praneša, kad milicininkai Eri
vane sulaikė apie 40 tėvų, protesto de
monstracijos dalyvių, juos apkaltindami 
viešosios tvarkos ardymu, nes demons
tracija vyko miesto centre prie karinėn 
prievolėn šaukimo įstaigos. Sovietų ofi
cialūs šaltiniai apie įvykusią protesto de
monstraciją nieko nepranešė.

AUSTRIJOS SPAUDOJE
Austrijos katalikų spaudos agentūra 

KATHpress praneša, kad Kybartų ir Ute
nos katalikai LTSR prokurorui pasiuntė 
protestą dėl kunigo Jono Kastyčio Matu
lionio nuteisimo trejų metų kalėjimu šių 
metų sausio mėnesį. Protestą pasirašė iš 
viso 2.490 tikinčiųjų. Cituodamas „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, žinių 
biuletenis primena, kad Lietuvos katali
kai yra parašę daug prašymų, reikalauda
mi, kad būtų paleistas „didžiai pareigin
gas, geras ir labai reikalingas kunigas“. 
Tuose pačiuose dokumentuose Lietuvos 
tikintieji reikalauja išlaisvinti Kybartų 
kleboną ir Tikinčiųjų teisėm ginti katali
kų komiteto narį kun. Sigitą Tamkevičių, 
kuris buvo nuteistas dešimčiai metų lais
vės atėmimu. Teisminiai procesai prieš 
šiuos kunigus — rašo dokumentuose Lie
tuvos katalikai — yra „ryškus tikinčiųjų 
persekiojimo pavyzdys ir mūsų švenčiau
sių įsitikinimų įžeidimas“. Protesto rašte 
pažymima, kad ir 20-ties metų jaunuolio 
Romo Žemaičio nuteisimas yra nieku ne
pagrįstas. Visas jo „nusikaltimas“ yra tai, 
kad drauge su kunigu Matulioniu Kybartų 
kapinėse organizavo Vėlinių procesiją.

PABALTIEČIŲ PASAULINĖS 
SANTALKOS VEIKLA

Lietuvių, latvių ir estų pasaulinių at
stovybių santalka buvo sukurta Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pastan
gomis New Yorke, 1972 metų lapkričio 18 
dieną. 1984-1985 metais jai pirmininkau
ja latvis dr. O. Pavlovskis, o 1986 metais 
pirmininkaus VLIKo atstovas.

Svarbiausi šiuometiniai Pabaltiečių Pa
saulinės Santalkos planai yra Sovietų Są
jungos teismo Kopenhagoje ir pabaltiečių 
„Taikos ir Laisvės“ išvykos Baltijos jūra 
bei Skandinavijos sostinėse įvykdymas.

1984 m. lapkričio 10 d. Baltimorėje įvy
kusiame PPS posėdyje buvo aptarti „Tai- 

jkos ir Laisvės" išvykos pagrindiniai klau
simai ir buvo patvirtintas šios išvykos or
ganizatorių bei lėšų priežiūros komitetas, 
kurį sudaro pirmininkas Liūtas Grinius 
ir nariai Karlis Cerbulis bei Maido Kari. 
Neformaliame PPS pasitarime, 1984 m.

1 lapkričio 20 d., Vašingtone, buvo išklausy
tas iš Stockholmo atvykusio „Taikos ir 
Laisvės“ išvykos organizatoriaus Vilnie 
Zalkanio pranešimas.

Gruodžio 4 d. pabaltiečių atstovai lan
kėsi pas buv. ambasadorių Maxą Kampel- 
maną, o gruodžio 11 pas buv. ambasadorių 
ir JAV Aukščiausiojo Teismo teisėją Art- 
hurą Goldbergą. Su jais išsamiai tartasi 
ruošiamo Sovietų Sąjungos teismo Kopen
hagoje reikalais.

PPS taip pat rūpinosi tinkamu Pabalti
jo padėties reikalų pristatymu netolimoje 
ateityje įvyksiančiuose Helsinkio susita
rimų peržiūros posėdžiuose: 1985 m. žmo
gaus teisių reikalais Otavoje (gegužės 7); 
Kultūrinių ryšių klausimais Budapešte 
(spalio 15); 1986 metais — Šeimų ryšių 
ir sujungimo klausimais Berne (balan
džio 15 d.) ir pagrindinėse Helsinkio susi
tarimų peržiūros posėdžiuose Vienoje (lap
kričio 4).

Šie darbai reikalauja glaudaus PPS na
rių bendravimo, įtempto darbo ir stambių 
lėšų iš kiekvienos atstovaujamos tautos 
narių.

(Elta)

SUGRĄŽINO LAIŠKUS
Sovietų Sąjungos diplomatinė misija 

prie Jungtinių Tautų Organizacijos New 
Yorke paštu sugrąžino amerikiečių misi
jai daugiau negu 20 tūkstančių laiškų, ku
riuos buvo parašę privatūs asmenys Ame
rikoje ir kituose pasaulio kraštuose, pro
testuodami prieš Nobelio Taikos premijos 
laureato akademiko Sacharovo ištrėmimą 
į Gorkį. Septynis pašto maišus su laiškais 
gegužės 15 dieną sovietų misijai asmeniš
kai įteikė JAV delegacijos Jungtinėse Tau
tose vicepirmininkas ambasadorius Sor- 
zano. Drauge su laiškais buvo įteiktas 
amerikiečių delegacijos oficialus laiškas, 
kuriame reiškiamas susirūpinimas akade
miko Sacharovo ir jo žmonos likimu. Am
basadorius Sorzano, komentuodamas ne
mandagų laiškų sugrąžinimą, pastebėjo, 
kad sovietai laiškus palaikė pavojinga 
medžiaga.

NĖRA ŽINIŲ APIE SACHAROVĄ
Vakaruose įsikūręs akademiko Sacha

rovo žentas Efrem Yankelevich formaliai 
paragino Jungtinių Tautų Organizaciją, 
kad Sacharovas būtų laikomas dingusiu 
asmeniu. Kreipdamasis į Jungtinių Tau
tų komisiją, besirūpinančią dingusių as
menų likimu, Yankelevich atkreipia dė
mesį, kad nuo vasario mėnesio iš Sacha
rovų nebebuvo gauta jokios žinios. Visi 
artimųjų ir bičiulių bandymai susisiekti 
su Sacharovais Gorkio tremtyje buvo ne
sėkmingi. Yankelevich susirūpinimą Sa
charovų likimu išreiškė kalbėdamas Pa
ryžiuje vykusiame tarptautiniame simpo
ziume žmogaus teisių klausimais.

ADMINISTRACINIO CENTRO STATYBA
Keli šimtai rusų darbininkų persižeg

nojo ir drauge su grupe stačiatikių vie
nuolių Maskvoje sugiedojo religinę gies
mę iškilmėse, kurių metu buvo padėtas 
naujo rusų stačiatikių Bažnyčios adminis
tracinio centro kertinis akmuo, šis cen
tras yra pradėtas statyti netoli nuo Krem
liaus, senojo Danilovo vienuolyno sienose. 
Vienuolynas buvo pastatytas prieš septy
nis šimtus metų, bolševikinės revoliucijos 
laikais konfiskuotas ir paverstas nepilna
mečių kalėjimu, vėliau metalurgijos įmo
ne. Prieš dvejus metus vienuolynas su
grąžintas stačiatikių Bažnyčiai, kuri jo 
sienose pastatys religiniai administracinį 
centrą.

1IETUVŪJE
Durpyno darbininkų skundas

„Valstiečių laikraštyje“ Lebelių durpy
no darbininkai skundžiasi;

— Gyvename ir dirbame Akmenės ra
jono Lebelių durpyne. Keliai čia prasti, 
todėl autobusai kursuoja kada gali ir ka
da nori. Tuščiomis nukulniuoti tuos kelis 
kilometrus į Akmenę nesunku, tačiau jei 
prireikia grąžinti susikaupusią stiklo ta
rą (tuščius butelius) — grynas vargas. 
Akmenės taros supirkimo punktas dirba 
nepaisydamas jokio grafiko. Populiariau
sias pasiteisinimas — neturim dėžių, ne
turim kur dėti. Bepigu Akmenės gyvento
jams: jie mato, kada punktas dirba, o jei 
ir nedirba — namai čia pat. O mums ką 
daryti su krepšiais tuščių butelių? Bandė
me kreiptis į rajkoopsąjungą, bet ji kur
čia mūsų prašymams.
Aukso medaliai A. Vietai

Maskvos kanale baigėsi Sov. Sąjungos 
baidarių ir kanojų čempionatas. Vilnietis 
Artūras Vieta pelnė tris aukso medalius.
Birštono turistų bazė

Birštono turistų bazė jau priėmė beveik 
du tūkstančius turistų iš Lietuvos ir pla
čiosios „tėvynės“ kampelių.

Be tradicinių žygių dviračiais, valtimis, 
čia atidaromas naujas maršrutas autotu- 
ristams. Pasirūpinta jų gyvenamosiomis 
patalpomis, mašinų stovėjimo aikštelėmis.

Netrukus svečiai galės pavažinėti ar
kliais. Jau gaminami dvikinkiai vežimai 
guminiais ratais. Juos trauks Prienų rajo
no Nemaniūnų kolūkio arkliai.
Medžiotojų padėjėjai

Medžiotojų draugijos medžiotojai šiuo 
metu turi 23 veislių medžioklinių šunų. 
Bendras jų skaičius — beveik trys tūks
tančiai. Daugiausia yra Vakarų Sibiro lai
kų, po to seka šiurkščiaplaukiai foksterje
rai, jagterjerai, lietuvių skalikai, trum
paplaukiai taksai, Rusų europinės laikos, 
spanieliai, kurtsharai ir kt.

Praėjusiais metais vykusioje parodoje 
dalyvavo 467 medžiokliniai šunys. Klasi
niais buvo pripažinti 290 šunų.

Medžioklinius šunis augina Trakų veis
lynas, taip pat platina patys medžiotojai.
Apdovanota ordinu

Zosė Varanauskienė apdovanota „Moti
nos didvyrės“ ordinu. Dzūkai Petras ir 
Zosė Varanauskai augina gražią šeimą 
Iš viso dvylika vaikų.
Koncertai šiaurės Kaukaze

Kauno valstybinis choras gegužės mėn 
vidury gastroliavo po šiaurės Kaukazą. 
Estų teatro viešnagė

Birželio mėn. pradžioje Vilniuje pasi
baigė Estijos valstybinio jaunimo teatro 
viešnagė. Tai jau trečias taliniečių pasi
rodymas. šio teatro vyriausias režisierius 
yra K. Komisarovas.
Pergalės Austrijoje

Keliose tarptautinėse varžybose Austri
joje dalyvavo ir Lietuvos lengvaatlečiai.

Vilnietis D. Stukonis laimėjo dvi pirmą
sias vietas, nustūmęs rutulį 20 m 50 cm ir 
20 m 48 cm. Kaunietis A. Pušinaitis nu
stūmė rutulį 20 m 46 cm. Pergales pelnė 
ir kaunietis V. Kidykas, nusviedęs diską 
63 m 66 cm, o vilnietė N. Bluškytė-Medve- 
deva nušoko į tolį 6 m 56 cm.
Į traukinį su kopėčiom

Džiaugiasi Daukšių ir Lenkimų tarybi
nių ūkių darbininkai, kad traukinys su
stoja Paluknėje. Patogu ir į darbą nuva
žiuoti, ir grįžti. Bėda tik ta, kad šioje 
stotelėje keleiviams nėra paaukštintos 
aikštelės. Ne taip jau paprasta, ypač pa
gyvenusio amžiaus žmonėms, užkopti ant 
vagono pirmojo laiptelio. O ką daryti, jei 
važiuoti reikia?

