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A.A. Prof. J. Eretą 
palydint

Kovo mėn. 19 d., garbaus Velionio var
dadienyje, šv. Juozapo vardo parapijos, 
kur jis buvo gimęs, augęs ir gyvenimo pa 
vakariop vėl sugrįžęs, bažnyčioje Šašely
je, Šveicarijoje, susirinko kartu su arti- 
maisias ir tėvynainiais šveicarais gausus 
būrys, iš arčiau ir toliau atvykusių, liū
dinčių tautiečių gedulingoms šv. Mišioms, 
J.E. Vyskupui Dr. A. Delksniui su kelių 
lietuvių kunigų palyda ir vietiniu klebonu 
j'as atnašaujant. Kelios Ingenbohlio vie
nuolyno lietuvaitės seselės taip pat at
vyko paskutiniam atsisveikinimui. Velio
nio universitetinės korporacijos Fribur- 
gia, kurios vienu iš įkūrėjų jis yna buvęs 
ir ją pagrindinai perreformavęs idealisti
niais pagrindais, atstovai, su gedulo kas
pinu perrišta vėliava, ir Vasario 16 gim
nazijos mokiniai tautiniais rūbais atida
vė pagarbą. Taip pat darniai-jungtiniai, 
su šiuo dviejų Tėvynių Sūnum atsisveiki
nant, sekė šveicarų-vokiečių ir lietuvių 
kalba pamokslai, jaudinančiai giedamos 
giesmės. Iš kelių Europos kraštų atvyku
sius lietuvius Velionio artimieji pakvietė 
šermenims, kurių metu veik vien lietuviš
kai buvo tartas 'atsisveikinimo žodis, ne
paprastai giliai ir jautriai mūsų Vyskupui 
atskleidžiant ilgą, seną pažintį su didžiu 
šveicaru Velioniu, paveikusiam dar mažą 
mokinuką savo užkrečiančiu, aktyviu, vi
są gyvenimą išlikusiu, tiesiog jaunatvišku 
užsidegimu, savo meile mūsų Tėvynei Lie 
tuvai ir iki paskutinio atodūsio patriarcho 
šauklio balsu už ją kovojančio, jos bylą 
ginančio.

J.E. Vyskupas tarė žodlį ir Lietuvių Ka 
talikų Mokslo Akademijos vardu. Šveica
rijos Lietuvių Bendruomenės vardu visa
pusišką, plačiai šakotą šio Garbės Lietu
vio asmenybę nušvietė Dr. A. Gerutis. Se
kė Vokietijos LB ir Ateitininkų var
du žodis. Atitinkant paties Velionio mė
giamam papročiui, susirinkusieji Vokieti
jos lietuvių dvasiškių rūpesčiu buvo ap
dovanoti nauju, vertingu, išsamiu leidi
nėliu apie šv. Kazimierą. Prie pašarvoto 
karsto kapinių salėje gedulingas apeigas 
atliko šv. Juozapo parapijos klebonas, 
jaudinantį, pagarbų atsisveikinimo žodį 
tarė Fribourgo universiteto korporacijos 
atstovai, Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
vardu min. Dr. Gerutis ir Krikščionių-de
mokratų Sąjungos bei ELTA vardu p. B. 
Venskuvienė, palydint gedulingai muzikai. 
Laidojant, su Friburgia studentų ir Va
sario 16 gimnazijos jaunimo garbės paly
da, atvirą karstą supo vainikai su užra
šais abiejomis kalbomis ir su mūsų Tri
spalve. Ilsėkis ramybėje, Šveicarijos ir 
Lietuvos Sūnau, tebūnie Tau lengva Gim
toji žemelė.

ATNAUJINAMA STALINO 
PRAKTIKA

Kiekvienas Vakarų pasaulio gyventojas 
žino tą paprastą tiesą, kad asmuo ar po
licija, pateikę kaltinimus, privalo juos 
teisme įrodyti, pagrįsti.

Kovo 21 d., skaitydami Londono „Daily 
Telegraph“, matome, kad Sovietų Sąjun
goje vėl grįžtama prie stalininės šnipinėji
mo, vienas kito sekimo, sistemos. Kaip 
rašo laikraštis, „gyventojai privalo teikti 
žinias apie savo kaimynus, artimus ir 
draugus, kad padėti milicijai ir KGB iš
aiškinti „neaiškius elementus“. Pabaltijo 
respublikose, Latvijoje, Estijoje ir Lietu
voje, išplatintos spausdintos milicijos kor 
teles“. Toliau rašo laikraštis, kad „ši ope
racija pirmiausia prasidėjo Kijeve ir 
Krasnodare, o pabaltiečiai, kaip žinia, tu
ri įsisavinti tas „geras idėjas“.

„Pagrindinis skirtumas tarp stalininių 
ir dabartinių kortelių, kurios išplatintos 
Rygoje, Taline ir Vilniuje, yra toks, jog 
visi skundai, surašyti kortelėje, pateikia
mi anoniminiu būdu. Tokiu būdu pranešė
jas negali būti patrauktas teisman už 
šmeižimą. Visa našta griūva ant kaltina
mojo pečių. Jam reikia įrodyti savo ne
kaltumą“.

Straipsnio autorius Julian Isherwood 
sako, kad viena tokių kortelių Iš Latvijos 
jau pateko į Vakarus. Kortelėje išvardyta 
daugybė smulkių nusikaltėlių, kurie „tu
rėtų būti perduoti milicijai“.

Gyventojai privalo pabraukti kortelė
je nusikaltimų rūšis: neregistruojamus už 
darbius, simuliavimą, alimentų nemokė
jimą, slapstymąsi nuo milicijos ir teismo, 
civilinių skolų nemokėjimą, tinginiavimą 
darbe, blogą vaikų auklėjimą, girtavimą, 
narkotikų vartojimą, žinias, ar anksčiau 
buvo teismo baustas, ir kitus nusikalti
mus, kurie „nesuderinami su socialistinio 
gyvenimo būdu“. Kelios eilutės paliktos 
pastaboms ir specifikacijai, po to seka 
pastaba, kad kaltintojo parašas nereika
lingas.

Tokie dalykai vakariečiams atima žadą 
— komentarai nebereikalingi.

AFGANISTANO DYGLYS
Pavarčius Anglijos centrinių laikraščių 

puslapius, mes be ypatingo vargo pastebi
me, kad taip puoselėtos viltys ir entuzia- 
mas, jog pagaliau naujas Kremliaus val
dovas praskaidrins politinę situaciją, at
rodo, blėsta, — Kremliaus žvaigždžių ho
roskopas nieko doro nežada Vakarams: į 
Ženevą tartis jie neskuba, Libano krizėje 
Sovietai drumsčia vandenį, tyko progos 
prisigerinti Jordanui, atrodo, bus ta pro
ga — pardavus Jordanui ginklų su tam 
tikrom sąlygom1, išvesti savo kariuomenę 
iš okupuoto Afganistano jie net nesvajoja. 
Kaip rašė „The Times“ kovo 14 dienos nu 
meryje, Sovietų 105.000 „ribotas“ armijos 
skaičius Afganistane toliau „vaduoja“ Af
ganistaną. Straipsnio autorius, žinomas 
žurnalistas R. Owen rašė, kad „Sovietų 
kariuomenei gyvenimas Afganistane ne
buvo lengvas nuo pat pirmos dienos, o 
dabar, po ketverių metų, pradeda reikštis 
nepasitenkinimo nuotaikos ir pačių Sovie
tų kareivių tarpe. Afganistano Sovietų 
vadinami „kontrrevoliucionieriai“ prieši
nasi visokiais būdais Sovietų okupaci
jai“. Žinia, kad ir patys kareiviai (nema
ža ir iš Lietuvos), pradeda mąstyti ir 
svarstyti, ką gi jie čia gina, už ką jie čia 
kovoja. Kai kurie nepasitenkinimo žen
klai pradėjo reikštis ir Sovietų spaudoje. 
„The Times“ rašė: „J. Andropovas, norė
damas paneigti nesveikus gandus ir dar 
nesveikesnes nuotaikas Sovietų kariuome
nėje Afganistane, savo įkalboje iškėlė „ne
matyto didvyriškumo faktus ir mirtį ko
voje“, bekovojant už Afganistano liaudies 
socialistinę revoliuciją“. Tačiau neseniai 
vienas jaunas kareivis parašė laišką į 
„Komsomolskaya Pravda“ laikraštį, no
rėdamas išreikšti savo viešą pasipiktini
mą, kad „jaunimo.-komjaunimo laikraštis 
taip mažai ką rašo apie jų kovą Afganis

PABALTIJO MILITARIZAVIMAS
Baltiečių Pasaulinės Santalkos (Baltic 

World Council) pranešimas apie sovietų 
karinių pajėgų ir branduolinių ginklų kom 
centravimą Baltijos valstybėse susilaukė 
ypatingo Vakarų spaudos dėmesio. Prane
šimas buvo paskelbtas sausio 16 d., Stock- 
holme, „pasitikėjimą ugdančių priemonių 
ir nusiginklavimo Europoje“ konferenci
jos išvakarėse. V. Vokietijos dienraštis 
„Die Welt“ šiam pranešimui paskyrė visą 
puslapį savo sausio 16 d. laidoje. Išsamūs 
straipsniai taip pat pasirodė Londono 
„Daily Telegraph“ (sausio 17.), „Christiar 
Science Monitor“ (sausio 26) ir kt. skilty, 
se.

Baltiečių pranešimas remiasi Vakarų 
žinių agentūrų daviniais ir daugelį mėne
sių užtrukusiu padėties Pabaltijo valsty
bėse tyrimu. Jo išvada: karinė koncentra
cija Pabaltijy yra grynai ofenzyvinio po
būdžio; sovietų militariniai planai, krizės 
atveju, numato visos Skandinavijos ir vi
durio Europos užėmimą. Iš a'štuonių so
vietinių oro desantų divizijų, dvi yra Bal
tijos karinėje apskrityje, kuri apima. Esti
ją, Latviją, Lietuvą ir „Kaliningrado sri
tį“ (Rytprūsius.). „Baltijos raudonosios vė 
■liavos laivynas“, kurio komandos punktas 
yra Pilavoje (vad. Baltisike), šiuo metu

KELIONĖ LIETUVON
Užsienio spauda šiomis dienomis paskel 

bė tokią žinią: lietuvis jėzuitas Mykolas 
Andriejauskas, praėjusių metų spalio mė
nesį atžymėjo savo vienuolinio gyvenimo 
penkiasdešimtmetį. Šios sukakties proga 
jis ryžosi nuvykti į savo tėvynę Lietuvą, 
kurios nebuvo matęs jau daugiau kaip 45- 
erius metus. Lapkričio mėnesio viduryje 
iš Lusakos Mykolas Andriejauskas išskri
do į Maskvą, o Maskvoje paėmė lėktuvą 
į Vilnių. Vilniaus aerouoste Mykolo An- 
driejausko laukė nemaloni staigmena: 
jam buvo pranešta, kad visas jo bagažas 
pakeliui yra dingęs. Iš aerouosto Andrie
jauskas telefonu susisiekė su savo arti
maisiais gimtajame mieste, kurie tuoj at
važiavo į Vilnių. Bet Andriejauskas vis 
dar nebuvo išleidžiamas iš aerouosto: be
ieškant dingusio bagažo, jam buvo pra
nešta, kad kažkas yra netvarkoj su įva
žiavimo viza, dėl to jis negali būti įleistas 
į Lietuvą ir turi nedelsiant sugrįžti atgal 
į Maskvą. Vienai nakčiai jis buvo nuga
bentas į Vilniaus viešbutį, kur izoliuotas 
ligi ateinančio ryto, kai buvo vėl nuvežtas 
į aerouostą ir įsodintas į lėktuvą Maskvos 
link. Maskvoje surastas dingęs bagažas, 
bet Andriejauskui buvo patvirtinta, kad 
jo užsienio pasas yra netvarkoj ir įsaky
ta tuoj išvykti iš Sovietų Sąjungos. Be 
kitų paaiškinimų, milicininkai Andriejaus 
ką palydėjo ligi lėktuvo, skrendančio į 
Londoną. Taip nesėkmingai baigėsi lietu
vio jėzuito vienuolio Mykolo Andriejaus- 
ko išsvajota kelionė į gimtąjį kraštą. An
driejauskas taip ir nepamatė savo gim
tinės, nepamatė ten esančio motinos kapo.

tane“. Naivuolis vaikinas. Sovietai norė
tų kuo mažiau priminti pasauliui .apie jų 
okupaciją, su viltimi, kad gal pasaulis ims 
ir pamirš tą nemalonų faktą.

Vaikinas rašo toliau savo laiške: „Mes 
čia Afganistane rizikuojame savo gyvybe, 
kovodami už plačiąją tėvynę, tuo tarpu 
mūsų bendraamžiai, kuriems vienu ar kitu 
būdu pasisekė išvengti karinės tarnybos 
linksmai sau leidžia laiką Maskvos disko
tekose, prisipirkę užsieninių rūbų (džinsų) 
puikuojasi prieš paneles, 'įtakingi tėveliai 
„prastumia“ juos į aukštąsias mokyklas, 
o kareivis, parvažiavęs atostogų iš Afga
nistano, su siavo kareiviška uniforma ne
susilaukia patriotinio entuziazmo ir dides
nio įvertinimo, greičiau atvirkščiai“. So
vietų armijos vadovybė stengiasi pakelti 
„moralinį-politinį savo kareivių lygį“, 
'bet, kaip matome, praėjo tie laikai, kada 
kareivis nemokėjo ir neprivalėjo pats gal 
voti, svarstyti, vertinti.

Puskarininkio Vaščenkos istorija
„Retai prabėga diena, kurioj aš negal

vočiau apie savo likimą“, sako Sovietų 
puskarininkis Jurijus Vaščenka, kuris da
bar gyvena Karlsruhe mieste, V. Vokieti
joj, ir nežino, ar jam bus suteiktas poli
tinis prieglobstis.

Pašauktas kariuomenėn 1982 m., jauna
sis Vaščenka naujokų .apmokymą baigė 
Omske. Iš ten jį pasiuntė į Afganistaną 
„padėti afganams kovoti prie banditus ir 
amerikiečių agentus“. Tada tik jam pa
aiškėjo, kad reikalai ten daug pavojinges
ni, negu Omske jiems aiškino.

