
J. Glemža pradeda
lOO-sius metus

Sausio 20 dieną Vak. Vokietijoje gy
venančiam žymiam lietuvių visuomenės 
veikėjui ir E.L. skaitytojui Jonui Glemžai 
sukako 99 metai amžiaus. Sveikindami 
garbingą jubiliatą šios sukakties proga, 
prisiminkime kai kuriuos jo gyvenimo 
etapus.

Gimęs 1887 m. sausio 20 dieną Panevė
žio apskrities Auliškio kaimo ūkininko 
šeimoje, Jonas Glemža mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, kur priklausė Kūdikio kuo
pelei.

Kūdikio draugija buvo caristinių laikų 
slapta Mintaujos gimnazijos lietuvių 
moksleivių organizacija, kurios tikslas — 
mokytis lietuvių kalbos, ugdyti tėvynės 
meilę ir žadinti lietuviškąjį susipratimą 
savo draugų ir namiškių tarpe. Draugiją 
globojo ir rėmė Jonas Jablonskis, buvęs 
tuo laiku Mintaujos gimnazijos mokyto
jas. Nariai rėmė ir platino slaptą lietuvių 
spaudą, palaikė ryšius su kitų vietų liet, 
moksleivija. Nariai buvo sutarę baigus 
mokslus grįžti į Lietuvą ir dirbti savo 
tautai.

1896 metais Kūdikio kuopelės nariai, jų 
tarpe J. Glemža ir kiti mokiniai, atsisakė 
melstis rusiškai. Už tai grupė mokinių 
buvo pašalinta iš gimnazijos, o mokytojas 
J. Jablonskis ištremtas 'į Taliną. Po metų 
kai kurie mokiniai buvo vėl priimti tęs
ti mokslą.

Jonas Glemža dalyvavo 1905 m. revoliu
cijoje ir 1906 m. už bandymą išlaisvinti 
iš Šiaulių kalėjimo politinius kalinius bu
vo suimtas ir nuteistas kalėjimu. Išėjęs

ELZĖS GALNAITYTĖS
AIŠKINIMAI

Vilniaus universiteto lektorė Elzė Gal- 
naitytė gruodžio mėn. pabaigoje ir sausio 
pradžioje per Vilniaus radiją aiškino, lie
tuviškai ir angliškai, apie rusų kalbos 
svarbą. Ji pabrėžė, kad jos mokymasis ne
turi nieko bendro su rusifikacija, bet yra 
raktas, atrakinantis duris į pasaulinę in
formaciją.

Ji pažymėjo, kad 16 milijonų nerusų, 
gyvenančių Sovietų Sąjungoje, per pasku
tinį gyventojų surašymą pasisakė, jog ru
sų kalba yra jų gimtoji kalba. Tarp taip 
pasisakiusiųjų buvo moldavų, armėnų, 
lenkų, vokiečių, žydų ir kitų tautybių Sov. 
Sąjungos piliečių, gyvenančių už savo res
publikų ar autonominių rajonų ribų. Lie
tuviai nebuvo paminėti.

Iš kitos pusės, yra žmonių kalbančių 
kitomis kalbomis, gyvenančių ir dirbančių 
Lietuvoje, kurie per surašinėjimą pasisa
kė, kad lietuvių kalba yra jų gimtoji kal
ba. Tokių tarpe buvo 10.000 lenkų, 6.000 
rusų, 610 baltgudžių, 654 ukrainiečiai ir 
mažesni skaičiai kitų tautybių piliečių. 
Lektorės tvirtinimu, nelietuviai Lietuvo
je, ilgiau gyvenę ir dirbę krašte, pereina 
į pastovų lietuvių kalbos naudojimą dar
be ir namie. Tokiu būdu lietuvių kalba 
tampa jų gimtąja kalba.

E. Galnaitytė taip pat pažymėjo dar 
vieną įdomų faktą: 1979 metų gyventojų 
surašyme dauguma Lietuvoje gyvenančių 
kitataučių pasisakė, kad lietuvių kalba 
yra jų antroji kalba, kurią jie laisvai nau
doja. Taip pasisakiusių buvo 107.000 rusų, 
27.500 lenkų, 7.300 baltgudžių ir beveik 
5.000 ukrainiečių. 

iš kalėjimo, 1907 m. apsigyveno Petrapi
lyje. Ten dirbo ir mokėsi komercijos in
stitute. Pirmojo pasaulinio karo metu dir
bo Petrapilio liet, tremtiniams šelpti ko
mitete, organizavo lietuvių liaudies uni
versitetą Pskove.

Grįžęs į Lietuvą, Jonas Glemža 1919- 
1925 m. dirbo Lietuvos kariuomenės in
tendantūroje, o vėliau pradėjo dalyvauti 
ekonominių organizacijų steigime. Tarp 
daugelio bendrovių, kur J. Glemžai teko 
dirbti, pirmon vieton iškyla „Pienocen
tras", kurį jam teko suorganizuoti ir ja
me dirbti nuo 1927 iki 1940 m. ir vėl nuo 
1943 iki 1944 metų. Jis buvo tos bendro
vės pirmininku ir vyr. direktorium.

1944 metais pasitraukęs į Vakarus, Jo
nas Glemža ir čia nenuleido rankų. 1945 
m. jis dalyvavo Vak. Vokietijos lietuvių 
bendruomenės organizavime, buvo išrink
tas VLB krašto valdybon. 1957-1965 m. 
jis buvo VLIKo vykdomosios tarybos pir
mininku ir „Eltos" direktorium. Vėliau 
suorganizavo Lietuvių moksleiviams šelp
ti draugiją „Labdara“, kurios pirmininku 
yra ligi šios dienos. Daug kartų, kaip Lie
tuvos socialdemokratų atstovas, dalyvavo 
tarptautinėse socialistų konferencijose bei 
kongresuose, šalia visų tų darbų, J. Glem
ža bendradarbiauja spaudoje, išleido kny
gą „Žemės ūkio gamybinė kooperacija ne
priklausomoje Lietuvoje“.

Garbingajam Jubiliatui Jonui Glemžai 
Ilgiausių Metų! J.V.

LEITENANTO NARSUMAS
IR KREMLIAUS BAILUMAS

Afganistano karui įžengus i 1986 me
tus, britų „Sunday Express" laikraštis iš
spausdino M. Tonerio straipsnį, kurį jis 
pradeda šitokiu sovietinės propagandos 
pasakojimu:

„Sovietų patruliui buvo maža vilties 
prasiveržti. Vos tik prieš minutę kariai 
budriai žvalgė kalnų kelią, kai staiga iš 
visų pusių jie buvo užklupti automatinių 
ginklų ugnies. Jaunas sovietų leitenantas 
įsakė žvalgybos būriui trauktis į sauges
nę vietą, o pats su keliais drąsuoliais pa
siliko dengti draugų pasitraukimą. Jis ži
nojo, kokia tai rizika. Banditai, kurie 
juos užpuolė, buvo vieni aršiausių ir ne
gailestingiausių teroristų pasaulyje. Ge
riau mirti, negu pasiduoti tiems niekšams.

„Atsišaudydami jie pamažu traukėsi. 
Ar pavyks išsigelbėti? Negailestinga prie
šo ugnis... o gal, gal kaip nors pavyks?

„Šoviniams baigiantis, leitenantas liku
siems vyrams liepė skubiai trauktis, o 
pats liko vienas. Gal dar minutę ar dvi 
priešas bus sulaikytas...

„šoviniai išsibaigė, šaukdami banditai 
puolė karininką. Ir šis drąsus karys tada 
užsitarnavo aukščiausią pasižymėjimo 
žymenį: jis laukė, kol banditai visiškai 
priartėjo, ištraukė paskutinės granatos 
žiedą ir susisprogdino, kartu nukaudamas 
ir tuziną priešų.

„Leitenanto Nikolajaus Kuznecovo kū
no likučius palaidojo jo gimtajam Tombo- 
ve, Sovietų Sąjungoje. Palaidojo su pilna 
kariška pagarba. Jo karstą puošė Sov. 
Sąjungos herojaus ordinas“.

Tai ne paprasta jauno vyro istorija, bet 
Rusijos karas prieš afganų tautą, kaip 
jį vaizduoja sovietų propagandos mašina. 
Taip milijonai rusų yra įtikinami priimti 
jų krašto karą prieš silpną ir atsilikusį 
kaimyną, agresiją, kuri prasidėjo prieš 
šešerius metus.

Ši pasiaukojusio leitenanto istorija, pa
skelbta per Maskvos radiją, rodo tipiškai 
naują Kremliaus požiūrį į karą Afganis
tane. Dabar jau neslepiama, kas ten vyks
ta, neskelbiama, kad tai tik maži vietiniai 
sunkumai. Jau perdaug sužalotų, perdaug 
žuvusių pasiųsta maišuose į namus... Il
giau meluoti neįmanoma.

Šis karas skaudus ir brangiai kainuo
jantis. Kremlius neturi kitos išeities, 
kaip pradėti didesnę kampaniją įtikinti 
rusus, kad verta siųsti savo sūnus, vyrus 
ir draugus kovoti į tą tolimą šalį, apie ku
rią daugelis iš viso maža ką žinojo.

Maža vilties, kai karas užsitęsė ir įžen
gė į 1986 metus, kad pergalė jau čia pat.

APINASRIS REDAKTORIAMS
Neseniai į vieno Vakarų korespondento 

Maskvoje rankas pateko slapta Kremliaus 
instrukcija laikraščių redaktoriams. TAS- 
So leidyklos išleista 25 puslapių knygutė, 
kurios buvo išspausdinta tik 350 egz., rodo 
kokiu būdu tvarkoma sovietinė spauda, 
kad ji nenukryptų nuo komunistų parti
jos politinės linijos.

Nors sovietuose yra tvirtinama, kad pas 
juos jokios spaudos cenzūros nėra, slap
toje instrukcijoje aiškiai nurodoma, kas 
laikraščiuose gali būti skelbiama ir kas 
neleidžiama.

Pavyzdžiui, Sov. Sąjungoje neleidžiama 
skelbti apie lėktuvų avarijas, ar trauki
nių katastrofas, išskyrus tas, kurios 'įvyks
ta Vakaruose. Negalima rašyti apie Sov. 
Sąjungoje plintančią „Aids" ligą. Vieton 
to laikraščiuose turi būti rašoma apie 
įvairius laimėjimus, turi būti spausdina
mi „pasikalbėjimai“ su darbininkais, ku
rie įvykdė planus, skelbti sovietų laimėji
mus mokslo srityje, teigiamai pasisakyti 
apie švietimo reformą.

Nors M. Gorbačiovas paskutiniu laiku 
užsiminė, kad reikia laikraščius padaryti 
įdomesniais, kad spaudoje ir televizijoje 
būtų daugiau kritikos, — tai nereiškia, 
kad spauda ir informacija gaus daugiau 
laisvės.

Instrukcijoje redaktoriams yra pasa
kyta, kad laikraščių uždavinys yra pro
paguoti komunistinį sovietų gyvenimo bū
dą, iškelti geriausius pavyzdžius. Instruk
cija nurodo, kas turi būti rašoma kiekvie
name laikraščio skyriuje, koks turi būti 
straipsnių turinys, kad visuomet turi būti

Dėl to ir skelbiamos tokios istorijos apie 
nelaimingąj'į leitenantą Kuznecovą, dėl to 
įvestos tokios rusų radijo ir televizijos 
programos, kaip „Aš tarnauju Sovietų 
Sąjungai“ ar „Tarptautinės pagalbos ak
cija“.

Kartais pasakojama tik apie drąsumą. 
Pvz., apie tanko vairuotoją eilinį Kaku- 
movą, vykusį šarvuočių konvojuje, kuris 
buvo staiga partizanų užpultas, kelias už
blokuotas degančio benzino tankerio. Sa
vo tanku Kokumovas greit nustūmė de
gantį tankerį iš kelio, o leitenantas Ber
zinas paleido kelis patrankos šūvius į 
priešą. Užpuolėjai buvo sunaikinti, kelias 
atidarytas. Ir vėl rusiškas narsumas iš
gelbėjo padėtį.