Žmonės išradingi, išeitį surado — atsi
neša kopėčias ir įlipa į vagoną. Bet ar ne 
paprasčiau būtų įrengti aikštelę?

Taip Skuodo rajono gyventojas V. Gir- 
džiūnas aprašė „Tiesoje“ Paluknės stote
lę-

MIRĖ KUN. J. LAPINSKAS
Birželio 6 d. Lietuvoje mirė Klovainių 

klebonas kun. Jonas Lapinskas. Velionis 
buvo gimęs 1904 metais. Kunigu įšventin
tas 1930 metais. Tai jau 14-tas šiemet Lie
tuvoje miręs kunigas. Panevėžio vyskupi
joje iš viso yra 120 bažnyčių. Jau apie 30 
iš jų neturi savo kunigo- ir yra aptarnau
jamos iš kitur atvykstančių kunigų.

1
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KUN. JUOZAS VAILOKAITIS
Lietuvių biografinė literatūra praturtė

jo dar vienu veikalu. Tai Jono Sako-Sake- 
vičiaus parašyta knyga apie žymų Lietu
vos nepriklausomybės laikų veikėją kun. 
Juozą Vailokaitį ir jo žurnalistinę, visuo
meninę, politinę ir ekonominę veiklą.

Gimęs ūkininko šeimoje 1880 m., gruo
džio 17 d., Piktžirnių km., Sintautų vis., 
Šakių apsk., Juozas Vailokaitis mokėsi 
Mariampolės gimnazijoje ir apie 1897 me
tus įstojo į Seinų kunigų seminariją. Tuo 
pat laiku Mariampolės gimnazijoje, kur 
reiškėsi liet, tautinis sąjūdis, mokėsi ir 
Vincas Mickevičius, vėliau pasižymėjęs 
kaip Vincas Kapsukas. Jis taip pat perėjo 
Seinų kunigų seminarijon. Būdami vien
mečiai, jie artimai susidraugavo, kartu su
organizavo slaptą lietuvių knygynėlį ir 
skaitė draudžiamą lietuvių spaudą, žan
darams padarius Vinco Mickevičiaus kam
baryje kratą, pastarasis 1898 m. buvo iš 
seminarijos pašalintas.

Tuo tarpu kun. Juozas Vailokaitis po ke
lių metų baigė seminariją ir buvo pasiųs
tas aukštesnioms studijoms į Petrapilio 
Dvasinę akademiją. 1905 m. įgijęs magis
tro laipsnį, jis grįžo į Lietuvą ir dirbo 
įvairiose parapijose ir žurnalistikoje.

Pirmojo pasaulinio karo metu kun. J. 
Vailokaitis buvo pasitraukęs į Rusiją, bet 
karui pasibaigus tuoj grįžo į Lietuvą ir įsi
jungė į politinę, visuomeninę ir ekonominę 
veiklą. Nuo 1919 m. jis su savo broliu 
Jonu Vailokaičiu suorganizavo Ūkio Ban
ką ir sukūrė keletą bendrovių, tuo būdu 
tapdamas bene turtingiausiu žmogum Lie
tuvoje. Tiesa, dar prieš 1914-1918 metų 
karą jis buvo įsteigęs „Brolių Vailokaičių 
bendrovę“, kuri supirkinėjo bankrutuo
jančius dvarus ir juos parceliavo bei skly
pus pardavinėjo lietuviams. Bet žymesnė 
jo ekonominė veikla pasireiškė tik atsta
čius Lietuvos valstybę.

Kun. J. Vailokaitis įsteigė „Maisto“ 
bendrovę, kuriai nupirko 40 ha žemės 
sklypą Aleksote ir pastatė ten fabriką. Be
je, po dvejų metų tą įmonę turėjo perleis
ti kitoms organizacijoms. Sėkmingiau rei
kalai ėjo statybos medžiagų gamybos ir 
metalo apdirbimo pramonėje bei smulkes
nėse įmonėse. „Palemono“ plytų fabrikas 
ir „Metalo“ fabrikas Šančiuose veikė iki 
pat sovietų okupacijos, kada įmonės buvo 
nacionalizuotos, o jų savininkai buvo iš
tremti į Sibirą. Toks likimas ištiko ir 
kun. Juozą Vailokaitį.

LIETUVA IR LENKIJA
JŲ SANTYKIAI NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI 1939 M. 

Paulius sležas
2.

Tais aktais beveik nieko naujo ne- 
įnešama į Vytauto ir Jogailos, Lietu
vos ir Lenkijos santykius, nesukuria
ma nei naujos būklės, nei naujų valsty
binių institucijų. Jais tebuvo juridiškai 
patvirtintas paties Vytauto iškovotos 
Lietuvos savarankiškumas. Jogaila, 
kaip pasakyta lenkų dokumente, savo 
vietoje paskiria didžiuoju kunigaikščiu 
Vytautą, kuo jis faktinai ir anksčiau 
buvo. Nauja bus tiek, kad Lietuva 
gauna sau atskirą valdovą, tik iki gy
vos jo galvos. Lietuvos su Lenkija, pa
gal tuos aktus, nejungė nei personali
nės unijos ryšys, nes kiekviena iš jų 
turėjo atskirą savo valdovą, o valsty
bių, sujungtų personaline unija, svar
biausia jungtis yra vienas ir tas pats 
valdovas; Lietuvos su Lenkija nesuri
šo ir leniškas ryšys, 1401 m. aktais nu
statoma atskira, ne nuo kieno nepri
klausoma Lietuvos valstybė. Rašyda
mas dėl 1401 m. aktų A. Šapoka sako, 
kad jie viso gyvenimo nesunormavę, o 
palikę daugybę neaiškumų. „Jogaila, 
rašo toliau autorius, be abejo, nemanė 
atsisakąs savo teisių į Lietuvą, bet į 
aktą to neįtraukė. Bent to nėra mums 
žinomuose aktuose. Nors aktais atsta
toma visiškai savarankiška, tik gyni
mosi bei puolimo (tai irgi nevisai aiš
ku) sutartimi su Lenkija surišta valsty
bė, ir nieko nepriklausomas jos valdo
vas, bet lieka gyvenimiškas ryšys. Vy
tauto valdymo sistemos pagrindas bu
vo bendradarbiavimas su Lenkija bei 
jos valdovu Jogaila. Kadangi Jogaila 
dar skaitėsi tebeturįs visas savo teises 
į Lietuvą, tai Vytautui dėl šventos 
ramybės teko jas pripažinti. Tuo bū
du ne aktai, bet pats gyvenimas sudarė 
lenišką ryšį. O kad tas Vytauto nuo
lankumas buvo tik dėl reikalo, tai rei
kalui praėjus jis išnykdavo ir Jogailai 
bei lenkams nuolat tekdavo jį atgai
vinti. Todėl mes matome ištisą eilę Vy
tauto pasižadėjimų bei homogijalinių 
aktų, kurie išnyksta tik po 1413 m.

Knygos autorius, gavęs informacijų iš 
kitos Sibiro tremtinės (Onos Šukienės, 
Britanijoje gyvenusio Antano Šukio žmo
nos) galėjo smulkiai aprašyti kun. J. 
Vailokaičio visą tremties laikotarplį ir jo 
laimingą pabaigą. Pasirodo, kun. J. Vailo
kaitis jau 1944 metais grįžo į Lietuvą ir 
ten baigė savo dienas. O kartu Sibire bu
vę lietuviai, jų tarpe Ona Šukienė turė
jo gyventi Sibiro tremty dar bent 12 me
tų. Onai Šukienei pagaliau pavyko gauti 
leidimą išvykti pas vyrą ir vaikus, kurie 
gyveno Kanadoje.

Kun. J. Vailokaitis, matomai, dėka sa
vo jaunystėje draugystės su Vincu Kapsu
ku (mirusiu 1935 m.) ir neatsižvelgiant l 
savo „kapitalistinę“ praeitį, Sibiro tremty
je išbuvo tik trejus metus. Mirė Pa'štuvo- 
je 1953 m. rugpjūčio 5 d.

Jono Sako knygoje mažokai parašyta 
apie kun. Jono Vailokaičio bene sėkmin
giausią įmonę — „Palemono“ plytinę, ku
ri buvo pastatyta 1922-1924 metais. Tai 
buvo pirma Lietuvoje moderniška plytinė, 
veikianti iki šių dienų. Prie plytinės per 
eilę metų įsikūrė gyvenvietė, gavusi Pa
lemono vardą, kuri dabar yra prijungta 
prie Kauno miesto.

Palemono geležinkelio stotis atsirado 
pirmojo pasaulinio karo metu, kada vokie
čiai pastatė nuo tos vietos geležinkelio ša
ką ‘į Gaižūnus, tuo būdu sujungdami Kau
ną tiesioginiu keliu su Šiauliais. Stotis bu
vo pavadinta vokiečių generolo vardu. 
Lietuviai tą vardą pakeitė į Palemoną. 
1922 metais parceliuojant Veriovkino 
dvarą, kurio žemė ribojosi su geležinkeliu, 
kun. J. Vailokaitis nusipirko apie 40 ha. 
sklypą, kuriame inžinieriai rado molio, 
tinkamo plytų gamybai. Plytų fabriką su
projektavo vokiečių inžinieriai pagal pa
skutinį technikos žodį. Fabrikui vado
vauti buvo pakviestas inž. Vladas Geiga, 
išėjęs mokslus Petrapilio kalnų institute.

„Palemono“ plytinės gaminiai buvo ga
benami į Kauną ir kitus miestus, kur vyko 
daug pokarinių statybų. Apie 1928 metus 
iš „Palemono“ plytų buvo pastatytas gele
žinkelio stoties pastatas ir vėliau — dau
giau gyvenamųjų namų bei mokykla Pa
lemono gyvenvietėje. Tuo būdu atsirado 
nauja gyvenvietė, kurios pradininku ga
lima laikyti kun. Juozą Vailokaitį. Jis čia 
mėgdavo lankytis ir, po įtempto darbo 
mieste, poilsiauti.