Kareivių moralė buvo žema. Visi no
rėjo patekti saugesnėn vieton, kur mažiau 
šaudoma, arčiau prekyviečių, kur būtų 
galima ko nors įsigyti. Gyvenimas buvo 
įtemptas. Jo dalinys stovėjo netoli Kabu
lo — remontavo tankus. Kartą išėjęs pasi

yra galingiausia jūrinė pajėga Baltijos 
jūroje, kurioje švedų ir suomių laivynai 
turi grynai detfenzyvinį vaidmenį. Baltijos 
srities „oro armija“ apima tris divizijas 
su 405-iais lėktuvais.

Baltiečių Pasaulinės Santalkos nuomo
ne, sovietinių pajėgų telkimo Pabaltijy 
ofenzyvinlį pobūdį aiškiausiai įrodo rake
tų bazių gausumas. Riboto nuotolio SS5 
branduolinės raketos esančios pakeičia
mos SS20 vidutinio nuotolio raketomis. 
Pabaltijo valstybėse šiuo metu yra apie 
174-ios branduolinių raketų bazės. „Die 
Welt“ išspausdintame žemėlapyje tirščiau 
šia tokių bazių koncentracija randama 
Latvijoje. Lietuvoje nurodoma tik viena 
raketinė bazė — prie Šiaulių. Kariniai 
aerodromai pažymėti prie Klaipėdos, Kau 
no, Šiaulių ir Vilniaus.

Pranešime rašoma, kad „didžiausia pa
saulyje branduolinė jėgainė pradėjo veik, 
ti Ignalinoje sausio 1 d., nepaisant lietu
vių mokslininkų protestų. Jie nurodė, kad 
jėgainė neturi priemonių atvėsinti ir su
laikyti suterštą vandenį iš reaktoriaus 
šerdies. Toks radioaktyvus vanduo nu
kreipiamas tiesiai į Drūkšių ežerą, o sis
temai sutrikus upėmis pasiektų Baltijos 
jūrą.

Ryšium su Pabaltijo militarizavimu, im 
tąsi ypatingų priemonių pasienio srityje. 
Visas pasienin, nuo Lietuvos pietryčių 
smaigalio iki Rygos įlankos ir Oselio ir 
Daigo salų paskelbtas uždrausta karine zo
na; kuri vietomis ištįsta iki 20 kilometrų. 
Plačios uždraustos zonos supa ir ne pasie
nio srityje esančius ypatingus įrengimus.

(ELTA)

BATUNO PRANEŠIMAS
Ženevoje vyko Jungtinių Tautų Organi

zacijos žmogaus teisių komisijos kasmeti
nė darbo sesija. Ta proga JAV-se veikian
ti ir su Jungtinėmis Tautomis ryšius pa
laikanti pabaltiečių organizacija BATUN 
Ženevoje išplatino spaudai skirtą prane
šimą apie Pabaltijo kraštuose sovietų vyk 
domus pagrindinių žmogaus teisių bei 
laisvių pažeidimus. Pareiškime pabrėžia
ma, kad pastaruoju laiku sovietai su
griežtino Pabaltijo kraštuose represinę 
akciją prieš kitaminčius, ypač prieš žmo
gaus teisių gynėjus, taikos šalininkus ir 
sąjūdžių už visuotinį nusiginklavimą na
rius. Atkreipiamas dėmesys ir į religinės 
laisvės slopinimą, primenant Lietuvoje 
suimtus du kunigus — Svarinską ir Tam- 
kevičių, į baptistų religinės bendruome
nės narių areštus Latvijoje, apskritai ka
talikų ir kitų religinių bendruomenių na
rių persekiojimus, jų diskriminavimą. 
Minimas faktas, kad Pabaltijo kraštuose 
yra laikoma nusikaltimu laikyti savo na
muose Visuotinės Žmogaus Teisių Dekla
racijos tekstą. BATUNo organizacijos 
pranešimo ištraukas šiomis dienomis pa
skelbė didžiosios Vakarų spaudos agen
tūros.

dairyti, apie puskilometri; nuo stovyklos, 
pakliuvo į afganų partizanų rankas.

Ir vis dėlto Vaščenka įbuvo laimingas, 
nes retai kada afganai nekankina paim
tųjų nelaisvėn. Dienomis besislapstydami 
nuo lėktuvų, partizanai naktimis varėsi 
savo belaisvį Pakistano link. Po dešimties 
dienų vargingos kelionės, užmigus sargy
biniui, Vaščenkai pasisekė pabėgti. 'Bet ne 
ilgam. Kruvinom kojom beklaidžiodamas 
kalnuose, pateko vėl į kitos grupės nelais
vę. Ta partizanų grupė pasiekė Pakistaną 
ir perdavė belaisvį Raudonajam Kryžiui, 
kuris skraidino belaisvius į Šveicariją.

Ciuriche Vaščenką aplankė Sovietų 'am
basados pareigūnas. Gražiai pakalbėjo, ap
kabino ir pažadėjo rūpintis jo grįžimu į 
namus. Tačiau Vaščenka abejojo pareigū
no nuoširdumu: jis jau buvo girdėjęs, kas 
atsitiko 1945 m. grįžusioms iš vokiečių ne
laisvės sovietų kariams.

Nors ir uždarytas karo belaisvių stovy
kloje Zuderberge, Vaščenka pamatė ir įsi
tikino, kad gyvenimas Vakaruose nėra 
toks, kokį jam nupiešė mokykloje: alkani 
bedarbiai, suėmimai gatvėse, nusikaltimai 
ir žudynės, visur pilna amerikiečių rake
tų... Jis žinojo, kad po kurio laiko švei
carai grąžins jį į Sovietų Sąjungą.

Pasitaikius progai, su trisdešimt frankų 
kišenėje, pabėgo jis į Ciurichą. Ten nusi
pirko žemėlapį ir laimingai perėjo į V. Vo 
kieti ją. Policijoj pasiprašė politinio prie
globsčio. Tačiau Bonnos vyriausybė, ne
norėdama turėti diplomatinių nesusiprati
mų su sovietais, Vaščenkos prašymą tuoj 
pat atmetė. Laimei, viena vokiečių Žmo
gaus teisių organizacija jo apeliacijai pa
samdė advokatą.

Dabar Jurijus Vaščenka laukia atsaky
mo, o vokiečiai taip pat delsia, nes ne
žino, kas atsitiks pirmiesiems internuo
tiems sovietų kariams Šveicarijoje, kai ge 
gūžės mėnusį sueina jų grąžinimo termi
nas.

Kurį laiką išgyvenęs Karlsruhe stovy
kloje, Vaščenka dabar turi šiltą butą mies 
to centre, turi televiziją ir gauna 265 mar
kes pragyvenimui į mėnesį. Dirbti teisės 
neturi dr iš miesto išvykti negali. Mokosi 
vokiečių kalbos.

Deportacija Šveicarijon, reikštų grįži
mą į Sovietų Sąjungą. Jis turi viltį, kad 
taip neatsitiks.
Afganų kovos

Iš diplomatinių šaltinių patiriama, kad 
paskutiniu metu afganai laisvės kovoto
jai numušė tris sovietų Mig tipo bombone 
šius-naikintuivus ir vieną helikopterį. So
vietai tuoj ėmėsi keršto priemonių, su
bombarduodami kelis kaimus toje srity
je, kurioje naikintuvai buvo numušti. Bom 
b ar d avimų metu žuvo daug civilių gyven 
tojų. Pastaruoju metu sovietų buvo žiau
riai bombarduojamos ir kitos Afganista
no gyvenvietės, sovietams įtarus, kad 
jose slapstosi laisvės kovotojai. Visame 
Afganistane be paliovos vyksta laivės 
kovotojų susirėmimai su sovietų okupaci
ne kariuomene. Pastaruoju metu smar
kiausi mūšiai įvyko Ghazni ir Kandaharo 
provincijose, sostinės Kabulo pietvaka
riuose. Sakoma, kad kai kurie miestai yra 
visiškoje partizanų kontrolėje.

Sukakties atgarsiai
Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero iškil

mingo minėjimo atgarsiai dar tebeaidi pa
saulyje. Nuskambėję didžiuosiuose dien
raščiuose ir radijo bei televizijos žiniose, 
jie 'pereina į savaitraščius ir savaitines 
radijo bei televizijos apžvalgas. Ypač vi
soje Italijoje minėjimas paliko didingą 
įspūdį. Kaip sakėme, iškilmingas ponti- 
fikalines Mišias iš šv. Petro bazilikos Lie
tuvos Globėjo šv. Kazimiero garbei iš
tisai transliavo pagrindinis valstybinės ita 
lų televizijos kanalas. Šią televizijos lai
dą sekė milijonai žmonių visoje Italijoje. 
Iš įvairių Italijos sričių, nuo Torino ir 
Venecijos iki Bari ir Palermo, televizijos 
žiūrovai reiškė susižavėjimą lietuvių tau
tiniais drabužiais, lietuvių giesmėmis, reiš 
kė savo solidarumą lietuviams ir užti
krino, kad savo maldoje niekada neuž
mirš Lietuvos. Beveik visi Lietuvos Glo
bėjo minėjimą šv. Petro bazilikoje vadina 
didingu, grandioziniu, neužmirštamu. Jį 
lygina su didžiosiomis Bažnyčios šventė
mis, kada dalyvauja viso pasaulio tautų 
atstovai ir nesuskaitomos masės maldinin 
kų iš visų pasaulio kraštų. Ir iš tikrųjų, 
žinovų nuomone, lietuviams ir kitiems 
maldininkams išėjus iš bazilikos drauge 
su Šv. Tėvu, aukojusiu iškilmingas šv. Mi
šias, čia susirinkusi maldininkų minia iš
augo į šimtatūkstantinę minią, kuri su 
dideliu dėmesiu sekė Jono Pauliaus II 
pakartotinus žodžius apie Lietuvą ir apie 
jos Globėją šv. Kazimierą.

Tai buvo tikra prasme pasaulinė maldos 
diena už Lietuvą. Didingas, grandiozinis 
įspūdis, kurį visi lietuviai išsivežė iš šio 
susitikimo su Popiežium, liks neužmršta- 
mas. Tai nepaprastos, istorinės reikšmės 
įvykis, kuris sustiprina ir padrąsina kiek
vieną lietuvį.

Kas laukia žiegždrio?
„Valstiečių laikraštyje“ R. Urtulytė ra

šo: „žiegždris — nedidelis upeliukas, te
kantis per šakių rajono „Pirmūno“ kolū
kio laukus ir įsruvenantis į Nemuną. Esa
me didžiai susirūpinę, kas jo laukia atei
tyje, jei jau dabar jis nuolat teršiamas, 
dažnai iš tolo dvokia. Mat upelin patenka 
daug srutų iš kiaulių komplekso. Žinome, 
kad nelengva prižiūrėti tokį didelį kom
pleksą, bet vis dėlto žiegždriu susirūpinti 
būtina“.
Nusiskundimai fermų tvarka

„Jei fermoje tvarka — melžėjų nuotai
ka gera“, rašo „Valstiečių laikraštis“. „Ne 
viename ūkyje gyvulininkystės darbuoto
jai dar negali pasidžiaugti reguliariomis 
poilsio dienomis, neretai dar didelis rankų 
darbo krūvis. Apie tai redakcijai rašo 
šėrikai, melžėjos, fermų vedėjai. Jaudina 
laiškų autorius ir prastos darbo sąlygos. 
O juk tai — ar produktyviai žmogus pra
leidžia fermoje darbo dieną — viena prie
laidų, lemiančių gamybinius rodiklius“.
Panevėžio medžiotojai

Praėjusiame sezone panevėžiečiai su
medžiojo 153 briedžius, 40 elnių, 794 šer
nus, 452 stirnas. Savo veislynuose kasmet 
išperina daugiau kaip 7,500 fazanų ir 
2,700 laukinių ančių. Numatoma statyti 
naują fazanyną, kurio pajėgumas sieks 
30 tūkstančių fazanų.
Medalis už skęstančiųjų gelbėjimą

Už ilgametį vaisingą organizacinį dar
bą stiprinant žmonių gyvybės apsaugą 
vandenyse, Lietuvos skęstančiųjų gelbėji
mo draugijos centro komiteto skyriaus 
viršininkas Ivanas Loskutnikovas apdo
vanotas medaliu „Už skęstančiųjų gelbė
jimą“.
Kelionių kainos

Vilniaus kelionių ir ekskursijų biuras 
kovo-balandžio mėnesiais keliaūti lėktu
vais paskelbė kelialapių kainų sąrašą. 
Pvz., į įSočį kelialapio kaina yra 137 ru
bliai, į Jaltą — 172 rb., į Volgogradą — 
87 rb., 'Simferopolį — 109 rb.
Kultūros centras naftininkams

Naftos perdirbimo gamyklos užsakymu, 
Mažeikiuose statomas Kultūros centras 
naftininkams. Centrą sudarys keturių kor 
pušų kompleksas. Jame bus 850 vietų 
žiūrovų ir šokių salės, įvairūs kabinetai ir 
patalpos meninių kolektyvų darbui.
Apdovanotos daugiavaikės motinos

„Motinos šlovės“ I, II ir III laipsnio or
dinais vasario 29 d. Lietuvoje apdovano
tos 89 daugiavaikės motinos.
Kubos moterų krepšinio rinktinė Kaune

Kovo 5 d., kaip „Tiesa“ rašė, „Laisvės 
salos“ moterys Kaune žaidė draugiškas 
rungtynes su vietos „Politechnikos“ krep
šininkėmis. Laimėjo kaunietės minimalia 
pasekme 90:89.
Pradeda automatinti geležinkelius

Traukinių eismą geležinkelio ruožuose 
Šiauliai-Radviliškis ir Radviliškls-Jonaitiš 
kiai pradėjo reguliuoti automatika. Tai 
padidins intensyvaus judėjimo ruožų pra
laidumą, kitiems darbams išlaisvins ieš
mininkus.
Plakato paroda

Naujose dailės parodų salėse Vilniuje 
atidaryta respublikinė plakato paroda, 
kurios devizas „Pasauliui — taiką!“ Apie 
50 autorių čia eksponuoja daugiau kaip 
pusantro šimto darbų. Didesnę dalį su
daro politiniai plakatai.
Liaudies draugovėms — 25 metai

Liaudies draugovės Lietuvoje buvo įs
teigtos 1959 m. kovo 2 d. Jų tikslas: budė
ti miestuose ir rajonuose, aktyviai palaiky 
ti viešąją tvarką, kovoti su socialistinės 
nuosavybės ir asmeninio piliečių turto 
grobstymu, nepilnamečių nusikaltimais, 
saugaus eismo pažeidimais, spekuliacija, 
chuliganizmu ir kt. Dabar iš viso tokių 
draugovių yra 3974. Jų gretose — 161,340 
žmonių.
Kauno „Žalgiris“ antroj vietoj

Sovietų Sąjungos krepšinio komandų 
čempionate Kauno „Žalgirio“ komanda iš
kovojo antrą vietą.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Septintoji laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventė įvyks šių metų lie
pos 1 dieną Clevelande, JAV. šventėje da
lyvaus apie penkiasdešimt lietuvių jauni
mo tautinių šokių grupių iš JAV, Kana
dos, Australijos, Argentinos, Anglijos ir 
Vakarų Vokietijos — viso apie tūkstantį 
devynis šimtus šokėjų, šventės jungtinį 
chorą sudarys daugiau negu du šimtai 
dainininkų, šokiam įgros du orkestrai — 
simfoninis ir kanklių, kurį sudarys apie 
40 kanklininkų. Šventė vyks didingoje 
tūkstančius žiūrovų talpinančioje Cleve- 
lando Koliziejaus arenoje.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
6. KAIP IR KO JIS MOKĖSI?
Apžvelgėme istorijos mums perduotas 

žinias apie šv. Kazimiero mokytojus ir 
auKietojus. Belieka bent trumpai apibū- 
ainti, Kaip ir ko jis mokėsi.

