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TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 dienos Tautos šventę bu
vo nutarta švęsti 1930 metais, t.y. prieš 
55 metus, kada visoje nepriklausomos 
Lietuvos teritorijoje ir užsienio lietu
viuose buvo minimas Vytautas Didy
sis. Nuo to laiko Lietuvoje ta diena 
kasmet buvo švenčiama, pabrėžiant 
tautos pasiryžimą visuomet būti laisva 
ir nepriklausoma.

Tautos įgyvuoja šimtus ir tūkstan
čius metų. Vieninga Lietuvos valsty
bė susikūrė prieš 700 metų. 1987 
metais lietuvių tauta minės krikš
čionybės priėmimo 600 metų sukaktį, 
šiais metais sukanka 555 metai nuo 
tų dienų, kada Vytautui Didžiajam 
buvo siunčiamas karaliaus vainikas. 
Minėdami tas sukaktis, prisimename 
didingą Lietuvos praeitį ir gaiviname 
savyje tautinę sąmonę, be kurios jokia 
tauta negali gyvuoti.

Tautinės sąmonės ugdymas buvo 
vienas svarbiųjų uždavinių mūsų ne
priklausomoje valstybėje. Tas uždavi
nys tapo dar labiau aktualesnis Lietu
vai nustojus nepriklausomybės.

Sovietų okupuotoje Lietuvoje šiuo 
metu lietuvių tautinė sąmonė yra slo
pinama, šimtmetinės lietuvių tautos 
tradicijos naikinamos, jaunosioms kar
toms brukama svetimoji kalba bei pa
pročiai. Okupantas siekia išrauti iš 
Lietuvos gyventojų jų tautinę sąmonę 
ir tuo būdu amžiams pratęsti lietuvių 
tautos vergiją.

Yra didelis pavojus tautinei sąmo
nei išnykti ir lietuvių išeivijoje, kai gy
vename išsiskirstę svetimoje aplinkoje 
plačiame pasaulyje. Pastaruoju laiku 
tuo susirūpino ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Ji sudarė specialią ko
misiją lietuvių išeivijos tautinei padė
čiai ištirti. Tam tikslui šiuo metu lie
tuvių išeivija yra prašoma užpildyti 
anketas, kurios bus moksliškai tiria
mos. Pasiremiant tyrimo duomenimis, 
PLB pasiūlys išeivijos visuomenei nau
jas priemones lietuvių tautinei sąmo
nei išeivijoje puoselėti.

Tautinė sąmonė yra svarbus ginklas 
kovoje dėl lietuvių tautos išlikimo ir 
jos gerbūvio. Lietuvis, siekdamas švie
sios ateities savo tautoi, privalo pažin
ti jos praeitį, dabartį ir pagalvoti apie 
jos ateitį. Tam kilniam tikslui jis turi 
veikti ir dirbti. To siekdamas lietuvis 
dalyvauja Tautos švenčių minėjimuo
se ir atnaujina savo pasiryžimą kovo
ti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės.

PRANEŠIMAS APIE PERSEKIOJIMUS

Ciuriche, Šveicarijoje, įsteigtoji tarptau
tinė religinės laisvės ir tikinčiųjų teisių 
gynybos organizacija „Christian Solidari
ty International“ išspausdino išsamų pra
nešimą vokiečių kalba apie krikščionių 
persekiojimą Pabaltijo kraštuose. Jį pa
rengė organizacijos skyriaus Austrijoje 
vedėjas kunigas Jakob Foerg ir neseniai 
paskirtas Rytų Europos skyriaus vedėju 
lietuvis Algis Klimaitis. Pranešimas buvo 
įteiktas liepos 25-26 dienomis Danijos sos
tinėje Kopenhagoje įvykusiam tribunolui, 
kuriame buvo svarstomi žmogaus teisių 
pažeidimai Lietuvoje, Latvijoje bei Esti
joje. Jis apima iš viso 50 puslapių.

VLIKO METINIS SEIMAS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto metinis seimas įvyks gruodžio 6-8 
dienomis St. Petersburge, Floridoje.

Gruodžio 6 d. vakare bus susipažinimo 
vakaras. Posėdžiai, banketas ir meninė 
dalis vyks gruodžio 7 d. Sekmadienį, gruo
džio 8 d. — pamaldos šv. Vardo bažny
čioje. Seime dalyvaus ir pamaldas atna
šaus vysk. P. Baltakis ir evangelikų vysk. 
A. Trakis.

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

Lietuvos Vyčių seime įvykusiame New 
Havene, JAV, dalyvavo 350 delegatų. Taip 
pat atsilankė Hartfordo arkiv. J. Whea- 
lon ir lietuvių vysk. P. Baltakis.

Naujos centro valdybos pirmininku iš
rinktas F. Petrauskas; vicepirmininkai: 
dr. A. Budreckas, M. Lepera ir E. Ka
minsky; sekr. — M. Juzėnas.

43-sis KONGRESAS
Iškilmingomis šv. Mišiomis Kenijos 

sostinėje Nairobi rugpjūčio 18 d. pasibai
gė 43-sis Eucharistinis kongresas. Mišias 
aukojo popiežius Jonas Paulius II kartu 
su 20-čia kardinolų, 200 vyskupų ir tūks
tančiu kunigų. Dalyvavo milžiniška minia 
tikinčiųjų. Dalyvavo ir katalikiškos Lie
tuvos delegacija: vysk. Juozas Preikšas 
su šešiais įvairių vyskupijų kunigais.

Pasibaigus kongresui, Lietuvos delega
cija rugpjūčio 19 d. atskrido į Romą, kur 
išbuvo tik dvi dienas. Rugpjūčio 21 d. so
vietų lėktuvu jie išskrido į Maskvą, o iš 
ten traukiniu grįžo į Lietuvą.

Turėdami tokį ribotą laiką, delegacijos 
nariai stengėsi aplankyti bent svarbiau
sius religinius bei kultūrinius Romos pa
minklus: keturias didžiąsias bazilikas, Va
tikano muziejų, katakombas, koliziejų ir 
kitas Amžinojo miesto įžymybes.

Rugpjūčio 16 d. Nairobio apaštalinėje 
nunciatūroje Lietuvos delegaciją priėmė 
Popiežius. Atskirai pasikalbėjęs su kiek
vienu delegacijos nariu, šv. Tėvas prašė 
perduoti sveikinimus ir apaštalinį palai
minimą Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkui arkivyskupui Liudui Povilo- 
niui, visiems Lietuvos vyskupams, kuni
gams ir visai Lietuvos katalikų bendruo
menei.

Lietuvos delegacijai vadovavo vysk. J. 
Preikšas ir joje buvo šeši kunigai: kun. 
Julius Baltušis, kun. Antanas Bitvinskas, 
kan. Kazimieras Gaščiūnas, kun. Jonas 
Juodelis, kun. Vytautas Vaičiūnas ir kan. 
Jonas Jonys.

Rytai nepaiso Helsinkio
Nuo Helsinkio aktų pasirašymo 1975 m. 

rugpjūčio pirmos dienos jau praėjo de
šimt metų, deja, dauguma Varšuvos pakto 
šalių mažai ką nuveikė šių susitarimų 
įgyvendinimo kryptimi. Kaip teigia Va
karų apžvalgininkai, socialistinėse šalyse 
nuolat būdavo pažeidinėjamos elementa
riausios žmogaus teisės: žodžio ir spaudos, 
sąžinės, tikėjimo ar įsitikinimų laisvės, 
kurias užtikrino Helsinkio konferencijos 
Baigiamasis Aktas.

Nors Rytų Europos šalių vyriausybės 
teigiamai įvertina Helsinkio susitarimų 
poveikį tarptautinio įtempimo Europoje 
mažinimui, bet, deja, jos ir toliau nusižen
gia daugeliui įsipareigojimų, duotų pasi
rašant šį svarbų dokumentą.

Helsinkio tarptautinio saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos Baigiamasis 
Aktas, kurį išskyrus Albaniją, pasirašė 
visos kitos Europos valstybės bei JAV ir 
Kanada (iš viso 35-ios šalys), Rytų Eu
ropos žmonėms sukėlė daug naujų vilčių. 
Soc. šalių disidentai galvojo gavę 'į ran
kas dokumentą, kuriuo jie galėsią pasi
remti kovoje už žmonių teises, tačiau jų 
lūkesčiams nebuvo lemta išsipildyti.

Ypač Lenkijoje buvo daug tikimasi iš 
Helsinkio susitarimų, todėl turbūt neatsi
tiktinai tenai buvo įkurta pirmoji soc. 
šalyse nepriklausoma profsąjungų orga
nizacija „Solidarumas“. Per beveik pus
antrų metų trukusį politinio atoslūgio 
periodą Lenkijoje pasireiškė iki tol nere
gėtos demokratines laisvės, kurios, deja, 
1981 m. gruodžio 13 d. vėl buvo užgniauž
tos. Tą gruodžio naktį, generolui Jeru-

SOVIETINIS TERORAS
KADA BAIGSIS JONO SADŪNO VARGAI?

LIETUVOJE
Visi totalistiniai režimai be galo 

žiauriai elgiasi su tais, kuriuos laiko 
savo priešais.

Tarybinis režimas šiuo požiūriu ne 
tik neatsilieka, bet kartais netgi pra
noksta. Jo žiaurumas ir nuožmumas 
tiesiog beribis.

Vieną jo auką neseniai savo skaity
tojams priminė įtakingas Londono 
dienraštis „The Times“. Lietuvos lais
vės kovotojas Balys Gajauskas jau 33- 
jus metus, didesnę savo amžiaus dalį, 
praleido kalėjimuose ir lageriuose Ru
sijos gilumoje. Režimas jam negali do
vanoti, kad neišsižadėjo nepriklauso
mos Lietuvos idealo.

Šiomis dienomis sukrėsta pasaulio 
visuomenė stebi nuožmiai engiamo 
akademiko Sacharovo agoniją.

Naciai savo žiaurumus ir panieką 
žmoniškumui mėgo viešai demons
truoti. Tarybinė valdžia elgiasi kitaip: 
savo nusikaltimus prieš žmoniškumą 
visokiais būdais nuo viešumos slepia. 
Tai vaizdžiai parodė tarybinio saugu
mo slaptai susukti ir Vakarų Vokieti
jos žurnalui „Stern“ pakišti filmai 
apie Sacharovą ligoninėje.

Neseniai Vakarus pasiekė žinia apie 
nesiliaujantį ir sistemingą vilniečio 
Jono Sadūno persekiojimą. Jau keleri 
metai šis doras žmogus, geras specia
listas ir pavyzdingas šeimos tėvas iš
duotas visiškai saugumo organų sa
vivalei, baudžiamas, kenčia smurtą ir 
pažeminimus. Už ką? Kad atsisakė 
būti slaptu saugumo bendradarbiu? 
Kad neišsižadėjo savo sesers Nijolės? 
Kad gynė jos ir savo teises? Kad drį
so skųstis dėl sulaikomo pašto? O gal 
paprasčiausiai tik dėl to, kad negalė
dami susidoroti su Nijole Sadūnaite 
saugumo organai įniko lieti savo pa
giežą ir bejėgiškumą prieš brolį ir jo 
šeimą?

Iš tikrųjų Jonas Sadūnas žiauriai ir 
nuožmiai persekiojamas nuo 1980 
i'metų, kai j Lietuvą sugrįžo Nijolė, 
atlikusi šešerių metų bausmę Rusijoje. 
Nuo tada šį žmogų siekiama fiziškai 
ir psichiškai sužlugdyti. Nėra pasigai
lėjimo nė jo šeimos nariams.

1983 gegužės 24 Sadūną Vilniuje 
nuteisė pusantrų metų laisvės atėmi
mu už tariamą pareigūno įžeidimą. 
Bausmę jis baigė pernai gruodžio 29 
Jonavos speckomendantūroje. Išleis
dama Sadūną, trečiojo būrio viršinin
kė, milicijos kapitonė Irena Krainova

zelskiui šalyje įvedus karo stovį, tūkstan
čiai „Solidarumo“ aktyvistų, jų tarpe ir 
šios profsąjungų organizacijos pirminin
kas Lechas Valensa, buvo uždaryti į kalė
jimus. Nors karo stovis Lenkijoje jau at
šauktas ir buvo paskelbta nemažai am
nestijų, bet kovotojai už žmogaus teises 
teigia, kad susidorojimas su kitaip gal
vojančiais vis dar tebesitęsia.