J.V.

naujų santykių normuojančių aktų“.
Lietuva ir Lenkija, naujais aktais 

sunormavusios santykius, susilaukė 
gerų vaisių: 1410 m. Tanenbergo lau
kuose sutriuškino kryžiuočių galybę. 
Vargu ar paskirai Lietuva ar Lenkija 
veikdamos būtų susilaukusios tokio 
laimėjimo. Be abejo, prie tokio glau
daus dviejų valstybių bendradarbiavi
mo žymiai prisidėjo, kad kiekvienoje 
iš jų priešakyje stovėjo lietuviai valdo
vai, kilę iš tos pačios Gediminaičių 
dinastijos, artimi giminaičiai — pus
broliai. Tuos gerus santykius stengėsi 
sudrumsti ir kryžiuočių ordinas ir im
peratorius Zigmantas. Nors Tanenber
go laukuose buvo suduotas didelis 
smūgis ordino galybei, tačiau nemirti
nas. Abiejų valstybių bendradarbiavi
mas buvo reikalingas ir toliau. Vytau
tas dar nebuvo išsprendęs patenkina
mai žemaičių klausimo, (Po Tanen
bergo mūšio Torno taika ordinas že
maičių išsižadėjo tik ligi Vytauto ir 
Jogailos galvos. Jiems mirus tas kraš
tas turėjo tekti ordinui), nei pasiekęs 
vakaruose natūralių Lietuvos sienų — 
Nemuno vagos. Dar labiau gerų santy
kių ir bendradarbiavimo su Lietuva 
buvo reikalinga Lenkija, kuriai 1413 
m. grėsė naujas karas su ordinu. To
dėl ne kam kitam, kaip tik Lenkijai 
šiuo metu ypač rūpėjo dar labiau susi
artinti su Lietuva. Dėka jos pastangų 
ir buvo sudaryti nauji Lietuvos Lenki
jos santykius normuoją aktai. Tai aiš
kiai pabrėžiama ir Jogailos su Vytau
tu duoto akto įvade. Esą, valstybių 
sujungimas pakartotinai daromas ap
saugoti Lietuvos žemėms nuo kryžiuo
čių ordino ir jų sąjungininkų, šalia už
sienių politikos interesų, skatinusių 
sudaryti 1413 m. aktus, atsirado ir ki
tas interesas — socialinis. 1387 m. Jo
gaila davė mūsų bajorijai pirmąją pri
vilegiją. Tąja privilegija mūsų bajori
ja nebuvo gavusi plačių lenkų bajorų 
teisių. Juo toliau, juo labiau mūsų ba
jorija troško susilyginti su lenkų ba-

EI, DIENOS MANO KLAPATŲ...
(225-OS1OMS A. STRAZDO GIMIMO METINĖMS)

„Obelių dekanate, prie susibėgimo kelių 
į Rokiškį ir Dusetas, įvažiuojant ,'į Kama
jus, po kairei matyti galima senus kapus 
neaptvertus, kuriuose stovi iš laukinio ak
mens iškaltas, kerpėmis apaugęs pamin
klas, į šoną pakrypęs, su užrašu „Autoro- 
wi pulkim unt kielu“ — taip prieš šimt
metį rašė žymaus lietuvių poeto A. Straz
do biografas Katelė.

Savaime kyla klausimas, koks turėjo 
būti žmogus, gulintis šiame kukliame ka
pe, tačiau savo paprastais žodžiais taip 
taikliai atitikęs liaudies skonį, lūkesčius, 
jog iki šių dienų pasilikęs gyvas skambio
je giesmėje, nuoširdžiuose eilėraščiuose.

Antanas Strazdas žmonėse paliko mitą, 
neribotą kūrybine plotme, davusią gausy
bę anekdotų, būtų ir nebūtų įvykių. Intri
guoja klausimas, koks iš tiesų buvo šis 
nepaprastas žmogus, nepralenkiamas ju
moristas, keistuolis, cinikas, o gal ir fata
listas. Tą neribotą liaudiškąjį mitą apie 
įžymų XIX a. pirmosios pusės poetą vis 
labiau konkretizuoja archyviniai duome
nys. Vadovaujantis L. Jucevičiaus, J. Ka
telės, karo bei pokario metais rasta, V. 
Vanago mongrafijoje apibendrinta medžia
ga galime susidaryti gan tikslų ir įtikina
mą poeto vaizdą.

Poeto išvaizdą V. Mykolaitis-Putinas, 
remdamasis žmonių pasakojimais bei E. 
M. Remerio paveikslu, apibūdino taip: 
„Susikaupęs, trumpą sutana, ilgaauliais 
geltonais batais, vienplaukis, pasirams
čiuodamas lazda, štai kretena jis keliu, 
rankoj laikydamas raudona skarelę, kokią 
paprastai vartoja tabokiai. Pailgas veidas, 
ilga didelė nosis, atsikišęs seniai neskus
tas smakras rusvai raudonos spalvos, at
kariai pakrypusios lūpos ir siaurai pri
merktos akys visai jo fizionomijai duoda 
kažko įspėjančiai atkaklaus“.

Galbūt tą atkaklumo žymę poetui veide 
įrėžė nepaprasti gyvenimo vingiai, prieš
taringas likimas, nuolatinė kova su juo.

Jonas Sakas-Sakevičius, Kunigas Juozas 
Vailokaitis. Išleido Popiežiaus Leono XIII 
Literatūrinis Fondas, spaudė „Draugo“ 
spaustuvė Čikagoje, 1985 m. Tiražas 500 
egz., 280 psl. įrišta kietais viršeliais, kai
na 8 dol.

jorija. Nujausdami tuos mūsų bajorų 
norus, trokšdami dar labiau susiartin
ti su Lietuva, lenkai stengėsi pasinau
doti ir mūsų bajorijos siekimais.

Ankstyvesniais aktais buvo stengia
masi nustatyti abiejų valstybių santy
kiavimo normas, o 1413 m. aktai šiam
reikalui nieko nauja nepateikia. Bet 
šie aktai tolimesniam Lietuvos valsty
bės likimui buvo svarbesni už Krėvės 
aktą. „Dabar visiškai nekuriant naujos 
jungtinės valstybės koncepcijos, buvo 
padėta pamatai dviejų skirtingu valsty
bių organizmų sutapatybinimui bei so
cialinės struktūros suvienodinimui. O 
tai ir įstatė valstybinį Lietuvos gyveni
mą ir aukštesnįjį jos visuomenės 
sluoksnį į vėžes, kurios pagaliau prive
dė prie visiškos kultūrinės, socialinės, 
pagaliau ir valstybinės santvarkos skir 
tumų niveliacijos ir susiliejimo, kurio 
galutiniais etapais reikia laikyti XVI 
— XVII — XVIII amžiaus“.

Nauju 1413 m. susitarimu norėta 
pademonstruoti prieš ordino diploma
tinį ir ruošiamą ginklų karą gerais 
Lietuvos ir Lenkijos santykiais. Norė
ta parodyti karingam ordino magistrui 
ir imperatoriui Zigmantui, kad jų pas
tangos perskirti dvi valstybes esančios 
nesėkmingos ir kad konflikto atveju 
jiems teks su jomis abiem kariauti. Tai 
viena. Antra, tais aktais užakcentuo
jant, kad Lietuva esanti katalikiškos 
Lenkų karalystės dalis, ir drauge pra- 
plečiant katalikų Bažnyčios ir katali
kų teises Lietuvoje, norėta užkirsti ke
lią ordino propagandai Romoje ir Va
karų Europoj, kad Lietuva esanti pa
goniškas kraštas.

Nauji susitarimai buvo padaryti 
1413 m. Horodlėje, kur buvo suvažia
vę Jogaila su Vytautu ir abiejų valsty
bių bajorai, čia buvo išduoti trys ak
tai: vienas bendras abiejų valdovų ir 
po atskirą aktą išdavė Lietuvos ir Len
kijos ponai.

Bendrame akte Jogailos vardu sa
koma, jog jis, norėdamas garantuoti 
didesnį Lietuvos žemių saugumą nuo 
ordino ir kitų priešų užpuolimų, pasi
naudodamas savo tėvoniška teise, iš 
naujo sujungęs jas visas (Lietuvos že
mes) su Lenkija. Lietuvos luomai įpa
reigojami neremti jokių Lenkijos prie
šų, juos drauge laikyti ir Lietuvos 
priešais. Toliau pažadama, kad Lietu

O gal tie žmonės, tarp kurių gyvendamas, 
poetas nesusilaukė nei meilės, nei užtari
mo, nes rašė lietuvių kalba, šia kalba, po
nų užmiršta ir paniekinta, kalbėję tik pa
prasti valstiečiai, todėl jiems poetas ir liko 
ištikimas visą gyvenimą.

Antanas Strazdas, liaudyje vadinamas 
Strazdeliu, oficialiuose dokumentuose fi
gūruoja kaip Antoni Drozdowski. Naujau
sieji duomenys liudija, jog gimė poetas 
baudžiauninkų šeimoje 1760 m. (anksčiau 
buvo pateikiama 1763 metų data) Kriau- 
nių apylinkėje, Astravo kaime, dabar va
dinamu Margėnais, priklausančiam Ro
kiškio rajonui.

Apie pirmuosius, Strazdo asmenybę for
muojančius faktorius — šeimą, kaimą, 
nieko konkretaus nežinoma.

Kelias į mokslą galėjo vesti dviem bū
dais: per dvarą arba per vienuolyną. Vie- 
nuolynan patekę baudžiauninkų vaikai, 
dažniausiai pasilikdavo jame visam lai
kui arba eidavo į kunigų seminariją. Ma
noma, kad pastarąjį kelią išsirinko ir A. 
Strazdas. Pirmoji jo mokykla greičiausiai 
buvo Kražių jėzuitų kolegija. Tuo tarpu 
pats Strazdas tarnybinėje anketoje išvar
dijo net šešias savo mokymosi vietas: Kra
žius, šenbergą, Ilūkstę, Daugpilį, Polocką 
ir Vilnių. Galbūt iš tiesų poeto kelias į 
mokslą vedė per visas minėtąsias moky
klas. Tačiau apie daugumą jų archyvinių 
duomenų neatrasta. Manoma, kad viduri
nį išsilavinimą įsigijęs Kražiuose ir Ilūks- 
tėje, savo mokslą poetas tęsė Vilniuje, Vy
riausioje Lietuvos mokykloje, šis laikotar
pis, mokyklos aplinka A. Strazdo asmeny
bėje, jo estetinėse bei literatūrinėse pa
žiūrose paliko žymius pėdsakus. Toliau ke
tindamas stoti į kunigų seminariją, iš bau
džiavinės priklausomybės išsiveržęs, bet 
bajoru netapęs jaunuolis turėjo tokią vie
tą, kurioje atlaidžiau žiūrima į kandidatų 
kilmę. Todėl A. Strazdas, išvykęs iš Vil
niaus, teologinius mokslus baigė Varniuo
se, mat ši seminarija nereikalavo bajorys
tės įrodymų. Kunigiškuosius įšventinimus 
poetas priėmė iš vyskupo S. Giedraičio, 
gan liberalaus ir supasaulėjusio dvasinin
ko. Manoma, kad vyskupą ir A. Strazdą 
siejo artimesni ryšiai, galbūt materialinė 
parama, kuri poetui buvo reikalinga.

Baigęs kunigų seminariją, poetas kurį 
laiką dirbo Varniuose, vėliau persikėlė į

voje bus įvesta Lenkijoje esančios dig- 
nitorijos, senatorijos ir urėdai. Pir
miausia bus įvesta vaivados ir kašte
lionai Vilniuje ir Trakuose ir visur, 
kur tik bus reikalingi. Visos vietos 
bus duodamos iki gyvos galvos ir tik 
katalikams. Vytautui mirus Lietuvos 
bajorai negalės išsirinkti jokio kito 
didžiojo kunigaikščio, o tik tą, kurį 
paskirs karalius susitaręs su Lenkų ir 
Lietuvos bajorais. Jeigu mirtų Jogaila 
nepalikęs įpėdinių, tai Lenkų ponai ne
gali išsirinkti naujo karaliaus be Vy
tauto ir Lietuvos bajorų žinios. Viso
mis duodamomis laisvėmis galėsią 
naudotis tik tie Lietuvos bajorai, ku
rie yra apdovanoti lenkų bajorų her
bais ir yra katalikai. Pagaliau dar pri
dedama, kad Lietuvos ir Lenkijos ba
jorai galėsią suvažiuoti į bendrus sei
mus Liubline arba Parčove arba kito
se vietose, kur valdovams atrodysią pa
togiau. Aktas baigiamas išvardinimu 
47 Lietuvos bajorų, kuriuos Vytautas 
parinkęs su Jogailos žinia apdovano
ti lenkų herbais.