Kiti pasakojimai nėra tokie dramatiški, 
kaip, pvz., apie rusų ir afganų kariuome
nių inžinerijos dalinius, kurie, nežiūrint 
„bailių" priešo atakų, išlaiko laisvus ke
lius. „Atlikti pilietinę ir tarptautinę pa
reigą reikia tiek pat drąsos, kiek jos rei
kalaujama iš kario“, skelbia Maskvos te
levizija.

Kitais atvejais kalbama apie sovietų 
politikos kilnumą. Programoje „Azijos 
fokusas“ pasakojama, kaip sovietų ka
riuomenės daliniai po teroristų užpuoli
mo padeda atstatyti kaimą ir kaip inži
nerijos dalinių kariai pristato afganų 
miestams būtinas maisto atsargas.
Neseniai televizijos komentatorė Petrova 

supažindino žiūrovus su afganų mokykla 
ir parodė linksmus vaikus, besimokančius 
rusų kalbos.

— Pasakykite man, vaikai, — jausmin
gai klausia Petrova, — kokius pirmuosius 
rusiškus žodžius jūs išmokote?

Maža mergytė atsako: — Aš išmokau 
„Mamytė“, „Duona“ ir „Taika“.

Taigi skirtumas „tarp sovietų padoru
mo ir beprincipinių žudikų, kurių teroriz
mą apmoka JAV-jos, padedant D. Brita
nijai“, yra aiškus.

Įvairios programos kala žmonėms į gal
vas, jog afganų pasipriešinimas yra ame
rikiečių ČIA ir vakarų didžiųjų valstybių 
pastangų pasėka kelti krašte netvarką ir 
grasinti Sovietų Sąjungos sienų saugu
mui.

Iš to paprasto melo būtų galima tik pa
sijuokti, jei padėtis nebūtų tokia tragiš
ka. Tiesa yra ta, kad visa afganų tauta su
kilo prieš nekenčiamą okupantą, o Sovie
tų Sąjunga nežino, ką dėl to daryti.

Žinoma, afganai yra atsilikę. Be abejo, 
jie yra tamsūs, neprogresyvūs ir priešiš
kai viskam nusistatę. Tačiau jie duoda ru-

pabrėžiama komunistų partijos penkmeti- 
nių kongresų nutarimai.

Sovietų gyvenimo būdas: laikraštis tu
ri vaizduoti sovietų žmogaus pasitenkini
mą, kad savo darbu ir rūpesčiu jis didi
na krašto ekonominę galią.

Iš teismo salės: parodyti, kad teismas 
auklėja žmones gerbti įstatymus.

šeštadienio laikraščiai turi rašyti apie 
įdomius ir nepaprastus įvykius, bet 
straipsnių tikslas neturi būti palinksmin
ti skaitytojus. Straipsniai turi vaizduoti 
sovietinį gyvenimo būdą.

Problemos: turi būti parodomos sudė
tingos ir sunkiai išsprendžiamos proble
mos gamyboje, ideologijoje, darbe ir žmo
nių tarpusavio santykiuose, nurodant tei
giamą sprendimą.

Iš autonominių sričių: straipsniai turi 
rodyti Sov. Sąjungos tautų draugystę ir 
vienybę.

Moksliniai komentarai: turi būti iškelia
mi sovietų mokslo svarbiausi laimėjimai.

APAŠTALINĖ KELIONĖ

Sausio 31 dieną Popiežius Jonas Pau
lius II-sis pradės pirmąją šiais metais sa
vo apaštalinę kelionę už Italijos ribų. Jos 
metu Popiežius dešimt dienų lankysis In
dijoje, sustodamas keturiolikoje vietovių, 
įskaitant sostinę Delį, pirmąją kelionės 
stotį, ir kitus aidžiuosius Indijos miestus. 
Jonas Paulius II-sis iš viso keliaus apie 20 
tūkstančių kilometrų, vizito Indijoje me
tu aukos vienuolika šventų Mišių, pasa
kys apie 30 kalbų įvairiuose susitikimuo
se su vyskupais, kunigais, vienuoliais, jau
nimu, su politiniais veikėjais ir mokslo bei 
kultūros pasaulio atstovais, taip pat su 
nekrikščioniškųjų religinių bendruomenių 
nariais. Vasario 8 dieną Popiežius Indijo
je paskelbs du naujus Bažnyčios palaimin
tuosius. Ii' šios kelionės metu Popiežius 
vėl iš naujo pabrėš būtinumą siekti tai
kos ir santarvės, visų žmonių draugystės 
ir broliško bendradarbiavimo, nurodys 
priemones, kuriomis gali būti sukurtas 
geresnis pasaulis, pagrįstas teisingumu ir 
pagarba žmogui, jam priklausančiom tei
sėm.

JŪROS PIRATAI

Pietų Kinijos jūroje piratai sausio mėn. 
užpuolė vietnamiečių bėglių laivą ir žiau
riai nužudė penkiasdešimt jo keleivių — 
vyrų, moterų ir vaikų, gyvus išmesdami į 
jūrą. Likusieji laivo keleiviai — apie 30 
asmenų, kurių tarpe tik du vyrai, sunkiai 
pasiekė Malaizijos krantus, kur papasako
jo apie pergyventą tragediją. Tai nebe 
pirmas atvejis, kai piratai atviroje jūroje 
užpuola bėglius iš Vietnamo ir juos žiau
riai nužudo. Nuo komunistinio režimo įsi
galėjimo Vietname, dešimties metų laiko
tarpyje 'į laisvę pabėgo iš viso apie šeši 
šimtai tūkstančių vietnamiečių. Deja, kiti 
žuvo jūroje arba buvo piratų nužudyti. 
Šimtas tūkstančių vietnamiečių bėglių 
įkurdinti įvairiuose laisvojo pasaulio kraš 
tuose, daugiausia Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje, Australijoje ir Pran
cūzijoje. Tragedijoms išvengti, Jungtinių 
Tautų Organizacija rūpinasi, kad Viet
namo komunistinė valdžia kasmet tam ti
kram skaičiui vietnamiečių leistų emi
gruoti į Vakarus.

sams tokią pat pamoką, kokią gavo ame
rikiečiai Vietname.

Skirtumas tik tame, kad dėl Vietnamo 
visa amerikiečių tauta kentėjo, rūpinosi 
ir reiškė savo nuomonę. Visoj tautų istori
joj ne viena kariaujančioji šalis nebuvo 
taip susirūpinusi moraliniais principais 
vedant karą, kaip JAV-jos.

To dabar nėra Sovietų Sąjungoje. Tele
vizijoj nerodo degančių kaimų ir negy
vų vaikų paveikslų, ar bėgančių nuo heli
kopterių kulkosvaidžių išsigandusių pabė
gėlių.

Komunistų partijos mašina tas žinias 
visiškai užgniaužia. Leitenanto Kuzneco
vo istorija susumuoja tik pusę tiesos, o 
melu maitinama visa tauta.

Kiek dar reiks laiškų iš fronto, kiek 
grįžusių kareivių pasakojimų, kiek namo 
atsiųstų lavonų maišuose, kol rusų žmo
nėms paaiškės, kaip brutaliai jie buvo ap
gauti?

LIETUVOJE
Nauja troleibusų linija

Kauno vieną iš naujausių gyvenamųjų 
mikrorajonų — Kalniečius su pramonine 
Vilijampole sujungė tiesioginė troleibusų 
linija. Kaune kursuoja apie 200 troleibu
sų.
Benzino skiedimas

Liaudies kontrolieriai išaiškino, kad 
Panevėžio tiksliosios mechanikos gamy
kloje kai kurių rūšių benzinas buvo maiš- 
šomas su tirpikliais. Tai trukdė automa
šinų darbui, didino išmetamųjų dujų 
kenksmingumą. Už benzino maišymą di
rektoriaus įsakymu skyriaus viršininkui 
E. Sargūnui pareikštas griežtas papeiki
mas. Už neprincipingą benzino apskaitos 
tvarkymą buhalterei D. Gilienei pareikš
tas papeikimas.
Nauja jūreivystės mokykla

Klaipėdos žvejybos uosto rajone atida
ryta nauja jūreivystės mokykla, kurioje 
bus ruošiami specialistai prekybos laivy
nui.
Daug gaisrų

1.600.000 rublių nuostolių vien pernai 
padarė Lietuvoje kilę 1494 gaisrai. Ypač 
dažni jie Klaipėdos, Radviliškio, Anykš
čių, Raseinių, Kapsuko ir Vilniaus rajo
nuose. Svarbiausia priežastis — aplaidu
mas.

Rekonstruojamas fabrikas
Kėdainių rajone rekonstruojamas pa

senęs konservų fabrikas. Po rekonstruk
cijos iškils nauji gamybos korpusai, bus 
sumontuota naši gamybos linija, per va
landą perdirbanti šešias tonas agurkų, 
galinti apdoroti ir vaisius.
„Tiesos“ skaitytojų paštas

Tame skyriuje J. Misiūnienė iš Kazlų 
Rūdos rašo:

— Liaudies kontrolieriai turėtų daž
niau susidomėti, Kodėl lengvaisiais auto
mobiliais, o kartais ir traktoriais, kitomis 
žemės ūkio mašinomis vairuotojai važiuo
ja pietauti, palieka šias mašinas 'įjungtas. 
Kiek degalų sunaudojama, teršiamas oras.

Mūsų miestelyje dažnokai nebūna elek
tros. Anot elektrikų, kalti seni laidai. O 
kai nėra šviesos, ir televizoriaus, radijo 
neįšijungsi. Ką tada veikti kolūkiečiams?

Medicinos sesuo is Panevėžio rašo:
— Pageidaučiau daugiau deputatų pa

sisakymų apie tai, ką nuveikė įgyvendin
dami rinkėjų priesakus. Jiems padedant, 
reikėtų sparčiau išgyvendinti prekybos, 
buitinio aptarnavimo negeroves.

— Siūlyčiau, kad būtų kovojama ne tik 
su alkoholizmu, bet ir su rūkymu. Ne tik 
blaivi, bet ir sveika buitis turi tapti mū
sų gyvenimo norma.

A. Anfimovienė iš Dotnuvos rašo:
— Taupau vandenį, elektrą. Manęs 

klausia, kokia man iš to nauda. Negi visa 
tai reikia daryti vien dėl naudos sau? O 
visiems mums?

— Ne vienoje gamykloje po atviru dan
gumi rūdija įrengimai. Taip niekais pa
verčiamas ir žmonių darbas, ir visuome
nės lėšos. Vienas toks pavyzdys — Kauno 
pieno kombinato kiemas.
R. Dauginčio paroda

Sausio pradžioje Vilniaus „Dailės“ sa
lone atidaryta Rimanto Dauginčio skulp
tūros paroda. Joje eksponuojami mažo
sios plastikos kūriniai, dirbiniai iš nikelio, 
vario, gipso. Iš viso apie pusšimtis kūri
nių.

MIRĖ KUN. B. MATUSEVIČIUS

Lietuvoje mirė Kauno arkivyskupijos 
kunigas, Šiluvos altaristas Bronislovas 
Matusevičius. Velionis palaidotas Šiluvoje 
sausio 10 dieną.

Kunigas Bronislovas Matusevičius mi
rė, baigdamas 81-uosius savo amžiaus me
tus, kunigu buvo įšventintas 1935-ais me
tais.

MIRĖ KUN. J. MANTVYDAS

Sausio 3 dieną Kuršėnuose, Telšių vys
kupijoje, mirė vietos altaristas kunigas 
jubiliatas Juozapas Mantvydas. Velionis 
buvo sulaukęs 82-jų metų amžiaus, kuni
gu įšventintas 1929-ais metais.