Kitoje Rytų Europos šalyje, Čekoslova
kijoje, 1977-79 metų laikotarpiu „Chartos- 
77“ judėjimo nariams irgi buvo skiria
mos griežtos bausmės. Prieš aštuonerius 
metus, šio judėjimo įkūrimo pradžioje, po 
„Charta-77“ buvo pasirašę apie 1.200 
žmonių, šiuo metu šis didžiausias disiden
tinis judėjimas Čekoslovakijoje turi tik 
apie šimtą narių. Čekoslovakijos valdžia 
privertė emigruoti didesnę disidentinio 
pasipriešinimo vadovų dalį ir tokiu būdu 
palaužė demokratinį judėjimą šalyje.

Rumunijoje neostalinistiniam preziden
te Čauešesku režimui drakoniškų priemo
nių pagalba pavyko užgniaužti disiden
tinį judėjimą dar jo užuomazgoje. Jokio
je kitoje Rytų Europos šalyje nėra taip 
suvaržyta žmonių judėjimo laisvė ir taip 
po kojomis paminta informacijos ir min
čių laisvė kaip Rumunijoje. Šio krašto vy
riausybė dažnai net atsisako įsileisti į 
šalį užsienio žurnalistus, kas irgi prieš
tarauja Helsinkio susitarimams. Labai su
varžyti rumunų kontaktai su užsieniečiais 
— apie susitikimą ir bendravimą su už
sieniečiu kiekvienas Rumunijos pilietis 
privalo per 24-ias valandas pranešti ati
tinkamiems valdžios organams. Tas fak-

įspėjo; „Laisvėje tau bus daug sun
kiau nei pas mus speckomendanlūro- 
je“. Jos žodžiai pildosi.

Nors pagal Baudžiamojo kodekso 
nuostatus Sadūno negalima laikyti 
teistu, jis atsidūrė raupsuotojo vietoje. 
Pirmiausia pradėjo varginti su prisi
registravimu. Sadūno žmona, gydyto
ja Marija Sadūnicnė, turėjo neva iš 
naujo sutikti priimti savo vyrą. Jam 
neleidžiama įsidarbinti ir drauge gra
sinama jį bausti kaip veltėdį. Prireikė 
ir nepagaunamos Nijolės Sadūnaitės 
dokumentų.
Sausio 25 naktį į Sadūnų butą triukš

mingai įsibrovęs milicijos vyresnysis 
leitenantas Tokranovas šaukė: „Mes 
tau parodysim, ką reiškia nedirbti!“Sa 
dūnų susirašinėjimas, ypač su užsie
niu, toliau trukdomas.

Kiek laiko šis žmogus turės dar ken
tėti? Kada liausis jo terorizavimas?

J. Vd.

ARKIVYSK. L. POVILONIUI — 75 M.
Rugpjūčio 25 dieną Kauno arkivysku

pija minėjo apaštalinio administratoriaus 
arkivyskupo Liudviko Povilonio 75-kerių 
metų amžiaus sukaktį. Arkivysk. Povilo
nis yra gimęs Šimonių parapijoje, Pane
vėžio apskrityje. Kunigu įšventintas 1934 
metais. Vyskupu konsekruotas 1969 me
tais. Jo vyskupišką herbą puošia Klaipė
dos Marijos, Taikos Karalienės, bažny
čios bokštas. Tai arkivyskupo Povilonio 
kunigiškos veiklos simbolis. Už šios baž
nyčios pastatymą tuometinis Klaipėdos 
parapijos klebonas kun. Povilonis sovie
tiniame teisme buvo nuteistas ilgamete 
kalėjimo bausme.

POPIEŽIAUS SUSITIKIMAS SU 
ISLAMO JAUNIMU

Savo apaštalinę kelionę Afrikos žemy
ne popiežius Jonas II užbaigė istoriniu 
įvykiu. Casablankos Dar Al Beida sporto 
stadione jis susitiko su šimtatūkstantine 
Islamo jaunimo minia. Prieš porą dešimt
mečių toks Jėzaus Kristaus ir Islamo iš
pažinėjų susitikimas būtų buvęs neįma
nomas. šiandien, II Vatikano susirinkimo 
dvasioje, krikščionys ir Islamo išpažinėjai 
ne tik susitinka, bet yra pradėję nuošir
dų dialogą tikėjimo ir visais kitais gyve
nimo bei žmogiškosios pažangos klausi
mais. Aplankyti Maroko karalystę ir kal
bėti Islamo jaunimui popiežių Joną Pau
lių II pakvietė pats Maroko karalius Ha- 
sanas II, prieš keletą metų apsilankęs Va
tikane.

susitarimu
tas, kad kiekvienas rumunas, turįs rašo
mąją mašinėlę, privalo ją užregistruoti, 
rodo kaip Rumunijos vyriausybė nepasi
tiki savo rašytojais bei kitais inteligen
tais.

Helsinkio susitarimų pirmojo paragrafo 
septintasis straipsnis, kuriame kalbama 
apie tautinių mažumų lygiateisiškumą su 
kitais šalies piliečiais, Rumunijoje ir Bu- 
garijoje yra visiškai ignoruojamas. Praė
jusių metų rugsėjo mėnesį štrasburge įvy
kusiame Europos Tarybos parlamentari
niame posėdyje buvo pasmerkta Rumuni
jos tautinių mažumų politika, nurodant, 
kad tokia Rumunijos vyriausybės elgsena 
grubiai pažeidžia Helsinkio susitarimus. 
Rumunijoje gyvena apie 2 milijonus ven
grų ir apie 300.000 vokiečių. Nuo 1978 m. 
Vokietijos Federacinė Respublika kasmet 
iš Rumunijos išperka po 11.000 vokiečių, 
už kiekvieną vokiečių kilmės asmenį su
mokėdama Rumunijai 7.800 markių. Ru
munijos saksai ir švabai, norintys emi
gruoti į Vakarų Vokietiją skundžiasi, kad 
už reikalingų išvažiavimui dokumentų 
gavimą, jie yra priversti vietiniams val
dininkams dar duoti papildomus kyšius.

Kaip pranešama iš Turkijos sostinės 
Ankaros, Bulgarijos vyriausybė veda nu
tautinimo kampaniją prieš šioje šalyje 
gyvenančius vieną milijoną turkų. Turkų 
tautinės mažumos Bulgarijoje yra ver
čiamos keisti savo (turkiškas) pavardes į 
bulgariškas bei atsisakyti savo tautinių 
papročių.

V.M.

Liaksm* Kalteliuose ..
„Valstiečių laikraštyje" L. Vilkas rašo:
Susirinkime, kuris įvyko Rokiškio rajo

no Kalrellų kolūkyje, vadovai dievagojo
si:

— Padarysime viską, kad jaunimui mū
sų ūkyje būtų ne tik jauku, bet ir links
ma gyventi. Linksmybių kultūros rūmuo
se netrūks.

Pažadėta — padaryta: linksmybių tikrai 
netrūksta. Antai aną šeštadienio vakarą.

...Ties tamsiais kultūros namų langais 
šmėkščioja siluetai. Kažkas kažko ieško. 
Kas ir ko, veiklai paaiškėja. Palangėmis 
slankioja ne vagys, o normalūs jaunuoliai, 
kurie atėjo pasilinksminti, pašokti. Deja, 
čia tamsa ir tyla.

Netrukus kažkas atsineša raktus. Pra
deda taikyti — vieną, kitą, trečią.. Neat- 
raklna.

Kažkuris stumteli langą. Anas lengvai 
atsiveria, „svetingai" kviečia į vidų. Ko 
gero, pavyks įjungti šviesą, gal kas atsi
neš magnetofoną arba gitarą... žodžiu, 
linksma Kalneliuose. .

Kolektyviniai sodai
Lietuvoje susikūrė 1026 sodininkų ben

drijos. Joms buvo paskirta beveik 13,000 
hektarų rekultivuojamų žemių: buvusių 
dykviečių, užmirkusių ir kitų žemės ūkiui 
sunkiai pritaikomų plotų. Darbštūs ir iš
radingi sodininkai — o jų yra daugiau 
kaip 130 tūkstančių — su savo šeimų na
riais tuos plotus pavertė gražiais ir nau
dingais kolektyviniais sodais.
Namudinis verslas

Asmenys, pageidaujantys užsiimti na
mudiniais bei amatininkiškais verslais, 
turi gauti rajono (miesto) vykdomojo ko
miteto finansų skyriuje atitinkamą regis
tracijos pažymėjimą. Tokie pažymėjimai 
išduodami verslo gaminių gamintojams.

Senatvės pensininkams, užsiimantiems 
namudiniais verslais, mokama tik 50 proc. 
paskirtosios senatvės pensijos, bet ne ma
žiau pensijos minimumo.

NUTEISTAS RUSŲ KUNIGAS

Vakarus tik dabar pasiekė žinia, kad 
gegužės mėnesį Novosibirske rusas katali
kas Swidnicki buvo nuteistas trejus me
tus kalėti. Laisvės atėmimo bausmė jam 
buvo paskirta už „žmonių susibūrimų“ or
ganizavimą be valdžios leidimo. Tie va
dinami žmonių susibūrimai vyko šventų 
Mišių metu, kurias kun. Swidnicki auko
jo dalyvaujant vietos tikintiesiems, ku
riuos nuteistas kunigas dvasiniai aptar
navo. Novosibirsko katalikų bendruome
nę, kaip praneša spaudos agentūros, su
daro apie 250 vokiečių, lenkai ir lietuviai 
katalikai, buvę tremtiniai.

OLEGAS VIDOVAS AMERIKOJE

Žymus sovietų aktorius ir režisierius 
Olegas Vidovas pasitraukė į Vakarus.

Jau nuo 1981 metų jis buvo Kremliaus 
nemalonėje. Vienas filmas, kurį jis reži
savo, buvo uždraustas. Pagaliau jis išsi
skyrė su žmona, buvusia Brežnevo šeimos 
drauge.

1983 m. Vidovas vedė jugoslavę ir per
sikėlė į Belgradą. Gavęs įsakymą grįžti 
Maskvon, jis nepaklausė ir išvyko į Aus
triją, iš kurios po ilgesnio laiko gavo ame
rikiečių leidimą persikelti į Los Angeles.

CEMENTO DEMPINGAS

„Sunday Times" pranešė, kad britų 
vaistų gamybos bendrovė „Beecham“ su
sitarė su sovietais pastatyti Estijoje „Ri- 
bena“ sulčių fabriką. Už fabriko įrengi
mus sovietai turės sumokėti pusantro mi
lijono svarų sterlingų, tačiau sovietai, ne
turėdami užsienio valiutos, nori atsiskai
tyti, pristatydami Britanijai savo gami
nius, šį kartą — 50.000 tonų cemento.

Importuotas sovietų cementas Britani
joje būtų parduodamas po 40 svarų už to
ną, t.y. penkiais svarais pigiau už geros 
rūšies britų gamybos cementą. Toks ce
mento dumpingas būtų nuostolingas Bri
tanijos cemento bendrovėms Blue Circle, 
Rugby Portland ir kitoms, kurios dabar 
protestuoja prieš tokią mainų prekybą.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1985 m. rugsėjo 6 <1. Nr. 34 (1771)

EUROPOS;
LIETUVIŠKŲJŲ____—
studijųsavaitė i

STUDIJŲ SAVAITĖS PASKAITOS

Jau esame trumpai rašę apie prof. dr. 
V. Vardžio, dr. S. Sereikos ir V. Natkevi
čiaus paskaitas.

Dr. Saulius Girnius, istorikas, kuris 
dirba Laisvos Europos radijuj, skaitė pa
skaitą „Valančius ir jo metų Lietuva“ pa
minėti Žemaitijos vyskupo 110 metų 
mirties sukaktuves.

Vysk. Valančius vedė sunkią kovą prieš 
rusų valdžią, dirbdamas žmonių ir kuni
gų tarpe, rašė knygas, steigė mokyklas, 
statė bažnyčias, buvo griežtas valdyto
jas.

Tuo metu valdžia rėmė labai paplitusį 
girtuokliavimą, nes gaudavo pajamų iš 
mokesčių. Vyskupas įsteigė Blaivybės 
broliją, kurios nariai turėjo prieiti išpažin 
ties, priimti Komuniją ir viešai prie al
toriaus duoti priesaiką, kad negers. Žino
ma, ne visi ištesėjo, bet vis tiek degtinės 
gamyba sumažėjo aštuonis kartus.

Vysk. Valančius, būdamas pats valstie
čių kilimo ir dirbdamas su jais, siekė bū
ti bajoru, savo dienoraštį rašė lenkų kal
ba ir į laiškus atsakinėdavo lenkiškai. Jis 
labai barė tuos, kurie išduodavo savo tau
tiečius rusams. Kaip prieš šimtą metų 
buvo, taip ir dabar yra, pastebėjo S. Gir
nius.