Lietuvos bajorai savo rašte sako, 
kad su Jogailos ir Vytauto, kaip savo 
valdovų, leidimu ir pritarimu jie gavę 
iš lenkų ponų bajoriškumo ženklus — 
herbus; kad lenkams tarpininkaujant ir 
rūpinantis jie buvę savo valdovų ap
dovanoti privilegijomis ir kitokiomis 
malonėmis. Kadangi lenkai savo raštu 
pasižadėję jokiuose reikaluose jų ne
apleisti ir visada visomis išgalėmis 
remti prieš visus priešus, tai ir lietuviai 
pasižada niekad lenkų neapleisti ir vi
sada visomis išgalėmis juos remti, be 
jų žinios nepradėti su niekuo nei jokių 
kivirčų, nei karo, o taip pat visada lik
ti ištikimais savo valdovams, Jogailai 
ir Vytautui. Be to, jie pasižadą Vytau
tui mirus nerinkti sau jokio kito ku
nigaikščio, kaip tik tą kurį išrinks ir 
paskirs Jogaila ar jo įpėdiniai, lenkų 
karaliai. Jeigu mirtų Jogaila nepalikęs 
teisėtų įpėdinių, tai lenkai be Vytauto 
ir jo bajorų žinios negalį rinktis jokio 
kito karaliaus. Lenkai savo akte pa
reiškia, kad trokšdami broliškos meilės 
ir vienybės jie savo gimines sujungę su 
Lietuvos ponų ir bajorų šeimomis, ap
dovanotomis jų herbais.

Čia reikia pastebėti, kad lietuvių ir 
lenkų bajorai savo aktuose nė žodžiu 
neprisimena Lietuvos prijungimo prie 

Vilniaus dieceziją, Kupiškio ir Subačiaus 
parapijas. Nuo šio laikotarpio prasideda 
tikroji Strazdo odisėja, trukusi iki pat 
poeto gyvenimo pabaigos. Maždaug nuo 
1801 m. Strazdas tampa laisvu, tiktai pro
tarpiais, savo nuožiūra tarnybines parei
gas beatliekančiu kunigu. Gyveno poetas 
Skapiškyje, Šimonyse, Uogintuose, Karsa
kiškyje, nuolatos keliaudamas po kaimus, 
turgus, patarnaudamas vietiniams klebo
nams. Karsakiškyje įvyko pirmasis Straz
do konfliktas su bajoru Petrasevskiu. Ta 
pačia proga bažnytinė valdžia poetą ap
kaltino „valkiojimusi, išpažinčių klausy
mu be aprobatos, vaidais“. Tolimesnis 
Strazdo gyvenimo kelias vedė per Dilius, 
Pandėlį, Pupiškį, Šimonis. Pastaroje vie
toje jis, išsinuomojęs miško dykynę, pra
dėjo žemdirbe gyvenimą. Čia kurį laiką 
gyveno nieko nekliudomas, todėl bene in
tensyviausiai atsidėjo literatūrai, paskir
damas jai, kaip pats sakėsi, visą nuo dar
bų atliekamą laiką. Literatūra jį ramino, 
mokė artimo meilės, taip reikalingos ne
suprastam poetui ir kunigui. Pats sakęs 
jog literatūra jam saldinanti gyvenimo 
kartumus šioje ašarų pakalnėje.

Tačiau netrukus Strazdas atkreipė ap
linkinių gyventojų dėmesį. Vabalninku 
klebonas apskundė, jog A. Strazdas „ne
norįs būti nei vikaru, nei kapelionu, tu
rįs miško dykvietę, pjaunąs ir pardavi
nėjęs lentas, slapta laikąs šeimininkę ir 
auginąs kelis vaikus... einą gandai, kad 
neskaitąs net brevijoriaus“.

Tuo būdu prasidėjo A. Strazdo tikrai 
klajūniškas gyvenimas, slapstymasis nuo 
dvasinės vyresnybės. Toliau rimtus nema
lonumus poetui užtraukė jo paties para
šytas eilėraštis „Pagrabas Palšio“, šiuo 
kūriniu pasijuto įžeisti evangelikai, todėl 
iškėlė ilgai besitęsiančią ir daugelį nuo
skaudų poetui atnešusią bylą. Galutinis 
nuosprendis buvo griežtas: eilėraščio „Pa
grabas Palšio“ autorių nubaudė trijų die
nų rekolekcijomis, spaustuvę, išleidusią 
knygutę — pinigine bauda, o pačią kny
gutę — „inkvizicijos laužo“ bausme. Tai
gi, pirmasis S. Strazdo eil. rinkinys „Gies
mės svietiškos ir šventos“ buvo viešai pa
smerktas, konfiskuojamas ir naikinamas.

Dar nesibaigus šiai bylai, išėjo poetui 
įsakymas gauti bažnytines pareigas ir re-
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Lenkijos, kas ypač užakcentuojama 
abiejų valdovų akte. Ir mūsų ir lenkų 
bajorai kalba tik apie abipusę paramą 
ir bendrą užsienio politiką. Mūsų rei
kalui iš visų tų aktų svarbūs tik tie 
nuostatai, kurie paliečia Lietuvos val
stybės savarankiškumą. Reikia kons
tatuoti, kad 1413 m. aktai naujų dvie
jų valstybių sugyvenimo normų ne
pateikia. Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio valdžia pasilieka kokia buvusi, tik 
ji prailginama visiems laikams. 1401 
m. aktai numatė atskirą Lietuvos val
dovą tik iki Vytauto gyvos galvos, o 
jam mirus turėjo didžioji kunigaikš
tystė atitekti Lenkų karaliui Jogailai 
ir jo įpėdiniams. Dabar apie Lietuvos 
grįžimą Lenkų karaliams jau nebeuž- 
simenama. Didž. Lietuvos kunigaikš
tystė ir Vytautui mirus pasilieka sava
rankiška valstybė su atskiru didžiuoju 
kunigaikščiu. Lenkų karaliai laikomi 
Lietuvos valdovais greta didžiojo ku
nigaikščio. „Valstybių santykių sunor- 
mavimo požiūriu 1413 m. aktai dau
giau nieko nauja neduoda. Tuo būdu 
jie yra tik dar vienas ir paskutinis Lie
tuvos nuo Lenkų karaliaus apsipalai- 
davimo etapas. Tuo pačiu ji tolsta ir 
nuo visos Lenkijos. 1401 m. Lietuvos 
įjungimas buvo atidėtas, o dabar vi
sai atmetamas. Žiūrint formaliai, šė
pa ratinės Lietuvos pastangos dabar 
laimi. Bet šiam atstatytam Lietuvos 
savarankiškumui griauti ir palaikyti iš
vidiniam linkimui prie Lenkijos dabar 
įvedami kiti pradai. Jie pasireiškė žy
miai vėliau, bet davė puikių vaisių. 
Tai buvo pradžia Lietuvos valstybi
nės organizacijos bei socialinės struk
tūros priartinimo prie tokios pat san
tvarkos Lenkijoj.“ Tam tikslui Lietu
vos valstybė turėjo būti viduje peror
ganizuota Lenkijos pavyzdžiu, įvedant 
vaivadijas ir kaštelionijas, o Lietuvos 
bajorai surišti su Lenkijos bajorais gi
minystės ryšiais, apdovanojant pir
muosius antrųjų herbais. Bajorai, turį 
tą patį herbą, skaitėsi giminėmis. To
kios jau buvo anų laikų bajoriškosios 
visuomenės tradicijos. Vadinas, len
kams nepavykus iš viršaus sugriauti 
Lietuvos savarankiškumo, jie pasiryžo 
jį sugriauti iš vidaus.

(Bus daugiau)
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Didžiausias eksperimentas istorijoj
Tokia antrašte buvęs V. Vokietijos kan

cleris H. Schmidtas savaitraštyje „Die 
Zeit“ parašė ilgesnį straipsnį apie Kinijos 
politiką. Jis keletą kartų lankėsi Kinijoje 
ir susitiko su jos žymiausiais veikėjais. 
Pagrindinė straipsnio mintis šitokia: ko
munistinė Kinija lėtais žingsniais siekia 
tapti trečia pasaulio galia, tačiau JAV- 
joms ir Sov. Sąjungai dar ilgai ji nebus 
varžovė.

Straipsnio pradžioje Schmidtas užsime
na 1975 m. savo vizitą Pekine, kurio metu 
turėjo ilgesnius pasikalbėjimus su Mao 
ir Deng Xiaopingu. Jie mėgino jam įro
dyti, kad rusai išprovokuos Trečiąjį pa
saulinį karą. Kanclerio nuomonė buvo ta, 
kad Rusija nedrįs to daryti, jei Vakarai 
ir Kinija bus kariniai pasiruošusios.

1984 m., antrojo vizito metu, Schmidtas 
vėl susitiko su Dengu, kuris tada pripaži
no, kad kanclerio 1975 metų prognozė bu
vo teisinga. Straipsnyje autorius klausia, 
ar ta prognozė galios ir ateityje?
Jo nuomone, komunistinė Kinija nori ma

tyti stiprią ir vieningą Vakarų Europą. 
Savo ruožtu, Europa patenkinta, kad Ki
nija atskilo nuo Sovietinės imperijos blo
ko. Prezidetas Niksonas buvo pirmasis, ku 
ris padarė savo išvadas ir susitaikė su 
komunistine Kinija. Nuo tada prasidėjo 
antrosios didumu komunistinės valstybės 
iškilimas į pasaulinės galios valstybę, nors 
tai vyksta pamažu. Manoma, kad laikui 
bėgant susidarys šių trijų galingų valsty
bių trikampis.

Ar pasiseks Kinijai ekonominiai išsivys
tyti? Ar pasitikėjimas ir stabilumas pa
keis revoliucinius nuotykius?

Kinijos vystymasis kiniečių sąmonėje 
yra svarbi užduotis, bet taip pat ir kiek 
stebinanti. Nuolatinė pažanga vyks ir to
liau, jei kraštas bus taikos stovy. Jeigu: 
1. ekonomika bus daugiau decentralizuota 
ir asmeniška iniciatyva ves prie gerų rezul 
tatų; 2. vadovybei pavyks vidaus politiko
je tas reformas išlaikyti; 3. pasiseks iki 
šio šimtmečio pabaigos keturgubai padi
dinti ekonominį našumą ir apginti j'į nuo 
užsienio varžovų; 4. komunizmas Kinijo
je priimtų tokias formas, kurios atitiktų 
krašto kultūros istorinėms tradicijoms.

Aprašydamas 1975 metų įvykius, Sch
midtas klausia, ar kultūrinės revoliucijos 
metu Kinijos gyventojai buvo užmiršę sa
vo daugiau kaip 2000 metų seną kultūrą? 
Žinoma, tai negalėjo būti — žmonės turė
jo užsimaskuoti ir nerodyti tikrųjų savo 
jausmų. Mėginimas tos revoliucijos metu 
Kinijoje sukurti naują žmogų, privedė 
prie to, kad žmoniškumas buvo visiškai 
prarastas. Mao pasisekė įvesti lygybę, bet 
visi Kinijos gyventojai buvo nuskurdinti.

A. STRAZDO GIMIMO SUKAKTIS
{Atkelta

guliariai jas eiti. Tačiau tokia perspekty
va visiškai prieštaravo Strazdo jau įpras
tam gyvenimo būdui. Todėl, ignoruodamas 
šiuos įsakymus ir toliau pripuolamai eida
mas kunigystę, Strazdas apsistojo nuosa
voje Kamajuose nusipirktoje troboje. Lais
vas nuo dvasininko pareigų, beveik nepa
valdus dvasinei vyriausybei, poetas čia 
pragyveno aštuonerius metus.