Tai pirmas šiemet Lietuvoje miręs ku
nigas. Praėjusiais metais šešiose Lietuvos 
vyskupijose mūsų žiniomis iš viso mirė 
25 kunigai.

1



2________________________________________________________________________________________EUROPOS LIETUVIS

POKARIO NOVELĖS RAIDA LIETUVOJE 
SOCREALIZMO SĄLYGOMIS

l
(Tęsinys iš pr. numerio)

Prieš keletą metų išleista novelės anto
logija „Žalias laiko vingis“ 'įvade pripažįs
ta, kad „susidoroti su tuometiniais negai
lestingais laiko reikalavimais — nebuvo 
lengvas dalykas“. Sutikime, kad tiek no
velę, tiek, beje, ir poeziją sudaro du kom
ponentai: aktualumas (aplinkybių stato
mas reikalavimas) ir universalumas. Tai
gi, turint omeny tarybiniam rašytojui 
statomus reikalavimus, nesunku suprasti, 
kad apie universalumą veikale tarybi
niam rašytojui tebuvo galima tik svajoti; 
juolab, kad suminėtų komponentų iš
balansavimas priklauso dar ir nuo talen
to.

Netgi nuosavosios literatūros kritikai 
pripažįsta, kad dar šeštojo dešimtmečio 
literatūra neleido skaitytojui save jaustis 
vaizduojamajame pasaulyje; kad jis ten 
tilptų su savo aplinka, savo asmeniškais 
interesais, fantazija. Tik paskutinieji šeš
tojo 4r pirmieji septintojo dešimtmečio 
rašytojai, pasinaudoję politiniu liberaliz
mu, ėmė nesilaikyti naivaus, vaikiško op- 
tizmo, partijai tinkančių, bet nerealių kon
fliktų. Literatūron grįžo daug jausmų ir 
nuotaikų, nuo kurių žmogus negali pabėg
ti Tai — vidinis nerimas, jausmų prieš
taravimas, elgesio motyvavimas, sudėtin
ga psichika, intymumas, paslėpti instink
tai. Reikėjo įveikti stalininį tabu. Tokį 
posūkį padarė, bene pirmieji (nors iš da
lies išlaikydami ir partinį „trikojį“) Bal
tušis, Vienuolis. Juos pasekė Pocius, Lan
kauskas, vėliau Bubnys. Dar kiek vėliau, 
kai literatūrai grėsė nesiskaitymas su pos
tulatais, literatams vėl buvo uždėti ant
snukiai. Tik 'šįkart literatai jau turėjo pa
tyrimo. Pasiteisinant objektyvumu ir re
alumu, kad tai vis dėlto pasitarnaujama 
šalinant socializmo statybos trūkumus, 
prasprūsta ir brandūs, nuoširdūs kūriniai.

Novelės antologijos sudarytojai su ap
maudu konstatuoja: „Kokie mes būname 
išmintingi, kai kalbame apie literatūros 
istoriją! Tada ir dėsnius surandame, ir 
priežastis nustatome, ir moksliškai viską 
išaiškiname. Išmintis dingsta, kai susidu
riame su dabartimi. Tada imame spėlioti, 
klaidžioti iliuzijų, simpatijų ir konjunk
tūrų labirintuose“

Nesinori prisidėti prie painiojimosi pai
niojimo, bet painiavos priežasčių toli ieš
koti nereikia. Tai vis tie nelemtieji socrea- 
lizmo kriterijai, kurie gerai žinomi, ko
kie jie buvo, bet kai statomi vis nauji, 
vienas kitam prieštaraujantys, ir kai spė

liojama kokios CK direktyvos bus rytoj 
— nieko kito ir nelieka, kaip tamsiam 
kambary gaudyti juodą katiną, kurio ten 
visai nėra...

Ypač didelė pagunda novelė jaunam li
teratui. Ji verčia ieškoti naujos formos, 
naujo metodo, naujo požiūrio. Gi savo 
trumpumu, greita atomazga, ji ir yra pa
ti parankiausia. Ir bemaž taisyklė, kai au
torius, parašęs keletą novelių rinkinių, 
imasi romano. Kitas novelės patrauklu
mas yra jos dinamiškumas, greitas verty
bių perkainojimas; tad ir nenuostabu, kad 
ji subujoja, įgyja sodrumo, humoro, da
rosi gyvenimiškesnė, pasikeitus vyriausy
bės (tiksliau — partijos) vadovui.

Platoka dirva atsivėrė novelistams, atė
jus valdžion Andropovui. Šis asmuo su 
intelektualo bruožais davė progų pričiup
ti bebujojančią korupciją, sustabarėjimą. 
Černenkai iš tiesų valdyti neteko. Ligos 
paženklintas jis atėjo valdžion ir viskas 
tarsi vėl „subrežnevėjo“.

Visai kitaip suformuluotos socializmo 
„tobulinimo“ gairės ėmus į rankas vairą 
Gorbačiovui. Tai —• apsukrus, iškalbus, 
apšlifuoto elgesio ir užtikrintų manierų 
asmuo. Vienus, kurie jo sukirpimui nesi
leido, jis pakėlė pareigose, kad vyriausy
bėj nesipainiotų, kitus apdovanojęs ordi
nais išleido į „užtarnautą pensiją“, priešu 
nr. 1 pasistatė... degtinę.

Kadangi alkoholis tiek pat senas (kai 
kas tvirtina, esą jis dar senesnis) kaip ir 
religiniai prietarai, juos galima kildinti iš 
buržuazijos.

Novelė, kurią norėjau pristatyti, tiesa, 
kiek vyresnė, nei partijos nutarimas dėl 
„kovos su girtuokliavimu ir alkoholizmu 
sustiprinimo“, bet už tai velniškai peršasi 
į koncepciją.

Vienam iš vidutiniųjų novelistų prirei
kė prieš kelis metus nepaprastai papra
kaituoti įrodant partijai savo ištikimybę. 
Juokai menki: kad ir išsiskyrusi žmona, 
bet užatlantėn išsigabenusi bendrai sugy
ventą sūnų daro tarybini rašytoją gana 
įtartinu asmeniu.

Novelistas pasistato savo herojumi pa
gyvenusį, nusigėrusį ir paskutinius savo 
marškinius užstačiusį vyriškį, bandantį 
iš pravažiuojančio sunkvežimio kėbulo 
pavogti kelis cukrinius runkelius. Ant 
sunkvežimio kėbulo trys rusiškos raidės 
(lich).

Žmogau, sakau, — nepatinka... ger
biamas kolega, sakau, — kokie mes 
kolegos, žmogus man sako, drauge, 
tada sakau, nors be abejo, mes kartu, 

sunkiais laikais kiaulių neganėm; po
ne, sakau, nors man jaunystė, o jums 
alkoholis, neleidžia pasidaryti ponu, 
tamsta, sakau, jūs galite kiek tik no
rite sukioti ar net išrauti mano švarko 
sagą, bet netampykit gyslų ir nereika- 
laukit, kad aš dabar be beretės ar 
kiaunių kepurės, šlapiam sniegui krin
tant ant mūsų galvų, Vilnelei bėgant į 
upelę Viliją, o Vilijai savo kanalizaci
jos srutom, sulūžusiais vežimėliais ir 
vandeny netirpstančiais gumos dirbi
niais ir gamtos mylėtojams šviežia 
duona maitinant žiemojančias antis, 
pats priremtas prie medžio vaikystės 
prisiminimų, literatūrinės mugės erze
lio, amžinos, iki mirties meilės trūku
mo ir indėniškų vaikystės prerijų il
gesio, pasakyčiau dabar tamstai, kas 
yra per žvėris tas mūsų sumautas gy
venimas.

Ak, sakote gyvenimas yra žolytė, 
prasikalusi pro išdaužytą asfaltą — 
ir dar ties geležinkelio pervaža! Cha, 
tai kas kad pervaža, bet žolytė prasi
kalė, tai kas, kad cukrinių runkelių 
prikrautos mašinos pervažiuoja ją, bet 
aš sakau Jums, priremtas kvapo iš 
tamstos burnos, nesugrąžinami pra
bėgančio gyvenimo maudulio, susi
maišiusio su bizonų kanopų sukeltom 
prerijų dulkėm, kad ši žolytė, jei ne 
dabar, vėlyvų rudenį, tai bent prieš 
šventas kalėdas ir naujus metus, pra
sikals ir pražys, geltonais mano myli
miausių gėlių — saulašarių žiedais... 
Ponas rašytojau!

Aš ne ponas, — sakau...
Tada atsiprašau, bet Jūs, jaunuoli, 

pablyškęs, nesukiokit nosies į šalį: lai
mingi metai dar toli, o šventos kalė
dos dar toliau, todėl aš jums parduo
du siužetą už tris rublius ir vieną talo
ną troleibusui... Ponas rašytojau...

Štai, visi novelei būdingi bruožai: ak
tualumas, anekdotinis stilius, socrealizmo 
sumetimais — buržuazinė atributika: „po
nas“, „kalėdos“ ... būdingi alkoholikui...

Toliau seks nepaprastai greita atomaz
ga:

Prie pervažos prisiartina abiejų til
tų varomas didelis sunkvežimis, stabte 
Ii. Pražįsta geltona pervažos budėtojo 
vėliavėlė, leidžianti pravažiuoti, bet 
vairuotojas išsiropščia iš orios kabi
nos, ant kurios garsinio signalo prikli
juota Ala Hoffmann su eiliniame gy
venime nepasitaikančiam didelėm krū

tim, apeina apie kėbulų ir nutraukęs 
Žemėn mūsų pažįstamą Jonų Ardins- 
kų, kuris palypėjęs kišosi po švarko 
skvernais kelis cukrinius runkelius, ir 
tvoja jam užvedamu raktu į ventilia
torių"...

Toliau novelistas išdėlios apie tai, kaip 
Jonas Ardinskas, mano ir tavo vaikystės 
draugas, mokykloje svajojęs išrasti mil
telius prieš vėžį, lašus nuo pleiskanų ir 
vakciną prieš mirtį, dabar stovės su kru
vina nosim prie pervažos, rašys ant kai
riojo delno dešiniosios rankos smiliumi 
pasidažydamas kruviną panosę tik ką nu
važiavusio sunkvežimio numerį: LICH...

Ir todėl naktį, kai Ardinskas gulės 
vaikiškoj dukters lovelėj, o žmona, ap
kabinusi dukterį, plačioj jų vestuvinėj 
lovoj, kai jis riesis į kamuoliuką, kaip 
kirminas pritrėkštas baisios vienatvės 
ir kartos inkšdamas: LICH, LICH ir 
tūkstantį kartų Lich ch ch ch... — lyg 
negailestingo ir abejingai žiauraus sa
vo viešpaties dievo vardą, paslapčiom, 
pirštų galais gelsvomis gėlytėmis iš
margintais marškinėliais vilkina, at
slinks Jūratė Ardinskaitė, pirmos C 
klasės mokinė ir mūsų visų pasididžia
vimas, ir pro lovytės groteles su šaukš
tu maitins atšalusia manų košele, ir,

PENKTASIS TOMAS
Bronius Kviklys, LIETUVOS BAŽNY

ČIOS, V tomas: Vilniaus Vyskupija, I da
lis. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla, Chicago, 1985 m.

Šiame Broniaus Kviklio paruoštame 
„Lietuvos bažnyčių“ penktame tome yra 
pateikti Vilniaus vyskupijos istoriniai 
bruožai ir aprašytos Vilniaus miesto baž
nyčios. Knygoje daug iliustracijų. Archi
tektūrinius tekstus paruošė dr. inž. Jur
gis Gimbutas. Knygai įžanga parašyta lie
tuvių, anglų ir lenkų kalbomis.