Paskaitą „Vokiečių okupacijos laikotar
pis“ skaitė dr. Tomas Remeikis, PLB val
dybos vicepirmininkas. Jis išdėstė akty
viosios ir pasyviosios rezistencijos sąvo
kas, siekdamas tai pritaikyti pokarinių 
laikų pasipriešinimui. Pasyvus pasiprieši
nimas pabaigoje gali1 privesti prie agresy
vaus pasipriešinimo, jei matosi galimybė, 
kad tai gali pasisekti, žodžiai „teroristas 
ir laisvės kovotojas“ turi tą pačią reikš
mę, žiūrint, kas juos vartoja. Kolaboran
to ir rezistento sąvokos irgi kryžiuojasi. 
Kolaborantas kartais gali patarnauti tau
tai. Net yra nuomonių skirtumų, pvz., dėl 
Sniečkaus ir Kubiliūno rolių.

Paskaitininkas taip pat pastebėjo, kad 
bolševizmo baimė lėmė lietuvių tautos 
moderuotą pasipriešinimą vokiečiams.

Vienintelė paskaitininke moteris, Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė iš JAV-jų, susi
laukė gal daugiausia pagyrimų, ir ne dėl 
to, kad ji moteris, bet todėl, jog jos pa
skaita buvo to verta. Paskaitos tema — 
„Tautiškumas lietuvių diasporoje etno
grafiniu požiūriu“.

Mano žodynas sako, kad „diaspora“ yra 

žydų išbarstymas tarp nežydų po izraeli
tų išmetimo iš Egipto. Taigi pritaikoma 
ir šių laikų mūsų emigracijai. Prelegentė 
ragino mus imti pavyzdį iš žydų. Jie nie
kad nenustojo vilties grįžti į Jeruzalę, o 
ar mes turime tokį nusistatymą grįžti į 
Lietuvą? Žydų vaikai aukojo savo kišen
pinigius knygoms pirkti. O kaip su mūsų 
vaikais? Žydai yra geriausiai suorgani
zavę savo mokyklas, o mes esame trečioje 
vietoje po latvių (prelegentė turėjo ome
ny daugiausia JAV-jų pavyzdį), žydams 
daug padeda jų tikyba, o katalikybė yra 
universali religija ir turi mažiau reikš
mės tautiškumo išlaikymui.

Mes pradedame užmiršti mūsų tradici
jas ir tuo atsiliekame nuo kitų etninių 
grupių — mūsų dainos ir tautiniai šokiai 
jau mažiau spontaniškai pasireiškia. Jau 
pradedame švęsti gimtadienius, o ne var
de dienas. Nesilaikome kalėdinių, velyki
nių, vestuvinių papročių.

Daug tų papročių yra uždrausti Lietu
voje, bet žmonių susidomėjimas jais vis 
dar tebėra.

Emigracijoje mes gal save perdaug nu
vertiname. Rasės, kurios negali pakeisti 
savo odos spalvos, mėgina kelti savo kul
tūrą aukščiau už kitas. Mums nėra reika
lo tai daryti, bet ir nereikia perdaug že
mai lenktis.

Su dideliu susidomėjimu laukėme Lino 
Kojelio paskaitos „JAV užsienio politika, 
Lietuva ir Amerikos lietuviai“. L. Koje
lis yra prezidento Reagano specialus pa
tarėjas mažumų reikalams. Jis gimęs ir 
augęs Amerikoje, bet lietuviškai gražiai 
kalba, tik per diskusijas kartais pritrūk
davo lietuviškų žodžių, bet į talką ateida
vo anglų kalbos žinovai.

(Pirmiausia L. Kojelis perdavė prez. 
Reagano sveikinimus ir linkėjimus Studi
jų Savaitės dalyviams.

JAV politikos nusistatymas yra toks, 
kad geriau ginti Vakarų Europą, negu 
kardu išlaisvinti Rytų Europą, tačiau 
kiek galime stengiamasi remti skirtumus 
Rytų Europoje, kaip Vengrijos ūkį, Ru
munijos nepriklausomumą ir kt. Ameri
ka niekuomet nepripažino Europos pa
dalijimo. Pabaltijo diplomatai tebeturi 
pilną pripažinimą. Amerikos biznieriai 
gali laisvai lankytis Lietuvoje su JAV 
vyriausybės sutikimu, o taip pat ir turis
tai. JAV-jos yra išsiuntinėjusios memo
randumus, ginant Pabaltijo valstybes, vi
soms Jungtinių Tautų atstovybėms, įskai
tant ir pačią Rusiją. JAV-jos aktyviai sto
ja už žmogaus teises.

Prelegentas gana kritiškai įvertino 
Amerikos lietuvių veiklą ii- jų įtaką į to 
krašto vyriausybę. Siekiama dviejų 
kraštutinumų — laisvės ar nelaisvės, bet 

ne vidurio kelio. Amerikos lietuviai tik 
tiek turi įtakos į valdžios įstaigas, kiek tos 
įstaigos pačios paprašo. Mums trūksta 
ekspertų, kurie profesionaliai tvarkytų 
mūsų reikalus. Iš mažumų gaunami laiš
kai kartais taip blogai suredaguoti, kad 
yra gėda juos kam nors rodyti.

Kol karinė padėtis nebuvo išspręsta, 
VLIKas pateisino savo egzistenciją. Pa
dėtis pasikeitė ir išlaisvinimas dabar ne
įmanomas, bet VLIKas nepakeitė savo 
taktikos, ir jis neturi jokios įtakos į Ame
rikos vyriausybę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė irgi ne
turi jokio plano, bet reikia, kad visos or
ganizacijos įsijungtų į vieną bendrą or
ganą ir turėtų jam paklusti. Norint ko 
nors atsiekti iš prez. Reagano vyriausy
bės, mums reikia kovoti, bet ne maldauti.

Paskutinę Studijų Savaitės paskaitą 
„Lietuvos diplomatinė tarnyba sovietų 
okupacijos metais“ skaitė St. Lozoraitis, 
Lietuvos atstovas prie Vatikano, o taip 
pat Vašingtono pasiuntinybės patarėjas. 
Prelegentas pateikė naujų, iki šiol nepa
skelbtų faktų apie to laiko diplomatinę 
veiklą, pažymėdamas, kad mažoms tau
toms diplomatinė tarnyba yra daug svar
besnė negu didelėms. Paskaitos santrauką 
spausdinsime vėliau.

LIETUVA IR VLIKAS
Tokiu pavadinimu Tautos Fondas iš

leido A.V. Rinkūno redaguotą 272 psl. 
knygą apie Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto — VLIKo praeitį ir da
bartį.

Knygoje yra 4 pagrindinės dalys: Lietu
va 1905-1940, VLIKo veikla Vokietijoje, 
VLIKas JAV-se, Dabartinės VLIKo gru
pės. Priede: dr. D. Krivicko straipsnis 
„Karo audrai artėjant“ ir VLIKo Statu
tas. Knygoje daug iliustracijų.

Politinės Lietuvos istorijos žinios yra 
labai reikalingos, ypač jaunimui, šioje ir 
anoje pusėje geležinės uždangos. Tokių 
žinių lietuvių literatūroje nedaug. Todėl 
ši knyga dalinai užpildo spragą, kol atsi
ras išsamesni veikalai kiekvienai Lietu
vos politinės partijos istorijai nušviesti.

AKCIJA UŽ KATEDROS 
SUGRĄŽINIMĄ

Ryšium su artėjančia Lietuvos krikšto 
atnaujinimo šešių šimtų metų sukaktimi, 
užsienio lietuvių katalikų sluoksniuose 
keliamas pasiūlymas, kad jubiliejaus pro
ga būtų pravesta plati akcija už Vilniaus 
katedros sugrąžinimą tikintiesiems. Ka
tedra, kaip žinoma, yra ateistinės val
džios atimta iš tikinčiųjų ir paversta pa
veikslų galerija. Siūloma, kad Lietuvos

Marija Gaigalaitienė
VOKIETĖ LIETUVYBĖS TARNYBOJE KLAIPĖDOS KRAŠTE IR IŠEIVIJOJ

„Sandoros“ draugijos ir jos vadovo 
kun. prof. dr. Viliaus Gaigalaičio darbai 
lietuvių kultūrai ir labdarybei Klaipėdos 
krašte (iki 1939 metų) buvo daug kartų 
atžymėti išeivijos leidiniuose, taip pat 
Lietuvoje ir Vakarų Berlyne. Mažiau ži
nomas faktas, kad „Sandoros“ darbų sėk
mingumas ir ypač prof. Gaigalaičio rašti
nio palikimo išsaugojimas žymia dalimi 
yra nuopelnas jo žmonos Marijos Gaiga- 
laitienės. Kilimo buvo ji vokietė iš buv. 
Reicho vidurio: Marie Dietze gimė 1876 
m. rugsėjo 24 d. Frankfurte (Frankfurt 
am Main) pramonininko šeimoje. Jos tė
vas buvo Vokietijos chemijos pramonės 
sąjungos prezidentas, įmonių savininkas. 
Būdinga, kad tėvų šeima buvo labai reli
ginga, o tėvas sykiu ėjo evangelikų bažny
čios sinodo pirmininko pareigas Frankfur
te (a.M.). Marija, gavusi anuomet tur
tingesnių šeimų dukterims duodamą pri
vatinį išauklėjimą, neskubėjo ištekėti, bet 
dirbo pagalbinį pastoracijos darbą prie 
bažnyčios ir labdarybėje. Moterims anuo
met nebuvo galimybės studijuoti univer
sitete teologijos ir tapti evangelikų kuni- 
gėmis, kaip dabar. Marija todėl pati stu
dijavo teologiją: tai įrodo jos išlikusios 
teologinės knygos pažymėtos „M. Dietze“. 
Veiklusis gi Vilius Gaigalaitis tik peržen
gęs 40 metų prisiminė, kad pas evangeli
kus „kunigiškas stonas“ reikalauja būti 
vedusiam. Čia jam padėjo jo dievobaimin
gas brolis Enzys, kuris darbavosi „Hesų 
krašte“ ii- Mariją pažinojo. Jų buvo greit 
pasiektas sutarimas, nes Marija atitiko 
visiems Gaigalaičio planams, o Marija 
svajojo ištekėti už pastoriaus. Sužadėtinė 
ir jos tėvai aplankė Priekulę (Klaipėdos 
aps.), kur kun. Gaigalaitis dirbo antru 
kunigu, kartu būdamas mažlietuvių ats
tovu Prūsijos parlamente Berlyne. Iškil
mingos jųjų jungtuvės įvyko Frankfurte 
(a.M.) Lutherkirchėje 1911 m. spalio 10 
d. „vokiškoje kalboje, bet ,Tėve mūsų' po 
maldos ir palaiminimas buvo lietuviškai- 
kalbami“. M. Gaigalaitienė Klaipėdos 
krašte pilnai įsijungė į jos vyro pastoraci- 

krikšto jubiliejaus proga būtų parengta 
ir išleista svetimomis kalbomis doku
mentinė medžiaga, 'įrodanti Vilniaus kate
dros reikšmę Lietuvos katalikų Bažny
čiai ir jos tikintiesiems, jog apie katedros 
dabartinį likimą būtų painformuoti viso 
pasaulio vyskupai, juos kviečiant pra
vesti maldos akciją ir kitomis priemonė
mis veikti, kad Lietuvos katalikams pa
darytoji skriauda būtų atitaisyta.