Ypač dramatiški buvo penkeri paskuti
nieji poeto gyvenimo metai. Dėl priešiškų 
santykių su bajorija, vyriausybe, dėl ne
įprasto gyvenimo būdo Obelių dekano ra
portas nurodė: „Strazdą reikia kad ir su 
policijos pagalba tuojau paimti ir patal
pinti saugion vieton, kur jis būtų uolia: 
sergimas ir išlaikomas jo turto sąskaiton“ 
Ta saugia vieta, perauklėjančia poetą, ta 
po Pažaislio vienuolynas. Savaime supran 
tama, kaip šis poslinkis įžeidė ir pažemin 
senyvą poetą.

Vežamas tremties vieton, poetas su šir- 
gėla skundėsi: „Su didžiausiu nusižemin 
mu paklusnus vyresnybei, suvargintas ke
turiasdešimties... savo pašaukimo darbuo
tės, nesijaučiąs kaip nors nusižengęs, be 
tardymo ir nuosprendžio, artimesnės mir
čiai kaip gyvenimui — šaukiuos j dangų 
keršto...“. Savo skundą Strazdas pasirašė 
labai įdomiai: „literatūros lietuvių kalba 
narys“, -tuo būdu turbūt norėdamas pa
brėžti tai, ką laikė savo gyvenime ir vei
kloje reikšmingiausiu.

Tačiau nieks neatsižvelgė į nuolatines 
poeto apeliacijas ir prašymus. Būdamas 
Pažaislyje, Strazdas liko suspenduotas 
nuo mišių laikymo, išpažinčių klausymo 
ir kitų dvasinių patarnavimų atlikinėjimo. 
Poetas turėjo prisitaikyti griežtų vienuoly
no taisyklių, visą laiką skirti maldai ir 
atgailai, atsisakyti bet kokių asmeninių 
ryšių, tuo būdu rūpintis kūno bei sielos 
sveikata. Nesulaukęs niekieno pagalbos, 
poetas pabėgo iš Pažaislio ir neaiškiu bū
du pasiekė Kamajus.

Paskutiniuosius gyvenimo metus poetas 
praleido dideliame skurde, be namų, ar- 

Šiandieniniai vadovai skatina didesnio už
darbio ir pelno faktorius. Tuo spartina 
gamybą ir darbo našumą.

Kinija turi išmaitinti vieną penktadalį 
visos žemės gyventojų, bet teturi tik 7 
proc. žemdirbystei tinkamos žemės. Dėl 
gyventojų skaičiaus augimo (dabar Kini
joje yra 1 milijardas žmonių), o taip pat 
dėl naujų miestų atsiradimo, dirbamos že
mės plotas vis mažėja. Todėl stengiamasi 
drastiškai mažinti kūdikių gimimo skai
čių. Manoma, kad sekančio šimtmečio 
pradžioje Kinijos gyventojų skaičius 
priartės prie pusantro milijardo.

Politikai Xiaoping ir Zhao Ziyang šian
dien vykdo reformas. Jie nori, kad komu
nistinė santvarka Kinijoe atsinaujintų ir 
sustiprėtų. Pasak autoriaus, šitos refor
mos neįves nei privatinės nuosvybės, nei 
sumažins komunistų partijos galios. Taip 
pat nebus įvesta pluralistinė demokratija, 
susijusi su jai būdingomis laisvėmis. Re
formomis norima pasiekti dogmatiškos 
partijos despotizmo panaikinimo, teisės ir 
'įstatymų reikšmės sustiprinimo. Kinijoje 
atsisakoma ne nuo viso Markso mokslo. 
1981 m. Kinijos komunistų partijos kon
gresas užbaigė 1949 m. revoliucijos įvai
rių fazių plėtojimąsi. Eksperimentai ūkio 
politikoje vyksta labiausiai dėl to, kad 
Marksas šioje srityje nesukūrė galiojančių 
receptų.
Deng Xiaoping ir jo artimieji bendradar

biai partijoje ir vyriausybėje Hu Yaobang 
ir Zhao Ziyang yra reformų ir pragmatiz
mo šalininkai. Teigiama, kad dauguma 
politbiure ir centraliniame komitete taip 
pat pasisakanti už reformas. Min. pirmi
ninkas Zhao Ziyang yra pagrindinis jų 
šalininkas. Straipsnio autoriui jis maž
daug taip pareiškė: „Mes norim mūsų val
stybei atverti duris į užsienio rinką, bet 
mes norim taip pat išvengti ir tų klaidų, 
kurias padarė kitos besivystančios šalys. 
Daugelis besivystančių šalių paėmė iš 
užsienio didelius kreditus pramonei vysty
ti ir tikėjosi, eksportuojant produktus, 
įsigytus kreditus atmokėti. Dabar tokios 
valstybės yra sunkumuose. Kinija skolina
si kreditus iš užsienio tik tam, kad savo 
šalies resursus padarytų prieinamus vie
tinei pramonei. Kinija, imdama kreditus 
iš užsienio, laikosi saiko. Prekių importas 
ir eksportas turi būti lygsvaroje“. H. Sch
midtas teigia, kad jį šitas vyras labai im
ponavo, nes turėjo tokią objektyvią nuo
monę. šita naujoji ūkio reforma yra mil
žiniškas uždavinys visai šaliai. Savo su
dėtingumu ji pralenktų Ludwigo Erhardo 
nuopelnus, kuris 1948 m. Madšalo plano 
pagalba V. Vokietijoje, padidėjus prekių 
pasiūlai ir monetariniam paklausos ap-
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timųjų, pasikliovęs likimo valia. Nedidelis 
turtas buvo sulicituotas prieš išvykstant 
į Pažaislį, o bažnytinėmis pareigomis 
Strazdas duonos pelnytis negalėjo dėl su
spendavimo, todėl liko vienintelis kelias 
— išmalda. Taip ir neradęs pastovaus 
kampo, siųstomas iš parapijos ‘į parapiją, 
sunkiai pergyvendamas savo likimą, poe
tas mirė 1833 metais Kamajuose.

Strazdas buvo palaidotas ne įprastoje 
vietoje, bet tada dar naujose parapijinėse 
kapinėse. Galbūt tokiu būdu norėta dar 
kartą nubausti ir pažeminti šį neįprastą 
žmogų. O gal, kaip rašo J. Petrulis, „jis 
pats, visą gyvenimą išgyvenęs su bau
džiauninkais, ir miręs ,bėgo‘ nuo tų, su ku 
riais gyvas būdamas, nesusigiedojo, gal jis 
pats prašėsi palaidojamas greta vargšų 
mužikėlių, su kuriais vargą vargo, ku
riems dainas dainavo, giesmes giedojo“.

A. Strazdas buvo šviesaus, neeilinio pro
to žmogus, savo išsilavinimu pranokęs 
daugumą ano meto kunigų. Bažnyčioje 
visų dėmesį patraukdavo puikia iškalba, 
minčių aiškumu. Kaimiečių buvo mėgia
mas ir gerbiamas, dvarininkų — nesu
prastas ir neįvertintas. Poetas visą gyve
nimą buvo susijęs su lietuviška aplinka, 
vienas pirmųjų į skaitytoją prabilo gimtą
ja kalba. Smerkdamas tuos, kurie savo 
tautos ir krašto atsižadėjo, rašė: 
Jie nemyli lietuvnykų, 
Prastų žmonių darbinykų, 
Chamais anuos jie vadina 
Ir mokestim apsunkina.

Ne tokiais jų tėvai buvo, 
Katrie dabar jau pražuvo, 
Jie Lietuvos kraštą, kalbą mylėjo, 
Su žmonėm draugystę turėjo.
Paprastais, skambiais, liaudiškais eilė

raščiais poetas ruošė dirvą nacionalinei 
literatūrai bei tautiniam atgimimui. Visą 
gyvenimą nuoširdžiai tarnavo savo vals
tietiškai, užguitai, gyvenančiai priešaušrį 
tautai.

A. Pakuckienė
(„Aušra" Nr. 1 1985) 

ribojimui, susijusiam su DM valiutos re
forma, apsisprendė prasilaužti iš ribojamo 
ūkio į laisvąją ūkio konkurenciją. Žino
ma, įvykdyti šitą naująją reformą Kini
joje bus nelengva, kadangi jos pramonė 
žemame lygyje. Kas liečia šitas ekonomi
nes .reformas krašto gyventojų skaičių, 
tai yra iki šiol didžiausias eksperimentas 
žmonijos istorijoje. Klausiama, ar parti- 

| jos biurokratija provincijoje, miestuose ir 
įmonėse sutiks, kad būtų apkarpyta jos 
galia. Ar įmonių vadovai sugebės susigau
dyti naujojoj padėty ir atitinkamai susi
doroti su naujais nurodymais. Šitų refor
mų pasisekimas bus matomas anksčiau
siai po 10 metų.

Kuo sėkmingiau pasisektų naujasis re
formų kursas Pekine, tuo labiau jaustųsi 
Sovietų Sąjunga provokuojama. Sėkmin
ga ūkio reforma Kinijoje galėtų rasti pri
tarimą Rusijos priklausomose Rytų Euro
pos valstybėse. Maskva galėtų atsidurti 
nemalonioje padėtyje. Savo ruožtu Vaka
rai neturi jokio intereso, kad Maskva ir 
Pekinas per artimai susibičiuliautų ar net 
sudarytų pagalbos sutartį. Vakarai taip 
pat nėra suinteresuoti, kad tarp abiejų 
komunistinių valstybių kiltų karas, kuris 
turėtų nenumatomas pasekmes visai Azi
jai, Europai ir Amerikai.

Straipsnyje pabrėžiamas V. Europos 
vaidmuo technologiniame Kinijos išsivys
tyme. Abi pusės palaiko gerus ekonomi
nius ir politinius santykius. Teigiama, kad 
Japonija yra pirmasis Kinijos partneris. 
Pagaliau nurodoma, kad politiniai santy
kiai tarp Kinijos ir JAV, net po diploma
tinių ryšių užmezgimo, vis dar esą kom
plikuoti, nes jie apriboti įvairių ideologi
nių kliūčių: čiang-Kaišeko pralaimėjimas 
prieš Mao, Pietų Vietnamo pralaimėjimas 
priėš Šiaurės Vietnamą ir JAV keturių 
dešimtmečių politika Taiwano atžvilgiu. 
Straipsnio pabaigoje teigiamai apibūdina
ma Dengo asmenybė.
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SAVAITGALIO PABIROS
ABEJOTINA, AR TAI 

PROGRESAS
Minios žmonių susirenka įvairiomis 

progomis: stebėti sporto varžybų, at
švęsti kokį festivalį ar šventę. Kai mi
nia išsiskirsto, tai lieka krūvos šiukš
lių, o tos šiukšlės, tai gražiausi, puoš
niausi moderniški įpakavimai: plast
masiniai krepšeliai, maišeliai, dėžutės, 
popieriniai krepšeliai su prašmatniais 
plėšiniais, skardinės nuo alaus ir ki
tokių gėrimų, tušti vyno buteliai. Visa 
tai matuojama tonomis ir vadinama 
vienu žodžiu — šiukšlės. Bet pasižiū
rėjus iš arčiau, tai brangus popierius ir 
kartonas, aliuminis ir celofanas, polie
tilenas ir putų plastas, variu ar alavu 
dengtos skardinės konservų dėžutės. 
Yra susidariusi tokia nuomonė, kad 
pagal įpakavimui sunaudojamų me
džiagų kiekį nustatomas valstybės pro
greso ir gyvenimo lygis. Ar tai tikrai 
taip?