Kai kuiie isrorikai samprotavo, kad ka
raliaus Kazimiero vaikai buvę gana griež
tai laiKomi: dažnai gauaavę ryKšėių, viLtė 
ję šiurasciais avies kailio rūoais,buvę gana 
paprastai maitinami, niekuomet negauda
vę vyno, miegodavę kietame guolyje. Apie 
tai pasakojęs Martynui Kromeriui, žy
maus veikalo apie Lenkijos istoriją auto
riui, pats Žygimantas Senasis, šv. Kazi
miero brolis. Tačiau anų laikų šaltiniai 
auoua gerokai skirtingų duomenų. Ir 
šiaip yra sunku patikėti, kad karaliaus rū
muose vaikų gyvenimas būtų buvęs kitoks 
negu tėvų. Iš išlikusių dvaro sąskaitų ma
tyli, kad karališkas valgis buvo gausus ir 
įvairus, kad vartota ir importuotų daly
kų: ryžių, migdolų, džiovintų vynuogių ir 
kitų. Drabužius siūdavo iš gerų itališkų, 
framiškų ir angliškų medžiagų. Sąskaitose 
minimas aksamitas, atlasas, šilkas, purpu
ras. Kartą užrašyta, kad vaikams buvo 
nupirkti tokie pet kailinukai kaip ir tėvui 
— greičiausiai vilko kailio. Jaunojo Kazi
miero auklėjimui skirtoje knygelėje kal
bama apie auksu siuvinėtus drabužius ir 
plaukų papuošimus. (Apie visa tai žr. 

LE XI, 275).
Taigi, vaizdas ne toks jau kraupus. Is

torikų nuomonė apie karalaičių auklėji
mo griežtumą, matyt, susidarė per greitai 
apibendrinus vieną ar kitą pasitaikiusį 
įvykį. Galėjo atsitikti, kad, kanauninkui 
Dlugošui išsivežus karalaičius kur nors į 
Tynecą, Niepolomicą ar Liubliną „pakvė
puoti šviežesnių oru“, jų užgrūdinimui, 
pagyventa kiek spartakiškiau. Bet jiems 
esant karaliaus rūmuose, ištaigingumas 
buvo jų natūrali aplinka, nors ir čia, be 
abejo, buvo stengiamasi, kad karalaičiai 
išaugtų ne išlepinti, o gerai užgrūdinti. O 
dėl rykščių kaip auklėjimo priemonės var
tojimo, nuomonės sutinka: apie tai nėra ko 
nė kalbėti, nes, pagal humanistus, aukštos 
kirmės vaikų negalima mušti; rykštės tin
ka vien beleisviams ir plebėjams.

Apie karalaičio Kazimiero auklėjimo 
programą sužinome iš vieno jam specialiai 
skirto veikalėlio, kurį, istorikų teigimu, 
parašęs kun. Jonas šidloveckis, Stanislovo 
Šidloveckio, karaliaus rūmų prievaizdo ir 
jo pirmosios žmonos sūnus. Kai Kazimie
ras pradėjo mokyklos kursą, Jonas šidlo
veckis tuo pačiu metu įsirašė į Krokuvos 
universitetą, šiame veikalėlyje autorius 
kartą išsitaria, kad, norėdamas geriau pa
žinti Kazimiero papročius, apie jį teira- 
vęsis pas namiškius „su manimi krauju 
sujungtus" („mihi sanguine iunctos“). O 
kaip tik Stanislovo šidloveckio ir antro
sios jo žmonos vaikai buvo artimi karalai
čių bičiuliai. Jų pasakojimais bus pasinau1 
dojęs ir anoniminis autorius, rašęs šį vei
kalėlį.

Jame aprašoma auklėjimo praktika, ku
ri buvo paplitusi antrojoje XV a. pusėje 
Vidurio Europos ir Italijos ponų bei valdo
vų dvaruose. Yra jaučiama ryški italo hu
manisto Vittorino da Feltre (1378-1446) 
įtaka, šis nemaža studijavęs ir įvairiose 
vietose mokytojavęs vyras 1423 m. atida
rė Ikunigaikščių Gonzagų valdomoje Man- 
tuvoje jų vaikams specialią mokyklą. Kai 
1467 m. kanauninkas Dlugošas pradėjo 

auklėti karaliaus vaikus, Vittorinas jau bu 
vo miręs daugiau kaip prieš 20 metų. Bet 
Vittorino mokyklos, vadinamos „Giocosa“ 
(lietuviškai tai būtų maždaug „žaidykla"), 
garsas dar plačiai aidėjo po visą Italiją ir 
už jos ribų.

Vittorinas išvystė savą harmoningo au
klėjimo metodą. Kūnas ir dvasia turėjo vie 
noriai progresuoti. Todėl reikalaudavo 
daug kūno pratybų bei žaidimų; maistas 
būdavo paprastas ir nuosaikus, žiemą gy
vendavo neapsiidytuose kambariuose (Ita
lijoje tai nebuvo baisu, bet į šiaurę nuo 
Alpių tai būtų buvę neįmanoma), vasarą 
išvykdavo į gamtą, į gražias aplinkes. 
Skaityti ir rašyti pradėdavo žaisdami al- 
tabeto raidėmis. Reikėdavo daug balsiai 
skaityti. Pagrindinis mokslo dalykas buvo 
lotynų kalba ir stilius, bet pramokdavo ir 
aritmetikos, geometrijos, gamtos pažini
mo, taip pat ir muzikos: groti įvairiais 
instrumentais, giedoti chore, šokti muzi
kai grojant. Be lotynų dar buvo mokoma
si graikų kalbos. Skaitydavo senovės klasi 
kus, bet ir kai kuriuos katalikų autorius, 
ypač šv. Augustiną. Graikiškus šv. Jono 
Chrisostomo raštus versdavo pratyboms į 
lotynų kalbą. Praktikai „Giocosa“ mokyk
la išeidavo maždaug tuos pačius dalykus, 
kurie anuomet būdavo dėstomi universite
te, vadinamame menų fakultete. Kasdien 
priešpiet ir popiet būdavo iš viso septy
nios ar astuonios pamokos. (Apie šią mo
kyklą pig. Enciclopedia Filosofica, VI, Fi
renze 1967, 997-999).

Naujas ir sėkmingas mokymo ir sykiu 
auklėjimo metodas patraukė daugelio anų 
laikų šviesuolių, ypač humanistų, dėmesį. 
Apie tą mokyklą turėjo žinoti ir Dlugošas, 
kuris du kartu lankėsi Italijoje.

Mokymo programa, kuri dėstoma minė
tame, Kazimierui skirtame veikalėlyje, 
yra daug kuo panaši į „Giocosa“ mokyklos 
Mantuvoje programą. Veikalėlio autorius 
stipriai pabrėžia maldingumą, nuosaiku
mą, tvardymąsi. Reikalauja įprasti anksti 
keltis, daryti daug fizinės mankštos. Drau
ge turėjo būti lavinamas ir protas. Svarbią 
vietą užėmė iškalbos pratybos. Auklėtinis 
turėjo būti mokomas vengti pataikūnų, 
ieškoti sau išmintingų patarėjų. Nemaža 
vietos užima dorybių: teisingumo, kuklu
mo, žmogiškumo, dosnumo, romumo ir ki
tų ugdymas.

Tokios buvo šv. Kazimiero mokymosi ir 
auklėjimosi gairės. Bet gal yra kokių 
nors žinių apie tai, ko jis iš tikrųjų išmo
ko? Visi pripažįsta, kad karalaitis Kazi
mieras buvo energingas, valingas, gabus, 
— gabesnis už visus kitus savo brolis. Yra 
išlikusių jo rašto ir parašo pavyzdžių. Jo 
rašysena yra aiški, panaši į mokytojo Dlu
gošo, kurį jaunas karalaitis labai gerbė. 
Be to, žinoma, kad Kazimieras išmoko sa
kyti gražias kalbas. Kai į Lenkiją atvyko 
popiežiaus pasiuntinys, kard. Morkus Bar 
bo, tartis Vengrijos sosto reikalais, tai 
13-kos metų berniukas Kazimieras, kurį tė 
vai buvo numatę Vengrijos karalium, pats 
atsakė legatui ilga lotyniška kalba, save 
laikydamas teisėtu Vengrijos paveldėtoju. 
Po dvejų metų Venecijos pasiuntinys Am
braziejus Contarini savo kelionėje į Rusi
ją sustojo Liubline, kur tuomet buvojo 
kanauninkas Dlugošas su savo mokiniais 
karalaičiais. Jį ten pasveikino Kazimieras 
savo brolių vardu, pasakydamas, kaip pats 
Contarini išsireiškia savo atsiminimuose, 

„tiek kilnių žodžių, kiek jų buvo galima 
pasakyti“. Diplomatą stebino tai, kad jau
nuoliai rodė daug pagarbos savo mokyto
jui, „labai vertingam žmogui“. (Pig. LE 
XI, 277).

Be lotynų kalbos ir stiliaus Kazimieras 
išmoko ir kitų dalykų. Neturime žinių 
apie jo muzikinius gabumus bei dainavi
mą. Bet matematika jam labai pravertė, 
kai teko beveik dvejus metus administruo 
ti Lenkijos karalystę. Jau 1478 m. galiojo, 
kad Lenkijos gyventojai visais nuosavy
bės reikalais turėjo kreiptis į Kazimierą 
ir jo brolį Joną Albrechtą. (Plg. Archiv f. 
osterr. Geschichte 55, 1877, 35), o jau li
gos paliestam, 1483 m. vasarą atvykusiam 
į Vilnių, kurį laiką teko dirbti dvaro kan
celiarijoje. Pakanclerio knygose yra paties 
Kazimiero ranka įrašyta, kad jis kaip 
„secundogenitus“ („antrasis gimimu“) pra 
dedąs „savo rankomis registraciją kvitų, 
reikalingų tėvo patvirtinimo“. Karalius 
tuos kvitus vėliau, 1484 m. pradžioje, Liu
blino seime iš tikrųjų patvirtino.

O visos tos stropiu auklėjimu išugdytos 
dorybės, kitaip sakant, „nuolatinis valios 
linkimas įvykdyti tai, kas doros atžvilgiu 
vertinga“ (LE V, 126), buvo Kazimierui 
tvirtas pamatas, kuriuo remdamasis jis 
galėjo sparčiai kilti į tobulybės ir šventu
mo aukštumas

Paulius Rabikauskas

PREMIJA S. KUBILIUI

JAV lietuvių bendruomenės kultūros 
tarybos jaunimo poezijos premija šiais me 
tais yra paskirta Romoje gyvenančiam 
Sauliui Kubiliui už eilėraščių rinkinį „Ke 
lionė“. Saulius Kubilius yra gimęs prieš 
24-verius metus Australijoje, Augustino ir 
Rusnės Šilingaitės Kubilių šeimoje. Aus
tralijoje baigęs vidurinius mokslus, aukš
tiesiem mokslam tęsti atvyko į Romą, 
kur popiežiškame Laterano universitete 
studijavo teologiją ir filosofiją. Dabar 
ruošiasi filosofijos licenciato laipsniui. 
Įvairiose jaunimo kongresuose bei su
važiavimuose yra atstovavęs Italijos lie
tuvių jaunimui. Jo eilėraščius yra paskeL 
bę įvairūs užsienio lietuvių laikraščiai. 
Saulius Kubilius yra Vatikano radijo lietu 
viškos tarnybos bendrabarbis.

ELTA ITALŲ KALBA

Romoje išėjo Eltos informacijų biule
tenio italų kalba naujas numeris1. Ilgame 
įvadiniame straipsnyje paminimas Romo
je miręs Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
šefas, nepr. Lietuvos Užsienio reikalų 
min. Stasys Lozoraitis.

Naujojo numerio turinį sudaro gaustos, 
politinės ir religinės informacijos apie 
Lietuvą ir Pabaltijo kraštus. Ilgesniu 
straipsniu minima Lietuvoje .gruodžio 
mėn. mirusi Lietuvos Helsinkio grupės 
narė Ona Lukauskaitė-Foškienė.

30 puslapių biuletenis redaguotas pre
lato Vinco Mincevičiaus. (K.L.)