nį, kultūrinį ir socialinį darbą: pramoko 
lietuviškai, vadovavo vaikų pamaldėlėms, 
dirbo su moterimis parapijoje, susidomė
jo mažlietuvių audiniais, įsteigė lietuvių 
tautodailės skyrių prie „Sandoros“ kny
gyno, o savo nemažą kraitį investavo į 
„Sandoros“ prieglaudas. Pamilo lietuvius 
ii Lietuvą savo vyrą lydėdama visuose jo 
darbuose ir varguose. Hitleriui 1939 m. at
plėšus Klaipėdą, Gaigalaičiai persikėlė į 
Kretingą, kur jie optavo už Lietuvą, to
kiu būdu Gaigalaitienė neteko Vokietijos 
pilietybės. Bolševikams 1940 m. Lietuvą 
užplūdus, ji vis dėlto, būdama vokiečių 
tautybės, pasirūpino repatrijuoti. Gaiga
laičiai 1941 m. vasario mėn. atvyko Vo
kietijon, pasiimdami šiek tiek kultūrinio 
turto. Prisiglaudė pas Marijos gimines 
(a. M.), bet neilgai turėjo ramybės: 1942 
m. jiems Gestapas įsakė Frankfurtą palik
ti. Apsigyveno mieste Bretten (Badeno 
krašte), kur turėjo gyventi po namų areš
tu ir nuolatiniame pavojuje, nes prof. Gai 
galaičio priešai j'į skundė. Gaigalaitienės 
giminių dėka, jie laimingai sulaukė karo 
pabaigos, bet jau 1945 m. lapkričio 30 d. 
kun. prof. Gaigalaitis mirė. Našlė likusi 
viena Brettene išsaugojo jos vyro kultū
rinį palikimą, rodė daug palankumo pas 
ją apsilankantiems lietuviams tremti
niams, jiems paskolindama retų lietuviš
kų knygų ir archyvinių dokumentų, kurių 
nemaža jau paskelbta. Lituanistinės kny
gos 1956 m. tapo perduotos saugojimui į 
Valstybinę biblioteką Marburge, iš kur 
jos 1976 m. tapo perkeltos į Vak. Berlyną. 
Iš lietuvių pusės tuo metu Gaigalaitienė 
rūpinosi kun. J. Pauperas (jau miręs), 
vėliau dr. M. Brakas ir kt., tai rodo išli
kę jų laiškai. Marija Gaigalaitienė mirė 
kaip tik prieš 20 metų: 1965 m. rugpjūčio 
2 d. Brettene, kur palaidota šalia savo 
mylimo vyro. Gaigalaičių kapus puošia 
dailus paminklas su akmenyje iškaltais 
švento rašto žodžiais lietuvių kalba, šį 
straipsnį pasirašęs š.m. geg. mėn. aplankė 
Gaigalaičių kapus, padėjo ant jų rūtelių, 
paskintų Lietuvių gimnazijos parke, bet 
ten pat patyrė, kad šis brangus kapas bus 
1990 m. panaikintas, jei iki to laiko nebus 
padarytas kapo laikymo pratęsimas, kas 
kainuotų didesnę sumą. Pranešdamas šį 
reikalą, kreipiuosi į lietuvių visuomenę, 
prašydamas pasvarstyti, ką būtų galima 
padaryti, kad Gaigalaičių kapai būtų iš
saugoti ateičiai. Ar lietuvių milijoniniai 
fondai Amerikoje negalėtų čia pagalbos 
suteikti? Dr. F. Rėklaitis

PIRMASIS SNIEGAS
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Jei kas yra lankęsis Kaune, negali 
nežinoti ir lengvai užmiršti jo «rna- 
miesčio, ypač Rotušės aikštės, už ku
rios ir baigiasi miestas, susilieja Ne
munas su Nerimi. Rotušės aikštė tai 
nuostabus kampelis, kokio nerasi vi
soj senojoj Europoj.

Aikštė būtų kaip visos aikštės di
džiuosiuose miestuose, jei jos nesuptų, 
ne viena ar dvi, bet penkios bažnyčios. 
Vienos jų garsios savo vidaus orna
mentais, kitos aukštastiebiais bokštais, 
trečios architektūrinėm puošmenom, 
išdabintos didžiųjų Europos dailinin
kų piešiniais, skulptūromis. Jos dar 
turtingesnės savo gilia praeitimi, jos 
matė ir regėjo, patyrė ir pergyveno 
daug gaisrų ir karų, potvynių ir ne
gandų.

Kai ateina ilgas ir ramus sekmadie
nio rytas, kai su saule ir miestas kelia
si, prabyla, suskamba tų penkių ir dar 
kitų tolimesnių bažnyčių varpai. Tada 
tik norisi sulaikyti kvapą ir skamban
čias minutes pratęsti šimtmečiais. Ne, 
nieko gražesnio nėra ir nebus, kaip 
ano tolimo, palikusio Kauno skam
bantieji sekmadienio rytai.

Bet dar ne viskas, ką norime pasa
kyti. Toji senojo Kauno aikštė nesiva- 
dintų Rotušės aikšte, jeigu joje nebūtų 
rotušės miesto valdžios rūmų, dailes
nių gal ir už anas bažnyčias, jei ji ne
turėtų bokšto, aukštesnio už visus 
miesto bokštus. Rotušė stovi aikštės 
vidury, neužstatyta jokiais mūrais, tik 
apsupta žalių kaštanų ir klevų vaini
ku. Balta, lyg kasdien prausiama, pro
porcingų išmatavimų, grakšti, liekna, 
lyg gulbės kaklas. Gal už tai ji ir gavo 
Baltosios gulbės vardą.

Apie rotušę jau ir istorijos susidarė. 
Viena jų, kad atvykę piliečiai iš toli
mojo Lietuvos užkampio ir pirmą kar
tą pamatę ir išgirdę „rotušės“ vardą, 
nežino jo reikšmės, pasižiūri į bokšto 
viršūnę, sumaišo su jiems žinomais 

šventaisiais, kaip Rozalija, Roku ir 
pavadina „šventos Rotušės bažnyčia“.

Kalbant apie Rotušės aikštę, reikia 
dar sustoti ir ties Tado Daugirdo gat
vele, neatskiriama to kampelio dalim. 
Gatvelė trumpa, vos kelių šimtų žings
nių. Kol ja nuo Nemuno iki rotušės 
praeini, kol išskaitai bokšto laikrodžio 
romėniškais skaitmenimis valandas ir 
minutes (laikrodžio nepataisoma ypa
tybė — vėluoti), jau ir visa gatvelė, ir 
atsimuši į duris, pro kurias vaikšto 
labai rimti miesto tėvai. Gatvelė labai 
siaura, abiejose pusėse mūrai aukšti, 
tai eidamas jautiesi lyg slinktum tarpe
kliu arba tuneliu.

Tado Daugirdo gatvelės neminėtu- 
mėm, jei joje anais laikais nebūtų gy
venę du neatskiriami draugai: Lukas 
ir Pūkas. Lukas buvo metų naštos pa
lenktas, bet žvalus ir gyvas senukas, o 
Pūkas irgi seniai gyvenąs ištikimas sar 
gas, vilkinis šuo. Pūkas turėjo juodą 
blizgantį kailį, o pakaklėj vertą dėme
sio elegantišką baltą lopinėlį.

Luką visi kaimynai pažinojo kaip 
sąžiningą, paslaugų, patikimą smulkių 
bažnytinių reikmenų katedros švento
riuje prekiautoją. Kiekvieną sekma
dienio rytą ir pavakariais prieš mišpa
rus Lukas ramiu žingsniu įstrižai Ro
tušės aikštę stumdavo savo vežimėlį 
ant dviejų ratų,o jo prieky iškilmingai, 
oriai uodegą vingiuodamas, rodė ke
lią Pūkas. Laikas nuo laiko šunelis su
stodavo, atsigrįždavo į šeimininką, 
patikrindavo, ar viskas tvarkoj, ir vėl 
tęsdavo kelionę.

Prie katedros kryžkelėj stoviniavęs 
policininkas nuo seno pažinojo tuos 
du bičiulius. Nusišypsojęs apsidairyda
vo, jei kas važiuodavo, sustabdydavo 
ir ranka parodydavo jiems laisvą ke
lią.

šventoriuje tuo laiku būdavo dar 
tuščia. Lukas tuoj už šoninių vartelių 
atskleisdavo savo atsivežtą dėžę, iš

traukdavo sudedamąjį stalelį ir išdės- 
tydavo šventųjų paveikslus, malda
knyges, žvakes, medalikėlius, rožinius. 
Pūkas gi pagal savo seną įpratimą ir 
pašaukimą dešimt ar daugiau kartų 
apibėgdavo šventorių, apuostydavo 
kiekvieną kampelį, įsitikindavo, kad 
pavojų nėra, ir laukdavo iš savo šei
mininko sutarto ženklo, jog žmonės 
jau pradeda rinktis ir jam iš šios šven
tos vietos reikia dingti.

Nuobodu būdavo šuneliui vienam 
namie ir jis kokį šimtą kartų atslink- 
davo iš Daugirdo iki Valančiaus gat
vių, kad nors pro vartelius iš tolio ga
lėtų žvilgtelėti į Luką. Lukas tuo lai
ku būdavo labai užimtas. Pirkėjų nie
kad netrūkdavo. Prie jo staliuko pri
siartindavo net katedros kanauninkai 
ar pralotai, o kartą Pūkas matė, kad 
su Luku rimtai šnekėjosi ir pats arki
vyskupas. Nuo tada šunelis dar labiau 
gerbė ir saugojo šeimininką, dar stro
piau eidavo savo pareigas, garsiau lo
davo, kada, jo manymu, to reikėjo, 
kai į jų kiemą užsukdavo nematytas, 
įtartinas žmogus.

Teisybė, kartais kaimynai Lukui 
skųsdavosi dėl šuns lojimų, bet ne taip 
labai. Lukas tik atsakydavo: „Gerai, 
gerai, aš įspėsiu“. Tuo visa byla ir 
baigdavosi. Žvirblis ir tai čirškia, rodo 
savo galybę, o kas būtų iš šuns, jei jis 
nelotų.

Kada kaimynai girdėdavo Pūką 
smarkiai lojant, žinojo, kad į kiemą 
įsuko nematytas apdriskėlis, elgeta ar
ba išsipudravęs, išsikvėpinęs miesto 
dabita. Vasaros mėnesiais šunelį erzin
davo dar toks ledų nešiotojas. Ateida
vo prisirišęs baltą prijuostę, ant gal
vos užsidėjęs medinę dėžę ir kiemo vi
dury sušukdavo: „Ledųųų...“ Pūkas, 
kad ir už mylios būtų, tuoj atsirasda
vo prie prekiautojo ir, rodos, jį praris. 
Sprukdavo pro vartelius nekaltas žmo
gus, keikdavo savo amatą, o dar la
biau šunų veislę, bet viską užmiršęs, 
kitą savaitę vėl pasirodydavo. Vėl ta 
pati drama ar komedija.

Dar labiau Pūką erzindavo, kai kur 
nors Daugirdo ar ir kaimynystėje Mu
ziejaus bei Kojalavičių gatvelėse pa

simaišydavo toks peilių galandytojas 
ir savo tekėlu pradėdavo čirpinti, ki
birkštis spraksinti, griežti, kad net 
sveikam imdavo dantis gelti. Tada šu
nelis parodydavo visą galybę, o žmo
gus, užsikoręs ant pečių savo griozdą, 
smukdavo iš tos nesvetingos miesto 
dalies.

Su kaimynais Pūkas gražiai sugyve
no. Kasdien matydavo, kaip aplink 
vaikščioja rimti, susikaupę baltaplau
kiai kanauninkai, pralotai. Kartais jie 
žingsniuodami diskutuoja, nepapras
tai rimtus klausimus nagrinėja, savo 
argumentus garsiai gina, rankom 
kaip malūno sparnais mosikuoja. Kar
tais per aikštę pereina tikra procesija
— keli šimtai jaunų klierikų. Nors 
Pūkas ir nebuvo mokytas, nors ir apie 
kalendorių nieko neišmanė, žinojo, 
kad kai klierikų eisena patraukia prie 
Nemuno, turi būti ketvirtadienis, jų 
pasivaikščiojimo diena. Įdomu būda
vo stebėti ir nematytus ponus su sto
rom papkėm, kai jie rinkdavosi į Ro
tušę ir ten ilgai posėdžiaudavo.

Kiti Pūko draugai skųsdavosi poli
cininkais ir tvarkos dabotojais, bet jis
— ne. Tie, kurie prie katedros budė
davo, visi buvo jo draugai. Vienas 
toks aukštas ir linksmas, Pūkui malo
niai pašvilpdavo; kitas stiprių pečių, 
šiltesnėm dienom nebūdavo per daug 
laimingas, čiulpdavo mėtinius saldai
nius ir Pūkui numesdavo; trečias iš 
nuobodumo mėgdavo sukinėtis ant 
vienos kojos, sutikęs Pūką paglostyda
vo ir leisdavo pauostyt savo guminę 
lazdą. Dar šunelis kartais nusliūkinda
vo ir iki Aleksoto tilto, kur turėjo sa
vo draugą, ūgiu patį žemiausią miesto 
policininką Joną, ir abu paspoksoda
vo į Nemuno žuvis.

Kad neužmirštumėm pasakyti, Dau
girdo gatvės vienoj pusėj šliejosi ber
niukų gimnazijos rūmai. Malonu bū
davo tam kieme pašniukštinėti, susi
tikti su senais bičiuliais kunigėliais, 
kurie Pūką ypač mėgo ir kaulą pasiū
lydavo dargi neapgraužtą. Dažnai kie
me žaisdavo ir paaugliai berniukai. 
Vaikai visur yra vaikais, tai geriau bū
davo tada ten nesirodyti.