Dažnai tie įpakavimai būna tokios 
sudėtingos konstrukcijos, kad išpa
kuojant prekę tenka daug triūso įdėti. 
Bet tai dar ne viskas. Yra faktų, kad 
kai kurios medžiagos, naudojamos 
maistui įpakuoti, užteršia maistą nuo
dingomis ar kenksmingomis medžia
gomis. Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad 
lydmetalis, naudojamas konservų dė
žutėms užlituoti, užteršia konservus 
nuodingu švinu. Daugelyje įpakavimų 
maistas labai sugenda, pakeičia spal
vą arba skonį, todėl gamintojai sten
giasi pridėti galybę konservuojančių 

• medžiagų. Kas gali pilnai garantuoti, 
kad tos konservuojančios cheminės 
medžiagos nekenksmingos? O kiek ne
švarumų, maistui netinkamų produk
tų sunaudoja maisto pramonė? Tai, 
antra vertus, yra neišvengiama, nes kas 
gali atrinkti vartojimui netinkamus, 
sakysim, pomidorus, jei jų per dieną 
sunaudojama iki tūkstančių tonų.

Labai dažnai smulkios prekės įpa
kuojamos didelių formatų įpakavimu 
tik tam, kad pirkėjams būtų sunkiau 
tokias smulkias prekes pavogti. Nusi
pirkus, ta pati prekė dar kartą suvy
niojama tik tam, kad būtų aišku, jog 
pirkėjas ją tikrai nusipirko, o ne pavo
gė-

Bet pagrindinė problema yra visai 
kita.

Visų pirma daugelis įpakavimų pa
gaminta iš tokių medžiagų, kurios pa
čios nesunyksta gamtoje, pavyzdžiui, 
polietileno maišelis gali išgulėti šimt
mečius ir nesuirti, priešingai, nei žolė, 
nei augalai neauga po juo. Pagaliau, 
jei valstybė gali sau leisti kelis kartus

KRONIKA GYVA!
Sunku šiandien suvokti, kaip dabar

tinėmis sąlygomis „LKB Kronika“ ga
li egzistuoti. Anais Lietuvos Atgimimo 
laikais negalėjo ilgai išsilaikyti tokie 
laikraščiai, kaip „Aušra“, „Varpas“ ir 
daugelis kitų net turėdami geresnes 
veiklos sąlygas. O „Kronika“ gyva! 
Jau dvylika metų ji šventai vykdo savo 
pareigą, nežiūrint, kad prieš skelbia
mą tiesos žodį stoja visas tamsos pa
saulis su savo ištikimaisiais pagalbinin
kais: melu, šmeižtu, klasta, išdavyste, 
prievarta. Tačiau ji gyva, nes joje kal
ba pati tikinčioji liaudis, pati paniekin
toji tauta, nes „vox populi — vox 
Dei“, nes.....Galybių Viešpats mus gi
na, mus Visagalis Dievas globoja...“ 

šiandien visiems turi būti aišku, kad 
kova su Kristaus Bažnyčia yra pasmer 
kta žlugimui. Istorija pateikia šimtus 
pavyzdžių, kai patys aršiausi tikėjimo 
priešininkai prisipažino nugalėtais. 
Romos imperatoriaus žodžiai „Ga
lilėjieti, Tu mane nugalėjai“ tiktų ir da
bartiniams kovos su religija skatinto- 
jams.

Tačiau, kaip rodo faktai, kova su 
Bažnyčia ne tik nesilpnėja, bet įgauna 
vis platesnį užmojį. Vadovaujantys 
partijos veikėjai apie tai užsimena be
veik kiekvienoje savo kalboje. Jie į 
kovą su religija stengiasi įjungti ir 
plačiąją visuomenę, o ypač inteligenti
ją-

1984 m. II.3 Vilniuje įvykusiame 
Lietuvos kūrybinės inteligentijos ple
nume LKP CK sekretorius L. šepetys 
kalbėjo; „...kovoje prieš buržuazinę 
propagandą, prieš religinį ekstremiz
mą... visur norėtume matyti ir labiau 
sutelktas bei aktyvias kūrybinės inte
ligentijos gretas“. Matyt, juodi ir ne
švarūs darbai, doriausių Lietuvos vai
kų (B. Gajausko, V. Petkaus, A. Ter
lecko, J. Sasnausko, V. Skuodžio, P. 
Pečeliūno, G. Iešmanto, J. Bieliaus- 

įpakuoti tą pačią prekę, sunaudojant 
tonas vertingų medžiagų, tai kam dėl 
to galvą skauda, bet kaip atsikratyti tų 
šiukšlių, kurios kaupiasi parkuose, ga
tvėse, metro, namuose? Jų apdoroji
mui reikalinga atskira pramonės šaka. 
Labai dažnai tų šiukšlių apdorojimas 
kainuoja daug brangiau negu įpakavi
mų pagaminimas. Didžiuliai žemės 
plotai užmiesčiuose paverčiami šiukš
lynais, deginant plastmasinius gami
nius užteršiama atmosfera nuodingo
mis dujomis, šiukšlės teršia ežerus, 
upes, pajūrius. Kai kuriose šalyse ši
to nėra, nes visuomenė ir vyriausybės 
galvoja kitaip: ar gražus įpakavimas 
yra progresas, ar savęs naikinimas?

PLAUČIAMS...

Jaunas vyras ieškojo darbo senienų 
krautuvėje.

Krautuvės vedėjas pakėlė nuo že
mės pasitaikiusį degtuką ir paklausė:

— Kas tai?
Nė sekundės nelaukęs, jaunuolis at

sakė:
— Tai Napoleono dantų krapštu

kas!
— Labai gerai! Pradėk darbą ry

toj, — paspaudė ranką šeimininkas.
* •

Laikraščio korespondentas klausia 
šimto metų senuko:

— Kaip jums dabar atrodo šių lai
kų moderni moteris?

— Negaliu į šį klausimą atsakyti. 
Prieš dvejus melus nustojau apie jas 
galvoti.

* •
Buvusi Izraelio garsioji min. pirmi

ninkė Goldą Meir kartą paklausė sa
vo kolegų:
— Biblija sako, kad Mozė keliavo po 

dykumas keturiasdešimt metų, kol sura 
do mums namus. Pasakykit man, nes 
aš negaliu suprasti, kodėl jis pasirin
ko tokią ginčytiną vietą?

* •
Policininkas sustabdė automobilistą:
— Tamstos mašinos užpakalinės 

šviesos neveikia...
Žmogus kaip įgeltas šoko iš ma

šinos.
Pamatęs tokį išsigandusį šoferį, po

licininkas bandė raminti:
— Nurimk tamsta, čia nieko ypa

tingo, nusikaltimas gana smulkus...
—• Tamstai nieko, bet aš pamečiau 

karavaną, kuriame mano žmona ir ke
turi vaikai! 

kienės, Kun. A. Svarinsko, Kun. S. 
Tamkevičiaus ir kt.) pasmerkimas ir 
kančios per daug slegia valdančiųjų 
sąžines. Jie, kaip ir Pilotas, bijo isto
rijos teismo. Todėl stengiasi įrodyti, 
kad ne jie vieni sutepti, kad jų nešva
rioms užmačioms ir darbams pritarė 
ir daugelis inteligentijos atstovų. Kū
rybiniai darbuotojai kviečiami daž
niau pasisakyti per spaudą, radiją, te
leviziją, taip pat minint visus svarbius 
praeities kultūros įvykius. „Tik, — 
įspėja L. šepetys, — vertinant praei
ties kultūros reiškinius, reikėtų griež
čiau atrinkti kai kuriuos iš jų, moks
liškiau vertinti istorinius faktus, kad 
reakcingoji emigracinė spauda nepil
tų deguto“. (Po tokios „griežtesnės at
rankos“ ir „moksliškų įvertinimų“ ne
buvo oficialiai paminėti nei Vytauto, 
nei Kęstučio jubiliejai, buvo uždaromi 
kraštotyros-etnografijos bei blaivybės 
klubai).

Niekas niekada nepils „deguto“, 
jei patys istoriofalsifikatoriai ar „moks
linio“ ateizmo propaguotojai neklastor 
faktų ir nemaitins savų piliečių melu, 
šmeižtais ir neapykanta.

Įdomu, kaip suderins savo pozici
jas tarybinės propagandos šulai, L. Še
petys ir prof. J. Jurginis, kurių vienas 
lietuvių inteligentiją nuteikia kovai 
prieš religinę ideologiją, o kitas (žr. 
„Kauno tiesa“, 1984.11.23. J. Jurginio 
str. apie šv. Kazimierą) pagal tarybinį 
sąžinės laisvės įstatymą užtikrina, kad 
.....priklausantis ar nepriklausantis re
liginei bendruomenei žmogus gali būti 
mokslininkas, menininkas, poetas ar 
prozininkas, tarnautojas ar kultūros 
darbuotojas. Tai mato kiekvienas do
ras pilietis, kaip dievotas, taip ir bedie
vis. Įtikinėjimas čia nereikalingas“.

Iš tikrųjų, ką reiškia būti tikinčiu 
inteligentu, mato visi, išskyrus patį 
Jurginį. Sąžinės laisvės tikroviškumą 
gali paliudyti Šilalės raj. švietimo sky
riaus vedėjas Lileikis, Kauno 25-os 
vid. mokyklos direktorius Jančiaus
kas ir daugelis tikinčiųjų studentų bei 
tarnautojų.

Kokiais „mokslo“ kriterijais J. Jurgi 
nis remiasi rašydamas minėtoj „Kau
no tiesoj“, kad Katalikų Bažnyčia“ pa
skelbusi Kazimiero „šventumo jubi
liejaus“ minėjimą? Ne tik Lietuva, 
bet ir visas tikintis pasaulis žino, kad 
buvo švenčiamas 500 m. šv. Kazimie
ro mirties jubiliejus, o ne 430 metų 
nuo jo paskelbimo šventuoju. Visiems 
aišku, kad žmogaus šventumą liudija 
ne paskelbimo šventuoju faktas ar 
laikas, o pats pragyventas gyvenimas. 
Tad ko vertas toks šv. Kazimiero gy
venimo įvertinimas, kurį pateikė J. 
Jurginis; .....tas nelaimingas jaunuolis
džiovininkas tiek Lietuvai nusipelnė, 
kad beveik dvejus metus kvėpavo jos 
oru ir mito jos maistu; taigi nepadarė 
nei gera, nei bloga.“ Aišku, tokie „su- 
permoksliški“ išvedžiojimai J. Jurgi
niui garbės nedaro...

Tai tik kelios užuominos apie tas 
sąlygas, kuriose šiandien mums tenka 
ginti savo tautines ir religines vertybes, 
kuriose tenka dirbti ir'Jums, brangūs 
„Kronikos“ redaktoriai ir leidėjai. 
Bet tenebaido Jūsų niekas, nes su Ju
mis Tiesa, su Jumis mūsų maldos, su 
Jumis Dievas — mūsų prieglauda ir 
stiprybė!

G. žymėna

LATVIJOS K. KAT. KUNIGAI

Latvijos Kat. Bažnyčiai trūksta kunigų 
ne dėl dvasinių pašaukimų stokos, bet dėl 
Rygos seminarijoje 'įvesto auklėtinių li
mito. Per pastaruosius dešimt metų mirė 
55 kunigai, šiuo metu iš viso liko 130 ku
nigų, kurie ne visi dirba Latvijoje, bet 
siunčiami ir j kitus sovietų valdomus kraš 
tus. Latvija turi 1 kardinolą ir 3 vyskupus. 
Vienam iš jų, vysk. Dulbinskiui, nelei
džiama eiti pareigų. Rygos seminarijoje 
yra 59 auklėtiniai: 31 latvis, o kiti kitatau
čiai. Dėl to dėstymas vyksta rusų kalba. 
Latvių kalba mokoma kursuose drauge su 
lotynų, vokiečių ir lenkų kalbomis.