Vilniaus vyskupijos ribos amžių bėgyje 
keitėsi. Vienu laiku vyskupija apėmė žy
mią dalį Lietuvos Didžiosios kunigaikšti
jos. Net ir 1920 metų taikos sutartimi Lie
tuvai pripažintoje teritorijoje, Vilniaus 
vyskupijoje buvo labai daug bažnyčių. 
Jų aprašyti viename tome būtų neįmano
ma. Todėl, matomai, autorius nusprendė 
šios vyskupijos aprašymą padalyti į dvi 
dalis. Pirmoje dalyje yra aprašytos tik 
Vilniaus miesto bažnyčios, kurių būta 40, 
taip pat religiniai paminklai, koplyčios ii’ 
kapinės. Antroje dalyje turės būti apra
šytos Vilniaus vyskupijos bažnyčios pro
vincijoje, kurių esama dabartinėje Lietu
vos respublikos teritorijoje 82, ir už jos 
ribų dar apie šimtas.

Šiame tome, kaip ir anksčiau išleistuo
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be abejo, prasidės didžiulis stebuklas: 
Jonas Ardinskas sustiprės, galės atsi
sėsti ir nulaikyti savo sunkią galvą, 
paskui išmoks vaikščioti ir ištarti ne 
lik tuos tris garsus, bet ir daugybę ki
tų, įdomių ir labai būtinų žodžių, pa
skui užaugs labai didelis, labai gra
žus, labai reikalingas ir vienintelis, 
kaip mes patys ir visi mūsų širdies 
broliai...

Ir šis, novelei siužetą už tris rublius ir 
bilietą troleibusui pardavinėjantis Ardins
kas, partiškumo ir patriotiškumo sumeti
mais dar kalbasi „buržuazinio raugo vo- 
kabuliaru." Tik jis, autorius, lieka objek
tyvus, jam jaunystė ir orumas neleidžia 
būti „ponu“. O už siužetą jis pagailėjo net 
trijų rublių, plius bilieto tramvajui. Bet 
socrealizmo reikalavimai čia lyg ir be 
priekaištų...

O ypač meistriškai perteikta alkoholio 
psichozės pagauto ligonio galvosena.

a.a.p.

Red. pastaba. Praėjusią savaitę šio 
straipsnio antraštėje pasitaikė labai ne
maloni korektūros klaida: vietoj „socrea
lizmo sąlygomis“, buvo išspausdinta „so
cializmo sąlygomis“ Gerb. autorių ir skai
tytojus atsiprašome.

se „Lietuvos bažnyčių“ tomuose, daug vie
tos skirta iliustracijoms, 'įdėta spalvota 
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo 
kopija. Atsižvelgiant į ypatingą Vilniaus 
krašto istoriją, šiame tome gan plačiai 
nušviesta lietuvių kova už teisę garbinti 
Dievą savo bažnyčiose gimtąja kalba, ap
rašyta to krašto lietuvių kultūrinė veikla 
įvairių okupacijų sąlygomis. Prie knygos 
pridėtas Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpio Vilniaus miesto planas su lietu
viškais gatvių pavadinimais.

Didelio formato 432 puslapių knyga la
bai rūpestingai paruošta, meniškai išleis
ta ir įrišta į kietus drobinius viršelius. 
Tiražas 1500 egz., kaina nepažymėta. Ją 
galima užsisakyti iš leidėjo: Lithuanian 
Library Press, Inc., 3001 W. 59th Street, 
Chicago, IL 60629, USA.

NAUJI LEIDINIAI
Lituanistikos instituto 1981 metų su

važiavimo darbai. Spaudai paruošė Ina 
Čepėnaitė-Užgirienė. šiame leidinyje su
telktos paskaitos ir pranešimai, skaityti 
ketvirtojo mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu, 1981 m. lapkričio 25-29 d. Čikagoje. 
Kaina — 10 dol. Knyga gaunama Institute 
of Lithuanian studies, Inc. 5620 S. Clare
mont Ave. Chicago, II. 60636 ir „Drauge“.

Motinos pergyvenimai
MANO KRYŽIAUS IR KANČIŲ KELIAI

27. AK, TOS KELIONĖS...
Kitais metais vėl susiruošiau va

žiuoti. Tai jau buvo trečias pasimaty
mas. Susitarėm važiuoti su tuo pačiu 
žmogumi. Iš anksto ir bilietus nusi
pirkom, sukalbėjom susitikti išvyki
mo dienų stoty. Sutartu laiku atvykau 
į stotį. Artinasi išvykimo valanda (11 
vai. vakaro), tačiau to žmogaus nesi
mato. Nebuvo ir traukinio. Sunerimu
si einu klausti, o čia man pranešė, kad 
šitas traukinys jau išvykęs dienų. 
Tvarka, kad nors verk. Išsigandusi 
einu pas kasininkę, rodau jai bilietų, 
o ji man;

— Niekuo jums negaliu padėti. Ki
tas traukinys eis tik ketvirtų valandų. 
O už bilietų galiu jums grųžinti pini
gus. Jeigu pageidaujat, parduosiu 4-tai 
vai. bilietų.

Aš jai aiškinu, kad mes buvom su
sitarę su žmogumi važiuoti kartu, o 
kų aš dabar viena kelionėje darysiu, 
net rusų kalbos nemoku. Be to, Mas
kvoje dar reikia ir bilietų atsižymė
ti...

Kasininkė, pamačiusi, kad aš visai 
pasimetusi ir verkiu, pasakė: — Va
žiuokit viena. Maskvos kasininkei aš 
parašysiu raštelį ir paprašysiu padėti. 
O ir kam tik paduosite jį, visi jums pa
dės. Dabar eikit, atsisėskit, nusiramin
kit ir pagalvokit. Ateikit prieš ketu
rias, kai nusiramins širdis.

Nuėjau, atsisėdau ir galvoju: va
žiuoti ar nevažiuoti vienai. Kų dary
ti? Bijau, kad dar labiau nesusirgčiau. 
Betgi sūnus manęs laukia. Kaip jam 
bus skaudu matant, kad pas draugų 
atvažiavo mano bendrakeleivis, o ma
nęs nėra. Reikia važiuoti! Važiuoti, 
nors ir mirčiau kely. Dieve, pasigailėk 
ir duok man stiprybės, kad laimingai 
pasiekčiau sūnų.

Nuėjau pas kasininkę jau ramesnė. 

— Važiuosiu, — sakau, — viena. Pa
davė ji man bilietų ir raščiukų. Taip 
ir išvažiavau į Maskvą. Netoli Mask
vos susirūpinau, kaip aš naktį patek
siu į Kazanės stotį. Prie autobusų ir 
taksi būna didžiausia spūstis. Bet man 
atėjo gera mintis. Kai tik traukinys 
sustojo, aš greit išlipau, susiradau 
žmogų, kuris vežioja lagaminus, įme
čiau jam į vežimėlį lagaminų ir pa
prašiau nuvežti prie taksi. Taip aš ap
lenkiau visas eiles ir žmonių grūstį. 
Atvažiavau į Kazanės stotį. Visur tam
su, nebežinau kur eiti atsižymėti bi
lietų. Prisiminiau, kad tas namas bu
vo gale stoties. Paklausiau perone 
vaikštinėjantį milicininkų, bet jis pa
rodė man į priešingų pusę. Nuėjau, 
bet ne tas namas. Gal jis nesuprato 
manęs? Grįžau atgal. Į vienų pastatų, 
žiūriu, — ta pati salė, kur anų kartų 
buvau. Visur pilna žmonių. Nors prie 
penkių langelių aptarnauja, bet eilė 
nemažėja. Aplink vaikšto čigonai. Ap
sidairiau, pamačiau netoliese stovintį 
jaunų, gražiai apsirengusį vyriškį, 
priėjau prie jo, parodžiau bilietų ir 
paklausiau kur atsižymėti. Jis paėmė 
mano bilietų, nuėjo pas kasininkę ir 
paprašė užkompastiruoti, nes moteris 
iš Lietuvos ir nemoka rusiškai. Atne
šęs bilietų, liepė eiti į stotį ir laukti, nes 
antrų valandų (14 vai.) išeis traukinys 
į Potmų. Pakartojo dar kartų ir ant 
pirštų parodė. Paklausė, ar viskų su
pratau. Labai buvau jam dėkinga už 
pagalbų.

Nuėjau į stotį. Nėra vietos net atsi
stoti. Apie atsisėdimų nėra ko ir gal
voti. Visi suolai gulte apgulti žmonių. 
Milicija iš visur vaiko čigonus, nes 
jie vagiliauja. Kankinausi visų naktį, 
tai stoty, tai perone, bet žmonių visur 
pilna. Šiaip taip ta košmariška naktis 
praėjo, bet kur dar antra valanda?

ADELĖ KILČIAUSKIENĖ
Balio Gajausko a.a. motina

Vasaros diena ilga. Pagaliau aš vėl 
traukiny. O čia vėl pradėjau bijoti, 
kad nepravažiuočiau Potmos. Prie ma
nęs atsisėdo jaunas vyras ir pradėjo 
kalbinti ir klausinėti, kur aš važiuoju. 
Pasakiau, kad Potmoj man reikia iš
lipti, tik bijau, kad nepravažiuočiau. 
Jis pažadėjo man pasakyti, kai priva
žiuosim Potmų ir vis kalbina. Tokia 
ten mano ir kalba su juo: vienas lietu
viškai, kitas rusiškai. Aš net pradėjau 
įtarinėti, kad gal koks negeras žmogus 
ir nuo jo pasiraukiau. Tačiau netoli 
Potmos jis susirado mane ir pasakė 
kada išlipti.

Išlipau stoty. Aplinkui tamsu, švie
sų niekur nematyti. Tik iš tolo pasi
matė kažkoks žiburėlis. Reikia perei
ti į kitų pusę, o ten visur pilna vagonų: 
reikia arba pro apačių lįsti, arba apeiti 
visus traukinius aplinkui. Tokia tam
sa, kad belandžiodama ir paklydau. 
Jaučiu, kad ne į tų pusę einu. Girdžiu 
anapus vagonų kažkas kalba. Klau
siu kelio. Man nurodė laikytis to, 
anksčiau matyto, žiburėlio. Ir baisu, 
ir sunku su nešuliais. Sušilau, pavar
gau. Pagaliau pasiekiau stotį. Pralau
kiau per visų naktį. Rytų ten atvažiuo
ja žmonės su vežimais ir nuveža daik
tus į antrų Potmų. Nusipirkau bilietų 
ir važiuoju. Man reikėjo iki Javaiso. 
Ten išlipau. Iki lagerio dar tolokai, o 
lagaminas kaskart vis sunkesnis daro
si. Šiaip taip nuėjau. Tenai nereikėjo 
lauke po „grybu“ laukti, buvo pasta
tytas namas. Padaviau pareiškimų ir 
laukiu. O čia ir susitikau tų žmogų, su 
kuriuo buvom susitarę kartu važiuoti. 
Pasiguodžiau jam apie visas kelionės 
bėdas.

Penktų valandų pasimatymas. Vėl 
susitikimo džiaugsmas, vėl ašaros ir 
atsiskyrimo skausmas. Gerai, kad da
bar grįžau ne viena namo. Deja, na

muose vėl nėra ramybės, kamuoja il
gesys, atrodo, kad mes niekada ne- 
(būsime kartu. Daugiausiai ašarų iš- 
liedavau per šventes, Kalėdas ir Vely
kas. Net nenorėdavau, kad kas pas 
mane ateitų.

28. PASKUTINĮ KARTĄ 
KELIONĖJE

Sekančiais metais vėl ruošiuosi va
žiuoti į ketvirtą pasimatymų. Susitau
piau pinigų kelionei. Tačiau kaip su
rasti palydovą. Vienas pažįstamas 
žmogus atostogavo, ir aš jam pasa
kiau, kad ruošiuosi į pasimatymą, tik 
viena bijau. Tad jis man ir pasisiūlė 
važiuoti kartu. Su juo man buvo la
bai gera kelionėje: jis viską žinojo ir 
man visur padėjo.