POGRINDŽIO LEIDINIAI

PLB valdybos perspausdinamos po
grindžio spaudos serijai yra baigiami ruoš 
ti spaudai keletas numerių, kurie neužil
go bus atspausdinti ir išsiuntinėti prenu
meratoriams. Į leidinių seriją taip pat 
įeis ir PLJS-gos perspausdinamas „Alma- 
Mater“ antrasis numeris.

Kostas Ostrauskas. GUNDYMAI. Dra
ma. Išleido Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas, Čikagoje, JAV, 1983. Tirą 
žas 600. 119 psl., kaina 8 doleriai. Knyga 
gaunama Fonde: Gintautas Vėžys, 7338 S. 
Sacramento Avenue, Chicago, IL. 60629. 
USA. Knygos meninis apipavidalinimas 
dail. V.O. Virkau.

Kostas Ostrauskas gimė Veiveriuose, 
Marijampolės apskr,, bet augo ir mokėsi 
Kaune: Vl-je gimnazijoje, S. čaikausko 
Dramos studijoje, dramos aktorius Jauna 
jame Kauno Teatre. Vėliau Vokietijoje 
Pabaltijo universitete studijavo lituanis
tiką, o Pensilvanijos — baltistiką ir sla
vistiką. Už disertaciją apie Joną Biliūną 
gavo filosofijos daktaro laipsnį, šalia alka 
deminių studijų domėjosi muzika. Būda
mas Pinneberge paruošė V. Krėvės Šarū
no ir B. Sruogos Baisiosios nakties rečita 
tyvus.

Būdamas Lietuvoje pradėjo rašyti nove 
les ir dramas. Literatūriniais klausimais 
rašė Literatūros Lankuose ir rašo Met
menyse, Aiduose. Pasirinko draminę kū
rybą įvesdamas lietuvišką dramą į avan
gardinės, naujovinės dramos eiles. Viena
veiksmė drama Pypkė buvo pirmoji šio 
posūkio drama. Antroji — Kanarėlė yra 
viena iškiliausių dramų K. Ostrausko kū
ryboje. Už dvi vienaveiksmes dramas Py
pkę ir Žaliojoj lankelėj, išleistas vienoje 
knygoje žaliojoj lankelėj (1963), K. Os
trauskui buvo paskirta Montrealio lietu
vių akademinio sambūrio V. Kėrvės pre
mija.

Kvartete (1971) sukauptos 4-rios K. Os 
trausko avangardinės dramos, kurios sa
vo naujumu ir scenos meno sodrumu klai 
dina ne vieną dramos meno kritiką, ku
ris nevilties momente griebia penkiasde
šimtaisiais metais populiarią dramos me
no srovės etiketę — abstraktus absurdo 
teatras — ir pagal ją įvertina Kvarteto 
dramas Gyveno kartą senelis ir senelė, 
Duobkasiai, Kvartetas Ir Metai. Apie Me
tų trečiąją dalį Pr. Naujokaitis L.L.I. ra
šo: „Čia tiek daug sutelkta erotinio šlykš
tumo pokalbiuose, užuominose, dvipras- 
miniuose simboliuose, kad kyla klausi
mas, kuriam tikslui autorius tokias nesą
mones ir šlykštynes rodo dramos vardu“. 
Toliau jis prideda: „Metai buvo Čikagoje 
vaidinti. Tai rodo, kad jaunimas domisi 
avangardiniu scenos menu ir absurdiniu 
veikalų turiniu, kuriame vis dėlto (m.p.) 
atsispindi klek ir dabartinio gyvenimo 
sampratos, ypač pasimetusio jaunimo bū
do.“ Po Kvarteto sekė avangardinės dra
mos Lozorius ir Čičinskas,

Gundymuose K, Ostrauskas (reikia vil
tis, kad kritikai jos vėl po absurdo etike
te nepaslėps) meistriškai naudojasi, gal 
seniausia scenos dramatine priemone, sti
lizuotu simbolizmu. Po kuriuo aktorius ir 
režisierius veiksme ir prasmėje, o žiūro
vas dramos spektaklio įvertinime gali ras 
ti vandenyną atsakymų. Nesivaikant po
puliarių etikečių apie Gundymus galima 
galvoti, kaip apie grupę dramos veikalų, 
kurie yra plastinė medžiaga drąsaus reži
sieriaus rankose, gabių aktorių pajėgume 
ir teatro mylėtojų, tos elitinės išeivių gru 
pės, nuoširdžiame dėmesyje.

Autorius, atiduodamas savo dramą, rei
kalauja mažai. Sapno ir tikrovės scenoje, 
jis nori, kad esančios iliustracijos būtų in
tegrali teksto dalis ir pastatymo atveju 

jos pasirodytų „erdvėje“ — ekrane. Tai 
Hieronymo Boch meno kūriniai: Šv. Anta
no gundymas, Linksmybių sodas ir Pasku
tinysis teismas, šiuo įtalgojimu autorius 
įteikia dramos vientisumo eigą ir įrėmina 
į dramos nuotaikos rėmus.

Savo naująją dramą autorius apibūdi
na [bendrybėmis: Šių linksmybių užuomaz 
ga — kai kurie mūsų laikų faktai ir įvy
kiai. Tad keli teksto fragmentai yra auten 
tiškos ištraukos iš atitinkamos spaudos 
arba variacijos jų tema, šiaip, žinoma, 
fantazija dažnai tikresnė už tikrovę šiame 
paskutiniame sakinyje ir slypi dramos gi
luma ir autoriaus naujovė bei stiprybė. 
Abstraktas nėra matuoklė, bet reliatyvus 
variantas.

Pertraukos metu aktoriai įneša užrašą: 
„Lnterliudas. Kuriame tariamas kareivis 
Šveikas, įsileidęs į brandžius debatus, pri
eina prie svarių išvadų apie dialektiką 
bei kitus ne mažiau reikšmingus dalykus, 
o paskui ir dar šis tas nutinka. „Toliau 
vaidinama prieš nuleistą uždangą, šiame 
vienaveiksmyje kūrinyje yra dešimt sce
nų su antraštėm, kurios, autorius prašo, 
pastatymo metu jos turėtų būti pažymė
tos programoje. Aktorių tereikia septy
nių. Jiems papildyti — studentų, studen
čių ir merginų. Vietą, kur drama vyksta 
autorius nenurodo, nes ji gali būti ir čia 
ir ten, o laikas — vakar, dabar ar rytoj. 
Aktoriams yra duoti vardai, kad juos gale 
tumei sekti veiksmo plėtroje — ŽMONA 
— ne 'būtinai yra žmona, o sąžinės žais
mas, o gal — pati sąžinė? Kas atsitinka 
KAREIVIUI SU ARMONIKA, kai jis pra
randa armoniką? Pagaliau koks ryšys tarp 
MAJORO, VIRŠILOS ir ŽMONOS? Studen 
tai ir studentės... ar jie reiškia žinojimą? 
Šviesesnę ateitį? O gal pirmūno biologinę 
aukštybę?

Gundymuose teksto įmantrumas mažai 
pasikeitęs nuo autoriaus pirmųjų dramų. 
Trumpi sakiniai. Daugelis jų vienažodžiai. 
Prasmingi scenoje talentingų aktorių ir 
gabaus režisieriaus išsprendime. Su ne
kantrumu lauksime premjeros ir prakai
tuojančių kritikų. VI. Dargis

KRONIKOS VERTIMAS

JAV-se atskira brošiūra yra išleistas Lie 
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 59 nu
merio angliškas vertimas. Brošiūros virše
lį puošia gėlių papuoštos kunigo Sigito 
Tamkevičiaus klausyklos Kybartų bažny
čioje nuotrauka. Trumpame įvadiniame 
straipsnyje brošiūros redaktorius kun. K. 
Pugevičius supažindina skaitytojus su 
ateistinės valdžios Lietuvoj nuosekliai ve
dama Bažnyčios ir jos tikinčiųjų persekio 
jimo ir diskriminavimo politika nuo Antro 
jo pasaulinio karo pradžios iki šių dienų. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
59-ojo numerio didelė dalis yra skiriama 
suimtų kunigų Svarinsko ir Tamkevičiaus 
gynimo akcijos aprašymui.

AKIVAIZDINIS PLB VALDYBOS 
POSĖDIS

Trečiasis akivaizdinis PLB valdybos po
sėdis įvyks kovo pabaigoje arba balan
džio pradžioje. Kraštų valdybos yra 'kvie
čiamos siųsti savo pageidavimus bei klau
simus PLB valdybos dėmesiui.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 — 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
12

Lig XVI šimtmečio miestas naudojos vien Vingros 
šaltinio vandeniu, kurs buvo už Trakų bokšto ir priklausė 
domininkonams. Jiems vandens laisvai į miestą nelei
džiant, miestelėnai atsidūrė sunkioje padėty, šiems pas
tariesiems prašant, Didysis Kunigaikštis leido pravesti van 
deni iš kito šaltinio, vadinamo župronių Vingra, kurs bu
vo kunigaikščio žemėje. Galų gale ir domininkonai ture j o 
nusileisti ir Vingros šaltinį pardavė magistratui už 160 lie
tuviškų skatikų (grašių) ir dešimts svarų pipirų.

Zigmantas Augustas Krokuvoje užsakė ir padovanojo 
Vilniui šimtą gaisro pompų. Tokiu būdu, rūpestingai mies
tą tvarkant, Vilnius ilgam laikui buvo išgelbėtas nuo gais
rų.

Didysis Kunigaikštis padarė dar keletą labai miestui 
naudingų parėdymų, būtent:

Viduj didžiojo rinko buvo mėsos krautuvėlės, kurios 
dažniausiai buvo nešvariai laikomos ir teršdavo aplin
kiniams gyventojams orą. Tos krautuvėlės buvo įsa
kyta iš vidurio rinko pašalinti ir nukelti į dabartinių mė
sos krautuvių vietą, t. y. nuo buv. Rotušės rūmų einant į 
Vokiečių gatvę po dešinei, kur buvo tuo metu tuščia gat
velė.

Atvykstantiems svetimų šalių pasiuntiniams, šiaip gar
bingiems svečiams ar dažnai Vilniuje susirenkančių Sei
mų nariams, miesto gyventojai turėjo duoti butus. Butus 

skirstant atsitikdavę įvairių neteisybių: vienus perdaug 
nuskriausdavę, paimdami visą namą svečiams, kitų na
mų visai nekliudydavę. Dažnai ginčai pasiekdavę patį Di
dįjį Kunigaikštį. Zigmantas I pavedė svečiams butus su
teikti ne miesto vaivadai ir pilies maršalui, kaip pirma bu
vo, bet burmistrui, be kurio žinios šioje srity niekas jokių 
parėdymų neturėjęs teisės daryti.

Tuo pat metu buvo sutvarkytos prie Rotušės įvairios 
krautuvės, nustatytas mokesnis už jų naudojimą ir nuro
dyta kur ir kas pardavinėti, viena vieta — didelis tam skir
tas rūmas — kailiams pardavinėti, kitur kepurėms, puo
dams, avalinei, vynui ir 1.1. Degtinės ir vyno prekyba gan 
gerai ėjo ir nuolat platinos -r, esant geram uždarbiui, pa
stebimas gan žymus degtinės dirbtuvių skaičius ir masinis 
namie degtinės gaminimas. Į spiritą paversdavo geresnią
ją duonos rūšį. Sėklai likdavo blogesnioji javų rūšis. 1552 
metais Zigmantas Augustas išleido privilėjų, kur nurodęs 
visą tokio neprotingo piliečių elgesio blogumą, įsakė vai
tui išrinkti vieną patikimą vyrą, kurs tik vienas turės tei
sės gaminti degtinę ir iš kitų kraštų atgabentus svaigina
mus gėrilmus pardavinėti. Tuo būdu buvo manoma sustab
dyti masinį degtinės privačiuose namuose gaminimą ir 
išgelbėti miestą iš sunkios, duonai pabrangus, padėties.

Kad padidinus miesto įplaukas, buvo leista miestui 
steigti ir laikyti pirtis. Kraševskis pažymi, kad lietuviai 
bendrai mėgo pirtį, kad Jogaila ir Vytautas dažnai pirtį 
lankydavo ir kad Vilniuje buvę keletas bendrųjų pirčių.

Piliečiams buvo įsakyta būti prisiruošusiems, kaip 
priešininką atremti, turint savus ginklus, taip> ir gaisrui 
ištikus turėti kiekvienam namų savininkui įmonių gaisrui 
gesinti. Buvo padaryta žymi duonos atsarga, kad badui ir 
kokiai epidemijai ištikus miesto gyventojai turėtų kuo 
maitintis. Patikrintos svarstyklės ir saikai, nustatyta sta
tinių įtalpos didumas ir daug dar padaryta panašių mies
to kultūros žydėjimą liudijančių parėdymų.

Išsiplatinę Vilniuj vertelgos kenkdavo tikriesiems 

pirkliams ir pakeldavo reikalingųjų daiktų kainas. Ypač 
viskas Vilniuje pabrango Didžiojo Kunigaikščio dvarui 
į Vilnių persikėlus. Zigmantas Augustas išleido įsakymą, 
kur nurodė, kad daug skundų jam paduota dėl perdidelių 
kainų reikalingiausiems daiktams kėlimo. Vėliau jis daly
ką ištyręs nusprendė: kad visi vertelgos turi būt magistra
to teisiami. Jeigu ir paskui šis netikęs apsireiškimas pasi
kartotų, buvo leista magistratui vertelgas gaudyti ir sodin
ti į miesto kalėjimą. Vertelgų prekės buvo atimamos Ir ati
duodamos ligoninėms ir neturtingiems žmonėms.

Pirmutiniai darbo sutvarkymo reikalu parėdymai iš
leisti Zigmanto 1545 metais. Jis įsakė visiems darbinin
kams, kurie pirma į Vilnių darbo ieškoti atvykdavo ir pri
vačiuose butuose apsistoję savo patarnavimą visur siūly
davo — paskirtu metu visiems sueiti nurodytoje prie Ro
tušės vietoje, kur darbdaviai suteiks jiems pasiūlymų ir 
tokiu budu kur kas greičiau, kaip pirma, darbininkai ir 
darbdaviai susiras, šis paprotys, nors žymiai nusilpnėjęs, 
pasiliko lig šiolei.