FILMAS „LIETUVOS TRAGEDIJA"

Filmas „Lietuvos tragedija“ birželio 
2 d. rodytas Toronto lietuvių namuose. 
Filmo turinį sudaro nepriklausomos Lie
tuvos vaizdai: Kaunas, Karo mokyklos 
šventinimas, Nežinomo kareivio kapas, 
Vilniaus grąžinimas Lietuvai, pamaldos 
Aušros vartų koplyčioje ir kt. Rodomi bol
ševikų 1941 m. nužudyti lietuviai kaliniai 
Pravieniškėse, Rainiuose ir kitur, vokie
čių okupacijos metu bandymai organizuo
ti savą kariuomenę, vokiečių pasitrauki
mas, Raudonosios armijos grįžimas. Fil
mas trunka apie 1 valandą.
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Kronika
KAS—KADA—KUR

30-jl Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Pabaltiečlų Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde
— rugsėjo 14 d.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Toronto lietuvių vyrų choro „Aras“ 
koncertai D. Britanijoje: Škotijoje — 
liepos 27 d., Nottinghame — liepos 28 d., 
Londone — rugpjūčio 2 d.

PAPIGINTOS ATOSTOGOS 
SODYBOJE

šiais metais Lietuvių Sodyba atšven
tė 30 metų sukaktį, šios sukakties pro
ga, Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 
valdyba kviečia lietuvius Sodybon pra
leisti šių metų atostogas, kurios bus pa
pigintos.

Viena savaitė su pilnu išlaikymu 69 
sv., įskaitant VAT.

Nuo šių metų birželio 10 d. Sody
bos laikini vedėjai yra A. ir D. La
pinskai. Jie nuolankiai pasitarnaus, 
kad Jūsų viešnagė Sodyboje būtų kuo 
maloniausia.

„EL“ PRENUMERATA 1986 M.

Birželio 16 d. DBLS-gos ir Lietuvių Na
mų Akc. B-vės valdybų posėdyje buvo 
svarstoma „Europos Lietuvio“ prenume
rata 1986 m.

1983-84 m. 12-kos mėnesių prekybos 
laikotarpyje Spaudos skyrius prarado 
14.000 sv. nuostolių; infliacija ir nukritusi 
svaro vertė pakėlė spaudinių kainą; pa
kilo ir pašto išlaidos. „EL“ siuntinėjimas 
oro paštu į užsienį kainuoja dvigubai tiek 
kiek kainuoja jį pasiųsti vietiniams skai
tytojams.

Visus šiuos nekontroliuojamus, bet ne
palankius 'įvykius svarsčiusi valdyba nu
tarė nuo 1986 m. sausio 1 d. „Europos 
Lietuvio“ prenumeratą pakelti iki 17 sv. 
D. Britanijoje ir iki 20 sv. skaitytojams 
gyvenantiems užsienyje.

Naujoji „Europos Lietuvio“ prenumera
ta įsigalios nuo 1986 m. sausio 1 d. Ligi 
tos dienos norintieji „Europos Lietuvio“ 
prenumeratą galį įmokėti į priekį seno
mis kainomis.

„Europos Lietuvis“ yra vienintelis sa
vaitraštis Europoje. Į užsienį — Europą, 
Australiją, Aziją, Afriką, Pietinės ir šiau
rinės Amerikos kontinentus — „Europos 
Lietuvis“ yra siunčiamas oro paštu, to
dėl jis skaitytojus pasiekia (su retomis 
išimtimis) 2-10 dienų bėgyje.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO „ARAS“

D. BRITANIJOJE

Škotijoje: Bellshill, Cardinal Newman Theatre,
šeštadienį, liepos 27 d. 7 v.v.

Nottinghame: Ukrainiečių klube, 31 Bentinck Rd.,
sekmadienį, liepos 28 d. 5 v.v.

Londone: Chelsea Old Town Hall, King’s Rd., S.W.3. 
penktadienį, rugpjūčio 2 d. 7 v.v. 

Art. požem. stotis: Sloane sq.
Londone bilietus bus galima gauti prie įėjimo arba 
užsisakyti iš anksto pas Z. Jurą, 11 London Lane, 

Bromley, Kent, BRI 4HB. telef. 460 2592.

Bilietų kainos 2.50 ir 3.50 sv.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
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 TAUTOS FONDUI
Jonas Glemža, Vokietija — 25 sv.
L. Ašmega paaukojo 6 L.N. B-vės akci

jas.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanija

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
ELTA praneša, kad dar yra vietų norin

tiems dalyvauti PABALTIEČIŲ TAIKOS 
IR LAISVĖS ŽYGYJE, Skandinavijoje, 
š.m. liepos 25-31 d. Tautos Fondas gali pa
remti tuos jaunuolius, kurie dėl lėšų sto
kos dar nebuvo užsirašę.

Suinteresuotieji prašomi kreiptis šiuo 
adresu: ELTA, 1611 Connecticut Ave., 
NW., Suite 2, Washington, D.C. 20009, 
USA.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Algirdas Aidukas, gyvenęs 

Wellingborough, Anglijoje.
Rašyti: J. Gudynas, 57 Cartland Rd., 

Birmingham B30 2SD.

Londonas
LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Prasidėjus tarptautinėms teniso pir
menybėms Wimbledone, į Londoną buvo 
atvykęs Vyt. Gerulaitis, sen., New Yorko 
teniso klubo treneris. Šia proga jis apsi
lankė Lietuvių Namuose ir pasikalbėjo su 
vietos lietuviais. Pirmenybėse dalyvauja 
Vytas Gerulaitis, jun.

Lietuvių Namuose trumpam apsistojo 
Jonas Masiulis, atvykęs iš Šveicarijos.

Aleksandras Vytenis Dirkis ir ponia 
Angela Dirkienė iš Lemont, IL, JAV.

Bradfordas
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 14 d. 2.30 vai. Bradforde kate
droje prasideda tradicinė Pavergtųjų Tau
tų savaitė. Po pamaldų bus eisena prie 
Nežinomojo kareivio paminklo.

Liepos 14 d. iki 21 vai. bus pakeltos tau
tinės vėliavos prie Bradfordo miesto val
dybos rūmų. Liepos 21 d. 20 vai. Ukrainie
čių salėje, 171 Legram Lane, ruošiamas 
minėjimas su menine programa. Įėjimas 
nemokamas.

Visi kviečiami skaitlingai dalyvauti.
Lietuvių atstovas P.T. komitete.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 7 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., Man- 
chesterio Lietuvių Socialinio klubo valdy
ba šaukia visuotinį pusmetinį klubo narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir revizi
jos k-sija padarys pranešimus ir bus 
svarstomi kiti svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Prašome narius būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

VISIEMS ŠIAURĖS ANGLIJOS 
LIETUVIAMS

Susitarus su Boltono, Leigh, Rochdale 
ir Manchesterio DBLS skyrių pirminin
kais, šių skyrių nariai ir apylinkės lietu
viai kviečiami kuo gausiau į SUSIRINKI
MĄ Manchesterio lietuvių klubo patalpo
se, 121 Middleton Rd., liepos 13-to, šešta
dienį , 5 vai. p.p.

Susirinkime dalyvaus Centro Valdybos 
narys E. Šova ir padarys platesnį apibū
dinimą šiuometinės DBLS ir LNB veiklos. 
Dalis laiko bus skirta klausimams ir atsa
kymams.

TĖVŲ PAGERBIMAS
Birželio 15 d. Manchesterio ir apylin

kės moterys surengė M. lietuvių klube 
Tėvo minėjimą — pobūvį, kuriame daly
vavo apie 30 žmonių. Moterys pagamino 
daug gardaus maisto ir iškepė blynų, o 
vyrai — gėrimo. Moterys visiems vyrams 
prisegė po gyvą gėlę.

Pobūvį atidarė M.L. Moterų Ratelio 
„RŪTOS“ pirm. O. Ramonienė ir pasvei
kino susirinkusius tėvus. Maistui palai
minti maldą sukalbėjo klubo pirm. A. Pod- 
voiskis ir tarė žodį apie tėvą, iškeldamas 
jo rolę Kūrėjo ir šeimos reikaluose. Pa
stebėjo tai, kad tėvas ir motina yra auk- 
čiausias autoritetas ir gražiausias Kūrėjo 
kūrinys, ir kad juos reikia minėti kartu.

Pobūvis praėjo puikiausioje nuotaiko
je ir pasibaigė tada, kai uždarė barą.

Ačiū moterims už surengimą pobūvio ir 
parodytą dėmesį tėvams.

IŠVESTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 22 d. M.L.K. Koordinacinis 

k-tas surengė Mostono k. kapinėse Išvež
tųjų minėjimą, į kurį atsilankė 55 žmo
nės, nors oras tam neatrodė palankus. Or
ganizacijos su savo vėliavomis ir visuo
menė nuo kapinių koplyčios eisena nuėjo 
prie lietuvių paminklinio kryžiaus, kur 
kan. V. Kamaitis atkalbėjo maldas ir pa
sakė kalbą, kurioje prisiminė tautinečių į 
Rusiją išvežimų dienas, žiaurius nekaltų 
žmonių žudymus ir tuos, kurie ir dabar 
tebėra persekiojami ir išvežami į Rusijos 
gilumą dėl lietuvybės ir savo religinių įsi
tikinimų. Prie kryžiaus visų bendrą vaini
ką padėjo D. Jelinskas. Visi sugiedojo 
Marija, Marija ir pabaigoje Lietuvos him
ną.

Po minėjimo visi nuvyko į lietuvių klu
bą pasižmonėti. Klubo sekr. J. Verbickas 
atvykusius pavaišino savo pagamintais 
užkandžiais.

JONINĖS
Birželio 24 d. M. lietuvių klube buvo 

surengtas šaunus Joninių pobūvis. Jį su
rengė klubo sekr. ir kartu barmanas Jonas 
Verbickas. Dalyvavo 3 Jonai, viso 17 žmo
nių. Pobūvį pravedė A. Jakimavičius ir 
sukalbėjo maldą. Jonus pasveikino klubo 
pįrm. A. Podvoiskis, ramovėnų pirm. K. 
Murauskas ir V. Lipkevičius, kuris su po
nia atvyko iš Australijos praleisti lietu
vių klube dalį atostogų. Su Jonais savo 
vardadienį šventė ir Elena Žebelienė. Visi 
jiems sugiedojo Ilgiausių metų.

Vardadienį senesni žmonės dar tebe
švenčia, bet jaunimas jo nepaiso. Kada 
kas jį išmokins vęsti vardadienius, kaip 
švenčia jų tėvai šventė jų seneliai?

Jonai nepagailėjo maisto nei gėrimo. 
Pagarba jiems.

A. P-kis

Nottinghamas
NOTTINGHAMO FESTIVALIS

Kelios paskutinės savaitės Nottinghamo 
lietuviams buvo gana svarbios. Bendra
darbiaudami miesto kultūriniame gyveni
me vėl turėjo progos pagarsinti lietuvių 
vardą platesnėje visuomenėje.

Kaip kas metai, Sekminių metu Not
tinghame vyksta tradicinis festivalis, ku
rio metu stengiamąsi paįvairinti kasdie
ninį miesto gyvenimą, ar tai pasaulinio 
masto daininkais, ar orkestrais, ar spor
tu, varžybomis, žaidimais...

Vienas tokių įvykių — tai festivalio 
atidarymas — karnavalas. Tai masinė 
procesija įvairių spalvų, motyvų bei for
mų išpuoštais vežimais, kur už įdomiau
sius yra skiriamos piniginės premijos.