Kalbant apie tą gimnazijos kiemą, 
reikia prisiminti vieną ponią. Pūkas 
žinojo, kad ji didelio pono žmona, ir 
su ja reikia elgtis mandagiai. Ji kiek
vieną dieną, prieš pasibaigiant pamo
koms, atvažiuodavo ir kieme kantriai 
laukdavo sūnaus. Ji visada kramtyda
vo, o kai pasimaišydavo ir Pūkas, duo
davo ir jam pyragėlį. Tik jam nepati
ko, kad ji nenorėjo žinoti tokio gra
žaus bajoriško šunelio vardo ir jį 
šaukdavo kažkodėl „Čiuika“. Kai po 
skambučio vaikai išbėgdavo į namus, 
ji aukštesnį už save sūnelį išsivesdavo 
namo. Bijojo, kad sūnelis nepaklystų, 
kad jo kas nepagautų. Prezidento ir 
ministerių sūnūs tačiau nebijojo ir 
linksmai stumdydamies su draugais ei
davo namo pėsti ir be motinų ar an
gelų sargų.

Esant gražiam orui, Lukas su Puku 
išeidavo pasivaikščioti Nemuno pa
krantėm iki pat Santakos. Gražesnės 
vietos vakariniam poilsiui negalima 
buvo sugalvoti. Ten sutikdavo daug 
jaunų ir nelabai jaunų žmonių. Atmin
tinas buvo Pūkui vienas ponas iš tos 
pačios Daugirdo gatvės, kai ir jis iš
eidavo pasivaikščioti su aštuoniom 
dukterim. Pūkas pradžioj manė, kad 
jos yra iš prieglaudos ar mokyklos 
bendrabučio — visos vienoda unifor
ma aprengtos ir labai rimtos. Tas po
nas turėjo juodą barzdą, buvo labai 
garbingas ir žinomas, kad prieš jį visi 
kėlė kepures.

Manote, kad šunelio gyvenime tik 
tokie gražūs dalykai ir dėjosi? Nors 
Kaunas ir labai humaniškas, ramus 
miestas, bet pasitaikydavo ir kitokių 
atsitikimų. Vieną saulėto rudens die
ną Pūkas, grįždamas iš šunų susirin
kimo tuščiam Gardino gatvės kieme, 
pasuko ilgesniu keliu. Juk reikia žino
ti, kas mieste naujo. Taigi jis kažkaip 
atsirado prie gražaus sodelio, aptver
to geležine tvorele. Ten buvo preziden
tūra, ir jam buvo įdomu į tuos baltus 
rūmus iš tolo pažiopsoti, kad galėtų 
ką ir kitiems pasakyti apie miesto įžy
mybes.

(Bus daugiau)
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KONKURSAI
Švenčiant 1987 metais sukaktis 'Lie
tuvos krikšto, vykdyto Mindaugo, Jo
gailos ir Vytauto, skelbiamas

DRAMOS KONKURSAS.
Pageidaujama, kad dramos struktū

ra laisvai pasirinktu būdu sietųsi su 
Lietuvos krikšto tema.

Rankraštis savo puslapių skaičiumi 
turi būti įprastinės dramos knygos 
apimties.

Premijos dydis — 3,000 dol. žiuri 
komisijai neradus pakankamai gero 
veikalo, premija neskiriama.

Žiuri komisijos sąstatas bus pa
skelbtas vėliau.

Rankraščius, pasirašytus slapyvar
džiu su tikra pavarde ir adresu užda
rame voke ligi 1986 m. gruodžio 31 
d. šiuo adresu: Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus vykdomasis komitetas, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636.

* *

Švenčiant 1987 m. sukaktis Lietuvos 
krikšto, vykdyto Mindaugo, Jogailos 
ir Vytauto, skelbiamas

PAŠTO ŽENKLŲ 
KONKURSAS.

Šiuos jubiliejinius pašto ženklus 
prašomas išleisti Vatikanas. Konkurse 
kviečiami dalyvauti visi lietuviai me
nininkai. Projekto formatas — 20x30 
cm arba 8.3x12.5 colių dydžio. Spal
vų derinys paliekamas menininko nuo
žiūrai. Pašto ženklų pavadinimas — 
Christianitas Lituaniae. Žymėtinos 
trys krikšto datos: 1251, 1387 ir 1413 
ir dabartinės sukakties metai — 1987. 
Siūloma viename pašto ženkle atvaiz
duoti Mindaugą, Jogailą ir Vytautą, 
dedant po Mindaugo atvaizdu 1251 
metus, po Jogailos — 1387, po Vy
tauto — 1413, o virš atvaizdų — 1987. 
Kituose pašto ženkluose siūloma dėti 
atvaizdus Šiluvos Marijos, Aušros 
Vartų Marijos, šv. Kazimiero, pal. M. 
Giedraičio, Vilniaus katedros, Vil
niaus universiteto ir kt.

Pašto ženklų leidėjas Poste Vatica- 
ne. Vatikanas uždės ir pašto ženklų 
vertę.

Pašto ženklų projektams paruošti 
skiriamos trys premijos: pirmoji 600 
dol., antroji 400 dol. ir trečioji 300 
dol., iš viso 1,300 dol. Premijos bus 
Išmokamos tik Vatikanui priėmus 
pašto ženklų projektus ir nutarus juos 
išleisti.

Žiuri komisijos sudėtis bus paskelb
ta vėliau.

Premijuoti projektai lieka konkursą 
skelbiančio Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komiteto nuosavybe, o ne
premijuotus galės autoriai atsiimti.

Pašto ženklų projektus, pasirašy
tus slapyvardžiu su tikra pavarde ir 
adresu uždarame voke, siųsti ligi 1985 
m. gruodžio 31 d. šiuo adresu: Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus vykdo
masis komitetas, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, USA. Dėl

Sdaityto^u tau/tai
A.A. KUN. A. RUBIKAS

Kai netikėtai patekau į Memmin- 
gen/Allgaeu, išgirdau apie kunigo Augus
tino Rubiko mirtį, ilgametį Memmingeno 
lietuvių kolonijos dvasios vadovą. Labai 
gailėjausi, nes dešimt metų jį pažinojau, 
nors ir ne asmeniškai.

Kai vieną kartą nuvykau į Darmstadto 
savaitgalių posėdžius, kun. A. Rubikas 
kalbėjo apie pasiruošimą mirčiai. Net 
kumščiu trenkė į stalą, girdi, jis ieško 
žmogaus, kuris jam pasakytų, kaip reikia 
pasiruošti mirčiai. Girdi, jis viską tam 
žmogui atiduotų. Bet tokio žmogaus jis 
dar nesurado. Esą jam labai liūdna, ta
čiau mirties nereikia bijoti žmogui, kuris 
lanko bažnyčią ir tiki 'į amžiną gyveni
mą...

Diskusijose labai norėjau paklausti, ko
dėl pomirtiniam gyvenimui reikia tinka
mai pasiruošti?

Beje, darbe ir namie visuomet prisimin
davau velionio mintis.

Jis mane skatino rašyti į „Europos Lie
tuvį“, nes visi turi dirbti lietuvišką darbą.

Velionis buvo žmogus visiems lietu
viams, nežiūrint jų tikybos ir rango. Jo 
laikais Memmingeno lietuvių kolonija vi
siškai pasikeitė, visais jis rūpinosi. Jis 
buvo kunigas visoms sieloms! Dėl to jį į 
amžinybę palydėjo nemažiau 500 žmonių. 
Buvo gražus, saulėtas popietis. Skambant 
varpams, verkė žmonės. Ir aš verkiau, 
klausdamas Dievo, kodėl geri žmonės taip 
greit turi mirti. „Mirtis neužbaigia mūsų 

daugiau informacijų kreiptis į minė
tąjį komitetą ar jo narį J. Adomėną, 
3329 W. 66th St., Chicaeo, IL 60629, 
tel. 312-737-3539.

šios konkurso taisyklės, skelbiamos 
1985 rugpjūčio 15, pakeičia anksčiau 
skelbtąsias.

* *

Rengiantis švęsti 1987 m. Lietuvos 
krikščionybės jubiliejų, skelbiamas

JUBILIEJAUS ŽENKLO 
KONKURSAS.

1. Tikslas: ženklelis-simbolis bus 
visur naudojamas sąryšy su 1987 m. 
jubiliejaus šventėmis bei renginiais vi
same pasaulyje.

2. Pobūdis: lengvai suprantamas 
simbolis (logo) turi tikti laiškams po
pieriui, vokams, metalinei sagei, lipi- 
nukams, klijuotoms, medžiaginiams 
ženkliukams, spausdintoms progra
moms ir plakatams, marškinėliams ir 
kitiems gaminiams.

3. Techniški reikalavimai: a. dy
dis: konkursui atsiunčiamas originalas 
18x18 cm (7x7 colių) plote telpantis 
ženklas ir to paties ženklo fotokopija, 
telpanti 2.5x2.5 cm plote. Abu turi

SPORTAS LIETUVOJE
PIRMOJI LIETUVOS TAUTINĖ 

OLIMPIADA
1938-jų metų didžiausiu nepriklausomos 

Lietuvos sportinio gyvenimo įvykiu buvo 
pirmoji tautinė olimpiada (gal geriau rei
kėjo pavadinti žaidynėmis?), sutraukusi 
į laikinąją sostinę daugiau kaip 2000 spor
tininkų iš laisvos Lietuvos, okupuoto Vil
niaus, Brazilijos, D. Britanijos, Latvijos 
ir JAV-jų. Be abejo, pasiruošimas vyko 
keletą metų, nes tokiam milžiniškam dar
bui jaunai Lietuvos respublikai reikėjo 
surasti vadovus, parūpinti teisėjus ir ap
lamai — sudaryti plačią sportinę ir tauti
nę programą.

Pirmieji Kaune pasirodė Amerikos lie
tuviai — viso 24 asmenys, Anglijos — 9, 
Brazilijos — 3, Latvijos — 65 ir Vilniaus 
krašto — 24. Ypač iškilmingai Kauno ge
ležinkelio stotyje buvo sutikti vilniečiai, 
o jų vadovas Pr. žižmaras (pagarsėjęs 
dvikovoje su lenkų atsargos karininku) 
išneštas iš vagono ant rankų. Pasveikinus 
vilniečius stoties aikštėje, jie žygiavo, ly
dimi tūkstantinės minios, Vytauto pros
pektu ir Laisvės alėja iki Pažangos rūmų, 
kur buvo paruošti pusryčiai.

Jau išvakarėse, liepos 15 d., valstybi
niame stadione įvyko sportininkų parado 
generalinė repeticija, kurios pasižiūrėti 
atvyko keli tūkstančiai kauniečių. Ne tik 
stadionas buvo papuoštas vėliavom, bet 
ir Kūno kultūros rūmai išpuošti ir iliumi
nuoti. (Nors sovietai stengiasi pažeminti 
nepriklausomos Lietuvos sportinį gyveni
mą, tačiau dar ir šiandieną jie naudoja
si tais pačiais rūmais, dažnai spausdina 
nuotraukas, o krepšinio halėje juk vyks
ta SS-gos krepšinio pirmenybės — K.B.).

gyvenimo, bet jį pradeda“, sakė kun. A. 
Rubikas. Mirdamas pasakė, kad mažai 
dirbęs Lietuvai ir lietuviams. Bet jo dar
bai — pavyzdys visiems!

Jau daug kartų lankiau jo kapą, lais
čiau vainikus. Jis mylėjo grožį, troško gė
lių po mirties. Man išvažiuojant, daugu
ma vainikų jau buvo nuimta, kapas dar 
nesutvarkytas. Kas tvarkys jo kapą? Gal 
Memmingeno lietuvių komitetas, ištiki
mos jo slaugės ar kapų vadovybė?

Ignas šmigelskis

KELIONĖ UŽ TAIKĄ IR LAISVĘ 
ŠVEDIJOS TELEVIZIJOJE

Rugpjūčio 19 d., 20 vai., Švedijos tele
viziją rodė reportažą apie Tribunolą Ko
penhagoje, „Baltic Star“ laivo kelionę 
Baltijos jūroje, demonstracijas Helsinky 
ir Stockholme. Programa buvo pavadinta 
„Kelionė už taiką ir laisvę“.

Ji buvo kartojama rugpjūčio 22 d., 18.30 
vai.

Programa, gerai paruošta ir labai pa
lanki Pabaltijo kraštams, tęsėsi vieną va
landą.

Esu tikras, kad ne vienam žiūrovui, 
ypač kilusiems iš Pabaltijo kraštų, išspau
dė ašarą, malonu buvo pasijusti kilusiu 
iš tų kraštų.

Tokios palankios Pabaltijui programos 
anksčiau niekad nebuvo rodoma, nes Šve
dijos min. pirm, ir socialdemokratų lyde
ris O. Palme rusams gana dažnai patai
kauja.

P.Č. 

turėti 4 cm (1.5 colių) baltus kraštus; 
b. spalvos: nuo vienos iki trijų spalvų, 
bet tinkamų tik vienos spalvos gami
niui; c. įrašai: įrašyti tris krikšto da
tas: 1251, 1387, 1413 ir dabartinio ju
biliejaus metus — 1987. Galima įplėš
ti su jubiliejumi surištus žodžius lietu
vių ar kita kalba.