Miestas žymiai augo, statėsi ir, kad nebūtų pirmiau 
pastebimos namų ir gatvių netvarkos, buvo įsakyta staty
tis prisilaikant magistrato nurodyto plano. m

To meto geriausios gatvės, kur puikiausių būta rūmų, 
tai: Pilies gatvė, Didžioji gatvė su svirnais ir rinka, kuri 
tęsės kaip ir dabar lig Aušros Vartų, ir Vokiečių gatvė. 
Tarp didžiųjų minėtose gatvėse didelio skaičiaus rūmų 
buvo ypatingai gražūs ir turtingi vadinamieji „kardinolų“ 
rūmai, kurie stovėjo dabartinio pašto vietoje. Tų rūmų 
savininkas buvo Vilniaus vyskupas kunigaikštis Jurgis 
Radvila. Kaip prie visų didžiųjų Vilniaus rūmų, prie kar
dinolų rūmų tuo metu buvo didelė aikštė, daržas su sodu 
ir keletas smulkesnių trobesių, šie rūmai suvaidino Vil
niaus gyvenime svarbų vaidmenį. XVI šimtmetyje čia įvy
ko pirmieji protestantų susirinkimai. Iš čia išsiplėtojo ir į 
įsigalėjo jėzuitų ordinas.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN REIKIA SAUGOTIS
NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI ARBATĖLĖ SU BUVUSIU KGB AGENTU

9.
Išbuvusi 4 metus konclageryje SVET- 

LICNAJA Nadija Alekseevna — 1936 m. 
gim., kuri po to sugrįžo į namus ir po ilgų 
vargų taip pat išvyko į užsienį. Nadija ge
ros širdies, labai daug iškentėjo, nes kai 
ją suėmė liko jos mažytis, nė metų netu
rintis sūnelis, kurio ilgą laiką čekistai 
neatidavė Nadės artimiesiems, grasindami 
jį visam laikui palikti vaikų namuose. Ką 
iškentėjo mylinti motinos širdis sunku 
įsivaizduoti! Konclageryje Nadė buvo la
bai taktiška, rami, pasitarnaujanti ir vi
sada kaip ir visos ukrainietės, aktyviai 
įsijungdavo į bado streikus ar kitokius 
protestus, užstojant persekiojamus polit
kalinius. Esu jai labai dėkinga už jos nuo
širdumą ir visokeriopą paramą būnant 
konclagery, o po to, grįžus 'į laisvę, rėmė 
mane Sibire. Teatlygina jai, ir visiems ge 
rą darantiems žmonėms, gausiomis savo 
malonėmis Visagalis Dievas.

Ukrainietė POPOVIČ Oksana ženonov- 
na, 1926 m., teista II-rą kartą. Pirmą kar
tą ją teisė, kai ji nė 20 metų neturėjo. Ne
pakėlusi kankinimų ji bandė pabėgti, per
šovė vidurius ir koją per klubą. Stebuklu 
lilko gyva. Nuteisė 10 m. konclagerio ir 
po to nutrėmimui be termino. Po visų 
kančių, perėjusi Gulago pragarą, Oksana

AR LIETUVIS GALI BŪTI LIETUVIU, 
NEMOKĖDAMAS LIETUVIŠKAI

„Mūsų Pastogės“ šių metų septinto nu
merio vedamasis straipsnis teigė: „lietu
vybės neįskiepysi per svetimą kalbą.“ čia 
pasakyta teisybė. Kas šiek tiek supranta 
sociologiją ir lingvistiką žino, kad kalba 
yra genties ar tautos identiteto svarbiau
sias ramstis. Kai kalba dingsta — tauta 
dingsta.

Dabar Australijoje etniškumas pasida
rė labai madoj. Bet ar galima paklausti, 
kodėl tarp visų kitų etninių grupių, nėra 
anglų, amerikiečių ar kanadiečių? Atsa
kymas aiškus: todėl kad jie neturi savo 
kalbos, ir jos neturėdami ištirpsta ir 
dingsta australų miniose. Neturi ant ko 
„pakabinti“ savo etninį identitetą.

Ir taip pat bus su lietuviais. Kai mes 
nustosime kalbėję lietuviškai, — būsime 
liūtai vegetarai, paukščiai be sparnų, 
žuvys, kurios nemoka plaukti ir bijo 
vandens. Tai man primena Kristaus pa
mokslą ant kalno, kai jis sakė: “Jūs esate 
žemės druska; bet jei druska netenka sū
rumo, iko ji verta, Ji niekam daugiau ne
betinka, tik laukan išmesti ir žmonėms 
sumindžioti.“

Kas yna lietuvis? Lietuvis, tas kuris 
kalba lietuviškai. Bet kam kalbėti lietu
viškai, kam būti lietuviu? Mano many
mu, yra vienas tikslas, ir tik vienas: pa
dėti kiek galint Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo darbe, ir tada, Lietuvai ne
priklausomybę atgavus, sugrįžti Lietuvon! 
Visa kita—tautiniai šokiai, sportas, baliai 
ir t.t. — yra tik šiaip sau, ir kai koncen
truojamasi tais dalykais, visai nemokant 
lietuvių kalbos, tai yra tik laiko gaišini
mas ir savęs apgavimas. Yra tokių, ku
ris mane kaltins „fanatizmu“. Tegul kal
tina. Aš atvirai pasakau, niekieno prie
kaištų nebijodamas, kad tie, kurie gyvena 
ir sielojasi dėl „Australijos lietuvių“, yra 
visiškai paklydę ir bando kitus klaidinti. 
Australijos lietuviai yra pasmerkti tau
tiniai dingti. Po dar 30 metų, !į ką jie 
bus panašūs? Jeigu Lietuva per tą laiko
tarpį neatgaus nepriklausomybę, įeisime 
liūdni į kapus. Bet apie lietuvybės išlaiky 
mą Australijoje, nėra ko svajoti. Forget 
it, mate! Kai kas nors mūsų ainių paklaus 
„Where did you get a funny name like 
that?“, tie atsakys „One of my great 
grandfathers came from Russia or Latvia 
or one of those places over there.“ Ir 
jeigu dar užsimanytų klausti „Do • you 
know any of that lingo?“, tai jie tuojaus 
atšaus: „No way! What do you think I 
am, a wog or something?“

Atsiminkime, kame reikalas. Kuala 
Lumpur'e, Malaizijoje, yra keli tūkstan
čiai australų. Ar jūs manot, kad jie tar
pusavyje kalba malajietiškai? Aišku, 
kad ne. Jie žino, kas jie yra, iš kur jie 
atėjo, ir kur jie sugrįš. Jie jokiu būdu 
nepraras savo kalbos ir identiteto. Jie 
supranta, kad Malaizijos australų koloni
ja yra tik atsitiktinis Ir tranzitinis reiški
nys. Bėda pas mus lietuvius Australijoje 
yra ta, kad labai daug kalbama apie „lie 
tuvius“ ir labai mažai apie Lietuvą. Kas 
iš Australijos lietuvių, ypač tų, kurie ne
gimė Lietuvoje, dar rimtai galvoja, kad 
vieną dieną sugrįš į Lietuvą? Mažai to
kių yra. Ir taip savaime: kai galvoja, kad 
niekuomet negyvens Lietuvoje — lietu
vių įkalba jiems nereikalinga.

Tai ką daryti? Aš nežinau. Labai ma
žai kandidatų nori stoti su manim į „fa
natikus“. Galbūt, kad Australijoje per 
geras gyvenimas. Kai 1974 metais buvau 
Vilniuje, klausiau jaunų lietuvių turistų 
iš Amerikos ir kitur: „Jei nebūtų čia ru
sų, ar norėtum pasilikti gyventi Lietuvo
je?“ Oh, no! jie pasakė. Ir kodėl? Todėl, 
kad Lietuva esą per „biedna“. Jeigu Lie
tuva rytoj atgautų nepriklausomybę, kas 
iš turtingos Australijos norėtų persikelti 
į „biedną“ Lietuvą? Nedaug. Jau perdaug 

be sveikatos sugrįžo į Ukrainą, bet dvasia 
nepalūžo. Ją paguldė į ligoninę operuoti 
peršautą koją, iš kur ją, tiesiog iš gipso, 
pasigrobė čekistai, kad vėl teistų ir užda
rytų 7 m. griežto rež. konclageryje — 5 
m. nutrėmimo. Vienintelis jos „nusikalti
mas“ yra meilė Ukrainai, tiesai, kad ne
tapo okupantų verge. Oksana labai jau
tri tiesai, ją visiems į akis pasakydavo, o 
tas daugeliui nepatikdavo. Nepakentė jo
kių kompromisų su blogiu. Konclageryje 
vaikščiojo su remontais, labai skaudėjo 
peršauta ir nepagydyta koja, kentėjo dėl 
aukšto kraujo spaudimo 250 x 140 ir dau
giau, buvo varginama nusilpimo ir visokių 
ligų, bet labai jautri kitų skausmui. Da
bar ji nutrėmime Tomsko gubernijoj, kur 
ją išvežė 1982 m. pabaigoje. Jos adresas: 
Tomskaja obl. Nolčanovskij r-n. selo Mal- 
čanovo, ui. Dimitrova 71-1 POPOVIČ Ok- 
sane Zenonovne. Jei kas galėtų jai pasiųs
ti vynuogių cukraus, koncentrato buljonų, 
ar gatavų pakeliuose sriubų, džiovintų 
vaisių, vitaminizuotų saldainių, būtų jai 
didelė parama, nes Sibire parduotuvėse 
nieko nėra, ir ne tik Sibire, o bendrai —- 
visur sovietuose, išskyrus didmiesčius.

SENIK Irina Michailovna, 1926 m. 
gim., ukrainietė, teista II-rą kartą. Pirmą 
kartą ją teisė,, kaip ir Oksaną, neturinčią

Australijos lietuvių tapo „slidinėtojais“ 
kurie neišeina į sniegą, bet sėdi bare ir 
šneka apie slidinėjimą. Tie, kurie nenori 
kalbėti lietuviškai ir vėplio ja apie dvi- 
kalbiškumą ir „Australijos lietuvius“ ir 
„lietuviškai nemokančius lietuvius“, susi
būrę (į savo klikas, stovės su skardine 
alaus vienoj rankoj ir lėkšte su „barbe- 
kiu čiopsais“ Ir pamidorų padažu kitoj 
rankoj ir, kranksėdami (angliškai, aišku) 
apie „our ethnic identity“, susilauks anū
kų, kurie juos vadins latviais ar rusais. 
Tuo tarpu tie, kurie dar kūrena Lietuvos 
likimo gabiją savo širdyse, kukliai lietu
viškai kalbės, skaitys, rašys ir lauks lais
vės aušros, tremties pabaigos ir laimingo 
grįžimo į tėvynę.
Gintautas Kaminskas, Canberra, kovo 4 d.

REIKĖJO DAUGIAU TIKSLUMO
„Eur. Liet.“ kovo 8 d. nr. 10 korespon

dentas netiksliai aprašė šv. Kazimiero 
500 metų mirties minėjimą Westminsterio 
katedroje.

1. Pagal katedros tarnautojų apskaičia
vimą pamaldose dalyvavo arti 2.000, o ne, 
kaip rašoma, apie 1.000 tikinčiųjų.

2. Dabar Mišiose dalyvaujama, net ir 
aktyviai, o ne klausoma Mišių.

3. Korespondentas iškraipė pamokslą. 
Pamokslininkas nesakė, kad jis dalyvavo 
Nepriklausomybės paskelbimo 66 metinė
se, o tik apsilankė, neaptardamas koks bu 
vo tasai minėjimas. Kada cituojama pa
mokslininko žodžiai kabutėse tai supran
tama, kad tikrai yra jo žodžiai. Tačiau ne 
taip jis sakė, neminėjo nė „carizmo“ ir 
t.t. Savo pamokslą jis užbaigė lietuviškai 
šiais žodžiais: „Telaimina jus Dievas! Te
laimina Dievas Lietuvių tautą! Dievo pa
laima telydi pavergtus Lietuvos žmones 
nešti Kristaus kryžių!“

4. Ne tik ,/malonu buvo klausytis,“ kaip 
rašoma, „giesmių savo gimtąja kalba“, 
bet, kaip pastebėjo muzikos žinovai, cho
ras giedojo labai gerai. Kai kuriems klara
šytojams išspaudė net ašaras.

5. Rašoma: „gyvu gražiu žodžiu kalbė
jo aktorė Živilė Šlekytė-Roche ir Andrius 
Juras“. Atrodo, kad jie ten sakė kokias 
tai kalbas. Iš tikrųjų, jie tik skaitė prieš 
aukojimą trumpas maldas angliškai ir 
lietuviškai.

Beveik sutartinai dalyviai tvirtina, kad 
visos pamaldos vyko labai įspūdingai. Ga
lima sakyti, kad šios pamaldos buvo vie
nos iš geriausių renginių, kuriuos kada 
nors turėjome Londone, kur gausiai daly
vavo ’įvairių tautų žmonės, tarp jų dau
giausia anglų.

Kun. J. Sakevičius 

Solistė Violeta Rakauskaitė, populiariosios 
lietuvių muz'kos žvaigždė, koncertavusi pla
čiame pasaulyje ir sėkmingai pasireiškusi 
plokštelėse. Dabar yra atvykusi į Hollywood‘ą, 
Calif., JAV, kur atlieka dainų įrašus jos nau
jausiai plokštelei „Violeta II“. Įrašomos dai
nos yra pramoginės, sukurtos lietuvių popu
liariosios muzikos kompozitorių bei kelių ki
tataučių.

Įrašai atliekami lietuviškoje „Gintaro“ stu
dijoje. Garso režisierius Paulius Jasiukonis. 
Plokštelės leidimą, tarp kitų, lėšomis remia 
Bradford© Lietuvių Klubas „Vytis“, Anglijoje.

Violeta su savo vyru Dr. Aleksandru Štromu 
pastoviai gyvena Anglijoje. Į Ameriką laikinai 
atvyko profesiniais reikalais. Violeta Lietuvą 
paliko prieš 8 metus.

Spėjama, kad naujoji plokštelė rinkoje pasi
rodys šių metų balandžio mėnesio vidury.