Vieną dieną gavom dvi valandas pa
simatymo. O kitą dieną man paskyrė 
dvi paras. Tai buvo paskutinis mario 
pasimatymas. Liko du metai iki baus
mės galo, ir sūnus prašė daugiau ne
važiuoti. Jis puikiai žinojo, kiek man 
tai sveikatos atima, o ypač tolimos 
kelionės.

Grįžant mano palydovas taip su
organizavo, kad liktų daugiau laiko 
pavaikštinėti po Maskvą. Aplankėm 
muziejus ir kitas žymesnes vietas. Bu
vo įdomu.

Deja, kai kam ši paskutinė kelionė 
nepatiko. Sugrįžus namo truputį pa
ilsėjau, nuėjau nusipirkti valgyti ir 
užėjau pas draugę papasakoti apie ke
lionę. Paskui parėjau namo ir gami
naus! pietus. Netikėtai suskambo durų 
skambutis, ir pasirodė saugumietis. Jis 
paklausė:

— Ar jūs viena? Tikriausiai labai 
pavargusi po kelionės? Aš atsakiau, 
kad kelionės tikrai mane išvargina. 
Tačiau, nežiūrint tokio mano atsaky
mo, jis pakvietė važiuoti su juo, rei
kią pasikalbėti.

— Galim kalbėti ir čia — pasa
kiau.

— Ne, — sako jis. Ten bus dau
giau žmonių, todėl aš vienas negaliu 
kalbėtis. Vėliau jus atveš atgal.

Nusiveža į saugumą. O man taip 
bloga, skauda galvą, pavargusi, širdis 
negaluoja. Davė vandens ir pradėjo 
klausinėti, su kuo važiavau, kas da
vė pinigų kelionei, ką atsivežiau. Pa
sakiau, kad paprašiau palydėti atosto
gaujantį žmogų, pinigų buvau susitau
piusi, o atsivežiau tik maisto likučius. 
Kųgi aš galėjau atsivežti iš kalėjimo? 
Išlaikė apie dvi valandas. Perskaitė, 
ką buvo surašę ir liepė pasirašyti. Tik 
atgal nebeatvežė, o davė kapeikų 
autobusui.

29. PAGALIAU...
Kokie begaliniai ilgi tie dveji metai 

iki sūnaus sugrįžimo. Rodos, imtum 
ir ranka trauktum, kad tik greičiau 
pamatytum. Buvau nusiuntusi net dra
bužius, kad neparvažiuotų su tais la
gerio rūbais.

štai ir sulaukiau 1973 m. gegužės 3 
dienos. Buvo šventa diena. Laukiu, ne 
sulaukiu. Nerimas ima ir visokios 
mintys lenda. Traukinys turi ateiti va
kare. Tad einu į bažnyčią pasimelsti. 
Bet ir bažnyčioj nerimstu. Grįžtant su
sitinku mergaitę, kuri šaukia man:

— Parvažiavo!
Bėgu, skubinu ir vis, atrodo, ant 

vietos. Ir štai aš vėl glaudžiu prie 
krūtinės sūnų ir verkiu, verkiu iš 
džiaugsmo. Man atrodė, kad aš jau 
turiu viskų, kas pasauly brangiausia 
ir niekas to iš manęs neatims. Džiau
giausi, kad senatvėj bus kam mane at
jausti, padėti ir pasirūpinti. Tai atpil
das už mano skausmą ir kančias, pil
nus nerimo ir begalinio laukimo dvi
dešimt penkerius metus.

Leidau sūnui pailsėti šešis mėne
sius, nes buvo labai išsekęs, kai jį pri
registravo Kauno mieste. Maniau, 
kad jau visi vargai pasibaigė, kad 
ramybė užviešpataus ir mūsų padan
gėje. Sūnus pradėjo dirbti. Džiaugiau
si, kad gerai dirba ir neblogai uždirba. 
Gal ir mes pradėsim gyventi kaip visi 
žmonės?

(Bus daugiau)
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LKM AKADEMIJOS XIII SUVAŽIAVIMAS SU SKAUTAIS JAV-se
Su paskaitomis dalyvavo 

28 mokslininkai

Pr. metų gruodžio 26-29 dienomis Los 
Angeles mieste vyko XIII Lietuvių Kata
likų mokslo akademijos suvažiavimas, 
sutraukęs 28 mokslininkus, kurie dalyva
vo, skaitydami paskaitas (kai kurie jų 
atsiuntė jas raštu ar jų įrašus magneto
foninėse juostelėse). Didžioji dalis darbų 
pasižymėjo moksliniu gilumu ir tinkamu 
problemų sprendimu. Suvažiavimas buvo 
pradėtas Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
o moksliniai posėdžiai vyko „The Am
bassador" viešbutyje, miesto centre. Ten 
buvo sustoję nakvynei nemaža mokslinin
kų bei dalis svečių, o taip pat ir užbaigia
masis banketas čia buvo suruoštas.

Suvažiavimui daug reikšmės skyrė lie
tuvių dvasinė vyresnybė. Posėdžiuose ir 
religinėje programoje aktyviai dalyvavo 
du mūsų vyskupai — iš New Yorko atvy
kęs Paulius Baltakis ii- iš Vak. Vokieti
jos Antanas Deksnys. Be jų, buvo iš Ro
mos ii- kitų vietovių atskridę keli monsin
jorai bei prelatai, nemaža kunigų, buvo ir 
visuomenės veikėjų bei kultūros-švieti
mo darbuotojų.

Suvažiavimas pradėtas XII.26. Jį atida
rė ruošėjų — LKMA Los Angeles židinio 
pirmininkas inž. Jonas Motiejūnas. Su
darius prezidiumą, atidaromąjį žodį tarė 
LKMA pirmininkas kun. dr. Antanas 
Liuima, atskridęs iš Romos. Po to buvo iš
klausyta mons. dr. Vytauto Kazlausko, 
Vatikano radijo vedėjo, paskaita „Žmo
gaus teisių teologinis pagrindas".

Paskaitos, posėdžiai, diskusijos
Posėdžiai vyko 3 suvažiavimo dienas 

dešimtyje sekcijų, štai jos ir jų paskaiti
ninkai: Teologijos mokslų (mons. dr. Vy
tautas Balčiūnas, prel. dr. Petras Celie- 
šius, kun. dr. Antanas Liuima); Gamtos 
ir matematikos mokslų (inž. Antanas 
Girnius, prof. Birutė Saldukienė); Lietu
vių literatūros (dr. Aldona šlepetytė-Ja- 
načienė, kun. prof. dr. Povilas Ragažins- 
kas, prof. dr. Elena Tumienė, rašyt, Alė 
Rūta Arbienė); Lietuvių kalbos (prof. dr. 
Antanas Klimas); Politinių ir ekonomi
nių mokslų (inž. Antanas Rudis, dr. Vy
tautas Vardys); Psichologijos ir pedago
gikos mokslų (kun. dr. Antanas Paskųs,

SPORTAS LIETUVOJE
Į mano sportinius komentarus išeivijos 

spaudoje vėl „Gimtajame Krašte“ (1985 
m. spalio mėn. 31 d.) atsiliepė V. Kazake
vičius — atsiprašau — šį kartą pakeitęs 
savo pavardę (tariamai daugiau bendra
darbių!) į Kazį Bagdonavičių.

Į jo ankstyvesnius svaičiojimus esu at
sakęs 1984 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ir spa
lio mėn. 5 d. „Europos Lietuvyje“ šiais 
sakiniais: „mėgstu sveiką, abiem pusėm 
naudingą, žurnalistinės etikos ribose iš
laikytą polemiką, be įžeidžiančių oponen
tą žodžių. Deja, V. Kazakevičius jų iš
vengti negali, tad nėra prasmės į tolimes
nius jo rašinius (jeigu tokie būtų) atsa
kinėti“.

Tačiau vieną priminsiu: pavergtos Lie
tuvos sportinės žinios yra ne tik „Euro
pos Lietuvyje“, bet ir „Tėviškės Žiburiuo
se“, Čikagos „Drauge“, „Pasaulio Lietu-

Skaitytoju laiškai
NETEISINGAS KALTINIMAS

Londono DBLS I skyriaus susirinkimo 
aprašyme (E.L. nr. 45, 1985), nebuvo ra
šyta apie Londono lietuvių skaldymą. Ko
dėl p. S. Kasparas, Londono Socialinio 
klubo pirmininkas ir patikėtinis, apie tai 
rašo laiške redakcijai (E.L. nr. 2, 1986)?

Savo laiške S. Kasparas tvirtina, kad 
„klubo patalpos yra geram stovyje“. Tuo 
tarpu skyriaus susirinkimo aprašyme mi
nima tik klubo salė, kurios stovis daugu
mai Londono lietuvių yra gerai žinomas. 
Jei klubo pirmininkas S. Kasparas mano, 
kad salės stovis yra geras, tai Londono 
lietuviai negali tikėtis, kad dabartinė ne
patenkinama padėtis pagerėtų.

S.N.

ATSAKYMAS P. LEVANDAUSKUI
Malonus P. Levandauskai,
Atsakydamas Tamstai į pareiškimus 

dėl mano kritikos, susijusios su S. Kuz
minsko straipsniu, turiu pasakyti, kad 
pirma: Tamsta neįsigilinai į mano kriti
kos turinį; antra: Tamstos aiškinimas yra 
vienašališkas, rodantis, kurią kryptį lai
kai, kitaip sakant, kas turėtų išdrįsti ly
gintis ar net pasipriešinti Sovietų Sąjun
gai, jei mes, lietuviai, būdami tokie nar
sūs, pasidavėm jų valiai; trečia: kas susi
ję su „filosofija“ — nemanau, kad Tam
sta būtum kompetentingas tai spręsti.

K. šova 

dr. Anatolijus Matulis, kun. Jonas Krivic
kas); Filosofijos mokslų (dr. Juozas Gir
nius, prof. dr. Juozas Zaranka, dr. Vincas 
Vyčinas, doktorantas Andrius Valevi
čius); Istorijos mokslų (prof. dr. Paulius 
Rabikauskas, dr. Bronius Makauskas, kun. 
dr. Leonardas Andriekus, doktorantė Ra
sa Mažeikaitė); Socialinių ir teisės moks
lų (dr. B.V. Mačiuika, dr. Vyt. A. Damb- 
rava) ir Architektūros ir menotyros sek
cija (arch. Edmundas Arbas, dail. A. 
Tamošaitis).

Po paskaitų ėjo pasisakymai bei disku
sijos. Reikia pastebėti, kad beveik visos 
paskaitos buvo prelegentų gerai paruoš
tos. Jos bus surinktos ir atitinkamu laiku 
išleistos atskiru LKMA Suvažiavimo dar
bų tryliktuoju tomu.

Religinė dalis
Kiekviena suvažiavimo diena buvo pra

dedama šv. Mišiomis, kurias laikydavo 
vyskupai bei kiti dvasininkai. Vienos jų 
vyko Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
kitos viešbutyje.

Gruodžio 27 d. suruoštas mūsų tautos 
filosofo bei religinio ideologo prof. Stasio 
Šalkauskio 100 metų gimimo sukakties 
minėjimas, kurį pravedė kun. A. Liuima, 
c. paskaitą (juostelėje) pateikė dr. Juozas 
Girnius. Paskaitos metu buvo giliai išna
grinėtas mūsų tautos vieno žymiausių fi
losofų mokslinis palikimas.