Šiais metais dalyvavo apie 50 tokių ve
žimų, jų tarpe ir lietuviai. Didžiuliu Vy
ties žirgu išpuoštas vežimas, plėvesuojant 
Lietuvos trispalvėms, mums laimėjo 5 vie
tą. Šio vežimo sutvarkymu ir papuošimu 
daugiausiai rūpinosi iš DBLS pusės N. 
Vainoriūtė ir DBLJS — R. Juozelskis. Ve
žimu važiavo apie 20 lietuvių: moterys ir 
vyrai pasipuošę tautiniais rūbais. Vežimą 
ypač pagyvino jaunesniųjų žaismingumas 
ir energija, patraukdami žiūrovų dėmesį.

Antras svarbu įvykis — „Gintaro“ cho
ro dalyvavimas miesto centre po atviru 
dangumi suruoštame koncerte. Daugumas 
karnavale mačiusių lietuvių vežimą galė
jo išgirsti lietuviškų motyvų dainas ir pa
sigrožėti mūsų, tautiniais rūbais. Choras 
pasirodė du kartus po 15 minučių, vado
vaujant V. Gasperienei, ir įspūdingai iš

pildė savo programą. Pasitaikė labai gra
žus oras, todėl sekmadienio popietę pra
leisti susirinko daug žiūrovų.

Trečias įvykis tai jau Nottinghamui pa
galba iš Derby. G. Zinkuvienė buvo pa
kviesta Nott. Womens Federation papasa
koti apie Lietuvos audinių meną. Jos pa
sirodymas su lietuvišku audinių menu pra
eitais metais ruoštoje parodoje sukėlė 
daug dėmesio ir šiais metais. Ji vėl buvo 
pakviesta apie tai plačiau papasakoti. G. 
Zinkuvienė ne tik papasakojo apie audi
nius, bet paaiškino gan plačiai apie Lietu
vą — jos istoriją, kalbą ir geografinę pa
dėtį. Taip pat parodė lietuvių meno kū
rybą išeivijoje. Paskaita buvo paįvairinta 
skaidrėmis, audiniais, tautiniais rūbais, 
drožiniais, knygomis. Lietuvišką dainą pa
demonstravo sol. V. Gastperienė. kanklė
mis pritariant E. Vainorienei.

Šis Lietuvos gyvenimo vaizdas gausios 
publikos buvo labai šiltai priimtas, o G. 
Zinkuvienė buvo vėl paprašyta ateityje 
ką nors daugiau parodyti ir papasakoti 
apie Lietuvą.

Gyli jai padėka Nottinghamo vardu už 
taip kruopščiai atliktą darbą ir pagalbą 
Nottinghamo kolonijai.

Į šiuos festivalio įvykius lietuviai jau 
buvo pakviesti antrą kartą. Tas yra tik 
mažas lašas jūroje, bet vistiek prisidės 
prie Vakarų pasaulio sąžinės žadinimo mū 
sų laisvės bylai. h.g.

NAUJA SKYRIAUS VALDYBA
Po įvykusio metinio susirinkimo, nau

joji skyriaus valdyba pasiskirstė pareigo
mis sekančiai:

Skyriaus pirmininkas — K. Bivainis, 
vice-pirmininkas — P. Anužis, sekretorė 
— N. Vainoriūtė, kasininkas — J. Šukai- 
tis, vice-kasininkas — P. Anužis, reikalų 
vedėjas — J. Kičias.

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — liepos 6 d. 5 vai. p.p. prie 
Švč. Sakramento, 24-26, Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais 513 ar 514. Važiuoti iki Eys Infir
mary.

Prašau visus jungtis su mumis į bendrą 
maldą.

N. Narbutienė

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS 

INSTITUTAS
1985 pradždoje paskelbė aplinkraštį Nr. 

5, kuriuo painformavo apie savo veiklą: 
valdybos sąstatą, biblioteką, kurią dabar 
sudaro apie 4.000 knygų, neįskaitant 30 
centnerių kartonų iš prel. dr. J. Avižos pa
likimo archyvą, kuris po 1984.VI.6 pilies 
gaisro negali būti tvarkomas dėl patalpų 
trūkumo. Pasidžiaugta, kad atstatysimo- 
je pilyje LKI reikalams numatytos erdvios 
patalpos. Aprašytas 1984 spalio 19-21 Hue
ttenfelde vykęs suvažiavimas — mokslinė 
konferencija ir visuotinis narių susirinki
mas. Iš prijungto kontrolie 
rlaus Petro Odinio tikrinimo protokolo 
matyti, kad 1984 baigti su 11.133,59 DM 
pajamų ir išlaidų. Kasoje 1984.XII.31 bu
vo 7.340,13 DM. Stambiausi rėmėjai: J. 
Glemža — 4.100,DM, Vokietijos federal, 
vidaus reikalų ministerija — 1.600,DM, 
dr. K.J. Čeginskas (LKI sekretorius) — 
774,DM, Vokietijos LB valdyba — 385,40 
DM, V. Bartusevičius (LKI vedėjas) ir 
VLB Memmingeno apylinkė po 300, DM 
ir t.t. Čia reiktų dar pastebėti, kad LKI 
valdybos nariai, tiek ir kiti talkininkai 
dirba be atlyginimo.

Nurodyti ir asmenys bei leidyklos, pa
rėmę LKI biblioteką knygomis. Vertingos 
knygų siuntos gautos iš dr. A. Geručio 
(1.000 knygų) bei VLB Darmstadto apy
linkės (500 knygų). Naujuosius savo lei
dinius siuntinėja A. Mackaus knygų lei
dimo fondas (42 kn.), Ateities leidykla 
(36 kn.), Vydūno jaunimo fondas (7 kn.), 
Akademinės skautijos leidykla (6 kn.) ir 
kit.

Pasidžiaugiama, kad pamažu užpildoma 
iki šiol buvusi leidinių svetimomis kalbo
mis spraga. 1984 Europoje pradėjo eiti du 
nauji periodiniai leidiniai Pabaltijo kraš
tų temomis. Tai Baltisches Jahrbuch 1984 
vokiečių kalba, leidžiamas Vak. Vokieti
joje, dr Baltic Forum, leidžiamas anglų 
kalba Švedijoje. Abiejuose leidiniuose ben
dradarbiauja ir lietuviai.

Lietuvių kultūros instituto adresas: 
D-6840 Lampertheim 4, tel. 06256-322. Są
skaita banke: Konto-Nr. 80 107 06 Volks
bank Kreis Bergstrasse, 6840 Lamper
theim BLZ 509 914 00

(VLB VI)

MIRĖ LENKŲ RAŠYTOJA
Birželio 19 d. Muencheno ligoninėje mi

rė lenkų raytoja Barbara Toporska-Mac- 
kiewicz, prieš pusę metų mirusio vilnie
čio rašytojo Jozefo Mackiewicziaus našlė.

Lietuviai
pasaulyje

MIRĖ PR. ŠVEIKAUSKAS
Birželio 20 d. Bostone. JAV, širdies 

smūgiu mirė dr. Pranas Šveikauskas, eko
nomistas, slavistikos mokslų daktaras.

Gimęs 1904 m. sausio 11 d. Vilniuje, 
Pranas Aleksandras Šveikauskas 1926 m. 
baigė Raseinių gimnaziją ir 1934 m. VDU 
teisių fakulteto ekonominį skyrių. 1927-28 
m. dirbo Kauno ligonių kasoje ir 1932-40 
m. Pienocentro eksporto skyriuje ir b-vės 
atstovu D. Britanijoje. Karo metu dirbo 
Anglijos įstaigose ir 1946 m. emigravo į 
JAV.

1972 m. Brown (Providence, R.I.) uni
versitete gavo slavistikos mokslų daktaro 
laipsnį. Vėliau dėstė Brown universitete 
ir buvo Emmanuel kolegijoje, Bostone, 
slavistikos fakulteto dekanu.

Lietuvoje Pr. Šveikauskas dalyvavo so
cialdemokratų veikloje ir dėlto po 1926 
m. perversmo buvo persekiojamas ir nu
teistas karo lauko teismo. Daug rašė Tau
tos Ūkyje, Talkoje, Pieno ir Gyvulių Ūky
je, liet, socialdemokratų ir anglų koopera
tinėje spaudoje. Gyvendamas Amerikoje 
rašė Darbe ir Keleivyje.

Velionies liūdi jo žmona Marija (advo
katė), du sūnūs (Gediminas ir Leopoldas, 
abu ekonomijos mokslų daktarai) ir daug 
draugų.

MIRĖ ALICIJA RŪGYTĖ
Birželio 20 d. Čikagoje po trumpos, sun

kios ligos mirė pedagogė, visuomenės vei
kėja Alicija Marija Rūgytė. Gimusi 1902 
gruodžio 5 d. Švėkšnoje, Tauragės aps. ji 
baigė Kauno mergaičių mokytojų semina
riją, 1933 m. VDU teologijos filosofijos fa
kultetą, kur studijavo istoriją. Mokytojau
ti pradėjo 1927 Garliavos pradžios moky
kloje, vėliau 9 metus dirbo Jablonskio var 
do pradžios mokykloje Kaune. 1939-42 m. 
Vilniaus gimn. mokytoja, 1942-44 švėkš- 
nosgimn. direktorė.

Išeivijoje A. Rūgytė Vokietijoje vado
vavo ir mokė Regensburge ir Scheinfelde 
gimnazijose. Amerikoje nuo 1950 m. Čika
goje dirbo aukštesniojoje lituanistikos mo
kykloje, 1955-61 m. — direktorė.

Lietuvoje priklausė katalikių moterų 
draugijai, ateitininkams, korporacijai Gie
drai. Nuo 1957 m. buvo viena iš steigėjų 
Istorijos draugijos. Buvo tos draugijos val
dyboje įvairiose pareigose. Velionė ben
dradarbiavo Moteryje, Drauge, kitoj ka
talikiškoj spaudoj. Išleido daug istorinių, 
pedagoginių leidinių. Iki paskutiniųjų die
nų buvo energinga visuomenininke.

AUKOS STOVYKLAI
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 

valdyba kasmet duoda skautų stovyklai 
paramą, šiais metais skyrė 20 sv. ir s. A. 
Jakimavičius prisiuntė su sveikinimais ir 
linkėjimais skautų vadovams ir stovy
klautojams.

Stasys ir Riata Terleckiai, vieton gėlių 
ant a.a. V. Silnicko kapo, paaukojo 10 sv. 
skautų stovyklai.

DBLS Derby skyriaus sekretorius J. 
Levinskas, prisiųsdamas 24.50 sv. skautų 
stovyklai, sveikina ir siunčia linkėjimus 
stovyklautojams. (Aukas rinko J. Levins
kas ir J. Valentinas.)

AUKOTOJAI: J. Levinskas, VI M. Že
maičiai po 5 sv. A. Valentinas, M. Rauly- 
naitienė, J.L. Valentinai po 3 sv., P.G. 
Burkevičiai 2 sv., J. Sadula, Br. Urbana
vičius, J.M. po 1 sv., E. Vaitkevičienė 50p.

Skyriaus valdybai, nariams, rėmėjams 
ir aukų rinkėjams nuoširdus AČIŪ.

Rajono Vadija.

PAMALDOS
Bradforde — liepos 7 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 7 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — liepos 7 d., 14 vai., Šv.

Eduarde, London Rd.
Northamptone — liepos 7 d., 18 vai., Šv.

Lauryne, Craven St.
Gloucesteryje — liepos 13 d., 12 vai., 

Šv., Petre, London Rd.
Stroude — liepos 13 d., 17 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — liepos 14 d., 11.15 vai.,
Eccles — liepos 14 d., 12.15 vai.

Židinyje.
Nottinghame — liepos 21 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — liepos 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
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