Nuotraukoje Violeta įrašo metu studijoje.

nė 20 m. — 10 konclagerio ir be termino 
nutrėmimui. Tardymo metu kankino: de
gino, laužė kaulus, mušė, nors jaunutė 
Irina buvo studentė, niekuo neprasikaltu^ 
si. Jos tėvas buvo kariškis, dėl to oku
pantai nukankinę jį, kankino ir visą Jo šei 
mą. Ką iškentėjo Irina ir tūkstančiai ge
riausių žmonių yra aprašyta „Gulage“. 
Po visų kankinimų sugrįžo į Ukrainą. -Per 
kratą pas ją rado jos pačios dar koncla
geryje parašytus kelis eilėraščius, kuriuo
se aprašo savo ir kitų kančias. Ir už tai 
jai priteisė vėl 6 m. konclagerio ir 5 m. 
nutrėmimo. Dabar ji pabaigė savo nutrė- 
mimą ir tik ką sugrįžo į Ukrainą. Kur 
prisiglaus, neaišku. Tepadeda jai Gerasis 
Dievas! Jos tėvą sovietai kankino ir su
šaudė; motiną išvežė, kankino konclagery 
ir Ji mirė toli nuo Tėvynės. Teilsisi Vieš
patyje! 13 metų broliuką Romaną, kad ne 
atsižadėjo savo Tėvo, kankino apie 10 
metų konclaigeriuose ir dabar jis toli nuo 
Tėvynės. Jo adresas: Kemerovslkaja obl. 
Anžero — Sudžensk ui. Mira 12 kv. 10 
SENIK Roman Michailovič. Dabar čekis
tai ypač pradėjo siautėti ir jei Irinos ne
priregistruos Ukrainoje, ji gal važiuos pas 
brolį. Pasų stalai yra gavę slaptas instruk 
cijas neregistruoti po bausmės sugrįžusių 
politkalinių. Taip norima išgąsdinti visus, 
kad ir drąsiausius pavergti melui arba fi
ziniai sunaikinti tuos, kurie liks ištikimi 
Tiesai ir jautrūs kitų Skausmui, „šaudy
ti jus visus reikia!“ — į akis politkali
niams sako čekistai, davę visišką laisvę 
savo neapykantai, kai jų šefas Andropo
vas tapo sovietų imperijos valdovas.

Ukrainietė ŠABATŪRA Stefanija Mich- 
ailovna — 1938 m. gim. — su kuria susi
pažinau etape į kondagerį. Stefa jautri 
tiesai, draugiška, aktyviai dalyvavo visuo
se protestuose prieš politkalinių diskri
minaciją, daug iškentėjo karceriuose, 
kaip jau rašiau, vien už tai, kad protes
tuodama už jos piešinių konfiskavimą at 
sisakė dirbti priverstinį darbą. Po koncla
gerio dar 3 m. vargo Kazachstane, nu
trėmime. Po to, kai sugrįžo į Lvovą visus 
metus jos neregistravo į jos pačios koope
ratinį butą (įsigytą už jos pinigus), ku
riame gyveno jos serganti motina. Po ilgų 
vangų KGB gąsdinimų ir grasinimų vėl 
pasodinti (už paso režimo nesilaikymą: 
patys neregistruoja ir už tai žadėjo ją 
bausti...), Stefa neišsigando, ją 1 metams 
priregistravo, įsidarbino. Dabar ji Lvove, 
Kutūzovo 116 bt. 2, gyvena kartu su savo 
motina.

Ukrainietė KALYNEC Irina Onufriev- 
na — 1940 m. gim., rašė eilėraščius, gabi 
ir aktyvi konclageryje, po nutrėmimo, kur 
buvo kartu su savo vyru poetu KALYNEC 
Igoriu (abu buvo nuteisti), sugrįžo į 
Lvovą pas savo tėvus ir dukrą. Gyvena 
šalia Stefos šABATŪROS — Lvovas. Ku
tūzovo 118-12.

Konclageryje radau ir vieną tautietę 
KODIENĘ Veroniką — 1916 m. gim., vi
sišką ligonę, suardyta nervų sistema. 
KGB ją paėmė iš ligoninės, nervų sky
riaus, ir nuteisė 10 m. gilež. rež. koncla
gerio vien už tai, kad pokario metais jos 
namuose nušovė stribą — sovietų budelį, 
o ji to nepranešė, bet slapta palaidojo. 
Jei būtų tada pranešus — su trobesiais bū 
tų sudeginę ne tik ją, bet ir visą kaimą. 
To meto stribų siautėjimas yra visiems 
žinomas. Dabar ji sugrįžo pas savus gimi
nes, koks jos likimas nežinau ir adreso 
neturiu.

(Bus daugiau)

LIETUVOS GARLAIVIAI

Pirmieji Nemune garlaiviai pasirodė 
1854 metais. Dabar Lietuvos vidaus van
denimis plauko 26 krovininiai upių laivai 
ir 20 keleivinių.

Ilgiausia keleivinė linija Lietuvos vi
daus vandenyse Kaunas - Klaipėda. Jos 
ilgis 272 kilometrai. Trumpiausia — Klai 
pėda-Smiltynė. Jos ilgis vienas kilome
tras. Keleiviniai laivai plaukia iš Kauno į 
Plokščius, Nidą, Rumišiškes, Birštoną. Iš 
Vilniaus laivai plaukia į Valakampius. Iš 
Druskininkų ’į Liškiavą.

Nemunas vadinamas „žydriąja Lietu
vos gatve“, kuria judėjimas nenutrūksta 
nei dieną, nei naktį.

Ričardas Dowden savo straipsnyje, iš
spausdintame The Times dienraštyje š. 
m. sausio mėnesį, pasakoja apie buvusį 
KGB agentą, įtariai bežvilgčiojantį per 
petį, vis bekeičiantį savo gyvenimo vie
tą. Kai mudu skubėjome per Londono 
Grosvenor aikštę, o lietus ir vėjas vertė 
buvusį KGB agentą, latvį Imantą Lesins
ki pasistatyti apykaklę, aš jo paklausiau: 
„Manote jie vis dar seka jus?“ Jis atsa
kė:“ Į šitą klausimą aš negaliu atsakyti“. 
Kaip vėliau teko pastebėti į daugelį klau
simų Lesinskis negalėjo ar nenorėjo atsa
kyti, KGB agentai net pabėgę į Vakarus 
nepraranda savo įtaraus atsargumo.

Daugiau kaip 20 metų latvis Lesins
kis dirbo KGB. Tik 1978 metais, eidamas 
vyresniojo darbuotojo pareigas Suvieny
tų Tautų Organizacijoje Niujorke, jis pa
reiškė Amerikos vyriausybei, kad nori po 
litinio prieglobsčio.

Lesinskio vizitas Londone buvo priva
tus. į klausimą kiek laiko jis galvojo ir 
planavo kol nutarė pasilikti Vakaruose, 
jis atsakė nusikvatodamas kaip reta: 
„Salkysim, dvidešimt metų“.

Kai, suradę jaukų kampą kavinėje, 
mes nusirengėme paltus, prieš mane sė
dėjo vyriškis apie 50 metų amžiaus, gal 
kiek per daug apkūnus, dūminių stiklų 
akiniais, paprasta pilka eilute, sakytum 
kažkoks antraeilis personažas detektyvi
niame filme. Jis be perstojo rūkė Camel 
cigaretes, laikydamas jas tarp putnių, ni
kotinu nuspalvintų pirštų. Man knietėjo 
sužinoti kaip jis įsivėlė į KGB veiklą, to
dėl paklausiau apie tai.

„šantažas. 1956 metais aš parašiau pa
reiškimą darbui Latvijos Draugystės su 
Užsienio Šalimis Draugijoje Rygoje. Aš 
tada dar studijavau Maskvos Tarptauti
nių Santykių Institute. Patikrinus maino 
biografiją, KGB sužinojo, kad aš buvau 
nuslėpęs tą faktą, jog mano tėvas buvo 
karo metu vokiečių mobilizuotas. Ir tais 
laikais ir šiandien tai vis dar tebėra la
bai svarus ir lemiantis faktas siekiant 
karjeros. Tėvas nebuvo savanoris, jis ne
turėjo kitos išeities. Nebuvo jokių abe
jonių, kad man neleis baigti mokslo ins
titute nebent...“

Lesinskis baigė institutą tais pačiais 
metais ir gavo darbą. „Mano pareigos bu
vo teikti žinias, šnipinėti apie iš Vakarų 
atsilankančias draugystės delegacijas. 
Draugystės su Užsienio Šalimis Komite
tas yra Latvijos (kaip ir Lietuvos. Red. 
prierašas) KGB skyrius. KGB tiesiogiai 
tai draugijai vadovauja: iš ten ateina nu
rodymai kasdien ką reikia daryti, kokio 
turinio užduotis atlikti. Vienas iš mano 
kontaktų su KGB buvo generolas-majo- 
ras Liongins Ardiukievič.“

„Po kurio laiko aš išvykau į Maskvą 
intensyviam apmokymui. Jie turėjo pa
ruošti ir infiltruoti mane ‘į Vakarų Vokie
tiją kaip nelegalų imigrantą. Aš jau gana 
gerai kalbėjau vokiškai, bet dar trūko 
šnekamosios kalbos įgūdžių apie kasdie
ninius dalykus, pvz. kaip išsinuomoti bu
tą, kaip aipdrausti mašiną ir pan. Po to 
sekė užkoduotų pranešimų perdavimo, 
kaip išvengti sekimo, kaip susitikti su 
žmonėmis — pamokos ir pratybos, žo
džiu turėjau išmokti ir įsisavinti visą 
šnipinėjimo techniką.“

„Jau Maskvoje aš turėjau dokumentus 
svetimu vardu. Man buvo duotas butas 
ir aš kasdien susitikdavau su žmogumi, 
kuris nuo karo laikų gyveno Austrijoje. 
Jis taip pat buvo KGB karininkas ir tu
rėjo svetimą pavardę. Jis buvo preky
bininkas Austrijoje ir eidavo medžioti su 
Austrijos Bundestago nariais. Aš turė
jau išmokti padaryti karjerą knygų spaus 
dinimo biznyje. KGB finansuotų viską“.

„Aš buvau apmokomas kaip naudotis 
ginklais, Kalašnikovo automatu ir kit. 
Instruktoriai pasakodavo man kaip jie 
pagrobdavo žmones Vakarų Vokietijoje 
ar Austrijoje, kaip jie juos atveždavo čia, 
kaip jie išplėšdavo seifus. Man neprisiei
tų užsiimti tokiais dalykais, bet reikalui 
esant, reikia naudotis visų galimybių ir 
būdų arsenalu, ypač jei pasitaiko gera 
proga. Deja, jie privalo skaitytis su Va
karų viešąja nuomone“.

„Planas buvo toks: aš ir mano pirmoji 

žmona, kuri taip pat dirbo KGB, turėjo
me apsigyventi VDR kaip repatriantai iš 
Latvijos, labai gerai išmokti vokiškai ir 
įsisavinti vokiečių papročius. Po to mes 
turėtume grįžti į Maskvą tolimesniam ap
mokymui, gauti naujus asmens dokumen
tus ir visa, skirtinga pavarde persikrau
styti į Vakarų Vokietiją, pasinaudojant 
kokia nors tarpine šalimi, sakysim, Šve
dija arba Anglija.“

Bet planas sužlugo ir Lesinskis nieka
da neatvyko į Vakarų Vokietiją, — Lat
vijos Komunistų partijos eilėse įvyko kri
zė, keletas žmonių buvo pašalinti iš parti- 
jos.Kurį laiką visi latviai buvo po įtarimo 
skraiste, praradę pasitikėjimą. Keletą 
metų jis dirbo žurnalisto darbą. Dirbo 
„Dzimtenes Bals“ atsakingu redaktoriu
mi. (Lietuvoje tos pačios paskirties lai
kraštis yra „Gimtasis Kraštas“).

„Tai yra dar vienas KGB darbo frontas. 
Pagrindinis tikslas yra užmegzti kultū
rinius ryšius su latviais užsienyje, tą drau 
gystę plėsti ir stiprinti, po to įvesti savo 
šnipus į jų bendruomenes ir tokiu būdu 
sugriauti išeivijų veiklą Europoje ir Ame
rikoje. Mūsų pareiga buvo organizuoti 
veiklą taip, kad pavieniai asmenys ar or
ganizacijos Vakarų Europoje pasikviestų 
į svečius aukštos kiksės KGB agentus.

Tuo tarpu Rygoje rinktiniai svečiai puo 
tavo ir lėbavo.“

„Viešieji namai?", — paklausiau. “Ne. 
KGB neužsiima šitokiais dalykais. Tačiau 
Rygoje yra nemažai prostitučių. Papras
tai jos privengia persiiengusių ir uniior- 
muotų milicininkų, todėl jos laikosi ar
čiau uosio, aptarnaudamos jūreivius iš 
Vakarų valstybių. Bet kartais jos pasiro
do prie In turisto viešbučių. Jauniems lat
vių vaikinams iš užsienio yra pasiūloma 
prostitučių paslaugos, bet kai jie jas atsi
veda į kambarius, jie turi aioes nemalonu 
mų. Nėra abejonių, kad visa tai suplanuo
jama iš anksto.“

„Ar KGB yra labai efektyvi organizaci
ja?'

Šyptelėjęs Lesinskis pasakė: „Nema
nau." Jų šnipai iš viso pasaulio siunčią 
daug šlamšto. Bet yra gana daug ir sėk
mingų atvejų. Jiems pavyyko užmegzti 
kontaktus su latvių išeiviais, kurie išvy
ko iš Latvijos, nes nekentė Sovietų reži
mo. O dabar kai kurie iš jų net kviečiasi 
į savo valstybes kur jie gyvena KGB agen 
tus į svečius ir suteikia jiems pagalbą ir 
informaciją. Tokiu pat būdu jiems pavy
ko infiltruoti ukrainiečių, lietuvių, estų, 
armėnų bendruomenes. Tarp Sovietų Ar
mėnijos sostinės Erevano ir Beiruto yra 
tiesioginis oro ryšys, nes ten yra didelė 
armėnų įtakinga bendruomenė. Aš manau 
kad 1970 metų pilietinis karas ten buvo 
•Sovietų žvalgybos pribrandintas...