Kultūriniai renginiai, parodos, banketas
Gruodžio 26 d. vakare parapijos moky

klos patalpų klasėse buvo atidarytos pa
rodos: lietuviškų istorinių senienų, filate
lijos ir meno darbų. Parodas atidarė ir jų 
rengėjus pristatė žurnalistas ir meno kri
tikas Pranas Visvydas. Senienų skyriuje 
buvo pateikta nemaža eksponatų iš Bro
niaus Kviklio, Chicago, rinkinių: Didžio
sios Lietuvos kunigaikštijos monetos nuo 
XIII a. ligi unijinės valstybės žuvimo, su
kilimų meto pinigai bei banknotai, uniji
nės Lietuvos ir nepriklausomybės meto 
medalių rinkinys ir kt. Inž. Edmundas 
Kulikauskas ir Laimis Venckus pateikė 
tuziną senų, retų istorinės Lietuvos žemė
lapių, Kazys Karuža — gražų Lietuvos 
pašto ženklų (filatelinį) rinkinį. Trijose 
mokyklos klasėse buvo išdėstyti trijų dai

voje“, o taip pat ten spausdinamos ir 
išeivijos sportinio gyvenimo žinios. Man
ding, vilniškis „Sportas“ jų persispaus
dinti neturi teisės, bijo net parašyti, kad 
V. Gerulaitis yra Amerikos lietuvis. Tuo 
tarpu aš, skaitytojų prašomas, be jokios 
cenzūros supažindinu išeiviją su paverg
tos Lietuvos sportine eiga, žiūrėdamas 'į 
tenykštį sportinį gyvenimą tik realiom 
akim, be jokios neapykantos ar įžeidžian
čių žodžių.

Ad hoc! 1985 m. geriausiu Lietuvos 
sportininku išrinktas geriausias Europos 
krepšininkas Arvydas Sabonis. Antrą vie
tą užėmė dviratininkas G. Umaras, toliau 
sekė vėl du krepšininkai — V. Chomičius 
ir R. Kurtinaitis, penktas —- biatlono 
meisteris A. Šalna, 6-tas — krepšininkas 
S. Jovaiša, 7 — krepšininkė R. Šidlauskai
tė, 8 — irkluotojas J. Pinkus, 9 — meninės 
gimnastikos meisterė D. Kutkaitė ir 10
— rankinio žaidėjas V. Novickis.

Arvydas Sabonis buvo išrinktas penk
tuoju sportininku visoje SS-goje (pirmas
— šuolio su kartim meisteris ukrainietis 
E. Bubka), kadangi be Arvydo negalima 
įsivaizduoti SS-gos krepšinio rinktinės. 
Tai jis įrodė 1985 m. Europos krepšinio 
pirmenybėse Stuttgarte bei pasaulinėse 
studentų pirmenybėse Japonijoje. (Kitas 
klausimas — kada A. Sabonis turi laiko 
studijuoti, žaisti SS-gos pirmenybėse, 
tarptautinėse rungtynėse ir 1.1.). Geriau
sia moterų komanda išrinktos Šiaulių 
Tauro žolės riedulininkės ir vyrų — Kau
no Žalgirio krepšininkai.

Ir prie trumpesnių žinių. Pasibaigė SS- 
gos rankinio pirmo rato pirmenybės. Gan 
nesėkmingai jas užbaigė „aramuose“ Kau
no Granitas, pralaimėdamas Maskvos ZH 
šešetukui 25:29 ir sužaisdamas lygiom su 
Krasnodaru. Surinkę 15 tšk. kauniečiai 
pirmenybių lentelėje dalinasi 3-4 vieta su 
MAI komanda.

Nors kauniečius įveikė CASK penketu
kas, tačiau Kauno Žalgirio krepšininkai 
ir toliau išlaikė pirmaujančią poziciją, o 
Vilniaus Statyba iškovojo septintą vietą, 
turėdama progą žaisti dėl prizinės vietos. 
Panašiai yra moterų pusėje: Vilniaus Ki
birkštis atsistojo aštuntoje vietoje ir toli
mesnes varžybas tęs vasario 7-9 d.d. ir 
kovo 4-7 d.d.

Lietuvos ledo ritulio pirmenybėse pir
mauja Klaipėdos Baltija prieš Elektrėnus 
ir Kauno Stakles.

K. Baronas 

lininkių meno darbai: Inos Leškienės, Ra
munės Motiejūnaitės-Sarup ir Onos Do- 
kalskaitės-Paškevičienės.

Prof. dr. Feliksas Palubinskas suruošė 
LKMA leidinių ir kai kurių kitų knygų 
parodėlę. Visos parodos per visas 4 die
nas susilaukė daugybės lankytojų.

Suvažiavimo pokylis (banketas) viešbu
čio salėje suruoštas XII.28 vakare, su
traukė apie 150 mokslininkų, svečių bei 
Los Angeles lietuvių. J'į pradėjo ir prave
dė inž. J. Motiejūnas, pristatydamas dvy
lika garbės stalo dalyvių ir keletą iš toli
mesnių vietų atvykusių svečių. Buvo pa
gerbti ir suvažiavimo rėmėjai bei mece
natai. Meninę pokylio programų atliko 
Los Angeles lietuvių kvartetas, vadovau
jamas Aloyzo Jurgučio. Deja, dėl nežino
mų priežasčių nebuvo vadovo ir vieno 
dainininko. Taigi tepasirodė trio ir „su
rastas“ akompanuotojas. Tačiau, nežiū
rint taip didelių spragų, trys geri daininin
kai (Rimtautas Dapšys, Antanas Polikai- 
tis ir Bronius Seliukas) labai sklandžiai 
sudainavo kelioliką lietuvių kompozitorių 
kūrinių ir susilaukė iš klausytojų didelio 
dėmesio, karštų plojimų bei „bisų“.

Baigiamasis posėdis, Lietuvos krikšto 
minėjimas

Suvažiavimas buvo baigtas XII.29 iš
kilmingomis šv. Mišiomis, kurias koncele- 
bravo vyskupai Paulius Baltakis, Anta
nas Deksnys ir 9 kunigai. Be jų, Mišiose 
dalyvavo dar keletas kitų kunigų. Pa
mokslą pasakė vysk. Paulius Baltakis. Jo 
tema — krikščionybės sukakties minėji
mo programos metmenys ir su minėjimu 
suruošti darbai bei reikalai. Gražiai gie
dojo labai darnus gerai paruoštas para
pijos choras, vedamas kompozitoriaus B. 
Budriūno. Dar giedojo solistai Antanas 
Polikaitis ir Rimtautas Dapšys. Pamaldų 
sklandžiu pravedimu rūpinosi buv. para
pijos klebonas prel. Jonas Kučingis ir 
dabartinis klebonas kun. A. Olšauskas.

Baigiamasis pilnaties posėdis sutraukė 
pilną salę (apie 400) dalyvių. Jį sklan
džiai pravedė R. Dapšys. A. Polikaitis 
pristatė pagrindinį paskaitininką, iš Ro
mos atvykusį kun. prof. dr. Paulių Rabi
kauską, nusakydamas jo mokslinius dar
bus. Paskaitininko tema: „Lietuvos krikš
tas ir krikščionėj imas“. Prof. Rabikaus
kas, remdamasis jam Romoje prieinamais 
istoriniais šaltiniais, nupasakojo Lietuvos 
krikšto eigą. Pirmiausia suminėjo kara
liaus Mindaugo ir jo šeimos bei didikų 
krikštą, kuris tačiau tebuvęs asmeninis, 
o ne visos tautos krikštas. Tik 1387 m. 
pradėtu krikštu Lietuva jau oficialiai įsi
jungusi į Europos krikščioniškų tautų 
skaičių. Tačiau šis krikštas buvęs ne sve
timųjų primestas, bet pačių lietuvių nuo
širdžiai priimtas, nes lietuviai supratę,kad 
krikštas esąs būtinas, neatidėliotinas daly
kas. 1385 m. Krėvos aktu Jogaila, tiesa, 
pasidaręs Lenkijos karalium, bet jis to
liau pasilikęs Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu. Ir Jogailos krikštas tada buvęs 
asmeniškas, kai Lietuvos pradėtas 1387 
m. Iš tiesų lenkai Lietuvos krikštui ne
teikę didesnės reikšmės ir ne daug jų 
dvasininkų bei didikų tame krikšte daly
vavę. Bet ir 1385 m. Krėvos aktu Lietu
va nebuvusi prie Lenkijos prijungta, o 
tik „prišlieta“. Ir nukeliavęs į Lenkiją Jo
gaila nepamiršęs Lietuvos reikalų. Lietu
viai krikštui savo širdis atvėrę patys. 
Pats Jogaila išvertęs į lietuvių kalbą „Tė
ve mūsų“ ir tikėjimo išpažinimo maldas. 
Krikščionybės priėmimas atvėręs Lietu
vai naujus horizontus ir padėjęs išlikti 
tuo, kuo mes šiandien esame. Katalikybė 
padėjusi priešintis rusinimui bei pravos- 
lavinimui. Ir jei Lietuva būtų priėmusi 
krikštą iš Rytų Bažnyčios, šiandieną lie
tuvių tautos jau nebebūtų... Taigi 1387 
m. krikštas Lietuvai buvęs išganingas.

Įdomi P. Rabikausko paskaita susilau
kė nuoširdaus pritarimo bei plojimų.

Baigiantis posėdžiui dar buvo atlikta 
koncertinė dalis. Turėjo dainuoti solistė 
Vita Polikaitytė-Vilkienė, bet, jai sunega
lavus, koncertinę dalį atliko žinoma pia
nistė Raimonda Apeikytė, pateikdama ke
liolika lietuvių kompozitorių ir pasauli
nės muzikos kūrinių. Įgudusios pianistės 
koncertas buvo labai žavus ir susilaukė 
užpelnyto klausytojų pritarimo.

Baigiamosios pastabos
Užbaigos žodį tarė LKMA pirmininkas 

prof. A. Liuima, pasidžiaugdamas, kad 
buvo proga lietuviams dvasiškai atsigau
ti. Dėkojo rengėjams, prelegentams, sve
čiams, parengimų ruošėjams, parapijos 
klebonui, kunigams, klausytojams. Tačiau 
apgailestavo, kad jei suvažiavimo rengi
niai parapijos salėje ir kitose patalpose 
(parodos) buvo gausiai lankomi, tai 
mokslinės paskaitos toliau nuo lietuvių 
gyvenamų vietų (viešbutyje) susilaukė 
žymiai mažesnio jų skaičiaus, kaip turėjo

1985 spalio 12-14 dienomis, netoli Cleve- 
lando, Ohio, Beaumont puikioje stovykla
vietėje, įvyko antroji Tuntininkų konfe
rencija.

Ši konferencija sutraukė 45 vadovus-es 
iš įvairių JAV vietų ir Kanados. Taip pat 
buvo ir reprezentuojama Anglija. Tai te
ko atlikti man ir, iki šiol dirbus daugiau
siai muzikos ir dainavimo srityje, mano 
tikslas buvo daugiau pasisemti lietuviškai 
skautiškos ideologijos. Nesava jaučiaus 
keliaudama į svetimą kraštą, bet kai iš
lipus iš lėktuvo Clevelande buvau taip 
mielai sutikta, pasijutau visai kitaip ir 
visos baimės tuojau išgaravo. Tęsėsi tu
riningos dienos, pilnos įspūdingų atsimi
nimų.
Puikiai suorganizuota konferencija spal

vingoje rudens gamtoje, Rock Creek, pra
sidėjo iškilminga sueiga, kurios tema bu
vo: 40 metų skautavimas už tėvynės ribų. 
Toliau buvo nagrinėjamos temos: Tvarka 
ir drausmė skautiškoje šeimoje, Tuntinin- 
ko pareigos, Vadovų lavinimas Gintaro ir 
Ąžuolo mokyklose, Pakėlimai ir apdova
nojimai, Ideologija ir įstatai, Skautininkai 
tuntų veikloje, Lietuvių kalbos vartoji
mas, Lietuviškos Skautybės Fondas, Sto
vyklos planavimas.