4. Autorius ir laikas: projektus, pa
sirašytus slapyvardžiu su tikra pavar
de ir adresu atskirame voke, siųsti li
gi 1985 gruodžio 31 d. šiuo adresu: 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
vykdomasis komitetas, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636, USA.

5. Premijos: a. premijos yra 200, 
100, 75, 50, 50 ir 25 dol. Joms pa
skirti komitetas pakvies komisiją ir 
jos nuosprendį premijuotiems praneš 
paštu; b. teisės: premijuoti projektai 
tampa komiteto nuosavybe ir autoriui 
negrąžinami; komitetas turi teisę sa
vo nuožiūra panaudoti premijuotus 
simbolius ir pakeisti įrašytus žodžius, 
jei tokių būtų, kitomis kalbomis; ko
mitetas turi teisę pritaikyti simbolius 
prie naudojimo sąlygų, susitaręs su 
autoriumi; c. ypatybės: premijos bus 
skiriamos pagal šias ypatybes: origina
lumą (paties autoriaus kūrinys), kū
rybingumą, dailumą ir švarumą, tin
kamumą jubiliejaus progai ir atidumą 
konkurso taisyklėms, šios konkurso 
taisyklės, skelbiamos 1985 rugpjūčio 
15, pakeičia anksčiau skelbtąsias.

Toliau leiskime kalbėti 1938 m. liepos 
mėn. 16 d. „Lietuvos Aidui“:

„Olimpiados išvakarėse dalyviai iš sta
diono žygiavo 'į Karo muziejaus sodelį pa
gerbti Nežinomojo Kareivio kapą, paimti 
ugnies iš jo aukuro ir ja uždegti olim
pinio aukuro ugnį. Eisena buvo labai iš
kilminga. Jos priekyje ėjo Jankevičius ne
šąs žibintą, papuoštą ąžuolo lapais, bet 
dar be ugnies, lydimas olimpinių ženklų 
ir vėliavų. Po jo žygiavo visas olimpinis 
komitetas, toliau Amerikos, Anglijos, 
Brazilijos ir Latvijos lietuviai (vilniečiai 
dar nebuvo atvykę, jie atvyko olimpiados 
atidarymo dieną). Po jų sekė visų Lietu
vos sporto organizacijų alfabetine tvarka 
sportininkai, apsirengę įvairiaspalvėmis 
uniformomis, nešini savo organizacijų ir 
tautines vėliavas. Eisenos pabaigoje ėjo 
tautiniais rūbais apsirengusi 500 jauna
lietuvių tautinių šokių šokėjų kolona, ku
ri olimpiados atidaryme turėjo sujungti 
mūsų senovę su dabartimi ir modernaus 
sporto žiūrovams parodyti gražius ir 
grakščius šokius. Eiseną lydėjo keli or
kestrai ir šaligatviai buvo užtvenkti džiū
gaujančių kauniečių, kurie nesigailėjo 
eisenai plojimų ir valiavimų ir turėjo pa
kankamai kantrybės laukti kolonos, grįž
tančios iš Karo muziejaus sodelio su 
liepsnojančiu žibintu, ir ją lydėti vėl 'į sta 
dioną, kad pamatytų įsiliepsnojantį au
kurą.

Atžygiavus !į Karo muziejaus sodelį, 
sutiko gen. Nagevičius, švietimo minis
tras ir kiti aukšti pareigūnai. Gen. Nage
vičius pasveikino sportininkus ir palin
kėjo jiems sėkmės ir dar didesnės tėvy
nės meilės. V. Augustauskas linkėjo, kad 
visus lietuvius karžygių dvasia telktų į 
vieningą šeimą.

Karo invalidų orkestrui grojant gedu
lo maršą, buvo padėti prie Nežinomojo 
Kareivio kapo užsienio lietuvių ir olim
piados komiteto vainikai. Po tų iškilmin
gų apeigų buvo įžiebtas aukuro ugnimi ži
bintas, o nuo jo ir kiti žibintai. Iš sporti
ninkų krūtinių pasigirdo Tautos himnas, 
o Laisvės Varpo garsai dar daugiau su
jaudino visų dalyvių širdis. Ne vienam 
akyse ir ašara pasirodė.

Iš čia visa eisena, nešina žibintais ir ly
dima tūkstantinių minių, prieblandoje 
grįžo vėl į stadioną ir po trumpos olim- I 
pinio komiteto vicepirm. dr. Navako kal
bos, buvo uždegta olimpinio aukuro ug
nis ir Amerikos lietuvių choras „Pirmyn“ 
įspūdingai sugiedojo „Lietuviais esame 
mes gimę“.

Išaušo saulėta diena, ir Kaunas, o kar
tu ir visa Lietuva, skendo tautinių vėlia
vų jūroje. Olimpiada iš ryto buvo pradė
ta pamaldomis Įgulos bažnyčioje, kuriose 
dalyvavo min. pirm. kun. VI. Mironas, 
ministrai, olimpinis komitetas, sportinin
kai ir pilna bažnyčia žmonių.

Olimpiados atidarymas valstybiniame 
stadione įvyko 16 vai., tačiau jau gerokai 
prieš tą laiką 'į jį pradėjo plūsti žmonės. 
Susirinko per 10.000 žiūrovų. Olimpinio 
komiteto pirm. V. Augustauskas paprašė 
prezidentą A. Smetoną atidaryti pirmąją 
tautinę olimpiadą. Prezidentas A. Sme
tona ta proga pasakė kalbą“. (Tuo ir 
baigsime „L.A.“ ištrauką — K.B.).

Nors tautinėse žaidynėse 1938 m. ne
buvo atsiektos anų laikų tarptautinio ly
gio pasekmės (išskyrus Amerikos lietuvio 
Bernoto šuolį į aukštį — 1,92 m), tačiau

Vakaruose vis dar nepakankamai 
įvertinama KGB įtaka ir svarba išlai
kant vienpartinės diktatūros režimą 
Tarybų Sąjungoje. Saugumas kontro
liuoja visą šalies valdymo aparatą, be 
jo palaiminimo ir sutikimo neįmano
ma užimti svarbesnio administracinio 
ar partinio posto. Didžiulės KGB pa
galbininkų — šnipinėtojų ir skundikų 
armijos uždavinys yra užtikrinti abso
liučią visuomenės kontrolę, visuome
nės, su kuria ir po šiai dienai tarybi
nė vadovybė elgiasi kaip su potencia
lių nusikaltėlių ir suokalbininkų gru
pe. Manoma, kad KGB tarnai sudaro 
apie 8 proc visų šalies gyventojų skai
čiaus, o padidinto slaptumo veiklos 
srityse — net 20 proc. viso personalo.

Saugumui yra pavaldi cenzūra, tu
rinti apie 70.000 tarnautojų, bei tele
fono ir pašto ryšiai — beveik visi tele
foniniai pasikalbėjimai su užsieniu 
įrašomi į magnetofono juosteles. Su 
kokiu budrumu KGB seka tarybinių 
piliečių ryšius su užsieniu galima 
spręsti iš sekančio eksperimento: iš 
skirtingų Tarybų Sąjungos vietovių į 
užsienį tyčia buvo išsiųsta šimtas laiš
kų, tik šeši iš jų pasiekė nurodytą ad
resatą. Pagal Rokfelerio 1976-tų metų 
pranešimą, KGB turi nuo pusės iki be
veik vieno milijono tarnautojų, nes 
KGB juk yra pavaldžios ir kitų „bro
liškų“ šalių žvalgybos, tad į šį skaičių 
įeina ir apie 100.000 Rytų Europos 
(išskyrus Rumuniją), Kubos ir Š. Viet
namo saugumiečių. Manoma, kad už
sienyje KGB turi nuo 250.000 iki 
300.000-čių žvalgybininkų. Kaip tei
gia į Vakarus pabėgęs rusas Miagko- 
vas, vien tik VFR esą apie 8.000 ta
rybinės ir VDR žvalgybų agentų.

Atlikdama partijos „kalavijo ir sky
do“ vaidmenį, KGB pirmiausia rūpi
nasi partinės diktatūros išsaugojimu ir 
todėl beatodairiškai susidoroja su disi
dentine ar kokia tai kita, saugumo 
nuomone režimo stabilumui kenkian
čia, veikla. Pastaruoju laiku už taip va 
dinamą „antitarybinę veiklą“ buvo 
dar labiau sugriežtintos bausmės. Tary 
bų Sąjungoje yra apie 10.000 politinių 
kalinių, iš kurių, kiek žinoma Vaka
rams, bent 400 buvo įkalinti dėl savo 
religinių įsitikinimų.

Tarybinis režimas laiko religiją sa
vo pagrindiniu priešu, nes diktatūra 
supranta, kad tik religija yra vieninte
lė grandis, jungianti žmones su jų ti
krąja tautine praeitimi ir kad tik tikė
jimas gali atsakyti į žmogaus esybę 
liečiančius klausimus, į kuriuos parti
nė ideologija neranda tinkamo atsaky
mo. Pastaruoju laiku Bažnyčios įtaka 
Rytų Europoje išaugo. Ryškiausiai 
religinis atgimimas pasireiškė Lenkijo
je ir Čekoslovakijoje. Buvęs Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos vadovas 
Černenka 1983-iais metais irgi pareiš
kė (pirmas toks oficialus pareiškimas), 
kad „nemaža šalies gyventojų dalis 
vis dar tebėra religijos įtakoje“. Mano
ma, kad iš 280 min. Tarybų Sąjungos 
gyventojų nuo 30 iki 40 min. yra gi-

žaidynės sujungė po pasaulį išsisklaidžiu
si Lietuvos jaunimą su tėvų žeme, kartu 
įrodė sparčius Lietuvos sportinio gyveni
mo žingsnius. Jau po metų tokių 'įrody
mu buvo trečiosios Europos vyrų krepši
nio pirmenybės, laimėtos Lietuvos rinkti
nės.

Kaip vilniečiui, man malonu prisiminti 
gražius okupuoto Vilniaus lietuvių spor
tininkų laimėjimus: vyrų tinklinyje vil
niečiai laimėjo aukso medalį, o sunkumų 
kilnojime bičiulis Kazys Našlėnas viduti
niame svoryje užėmė antrą vietą.

Negali būti kalbos, kad Vilniaus lietu
vių sportinio gyvenimo „spiritus movens“ 
buvo šias eilutes rašančiojo kūno kultū
ros mokytojas Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje Pr. žižmaras. Atgavus Vilnių, 
jis buvo paskirtas Vilniaus Sporto apy
gardos pirmininku. Deja, okupavus Lie
tuvą, į jo vietą taikėsi Vilniaus gudas 
Kepei (lenkų laikais Vilniaus meisteris 
irklavime). Pr. žižmaras buvo pašalintas 
ir vėliau suimtas ir išvežtas. Nors beveik 
kiekvieną dieną lankydavau VSA-dą, gau 
damas spaudai sportines žinias, tačiau ti
kros Pr. žižmaro suėmimo datos negaliu 
pasakyti. Turiu Vilniaus Sporto Apygar
dos futbolo teisėjų kolegijos pažymėjimą, 
pasirašytą Pr. žižmaro 1940 m. birželio 
mėn. 27 d. Taigi jo suėmimas ir gal kartu 
ir išvežimas galėjo būti liepos mėnesį. Bu
vo plačiai kalbama, kad Pr. žižmaras Si
biro koncentracijos stovykloje susitiko su 
tuo lenku ats. karininku ir ten su juo su
sitaikęs. Nepatikrintom žiniom, Pr. žiž
maras mirė 1955 m., eidamas 43-sius me
tus.

K. Baronas

KGB IR TIKINTIEJI
liai tikintys, o apie 100 min. neneigia 
Dievo buvimo.

Nuo 1978-tų metų pastebimas reli
ginis sąjūdis ir tarybinių musulmonų 
tarpe. Įspūdingiausias momentas reli
giniame Rytų Europos atgimime bu
vo lenkų kardinolo Voitylos išrinki
mas popiežiumi. Pirmą kartą katalikų 
Bažnyčios istorijoje šį aukščiausią 
bažnytinį postą užėmė socialistinės ša
lies dvasininkas, kuris, matomai, turi 
užsibrėžęs tikslą sugrąžinti ateistinę 
Rytų Europą prie tikėjimo. Naujojo 
popiežiaus Kremlius bijo nemažiau 
kaip NATO.