Į mano klausimą, ar būtų 'įmanoma su
griauti, nuversti KGB iš vidaus, jis tik 
numojo ranka ir nedavė jokio atsakymo.

Suvienytų Tautų Organizacijoje Lesins 
kis dirbo vyresniuoju konferencijų orga
nizatoriumi. „Mano kontaktas Suvienytų 
Tautų Organizacijoje buvo Valdik Enger. 
Jis dirbo politinių reikalų skyriuje. Vė
liau jį areštavo ir nuteisė už šnipinėjimą 
Sovietų Sąjungai.“

„Ar jo areštas turi ką nors bendro su 
jūsų pasilikimu Vakaruose?“

„Galima sakyti, kad taip, turėjo. Su
vienytų Tautų Organizacijoje mes tik 
laukėme ir rašydavome nuobodžius pra
nešimus apie savo užsienio kolegas, jų 
asmenybę ir jų silpybę. Sumanymas toks, 
kad laikui bėgant aš turėjau būti perves
tas į visuomeninių reikalų skyrių. Dirb
damas tame skyriuje aš daug keliaučiau 
ir turėčiau reikalų su spauda.“

1978 metais jam pasitaikė proga — jo 
dvidešimtmetė dukra ir jo antroji žmona 
atvažiavo pas jį į Niujorką praleisti va
saros atostogų. Tada jie paprašė politinio 
prieglobsčio. Lesinskis atsisakė papasakoti 
tai detaliai. „Mes turėjome susitikimą su 
Sovietų atstovais Valstybės Departamen
te. Vienas iš jų buvo latvis. Viskas įvyko 
gana draugiškoje atmosferoje. Prisimenu 
mano žmona juokėsi per visą susirinki
mą“.

Dabar jis gyvena vėl kita pavarde. Ko
kia ji — nepasakė. Amerikiečiai buvo jam 
labai dosnūs, bet jis jiems nedirba. Jis 
dabar užsiima akademine veikla. 
„Jei pamatyčiau kurį nors iš savo buvu
sių kolegų, aš praneščiau FBI“.

„Aš vis dar turiu būti labai atsargus. 
Yra daug nemalonių atsitikimų. Istorija 
su lietsargiu ir bulgaro mirtimi nėįkve- 
pia drąsos.“

Jis ruošėsi tą vakarą pasikalbėti su lat 
viais — išeiviais. „Ar bus ten KGB?“ Jis 
vėl nusijuokė ir pasakė: „Manau, kad bus 
kas seka, bet gal nebus su fatališku liet
sargiu“.

3000 KUNIGŲ ROMOJE
Romoje buvo susirinkę iš viso pasaulio 

kraštu apie 3000 kunigu bei diakonu. Tai 
ypatingas tarptautinis kunigų susitikimas 
su Šventuoju Tėvu jubiliejinių Atpirkimo 
metų proga. Popiežius Jonas Paulius II 
drauge su šia didžiule kunigu asamblėja 
aukojo koncelebracines šv. Mišias šv. Pet
ro bazilikoje. Šv. Mi?iu metu kunigai iš
kilmingai atnauiino savo kunigiškus įsi
pareigojimus. Koncelebracijoje dalyvavo 
ir keletas lietuvių kunigų.
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DBLS ir LNB Metinis Suvažiavimas — 
kovo 31 — balandžio 1 d.d., Lietuvių Na
muose, Londone.

Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 — 
rugpjūčio 5 d.d., Augsburge, V. Vokietija.

35-ji Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d., Lietuvių Sodyboje.

DBLK Bendrijos Suvažiavimas —• gegu
žės 19 d., Židinyje, Nottinghame.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos — ge 
gūžės 20 d., 14 vai., Nottinghamo katedro
je. _

Išvyka į pajūrį — Brightoną — birželio 
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
cialinis klubas.

Išvyka į Liet. Sodybą — gegužės 27 d. 
Rengia Londono lietuvių parapija.

AUKOS SPAUDAI

Alg. Šimkevičius — 21 s v. 
P. Beleckas — 14 sv. 50 p.
J. Pukteris — 7 sv.
Wanda Sehultė — 6 s v.
K. Melnikas — 5 sv. 60 p.
L. Kuraitis — 5.00 sv.
B. Banys — 4 sv.
P. Gelszinnis — 3 sv.
L. Songaila — 3 sv.
V. Lisius — 1 sv.
Visiems padėka.

D'IDŽ. BRITANIJOS JAUNIMO 
SĄJUNGOS VISUOTINIS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Šių metų DBLJS ataskaitinis susirinki

mas įvyks šeštadienį, balandžio 14 dieną, 
Londone, „Lietuvių namuose“. Susirinki
mo pradžia 13 vai.

Dienotvarkėje:
1. Dienotvarkės svarstymas ir tvirtini

mas;
2. Praeito ataskaitinio susirinkimo pro 

tokolo peržiūrėjimas;
3. Pirmininko ataskaita;
4. Iždininko ataskaita;
5. Naujų narių klausimo svarstymas;
6. Naujo komiteto rinkimai;
7. Einamieji reikalai;
8. Susirinkimo pabaiga.
Pastaba: Įstatų pakeitimas — Siekiant 

išvengti nesusipratimų, kaip tai pasitaiky 
davo ankstesniais metais, Įstatai pakei
čiami sekančiai: balsavimo teisę gauna tik 
užsiregistravę DBLJS nariai. Registruotis 
galima prieš susirinkimą vietoje arba įga- 
liojant kitą narį balsuoti už save, pra
nešant apie tai Centro komitetui raštu iš 
anksto.

DBLJS Pirmininkas V. Puodžiūnas

D.B/.L.K. BENDRUOS SUVAŽIAVLMAS
Gegužės 19 d. Židinyje, Nottinghame, 

įvyks Didž. Britanijos Liet. Kat. Bendri
jos trimetinis suvažiavimas.

Gegužės 20 d., 14 vai., Nottinghamo ka
tedroje bus šv. Kazimiero 'sukakties pa
maldos. P. Popika

DBLK B-jos C. V-bos pirmininkas

VAIKŲ POEZIJOS RINKTINĖ
Balandžio mėn. New Yorke bus išleista 

Vytės Nemunėlio (Bernardo Brazdžio
nio) vaikų poezijos rinktinė „MAŽŲJŲ 
DIENOS“.

Šeimos, kurios turi mokyklinio amžiaus 
vaikų, gali gauti tą knygą nemokamai. 
Kreiptis 'į „Europos Lietuvio“ redakciją.

Čikagos Illinois Universiteto Lituanistikos katedrai 
1984/85 metams reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros 
profesorius (ar profesoriaus bendrininkas) vadovaujančio 
katedrai profesoriaus vietai užimti.

Kandidatas turi turėti kaip minimumą daktaro laips
nį (Ph. D.), įsigytą pripažintoj institucijoj, gerai mokėti 
lietuvių kalbą, patirtį darbo su universiteto studentais ir 
žymesnių mokslinių pasiekimų. Atlyginimas priklausys 
nuo kvalifikacijų ir darbo stažo.

Pareišk’mai priimami iki 1984 m. balandžio 30 d. im
tinai.

Pareiškimus siųsti adresu: Dr. Biljana Sljivic-Simsic, 
Head of the Department of Slavic Languages and Litera
tures, University of Illinois at Chicago, Box 4348, Chicago, 
IL 60680.

Illinois Universitetas vietai užimti visiems kandida
tams teikia lygias teises.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Visi jauni lietuviai nuo 18 metų amžiaus 
kviečiami dalyvauti

1984 METŲ LIETUVIŲ JAUNIMO 
STOVYKLOJE

(Jaunatviško gyvumo ir kūrybingumo 
■manifestacija)

KADA:
— Nuo sekmadienio birželio 24 iki penk 

tadlenio birželio 29.
— Savaitę prieš Vll-ją Laisvojo Pasau

lio Lietuvių Tautinių šokių Šventę.
PROGRAMOJE:
— Politika.
— Dainavimas.
— Lietuvių kalba.
— Nauja lietuviška muzika.
— Sportas.
—• Istorija.
— Mūsų jaunų muzikantų pasirodymai.
— Lietuviškas maistas.
— Tautinių šokių grupių pasiruošimas 

Šokių šventei.
VIETA:
DAINAVOS Stovyklavietėje, Manches

ter, Michigan (netoli Detroito). Maždaug 
3-į valandos kelionės į Clevelandą (VII 
Tautinių Šokių Šventę).

KAINA:
Apie 100 dol. (JAV).

Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjunga 
5620 South Claremont, Chicago, Ill. 60636 

USA

KUN. J. SAKEVICIAUS STRAIPSNIS
Kovo 2 d. 'anglų katalikų laikraštis „The 

Universe“ išspausdino Londono Lietuvių 
'bažnyčios klebono kun. Dr. J. Sakevl- 
čiaus, MIC, straipsnį, kuris parašytas šv. 
Kazimiero 500 m. mirties sukakties pro
ga.

Straipsnis supažindina anglus su lie
tuvių D. Britanijoje 'įsikūrimo istorija, pa 
rupijos įsteigimu ir bažnyčios pastatymu, 
sielovados veikla. Paminėta pagrindinės 
lietuvių organizacijos, spauda. Sodyba Ir 
kiti susibūrimo centrai.

Straipsnis iliustruotas dviem nuotrau
kom': šv. Kazimiero paveikslu ir kun. J. 
Sakevičiaus.

Bradfordas
NUOTRAUKOS IŠ ROMOS

Pamaldas ir dvasinį patarnavimą pra
ves svečias iš Nottinghamo Kun. S. Ma
tulis, MIC, balandžio 1 d., 14.’30 vai., St. 
Ann's bažnyčioje. Po pamaldų Vyties Klu 
be 5 OAK VILLAS, BRADFORD, 8, sve
čias mums parodys nuotraukų prožekto
riumi iš Šv. Kazimiero iškilmių Romoje, 
Kazimierinės literatūros.

Maloniai kviečiu visus atsilankyti baž
nyčioje ir Vyties Klube.

Lietuvių Katalikų Bendrijos p-as
A. Kadžionis.

REIKALINGA PORELĖ
Lietuvių Sodybai reikalinga kambarių 

valytoja-virtuvės padėjėja ir baro patar
nautojas.

Pageidautina vyras su žmona. Kam
barys su pilnu išlaikymu. Dėl sąlygų 
kreiptis šiuo adresu:

Lithuanian House Ltd., 
Lithuanian House, 

2, Ladbroke [Gardens, 
London, WU 2PT.

SODYBA
MIRĖ ANTANAS SKAMARAUSKAS
Kovo 16 d. Lietuvių Sodyboje staiga 

mirė Antanas Skamarauskas. Jis vos tik 
prieš porą savaičių iš Londono persikėlė 
Sodybon, kur tikėjosi pailsėti, atgauti jė
gas ir vėl grįžti į darbą.

A. Skamarauskas gimė 1925 m. gegu
žės 6 d. Lankė Kuršėnų progimnaziją ir 
amatų mokyklą.

Anglijoje ilgesnį laiką dirbo Londono 
požeminių traukinių transporte, kur tu
rėjo įvairias pareigas. Sveikatai pablogė
jus, atsigulė ligoninėn, o po tyrimų buvo 
paleistas ilgesniam poilsiui.

Lietuviškoje veikloje nepasireiškė, bet 
skaitė lietuvišką spaudą ir ją rėmė.

Buvo viengungis, giminių neturėjo. Nu
jausdamas mirtį, neseniai padarė testa
mentą, kuriuo savo sutaupąs užrašė Tau
tos fondui ir kitiems lietuviškiems reika
lams.

Palaidotas kovo 23 d. Headley kapinėse.

SODYBOS KAINŲ PATIKSLINIMAS
Gauta nusiskundimų dėl anksčiau „Eu

ropos Lietuvyje“ paskelbtojo Sodybos kai 
noraščio. Kai kam buvo neaiškūs valsty
binio mokesčio (VAT) primoikėjimai. to
dėl dabar skelbiame kainas, į kurias įskai 
tyti visi mokesčiai.

Lietuviams, DBLS nariams Ir LNB ak
cininkams, duodama 12.5 proc. nuolaida. 
Svečiams:

Už savaitę su pilnu išlaikymu — £89.70
Už dieną su pilnu išlaikymu — £15.52
Už nakvynę ir pusryčius — £10.92

Pensininkams:
Už savaitę su pilnu išlaikymu — £76.30
Už dieną su pilnu išlaikymu — £10.90 

DBLS nariams ir LNB akcininkams:
Už savaitę su pilnu išlaikymu — £78.48
Už dieną su pilnu išlaikymu — £13.59
Už nakvynę su pusryčiais — £9.55

Pastaba:
Už autobuso ar automobilio vietą lietu

viams, DBLS nariams ir LNB akcinin
kams, nereikia mokėti.

LNB Centro Valdyba

Londonas
BALANDŽIO ŠOKIAI

Kovo 31 d., šeštadienį, 8 vai. vak., Spor
to ir Socialinis Klubas rengia

„Balandžio“ šokius.
Šokiams bus naudojamas nuosavas, tik 

dabar įsigytas, Disco.
Tą pačią dieną vyksta Lietuvių Namuo

se LNB akcininkų susirinkimas. Klubo 
vadovybė kviečia visus iš provincijos at
vykusius akcininkus atvykti į klubo šo
kius ir susipažinti su iSporto ir Socialinio 
klubo nariais.

Šokių metu veiks bufetas.

IŠVYKA Į PAJŪRĮ
Birželio 30 d., šeštadienį, Sporto ir So

cialinis klubas rengia savo narių išvyką 
į pajūrį — Brightoną.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 
8.30 vai. ryto pro Sporto ir Socialinį klu
bą.

Norintieji dalyvauti išvykoje, prašomi 
užsirašyti pas klubo sekretorę (klube), 
ar klubo valdybos narius.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA
Šiais metais šiai loterijai sueina 25 me

tai kai ji vykdoma. Tai tradicinė loterija.
Loterijos bilietai platinami visoje D. 

Britanijoje Šv. Kazimiero bažnyčios rė
mėjų.