Prelegentų paskaitos buvo aiškios ir 
nenuobodžios. Jų pateikti uždaviniai dis
kusijose buvo entuziastiškai priimti. Len
gvesnio turinio laikotarpius užpildė įvai
rūs žaidimai, pilni humoro, dainos, eks
promtu inscenizacijos, vakaronė apie ke
lines baidarėmis, pasiekiant net tolimiau
sią Kanados šiaurę.

Matėsi ir lietuviškų audinių parodėlė, 
taip pat atstovų atvežti pilni įdomių nuo
traukų veiklos albumai, o konferencijos 
salės buvo išpuoštos įvairiais skautiškais 
leidinėliais, suvenyrais, šūkiais. Visur ma
tėsi atsivežta šypsena ir gera nuotaika, 
kurios pasiliks ilgai atmintyje.

Laikas kūliais bėgo. Ir jau prie galo — 
iškilminga baigiamoji sueiga, kurią pra
vedė v.s. Laimutė Kiliulienė.

Sekė atsisveikinimai, pasižadėjimai tęs
ti naujas ir senas draugystes. O foto apa
ratai be perstojo fiksavo šių draugysčių 
mazgus.

Mano viešnagė toliau tęsėsi Clevelande. 
Kruopšti globėja v.s. Jadvyga Budrienė 
supažindino mane su CIevelando lietuvių

VASARIO 16 GIMNAZIJAi

MOKINIAI Iš UŽSIENIO
Praeitais metais, padidėjus mokinių 

skaičiui iš Amerikos, ypač vidurinėse kla
sėse, teko pertvarkyti mokslo programą, 
nes kai kurie kursai dėstomi Vokietijoj 
kitokia tvarka negu Amerikoj. Pavyz
džiui, chemija ir biologija Amerikoje dės
toma tik vienerius metus. Vokietijoj šie 
kursai dėstomi 4 metus ir išsamiau. Ka
dangi dauguma Amerikos mokinių mokė
si tik vienerius metus, kursai buvo taip 
sutvarkyti, kad jie išeitų Amerikoj reika
lingą kursą. Be to, matematiką reikėjo su
skirstyti kursais, nes mokinių iš Ameri
kos lygis labai įvairus.

Mokiniams iš Amerikos 9-toje klasėje 
buvo dėstomi šie kursai: lietuvių k., an
glų k. (pagal am. programą), vokiečių k., 
matematika (algebra I), biologija arba 
chemija (pagal am. programą), sportas, 
dailė, muzika, istorija (Lietuvos istorija), 
geografija ir tikyba.

10- toje klasėje buvo dėstomi šie kursai: 
lietuvių k., anglų k. (pagal am. progra
mą), vokiečių k., matematika (geometri
ja), biologija arba chemija (pagal am. 
programą), sportas, dailė, muzika, istori
ja (Lietuvos istorija), visuomenės moks
las arba geografija, tikyba.

11- toje klasėje buvo dėstomi šie kursai: 
lietuvių k., anglų k. (pagal am. progra
mą), vokiečių k., matematika (algebra II, 
trigonometrija), sportas, dailė, muzika, 
istorija (Lietuvos istorija), Amerikos is
torija, chemija, tikyba.

būti. Suvažiavimas baigtas Tautos him
nu.

Suvažiavimui rengti komitetą sudarė: 
inž. J. Motiejūnas, prof. dr. F. Palubins
kas. R. Kontrimienė, kiti talkininkai — R. 
Kontrimas, Pr. Grušas, A. Polikaitis, R. 
Dapšys, dr. R. Giedraitis, V. Tamošaitis, 
J. Venckus, L. Venckus, O. Motiejūnienė.

Iš tolimesnių vietovių ir vietiniai lietu
viai apgailestavo, kad tokio svarbaus su
važiavimo metu nebuvo pateiktos pirki
mui lietuviškos knygos, o buvo jų didelė 
paklausa. Jų platintojui V. Prižgintui su
negalavus, šis reikalas, matyt, pašlijo ir 
ligi šiol nėra sutvarkytas. Nuo ko tai pri
klauso, turėtų pasirūpinti, kad visi mūsų 
leidiniai būtų vėl gaunami.

Bronius Kviklys 

įžymesnėmis vietovėmis ir dalimi lietu
vių clevelandiškių.

Teko skaniai užkandžiauti puikiame 
Gintaro restorane, susipažinti su šio pui
kaus pastato administracija, čia kartu su
tikau CIevelando Skautininkių draugovės 
nares, kurioms papasakojau apie Anglijos 
skautaujantį jaunimą. Liko įdomūs įspū
džiai, susitikus ir pasikalbėjus su žurnalis
te s. Aurelija Balašaitiene.

Aplankiau „Dirvos“ redakcijos patal
pas ir teko susipažinti su redaktorium Vy
tautu Gedgaudu.

Clevelandas turi dvi parapijas. Nau
jai pastatytos Nekaltos Marijos parapijos 
patalpos, kurios apjungia labai gražią, 
lietuviškais motyvais išpuoštą bažnyčią, 
raštines ir mokyklą. Dėkoju kun. Kijaus- 
kui už malonų priėmimą.

Antroji, senesnioji parapija, vadinama 
šv. Jurgio. Bažnyčia ir kitos patalpos ir
gi sudarė įspūdingą vaizdą. Ir ten teko pa
sikalbėti su tos parapijos jaunu kunigu.

Buvo laiko aplankyti ir senelių patal
pas prie gražaus Erie ežero. Čia pajėgūs 
pensininkai gyvena labai patogiuose bu
tuose, su atitinkama priežiūra ir įvairiais 
užsiėmimais. Jų gyvenimas tikrai pavy
dėtinas!

Taip pat teko pamatyti turistus trau
kiantį stebuklą — Niagaros krioklį Kana
doje. čia neapsakomai įdomus gamtos 
vaizdas. Tokia rami upė staiga pavirsta 
putojančio vandens kriokliu. Tikras ste
buklas!

Šitie ir kiti vaizdai paliko neapsakomų 
prisiminimų.

Padėka V.S. Stefai Gedgaudienei už pa
kvietimą, v.s. Jadvygai Budrienei už to
kią šeimynišką globą ir fil. Alfai Juodikiui 
už nuvežimą į Kanadą. Didelis ačiū ten
ka v.s. Vladui Bacevičiui už skubų nuo
traukų padarymą, v.s. Česlovui Kiliuliu! 
ir CIevelando Skautininkų draugovei už 
suteiktas dovanas. Lietuviška juosta skau
tiškų uniforminių diržų padarymui, pado
vanota v.s. Elenos Nainienės, buvo perduo
ta Vytauto Didžiojo draugovės sesėms 
Škotijoje. Taip pat dėkoju V. Gedgaudui 
už dovanotas knygas ir visiems kitiems už 
tokį šiltą, lietuvišką priėmimą mano pir
moje viešnagėje JAV-se.

Vyr. sk. Vida Gasperienė

1

Tačiau išeitas mokslas Amerikoj ir 
Kanadoj užskaitomas. Čia būnant, galima 
laikyti PSAT ir SAT egzaminus prie ame
rikiečių gimnazijos Mannheime. Sunkiau 
yra kartais su kitų kraštų vaikais, kaip, 
pavyzdžiui, su mokiniais iš Australijos ar
ba Pietų Amerikos. Šių kraštų tėvai sa
vo vaikus gali atsiųsti jau baigusius gim
naziją lietuvių kalbai patobulinti. Norint 
siųsti jaunesnius, reikėtų su vietos moky
kla išsiaiškinti, ar ji pripažintų vienerių 
metų gimnazijos mokslą Vokietijoje ir 
kada, tos mokyklos nuomone, geriausia 
šiuos metus Vokietijoje praleisti bei ko
kius kursus turėtų būtinai išeiti. Tuomet 
mūsų gimnazijos vadovybė galėtų pasa
kyti, ar verta siųsti vaiką, ar ne.

PLAUČIAMS
Rusas giriasi amerikiečiui:
— Mes išradome revoliucinę siste

mą atlikti šimto vyrų darbą!
— Labai įdomu. O kas tai per sis

tema?
— šimtas moterų.

* «
Vienas žymus anglų rašytojas yra 

pasakęs:
— Komunizmą galima būtų įgyven

dinti tik danguje, bet ten jis nereika
lingas, ir pragare, bet ten jis jau yra.

♦ ♦
Per priėmimą Sovietų ambasadoje 

Šveicarijoje, ambasadorius sugalvojo 
„patraukti per dantį“ vieną šveicarų 
ministrą:

— Ar teisybė, kad jūs turite Jūrų 
ministeriją?

— Bet ir jūs, rodos, turite Teisin
gumo ministeriją, ar ne? — greit at
kirto šveicaras.

Komunizmas yra tokia „demokrati
jos“ forma, kurioj piliečiai turi teisę 
periodiškai balsuoti už valdžią.

Kalbėdamas apie Rusiją, Bertrand 
de Jouvenel yra pasakęs: „Avinų kraš
te kartais atsiranda vilkų valdžia“.

3
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Centrinis Vasario 16 minėjimas Vokieti
joje — vasario 15 d., Huettenfelde (Buer- 
gerhaus) su plačia programa.

Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 16 d., Bishopsgate Instituto salėje, Li
verpool St. Meninę programą atliks sve
čiai iš Vokietijos: sol. Vilija Mozūraitytė, 
pianistė prof. dr. Lampsatytė-Kollars ir 
smuikininkas M. Kollars.

Vasario 16 minėjimas Derbyje, Vid. 
Anglijoje — vasario 15 d. Meninę progra
mą atliks svečiai menininkai iš Vokieti
jos.

XXXIH Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 26 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Baltijos tautų šokiai-karnavalas — va
sario 1 d., 7.30 v.v., Boltone, Anglijoje, Uk
rainiečių klube, 99 Castle St.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantieji susirinkimai: vasario 2 d.; 
vasario 22 — Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimas; kovo 16 — 
šv. Kazimiero šventė; balandžio 13 — po
velykinis susirinkimas.

DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 
LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-26 d., Lietuvių Namuose Londone.

Vakaronė „Lietuviška žiema“ — sausio 
25 d., 5 vai. p.p., Parapijos svetainėje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Vokietijos LB tarybos narių suvažiavi
mas — kovo 1 d., Romuvoje.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

PAŠTO IŠLAIDOS
Ar žinote, kiek kainuoja laikraščio 

pasiuntimas vienam skaitytojui per 
metus?

D. Britanijos skaitytojui — 8 sv., 
Europos kraštų — 12 sv., Amerikos 
— 15 sv., Australijos — 16 sv. Taigi 
apskaičiuokite, kiek prenumeratos pi
nigų ‘lieka laikraščlio leidimui. Be 
LNB-vės paramos laikraštis iš viso ne
gailėtų egzistuoti.

Didelė padėka tiems nuolatiniams 
skaitytojams, kurie, apsimokėdami 
prenumeratą, nepamiršta ir supranta 
reikalą bent keliais svarais paremti lai
kraščio leidimą.

Tuo pačiu kreipiamės į tuos skaity
tojus, kurie dėl įvairių priežasčių yra 
neapsimokėję prenumeratų net už ke
lerius metus, prašydami kuo greičiau 
atsilyginti, nes leidėjai bus priversti nu
traukti laikraščio siuntimą.

DĖL NUOTRAUKŲ 
LAIKRAŠTYJE

Skaitytojai dažnai klausia, kodėl 
mūsų laikraštyje mažai spausdinama 
nuotraukų?

Nidos spaustuvė pad nuotraukų kli
šių negamina. Jų pagaminimas kitur 
brangiai kainuoja — 10-25 svarai. 
Kartais nuotraukų siuntėjai patys tas 
išlaidas apmoka.

Tuo pačiu primename nuotraukų 
siuntėjams, kad spalvotos nuotraukos 
klišių pagaminimui nėra tinkamos, to- 
dėl prašome siųsti tik juoda-balta.

DBLS-gos CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIAMS

DBLS-gos Centrinio Skyriaus Valdyba 
maloniai prašo savo narius susimokėti 
nario mokestį už 1984-85 metus.