Pastaraisiais metais ypač sustiprė
jo susidorojimas su tikinčiaisiais Tary
bų Sąjungoje. Buvęs milicininkas 
Sergejus Kourdakovas Frankfurte prie 
Meino 1983 m. išleistuose savo me
muaruose rašo, kad jau aštuntajame 
dešimtmetyje Tarybų Sąjungoje buvo 
įrengta 20 konclagerių, o partijos de
šinioji ranka KGB suorganizavo gau
sius, gerai apmokamų smogikų būrius, 
kuriems buvo duotas uždavinys smur
to ir teroro pagalba įbauginti tikin
čiuosius.

Nuo šeštojo dešimtmečio pradžios 
NATO žvalgybai tapo žinoma, kad 
Tarybų Sąjungoje buvo įkurtas spe
cialus skyrius, kurio užduotis buvo 
infiltruoti savo agentus į dvasininkų 
tarpą. Nuo 1945 m. Kremlius pradėjo 
sistematišką Rytų Europos Bažnyčių 
griovimą iš vidaus, o nuo 1949 m. tą 
pačią veiklos kampaniją pradėjo ir 
prieš Vakarų Bažnyčias bei musul
monų tikinčiuosius, šiam specialiam 
skyriui, kuris buvo pavaldus Vidaus 
reikalų ministerijai, 1951 m. Varšu
voje atidaręs savo biurą, pradėjo vado
vauti pulkininkas Vasilijus Gorelovas. 
Jo dešinioji ranka Piaseckis tapo 
„Pax“ grupės organizatoriumi. Minė
tos grupės uždavinys buvo Bažnyčios 
infiltracija ir jos griovimas iš vidaus, 
šiam tikslui Kremlius negailėjo lėšų 
— kaip pranešama, 1953-54 metais ši 
grupė savo ardomajai veiklai iš Mas
kvos gavo 22 tonas aukso.

Palyginus su Lenkija, kur neseniai 
buvo nužudytas kunigas Popieluška 
ir aiškiai buvo įrodyta saugumo nusi
kalstamas kišimasis į Bažnyčios reika
lus, KGB įtaka rusų ortodoksinei Baž
nyčiai yra sunkiau apčiuopiama.

Nuo II Pasaulinio karo pabaigos ta
rybinis režimas visais būdais bandė 
priversti Bažnyčią dirbti jo naudai. 
Persekiojimo ir vos ne teroristinių prie 
monių pagalba, kas aiškiai prieštarau
ja Konstitucijoje nurodytai tikėjimo 
laisvei, tarybinei valdžiai, bent iš da
lies, pavyko apjungti Bažnyčią 
savo valiai. Iš tokių trafaretinių, 
tarybinėje spaudoje dažnai 
minimų pareiškimų, kai „šian
dieninėje ideologinėje kovoje (prieš 
Bažnyčią)“, galima spręsti, kad tary
binės vyriausybės skiriamas dėmesys 
religijai pastaruoju laiku žymiai išau
go. Apie tai liudija ir KGB veikla — 
1969 m., dar vadovaujant Andropo
vui, Tarybų Sąjungoje buvo įkurtas 
specialus skyrius Nr. 5, kurio užduotis 
buvo kovoti ne tik su disidentais ir 
tautinių mažumų nacionalistais, bet 
ypatingai prieš religines bendruome
nes.

Straipsnio pabaigoje pabrėžiama, 
kad vakariečiai bendraudami su ofi
cialiais Rytų Europos (išskyrus VDR) 
Bažnyčių atstovais turėtų neužmiršti, 
kad šiuos dvasininkus akylai seka 
KGB ir, kad jie galbūt yra priversti 
bendradarbiauti su saugumo organais. 
________________________ V.M.

SOVIETŲ MOKSLININKAI 
NEATVYKO

Sensaciją ne tik Italijoje, bet ir tarp
tautinėje plotmėje, sukėlė žinia, kad be 
jokio išankstinio pranešimo oficialioji so
vietų mokslininkų delegacija neatvyko į 
Eričėj, Sicilijoje, rugpjūčio 19 d. prasi
dėjusį tarptautinį mokslininkų suvažia
vimą. Sovietų oficialieji sluoksniai iki šiol 
nepaaiškino delegacijos neatvykimo prie
žasties, nors anksčiau iš Maskvos buvo 
pranešta, kad delegacija suvažiavime da
lyvaus ir kad sovietai skiria didelę reikš
mę šiam suvažiavimui, nes delegacijos 
sąstatą patvirtinęs pats Gorbačiovas. Už
sienio spaudos nuomone, kad vienas svar
biausiųjų jos narių, žymusis mokslininkas 
ir sovietų Mokslo akademijos narys 
Aleksandrovas, jau anksčiau atvykęs į 
Vakarus ir Ispanijoje dalyvavęs kitame 
suvažiavime, yra dingęs be žinios. Keistu 
sutapimu, Romoje, rugpjūčio mėnesio 
pradžioje, taip pat be žinios dingo so
vietų diplomatas ir KGB agentas Vitalius 
Yourchenko, kuriam buvo pavesta prižiū
rėti sovietų mokslininkus, kurie būtų tu
rėję dalyvauti Eričės suvažiavime.
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D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde
— rugsėjo 14 d.

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

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

Rudens kaukių balius — rugsėjo 28 d., 
šeštadieni, 8.30 vai. vak., Londono Sporto 
ir Socialinio klubo patalpose, 345A, Vic
toria Park Rd., E.9.

Boltono lietuvių metiniai šokiai — spa
lio 12 d., 7.30 vai. vak., Boltono Ukrainie
čių salėje, 99 Castle St., Bolton.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Antanas Kutka — 20 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI

Lituanistikos katedrai S. Nenortas pa
aukojo 10 sv.

DBLS iždininkas

Londonas
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Rugsėjo 14 d., šeštadienį, iš Londono 
rengiama ekskursija į Lietuvių Dieną 
Bradforde — Tautos šventės minėjimą 
ir koncertą.

Autobusas nuo Lietuvių bažnyčios iš
vyksta 7.30 vai. ryto, nuo Lietuvių namų 
— 8 vai.

Kaina 9 svarai asmeniui.
Užsirašyti pas P. Mašalaitį (tel. 729- 

2527) ar pas S. Bosikį (tel. 727-2470).

A.A. M. LIUDVINAVICIENĖS
LAIDOTUVĖS

A.a. Marija Liudvinavičienė, mirusi 
rugpjūčio 25 d. Kipre, buvo laidojama iš 
Lietuvių bažnyčios Londone rugsėjo 5 d., 
10 vai.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
ŠOKIAI

Rugsėjo 14 d., šeštadienį, 8 vai. vak., 
klubas rengia savo patalpose, 345A, Vic
toria Park Rd., London, E.9, šokių vakarą.

Šokiams gros „Private Circuit“ bandas, 
kurį sudaro klubo jaunesnieji nariai.

Įėjimas 1 sv., veiks bufetas. Pelnas ski
riamas klubo futbolo komandai apmokėti 
savo nario mokestį F.A.

Bilietai prie įėjimo.

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 6 d., penktadienį, Sporto ir So
cialinis klubas bus uždarytas, nes dau
guma narių išvažiuoja „Evening out“ į 
Marina Essex, Vassalley saloje.

Be to, pranešame visiems nariams, kad 
klubas yra atdaras ir trečiadieniais, nuo 
8 vai. vak.

RUDENS KAUKIŲ BALIUS

Rugsėjo 28 d., šeštadienį, 8.30 vai. vak., 
Sporto ir socialinio klubo patalpose, 345a, 
Victoria Park Road, London, E.9, rengia
mas

Kaukių balius.

Visi kviečiami taip apsirengti, kad ne
būtų galima atpažinti. Trys geriausios 
kaukės bus premijuotos. įėjimas 2 sv. 50p.

Bilietus iš anksto galima įsigyti pas klu
bo sekretorę klube ar pas klubo valdybos 
narius sekmadieniais po pamaldų.

Veiks nemokamas maisto bufetas.
Visi londoniškiai kviečiami šiame įdo

miame kaukių baliuje dalyvauti.

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.

DERBY IR NOTTINGHAMAS 
LEICESTERYJE

Rugpjūčio 26 d. Leicesteryje miesto sa
vivaldybė surengė „City Show“, pakvies- 
dama etninių grupių vienetus su parodo
mis ir meniniais pasirodymais. Anglijos 
lietuvius reprezentavo Rūta Popikienė 
ir Gilma Zinkuvienė savo darbais. Paro
da buvo grynai lietuviško-tautiško pobū
džio, joje išstatyta lietuviškos lėlės, jau
nosios ir pamergių karūnėlės, tautinės 
juostos, tautinių rūbų medžiagos, F. Ra- 
monio medžio drožiniai ir M. Žemaitienės 
išaustos staltiesės. Parodos paruošimas ir 
išstatymas buvo skoningas ir gražus, kad 
kiekvieno praeivio akį traukė į tą pusę. 
Oras pasitaikė gražus, tai šimtai žmonių 
aplankė įparodą, ilgesniam laikui susto
dami prie lietuvių. Meninėje dalyje pasi
rodė Nottinghamo gintarietės, pasipuo
šusios gražiais tautiniais rūbais, sudai
navo anglų visuomenei keturias liaudies 
daineles: Ausk dukrele, Du broliukai, Sau 
lėlė nusileido ir Per klausučių ūlytėlę. 
Kanklėmis pritarė E. Vainorienė ir jau
nutė Rimutė Gasperaitė. Scena atviram 
lauke, stalas, užtiestas Rūtos Popikienės 
išaustomis tautinių kostiumų medžiago
mis, labai gražiai atrodė. Patrauklios dai
nininkės ir graži scena pritraukė daug 
klausytojų, kurie palydėjo katutėmis.

Šią parodą ir meninę dalį pradėjo or
ganizuoti DBL S-gos Centro Valdybos na
rys Z. Juras, perleisdamas likusį darbą vi
durinėj Anglijoj įgyvenančiai Rūtai Po- 
pikienei. Atsiliepimai apie parodą ir dai
nas, kiek teko išgirsti, geri. Laukiame dau 
giau šitokių renginių. P. Popika

Manehesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 7 d., 6 vai. vakaro, Manchesterio 
lietuvių klubo patalpose rengia

Tautos šventės minėjimą.
Paskaitą skaitys p. H. Vaines iš Bolto

no.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius 

prašome ir kviečiame kuo gausiau minė
jime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

RAMOVĖNAMS 30 METŲ
Rugpjūčio 17 d. L.K.V.S-gos „RAMO

VĖS“ Manchesterio skyrius surengė M. 
lietuvių klube šaunų pobūVį-balių, kuria
me buvo paminėta 30 m. gyvavimo su
kaktis. Dalyvavo apie 50 žmonių.

Pobūvį atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas. Stalų palaimi
nimo maldą sukalbėjo A. Jakimavičius. 
Maistą paruošė M. Vaineikienė, S. Ketu- 
rakienė ir O. Eidukienė; organizavo ra
movėnų vicepirm. H. Silius.

H. Vaineikis perskaitė ramovėnų prie
saiką ir kalbančius angliškai supažindino 
su ramovėnų organizacija ir jos tikslais. 
Platų žodį apie ramovėnus pasakė pats 
ramovėnų pirm. K. Murauskas.

Ramovėnų organizacija įsteigta 1955 
m. liepos 30 d. M. lietuvių klube. Iniciato
rius buvo Vladas Kupstys (jau miręs); 
skyrių suorganizuoti padėjo K. Muraus
kas ir B. Klimas (jau miręs). Ramovėnai 
kasmet rengia Dariaus ir Girėno minėji
mą, kariuomenės šventę, padeda vainiką 
prie karuose žuvusiems paminklo (Seno- 
taph) Eccles, rengia Naujųjų Metų suti
kimą, metinį narių pobūvį, išvykas ir ki
ta. Be to, remia lietuvybės išlaikymą ir 
kitus gerus užmojus.

Ramovėnus sveikino ir sėkmingos klo
ties linkėjo klubo pirm. A. Podvoiskis, 
moterų ratelio „RŪTOS“ vardu ižd. E. 
Žebelienė, kan. V. Kamaitis, boltoniškių 
vardu H. Silius, ramovėnų sekr. J. Ver
bickas ir kiti.
Pirmininkas padėkojo padėjusioms reng

ti pobūvį ir įteikė šeimininkėms gyvų gė
lių. H. Silius pravedė loteriją. Visi puikio
je nuotaikoje padainavo ir pasižmonėjo.

Šios sukakties proga visi sveikiname 
ramovėnus ir linkime jiems gyvuoti ir pa
siekti užsibrėžto tikslo. A. P-kis

MIRĖ PONIA ZARINE
Praėjusią savaitę Londone mirė buvu

sio Latvijos ministro D. Britanijai žmona 
ponia Zarine, 83 m.