Parapijos vadovybė prašo visus lietu
vius paremti šią bažnyčią, kuri yra vie
nintelė lietuvių bažnyčia Vakarų Europo
je.

LONDONO PARAFUOS IŠVYKA 
LIET. SODYBON

Parapija rengia savo išvyką Lietuvių 
Sodybon gegužės mėn. 27 d. (Bank Holi
day, sekmadienis).

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 
8.30 vai. ryto, važiuojama pro Lietuvių 
Namus 9 vai. ryto. Abiejose vietose išva
žiuojama punktualiai.

Užsirašyti klebonijoje pas Parapijos 
tarybos narius ir St. Bosikį Lietuvių Na
muose. Kelionpinigiai sumokami užsira
šant.

Kadangi dabar reikės Lietuvių Sodyboje 
mokėti 5 svarus už autobuso pastatymą, 
tai vietoj 4 svarų, kaina yra 4 sv. 10 penų.

Gloucesteris
GLOUCESTERIO SK. SUSIRINKIMAS
Kovo 17 d. įvyko DBLS Gloucesterio- 

Stroud skyriaus metinis visuotinis narių 
susirinkimas. Sk. pirmininkas supažindi
no susirinkusius su praėjusių metų sky
riaus veikla. Sekretoriavo P.A. Gravas.

Centro valdybos narys E. šova apibūdi
no C. v-bos darbą, Vliko Ir kitus reika
lus. Skyriaus kasininkas nušvietė kasos 
stovį.

Skyriaus valdyba lieka ta pati: pirm. 
— M. Gelvinauskienė, kasin. — P. Biels
kis, sekr. — J. Vilimas. Revizijos komisi
ja: J. Šlepertas ir S. ŠuliauSkas. Atstovu i 
DBLS Suvažiavimą išrinktas J. Vilimas.

Skyriaus nariai reiškia padėką E. Šo
vai už atsilankymą ir pranešimą.

Skyriaus valdyba

VLIKo SVEIKINIMAS
Ryšium su š.m. kovo 4 d. Šv. Kazimiero, 

Lietuvos Globėjo 500 metų jubiliejinėmis 
iškilmėmis Romoje, VLIKO pirmininkas 
dr. K. Bobelis pasiuntė Popiežiui Jonui 
Pauliui II-am sekantį sveikinimą per Prel. 
Joną Balkūną:

„Jūsų Šventenybe,
Tuo metu kai mes laisvame pasaulyje 

minime 500-tų metų sukaktį po Šv. Kazi
miero, Lietuvos Globėjo mirties, paverg
tosios Lietuvos gyventojai jau 44-ri metai 
kenčia žiauriausią priespaudą ir tautos 
genocidą. Sovietai nuolatos persekioja ti
kinčiuosius krikščionis, ypač kėsindamie- 
sl sugriauti Lietuvos Katalikų Bažnyčią, 
kuri ir toliau veikia katakombine forma. 
Negailestingi persekiojimai —i Vyskupo 
Steponavičiaus, kunigų Svarinsko ir Tam. 
kevičiaus, Sadūnaitės, Dr. Statkevičiaus, 
Terlecko, Petkaus ir daugelio kitų — te
besitęsia, nepaisant žmogaus teisių dekla
racijų ir Helsinkio susitarimų.

„Šv. Kazimiero dvasia yra labai gyva 
dabartinėje Lietuvoje, kaip ji buvo gyva 
ir nepriklausomoje Lietuvoje, kai kovo 
4-ta diena buvo paskelbta tautine švente
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VOKIETIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS BREMENE
Lietuvos Nepriklausomybes minėjimas 

Bremene įvyko vasario 19 d. vietinės ka
talikų bažnyčios St. Ursula-Kirche patal
pose. Tėvo Dr. K. Gulbino atlaikytos pa
maldos, pasakytas pamokslas šv. Kazimie 
ro 500 m. mirties sukakties nuotaikoje. 
Prof. Dr. Vytenis M. Vasyliūnas vargonais 
palydėjo lietuviškas giesmes. Pasibaigus 
pamaldoms, mokslininkas dar apie 10 mi
nučių pagrojo iš Čiurlionio kūrybos.

Po pamaldų daugiau kaip 30 dalyvių su
sirinko parapijos salėje kur įvyko minė
jimas, kurį atidarė Bremeno lietuvių apy
linkės pirmininkas Bronius Skruodys. Va
sario 16-tos tema kalbėjo kun. Vaclovas 
Šarka It kpt. Jeronimas Bružauskas, kuris 
buvo nepriklausomos Lietuvos armijos sa
vanoris, pasidalino savo atsiminimais 
apie kovas dėl Vilniaus 1920 m. ir apie 
įvykius, susijusius su Raudonosios Armi
jos įžygiavimu lį Lietuvą. A. Skruodienė pa 
skaitė iš savo kūrybos eilėraščių. ‘Žinoma, 
publika nepagailėjo jai už tai katučių.

Geriausias įvykusio pobūvio rezultatas, 
be abejo, yra tas, kad į apylinkės bendnuo 
menę prisirašė 18 naujų narių. Per praėju 
sį dešimtmetį daug kas iš senųjų bendruo 
menės narių mirė ir Bremeno lietuvių ben 
druomenė beturėjo tik 4 narius, kurie 
reguliariai mokėjo nario mokestį. Reikia 
tikėtis, kad padėtis dabar pasikeis. Buvo 
pravesta pirmoji rinkliava minėjimo iš
laidoms padengti. Pobūvio metu sugiedo
tas Lietuvos himnas. Išdainuota ir visa 
eilė lietuviškų liaudies dainų. Susidarė 
maloni atmosfera ir, galima sakyti, kad 
viskas praėjo su dideliu pasisekimu. Bu
vo nutarta vėl neužilgo susitikti.

jk

Stoke-on-Trent
MIRĖ VLADAS KAROBAS

Kovo 19 d. po ilgos ligos mirė Vladas 
■Karobas.

Vladas Karobas gimė 1913 m. Žemaiti
joje, ūkininko šeimoje. Tėvams mirus, iš
augo pamotės priežiūroje. Dirbo ūkiuose, 
buvo sumanus ir gabus lietuvis.

1947 m. iš Vokietijos atvyko į Angliją 
Ir apsigyveno Stoke-on-Trente, kur dir
bo anglies kasykloje. Dėl sveikatos turė
jo pasirinkti lengvesnį darbą ir kurį lai
ką dirbo mokyklos prižiūrėtoju.

1954 m. naujai susikūrusiame DBLS-gos 
skyriuje Vladas Karobas ėjo revizijos ko
misijos nario pareigas, o vėliau buvo sky
riaus valdybos narys.

Sveikatai pablogėjus, Vladas Karobas 
Iš lietuviškos veiklos pasitraukė.

Vladas Karobas užaugino gražią šeimą, 
kurią labai mylėjo.

DBLS-gos Stoke-on-Trento skyriaus ir 
apylinkės lietuvių vardu reiškiame gilią 
užuojautą Velionio žmonai Dorothy, jo 
dukrai Danutei ir jos šeimai, sūnui Dar- 
renui, posūniams ir podukroms David, 
John, Stephen ir Susanal.

Mielas Vladai, ilsėkis Ramybėje. Mes 
pasilikusieji Tavęs nepamiršim ir širdyse 
•nešlosim gero ir tauraus lietuvio atvaizdą.

VI. Dalyvis

PAMALDOS
Nottinghame — balandžio 1 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Bradforde — balandžio 1 d. Rekolekci

jos 14.30 vai. Išpažintys nuo 14 vai. Pra
ves kun. S. Matulis.

Eccles — balandžio 8 d., 12.15 vai.
Rochdale — balandžio 15 d., 12.30 vai.
Gloucesteryje — balandžio 7 d., 12.15 v., 

šv. Petre.
Kun. J. Sakevičius, M.IC., patarnaus.
Stroude—bal. 7 d., 17 v., Beeches Green.
Stokei-on-Trente— bal. 7 d. šeštadienį, 16 

vai., šv. Vulstane.
Ketteringe— bal. 8 d., 14 vai., Šv. Eduiar 

de.
Derbyje — bal 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Leamingtone Spa. — bal. 14 d., šeštadie 

nį, 15 vai. šv. Petre, Dormer Place.
Nottinghame — bal. 15 d., 11.15 vai., 

Židinyje.

su visa eile religinių iškilmių.
„Persekiojamieji lietuviai giliai gerbia 

Šv. Kazimiero minties tyrumą ir gilų re
liginį tikėjimą. Šv. Kazimieras ir toliau 
įkvepia visus lietuvius religiniu ir tauti
niu entuziazmu.

„Todėl šis 500-jų metų šv. Kazimiero 
minėjimas Vatikano mieste ir Jūsų Šven
tenybės dalyvavimas šiose iškilmėse su
telks didesnę viltį prislėgtiesiems už gele
žinės uždangos. Šis minėjimas sustiprins 
laisvame pasaulyje gyvenančių Rietuvių 
pasiryžimą vesti kovą už jų brolių Ir sese
rų išlaisvinimą.

„Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas reiškia didelę pagarbą ir dėkingu 
mą Jūsų šventenybei už pagalbą persekio
jamiems lietuviams, kurie siekia laisvės ir 
nepriklausomybės... Mes prašome Jūsų 
Šventenybės ir toliau kalbėti mūsų vardu 
(įvairiuose tarptautiniuose pasitarimuose 
ir derybose. Mes esame įsitikinę, kad Šv. 
Kazimiero maldos ir apsauga bei Jūsų 
Šventenybės pagalba ir palaiminimai pa
dės Lietuvai ir kitoms pavergtoms tau
toms vėl tapti laisvomis“.

BELGIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 Dienos minėjimą Belgijos 
lietuviai surengė Liežo mieste, 26 vasa
rio, įprastoje vietoje, kur taip sunku įšil
dyti salę, bet ne tautišką nuotaiką drau
giškoje atmosferoje.

Pamaldų metu kartu su kapelionu J. 
Petrošiumi visi pergyvenome lietuvių tau
tos nepriklausomybės atgavimą ir neteki
mą prisiminimais ir malda.

Kun. Petrošius kalbėjo apie šv. Kazimie 
rą, jo asmenybę lietuvių akyse, jo sim
bolinę reikšmę, ir apie garsųjį Jubiliejų 
Romoje.

Apie dvylika asmenų iš Belgijos lietai, 
vių ruošėsi lį Iškilmes.

Susirinkusius pasveikino B.L.B. pir
mininkė St. Baltus, primindama šventės 
tikslą ir pristatė neįprastą įvykį lietuvių 
sueigose — olandų grupę iš Amsterdamo 
„Daina“.

šie jaunuoliai jau antrąsyk pas lietu
vius Lieže. Programos išpildyme nueitas 
kelias pasijautė montaže „Daina ir Ry- 
mantas“.' Tai pynė dainų melodijų su 
skudučiais, palydint vaizdais iš Lietuvos, 
dialogais olandų kalba, nes šis spektaklis 
jau buvo pristatytas olandų publikai, kur 
susilaukė didelio pasisekimo.

Kas gi skatina šiuos jaunus žmones, ne
turinčius kilmės iryšio su lietuviais, ieško
ti, gilintis lietuvių liaudies dainose ir 'mu
zikoje, rasti akordus skudučiams, sunkios 
kalbos tekstus ir melodijas balsams, ku
rie yra skaidrūs ir išlavinti. Jie patys pri
pažįsta, kad lietuvių dainos, raudos, pa
sakos turi daug turinio, kuris žavi juos ir 
duoda noro iškelti jas aikštėn.

Mes dedame viltis, kad lietuviai visur 
parems „Dainą“, nes nevisi turėdami žmo 
nių suorganizuoti lietuvių tarpe panašių 
ansamblių, turime vertinti kaimynų pa
stangas.

Šventės rengėjai dėkoja visiems, 'kurie 
prisidėjo prie ruošos, ar padėjo dovano
mis loterijai, kuri davė progos „išlošti“ 
lietuviškų knygų, plokštelių ir kita, o jos 
pelnas palengvinti sunkias išlaidas.

St. Baltus

PASAULYJE
— Vokietijos laikraštis „Die Welt“ kovo 

6 d. išspausdino Varšuvos korespondento 
pranešimą apie šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties atžymėjiimą Krokuvoje, 
kur, Karališkos pilies katedroje, dalyvavo 
daugiau kaip 10 tūkstančių maldininkų.

Laikraštis pažymėjo, kad kovo 4 d. Po
piežius taip pat solidarizavo su Lietuvos 
tikinčiaisiais. Iškilmes Romoje tas pats 
laikraštis aprašė kiek plačiau kovo 5 d.

■— Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad Afganistano komunistinei valdžiai 
prailginus karinę prievolę nuo trejų iki 
ketverių metų, Iš kariuomenės vyksta ma 
siniai bėgimai. Nemaža pabėgusiųjų įsi
jungia į laisvės kovotojų eiles.

— Speciali Apaštalų Sosto misija buvo 
nuvykusi į Libaną ir Siriją. Ten susitiko 
su kraštų prezidentais, krikščionių ir mu
sulmonų bendruomenių dvasiniais vado
vais.

— Lenkijos vyskupų konferencijos ge
neralinė taryba, pirmininkaujant kard. 
Glempud, posėdžiavo Varšuvoje ir griežtai 
pasisakė prieš kryžių pašalinimą iš mokyk 
lų klasių.

— Kabulo universiteto profesorius Has
san Kakar, kuris yra parašęs daug kny
gų apie Afganistano istoriją, šiuo metu 
atlieka 8 metų kalėjimo bausmę už „kon
trrevoliucinę veiklą“.

— Tėvas jėzuitas F.X. Zhu Shude, są
žinės kalinys, mirė darbo stovykloje Ki
nijoje. Jis buvo 70 m. 'amžiaus.

— Kovotojas dėl Žmogaus teisių Sovie
tų Sąjungoje profesorius Jurijus Orlovas
jau atliko 7 metų darbo stovyklos bausmę. 
Dabar gyvena jis tremtyje, tolimojoj Ja
kutijoj, Sibire.

— Jauna jugoslavų studentė A. Jagnic,
už skiedimą žinių apie Švč. 
slrodymą Galos kaime, buvo

Panelės pa-
nubausta

dienų kalėjimo.
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