Ji gimė Paryžiuje prancūzų šeimoje. 
Susipažinus per Taikos konferenciją Pa
ryžiuje, 1921 m. ji ištekėjo už p. Zarine. 
Išmokusi latvių kalbą, pamilo Latviją ir 
kartu su vyru dirbo Latvijos diplomati
nėje tarnyboje. Į Angliją atsikėlė 1933 me 
tais, kai jos vyras buvo paskirtas 'į Londo
ną ministro pareigoms, kuriose jis išbu
vo iki savo mirties, 1963 metų.

Likusi našle, ponia Zarine aktyviai da
lyvavo D. Britanijos latvių bendruomenės 
gyvenime bei jų organizacijose. Ji buvo 
išrinkta Latvių namų Garbės Prezidente. 
Daugelį metų ji buvo Pabaltijo tautų 
metinių bazarų organizatore.

Ponia Zarine buvo aukštos erudicijos 
ir didelės energijos asmenybė. Jos pasi
ges ne tik D. Britanijos latvių bendruo
menė, bet ir kitų Pabaltijo tautų moterys.

Nottinghamas
A.A. IGNAS JUŠKA

Rugpjūčio 16 dieną savo bute, širdies 
priepuolio ištiktas, mirė Ignas Juška.

Velionis buvo gimęs 1903 metais, spa
lio 10 d. 1944 metais pasitraukė į Vaka
rus ir apsigyveno Vokietijoje, netoli 
Wiesbaden.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam ka
rui, negalėdamas grįžti į savo gimtąjį 
kraštą, Ignas 1948 m. atvyko į Didžiąją 
Britaniją. Iš pradžių apsigyveno E.V.W.H. 
Childs Ercall, Market Drayton hostelyje, 
vėliau R/A WAEC hostelyje, Rutland, o 
nuo 1950 m. Ignas Juška gyveno Snein- 
ton Dale, Nottinghame.

Jis buvo aktyvus ir veiklus L.A.S. ir 
DBL Sąjungos Nottinghamo skyriaus na
rys.

Turėdamas savo kuklius namelius Not
tinghame, Ignas ne kartą suteikė prie
globstį tautiečiams, kurie turėjo sunku
mų susirasti kambarį.

Nepamiršo velionis lietuviškų reikalų. 
Buvo nuolatinis Tautos Fondo, skautų 
veiklos ir kitų tautinių darbų rėmėjas.

Palaidotas gražiose Wilford kapinėse 
Nottinghame, kur Ignas jau buvo nusipir
kęs sau vietą tarp daugelio ten jau pa
laidotų lietuvių. Kapinėse atsisveikino 
Nottinghamo skyriaus pirm. K. Bivainis, 
D.B.K. Bendrijos vardu — kun. S. Matu
lis.

Jau prieš daugelį metų I. Juška buvo 
susitvarkęs savo palikimo reikalus, ne
pamiršo giminių Lietuvoje, kurių jis tu
rėjo daug.

Nottinghamo Židinyje visų vardu atsi
sveikino Z. Juras.

IŠVYKA Į BRADFORDĄ
Rugsėjo 14 d. vykstame į Bradfordą — 

Lietuvių dieną.
Autobusas išvažiuoja 11 vai. ryto iš 

Mount St. autobusų stoties.
Sustosime Bradfordo „Vyties“ klube.
Prašome skubiai užsirašyti pas Sky

riaus valdybos narius arba tel. 411119.
Sk. valdyba

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — rugsėjo 7 d., 5 vai. p.p., prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro au
tobusais Nr. 513 ar 514, važiuoti iki Eye 
Infirmary.

Rožinis bus už kenčiančius Lietuvoje 
mūsų tautiečius. Prašome visus jungtis su 
mumis bendroje maldoje.

N. Narbutienė

UŽSAKYTAS AUTOBUSAS Į 
BRADFORDĄ

Užsakytas autobusas vykti į Bradfordą 
rugsėjo 14 d. — Lietuvių dieną.

Kas dar neužsirašė, prašom tai padary
ti iki rugsėjo 7 d., dar yra keletas laisvų 
vietų. Autobusas bus Eccles 3.30 vai., klu
be 4 vai. p.p.

Užsirašyti pas p. S. Lauruvėną.

JAUNOJI SMUIKININKĖ
Sara Verbickaitė, 13 m. amžiaus, Da

riaus ir Girėno minėjimo programoje 
smuiku pagrojo porą lietuviškų dalykėlių. 
Bet ji buvo nepaminėta korespondencijo
je apie minėjimą. Už tai jos labai atsi
prašome. Ji smuikavime lavinasi toliau. 
Talentai pradedami ugdyti nuo mažens. 
Visi linkime jai sėkmės.

LANKĖSI MANCHESTERY
Vasaros atostogų metu Manchestery 

lankėsi australiečiai Vincas ir Laima Lip- 
kevičiai, Laurinaitytė ir Ričardas Pakal
nis, kuris ir dabar dar tebėra; iš JAV-jų 
— Bronė Narbutaitienė. Ji atvyko ap- 
plankyti savo brolio Antano Pačkausko.

Jie visi anksčiau gyveno Manchestery.
A. P-kis

g LIETUVIŲ DIENA BRADFORDE

Įg Rugsėjo 14 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Bradfordo Ukrainiečių m 
23 salėje, 169 Legrams Lane, įvyks iškilmingas S3
® TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS — KONCERTAS. S
Jg Programoje dalyvaus Škotijos lietuvių Šv. Cecilijos ir Notting- gs
Shamo „Gintaro“ chorai, jauni muzikai M. Zinkutė ir J. Sadula, £3 

dainininkės G. Aleknavičienė ir B. Bishop, tautinių šokių grupės S 
iš Škotijos, Gloucesterio ir Londono „Lietuva“ ir Škotijos Jauni-

23 mo (Canty šeimos) dūdų orkestras. S?
$ Kviečiame visus atsilankyti.
23 Rengia £3
$ DELS ir Bradfordo „Vyties“ Klubas

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Rugpjūčio 24 d. boltoniškiai buvo susi
rinkę aptarti savo einamųjų reikalų.

Pirmininkas atidarė susirinkimą ir pra
nešė, kad jau yra keli svarbūs reikalai, 
kurie reikalingi skyriaus diskusijų ir nu
tarimų.

Jis priminė boltoniškiams, kad jų bi
čiuliai iš Bradfordo nori juos susitikti 
Manchesterio lietuvių klube rugpjūčio 31 
d. Kasininkas H. Silius padarė pranešimą 
apie skyriaus finansinę padėtį ir pirmi
ninko pakviestos Boltono šeimininkės dar 
kartą apsiėmė svečiams paruošti maistą. 
Kiti reikalai, susiję su Bradfordo atsilan
kymu, taip pat aptarti.

Skyrius tada buvo pakviestas gausiai 
dalyvauti Tautos Šventės minėjime Man
chesterio lietuvių klube rugsėjo 7 d. Pir
mininkas taip pat ragino visus dalyvauti 
Lietuvių Dienoje Bradforde, rugsėjo 14 
d. Jis pranešė, kad pusė kelionės išlaidų 
nariams būtų apmokėta iš skyriaus ka
sos. Susirinkimas jo pasiūlymą priėmė.

Pirmininkas tada susirinkimui priminė, 
kad spalio 12 d. įvyks Boltono lietuvių 
metiniai šokiai ir jau dabar reikia jiems 
rengtis. Uždarydamas susirinkimą, jis 
pranešė, kad vėl visi turės susirinkti Man
chesterio lietuvių klube ateinantį šešta
dienį sutikti savo svečių iš Bradfordo.

Visi apylinkės ir visos Anglijos lietu
viai maloniai kviečiami dalyvauti meti
niuose Boltono lietuvių šokiuose, kurie 
įvyks spalio 12 d., 7.30 vai. vak., Boltono 
Ukrainiečių salėje, 99 Castle St., Bolton. 
Boltoniškiai' laukia dar kartą susitikti, pa
sivaišinti ir pašokti.

Iki pasimatymo Boltone spalio 12 d.!

PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Marijos 

Šiluvoje ir Tautos šventėje, 11.15 vai., 
Aušros Vartų Marijos židinyje.

Eccles — rugsėjo 8 d., 12.15 vai.
Leedse — rugsėjo 15 d., 13 vai.
Huddersfielde — rugsėjo 22 d., 13 vai.
Manchesteryje — rugsėjo 29 d., 12.30 v.
Coventryje — rugsėjo 8 d., 14 vai., Šv. 

Elzbietoje.
Leamingtone-Spa — rugsėjo 8 d., 16.15 

vai., Šv. Petre.
Nottinghame — rugsėjo 15 d. 11.15 vai., 

Marijos židinyje.
Derbyje — rugsėjo 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — rugsėjo 22 d., 11.15 v., 

Židinyje.

LENKIJA
NAUJAS REGLAMENTAS

Lenkijos vyskupų konferencija paskel
bė naują reglamentą maldos kelionėms. 
Pagal naujuosius nuostatus, visos maldos 
kelionės Lenkijoje turės būti grynai reli
ginio pobūdžio, jose bus draudžiama iš
kelti emblemas, skanduoti nereliginius 
šūkius. Maldos kelionių organizavimas 
bus pavestas parapijų klebonams, kurie

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams siųsti 
į Lietuvą, padėtis stabilizavosi ir dabar galima siųsti daug vertingų 
ir naudingų dovanų savo artimiesiams.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas, arba priimame užsakymus 
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PER
SIUNČIAME PALIKIMUS I LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, 
NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. JURAS,

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

Lietuviai
pasaulyje

NAUJA REDAKTORĖ
Australijos lietuvių savaitraštį „Mūsų 

Pastogė“ nuo rugpjūčio 19 d. redaguoti 
perėmė R. Juzėnaitė.

Laikinai redagavęs laikraštį J. Maša- 
nauskas išvyko į Melbourną.

KONCERTAS AUSTRALAMS
Rugsėjo 15 d. Melbourne, Australijoje, 

rengiamas Pabaltijo tautų liaudies dainų 
koncertas. Jį atliks Australijos lietuvių, 
latvių ir estų chorai. Koncerto tikslas — 
pademonstruoti australų visuomenei bal
tų tautų liaudies dainas, o taip pat at
kreipti dėmesį į dabartinę beteisę tų kraš
tu padėtį, išreiškiant vieningą pabaltiečių 
ryžtą atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

BUDRIO FOTO ARCHYVO 
POBŪVIS

Chicagoje jau 19 metų veikia kun. A. 
Kezio įsteigtas Lietuvių foto archyvas, 
kurį globoja dr. Milda ir a.a. dr. Stasys 
Budriai. Įamžindama savo vyro atmini
mą, dr. M. Budrienė jau anksčiau paau
kojo šiam archyvui 25,000 dolerių, dėl to 
ir pats archyvas pavadintas Budrio var
du. Archyvo tarybą sudaro pirm. dr. M. 
Budrienė, nariai — kun. A. Kezys ir St. 
Žilevičius. Archyve yra daug nuotraukų, 
20 dokumentinių filmų. Tai svarbi istori
nė ir meniška medžiaga.

Dr. M. Budrienės iniciatyva archyvo va
dovybė rugpjūčio 21 d. „Dainos“ resto
rane surengė pobūvį.

Spalio 25 d., Jaunimo centre, Archyvas 
atidarys Lietuvių portretų parodą. Tai 
jau bus 14-ta Archyvo paroda.

CHICAGOS LIETUVIŲ KRIKŠC. DEM. 
IŠKYLA

Čikagos lietuviai krikščionys demokra
tai gausiai susirinko Lidijos ir Vlado šo- 
liūnų sodyboje rugpjūčio 4 d. vasaros iš
kilai. Išvažiavimas buvo skirtas poilsiui, 
Skyriaus pirmininkas mok. Jonas Jokub- 
ka padarė trumpą pranešimą rūpimais 
klausimais, Centro Komiteto pirmininkas 
VI. šoliūnas Čikagos LKDS skyriaus vei
kla. Daug dėmesio susilaukė p. G. Gie
draitytės pranešimas apie Kopenhagos 
Teismą ir Pabaltiečių kelionę Baltijos jū
ra. G. Giedraitytė pati dalyvavo tame žy
gyje ir jį skaito pasisekusiu visais atžvil
giais.

KUN. Z. PARAKEVIČIUS
Kun. Zenonas Parakevičius, dirbąs 

Lomžos vyskupijoje, Lenkijoj, atvyko į 
New Yorką. Jis pavadavo Aušros vartų 
kleboną kun. V. Palubinską, aplankė lie
tuviškas įstaigas, susipažino su lietuviais 
ir jų organizacijomis, žada apsilankyti ir 
kitose lietuvių kolonijose.

kiekvienam kelionėje norinčiam dalyvauti 
asmeniui išduos atitinkamą pažymėjimą. 
Vyskupai naują maldos kelionių regla
mentą paskelbė po įvykusių derybų su 
valdžios atstovais.
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