Prašome siųsti Lietuvių Namų Adresu.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

AUKOS TAUTOS FONDUI

J. Pakalnis — 10.00 sv.
E.H. Brušauskas — 1.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
P. Miliauskas — 9.50 sv.
B. Gailiūnas — 6.50 sv.
Po 5 sv.: J. Pakalnis, J. Plepys, J. Šid

lauskas ir P. Zigmantas.
P. Morkūnas — 5.50 sv.
Po 4.50 sv.: Z. Dzemyda, S. Žemaitaitis, 

J. Kvietkauskas, S. Žilinskas, K. Kairys, 
S. Sasnauskas, B. Urbanavičius, K. Rimai- 
tis, K. Narbutas ir J. Vaškelis.

Po 3 sv.: J. Talkačiauskienė ir J. Dir- 
vonskis.

C. Navickas — 2.50 sv.
Po 1.50 sv.: Sės. B. Skurkis, V. Kelmis- 

traitis, K. Vitkus, V. Andriulis.
A. Valentą — 1 sv.
Visiems didelė padėka.

Londonas
LONDONO LIETUVIU VAKARONĖ 

„LIETUVIŠKA ŽIEMA“

Sausio mėn. 25 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., 
Londono parapijos svetainėje, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2, įvyks 
Londono lietuvių vakaronė „Lietuviška 
žiema“, kaip ją vaizduoja istoriniai, et
nografiniai šaltiniai, tautosaka, mūsų poe
tų ir rašytojų poezija ir proza.

Programos pagrindiniai atlikėjai dail. 
Marija Barėnienė, muzikas Justinas Čer- 
nis ir kiti. Bus dainuojamos etnografinės 
liaudies dainos.

Parapijos šv. Kazimiero klubo valdyba 
kviečia Londono ir apylinkių lietuvius da
lyvauti šioje vakaronėje. Taip pat nuo
širdžiai prašo visų nepamiršti pasikviesti 
savo kaimynų, o labiausiai garbingo vy
resnio amžiaus sulaukusių, pasiūlyti jiems 
savo globą ir kartu juos atsivežti, kad ga
lėtų su visais pabendrauti. Už jautrumą 
ir talką klubo valdyba bus visiems dėkin
ga.

Po programos pasikalbėsime prie klubo 
paruoštų užkandžių.

Laukiame visų!
Londono Lietuvių Parapijos 

Šv. Kazimiero Klubo Valdyba

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Atvykęs iš Brightono, Lietuvių Namuo
se lankėsi joniškėlietis Juozas Pakalnis, 
neseniai atšventęs savo amžiaus 75 metų 
sukaktį. Ilgalaikis E.L. skaitytojas J. Pa
kalnis pratęsė prenumeratą 1986 metams 
ir paliko aukų įvairioms liet, organizaci
joms.

Derby
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Pranešame, kad vasario mėn. 15 d. DB
LS-gos Derby Skyrius rengia iškilmingą 

Vasario 16-sios minėjimą.
Minėjimas įvyks Polish Catholic and 

Social Centre, 18 Kedleston Road, Derby, 
didžioje salėje, 18 vai. vakaro. Į šį minė
jimą žada atvykti kai kurie anglų, kitų 
tautybių bei lietuvių aukšti asmenys bei 
spaudos ir radijo atstovai.

Programoje DBLS-gos pirm. p. J. Al
kio paskaita, sveikinimai bei aukštųjų 
svečių kalbos.

Aukšto lygio meninę programą išpildys 
svečiai iš Vokietijos. Po meninės dalies 
bus šokiai ir pasilinksminimas iki vėlaus 
vakaro.

Visus vietos, apylinkės, vidurinės bei 
šiaurinės Britanijos tautiečius ir svečius 
maloniai kviečiame gausiai į šį minėjimą 
atsilankyti ir pasigrožėti profesionaliniu 
menu.

Tad visų tą dieną kelias į Derby!
Sk. Valdyba

DBLS CV ŽINIOS VOKIETIJA
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Visuotinis DBLS-gos Suvažiavimas 
įvyks 1986 m. balandžio 19-20 d. Lietuvių 
Namuose, Londone. Nakvynės atstovams 
bus parūpintos Lietuvių Sodyboje.

Rotacine tvarka iš CV-bos atsistatydina 
E šova ir A. Vilčinskas. Iš DBLS Tary
bos atsistatydina J. Adamonis, K. Bivai- 
nis ir J. Bliūdžius. Kandidatus į DBLS-gos 
organus galima siūlyti raštu ne vėliau 
kaip 14 dienų prieš Suvažiavimą, prisiun- 
čiant siūlomo kandidato raštišką sutikimą, 
arba Suvažiavimo metu, Suvažiavimui su
tinkant.

PARAMA JAUNIMUI
DBL Jaunimo S-ga (JS) tebetęsia nau

jų narių verbavimo akciją, ruošiant jau
nimo susirinkimus kolonijose. Darbas di
delis, tad verbavimas eina lėtai. DBLS- 
gos nariai prašomi kiek galima padėti 
JS-gai susisiekti su būsimais nariais.

Ateinanti pavasarį, gegužės 2-5 d. JS- 
ga vėl rengia Lituanistinį Savaitgalį So
dyboje, DBLS-gos nariai kviečiami raginti 
savo jaunimą dalyvauti tame renginyje. 
Daugiau informacijų galima gauti iš DB- 
LJS-gos, rašant Lietuvių Namų adresu.

Jau artėja VI-asis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas (PLJK) Australijoje. 
Mūsų JS-ga pradėjo pasiruošimus šiam 
įvykiui, apie kurį daugiau išgirsite šių ir 
kitų metų bėgyje.

Paskutinieji du skautų žurnalo „Budė
kime“ numeriai buvo spausdinti Nidos 
Spaustuvėje. Numatoma šį darbą tęsti ir 
ateityje. 1986 metams CV-ba paskyrė 500 
sv. biudžetą „Budėkime“ spausdinimui.

VLIKAS IR ELTA
VLIKo Seime, įvykusiame Floridoje 

1985 m. gruodžio mėn., DBLS-gą atstova
vo garbės narys Dr. S. Kuzminskas. Mū
sų atstovas buvo įgaliotas kreiptis į VLI- 
Ką, prašant skirti didesnį dėmesį politi-

Nottinghamas
TARPTAUTINIS ŠOKIŲ VAKARAS

Pavergtųjų Tautų Nottinghamo skyrius 
sausio 31 d., 8 vai. vak., White Eagle Club, 
Pelham Rd., Nottingham, rengia

Tarptautinį šokių vakarą.
Pelnas bus skiriamas Pavergtųjų Tautų 

veiklai.
DBLS Nottinghamo skyrius kviečia vi

sus lietuvius į šį įdomų šokių vakarą.

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p., 
šaukiamas Vyties klubo narių metinis 
susirinkimas.

Dienotvarkėje: pranešimai, diskusijos, 
rinkimai ir kiti klubo reikalai.

Kviečiami klubo nariai gausiai daly
vauti.

Vyties klubo Valdyba

Gloucesteris
MEDELIS LIETUVIŲ VARDU

Tarptautinė Draugystė (International 
Friendship League) Glaucesterio Recrea
tion parke, lapkričio 17 d., pasodino 40 
medelių. Atžalynas reprezentuoja darnų 
įvairių Gloucesterio apylinkės etninių 
grupių sugyvenimą ir veiklą.

Lietuvius atstovavo DBLS Glaucesterio 
skyriaus pirmininkė ir „Baltijos“ tautinių 
šokių grupės vadovė Marytė Gelvinaus- 
kienė. Lietuvių vardu jos pasodintas me
delis yra lentele pažymėtas.

M. Gelvinauskienė daug darbuojasi 
apylinkės kitataučių tarpe. Ji rengia lie
tuviškas vakarones, supažindina su lietu
viškomis tradicijomis, tautiniais rūbais ir 
šokiais, liaudies dainomis ir lietuviška 
muzika. Vietinė spauda dažnai ir šiltai 
atsiliepia apie M. Gelvinauskienę ir 
spausdina jos veiklos nuotraukas.

E.

Manchesteris
DĖMESIO!

L.K.V.S. „Ramovė“ Manchesterio sky
rius sausio mėn 25 dieną, 5 vai. vakaro, 
Manchesterio Lietuvių Soc. Klube šaukia 
savo narių Visuotinį Metinį Susirinkimą. 
Prašome kuo gausiau dalyvauti.

L.K.V.S. „Ramovė" Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane ligo

ninėje lankiusiems, sveikinusiems ar ki
taip padėjusiems man būnant ligoninėje. 
O ypač p.p. V.V. Bernatavičiams, kurie 
vispusiškai mane globoja, ir p. A. Miliū
nui, kuris prižiūrėjo mano namą. Ačiū iš 
širdies visiems.

Antanas Jaloveckas 

niams įvykiams Europoje, pvz., prave
dant akciją Europos Parlamente, Skandi
navijos kraštuose ir Vakarų Europos sos
tinėse.

Vyksta pasitarimai su VLIKo valdyba 
dėl galimybių spausdinti ELTOS biulete
nio angliškąją laidą Britanijoje. Siekia
ma praplėsti šio biuletenio platinimą Bri
tanijoje bei Europos kontinente.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Pernai PLB-nė atkreipė ypatingą dėme

sį tautinės sąmonės išlaikymui išeivijoje, 
pravesdama duomenų surašymą visose 
bendruomenėse ir surengdama specialią 
konferenciją Čikagoje. DBLS PLB-nei 
pristatė apie 175 anketas bei pranešimą 
apie tautinio auklėjimo problemas Brita
nijoje. PLB-nė pratęsė anketoms grąžini
mo terminą iki sausio mėn. galo, tad 
skyriai, kurie dar nesurinko savo narių 
anketų, prašomi šį svarbų darbą skubiai 
užbaigti. Anketas prašome siųsti CV-bos 
sek. A. Vilčinskui.

PLB-nės VI-asis Seimas (1983 m.) pri
ėmė nutarimą dėl Vilniaus arkivyskupi
jos:

„Seimas ragina atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes kreiptis į šventąjį Sostą ir 
reikalauti, kad Vilniaus arkivyskupija bū
tų prijungta prie Lietuvos bažnytinės pro
vincijos...“

PLB-nė laiko šį klausimą labai svarbiu 
ir prašo iki 1986 m. kovo 4 d. pasiųsti Šv. 
Tėvui laiškus šiuo reikalu. Laiško pavyzdį 
galima gauti iš DBLS CV-bos.

PARAMA VASARIO 16 D. GIMNAZIJAI
Sąryšyje su vykstančiais remontais, 

Gimnazijos kuratorija kreipėsi į DBLS- 
gą, prašydama Britanijoje pravesti aukų 
vajų. CV-ba sutiko padaryti rinkliavą ir 
kviečia visus narius prie jos prisidėti.

1985 m. rudenį DBLS CV-bai teko su
žinoti, kad Vasario 16 d. Gimnazija ir ki
tos panašios institucijos Vokietijoje krei
pėsi į Europos Ekonominę Bendruomenę, 
prašydamos paramos iš Bendruomenės 
biudžeto švietimo reikalams. CV-ba para
šė laiškus britams Europos Palamento 
atstovams, atkreipiant jų dėmesį į šį rei
kalą ir prašant jų pritarimo. Gautomis 
žiniomis, rezoliucija buvo Europos Parla
mento priimta. Dar nežinia, kokia suma 
teks lietuvių gimnazijai.

PABALTIEČIŲ POLITINĖ VEIKLA
DBLS kreipė ir kreips didelį dėmesį į 

bendrą pabaltiečių veiklą Britanijoje ir 
Europoje.

Pernai didžiausias politinis įvykis buvo 
Laisvės ir Taikos Kelionė, kurią mūsų vi
suomenė smarkiai parėmė. CV-ba dėkoja 
nariams, skyriams ir Tautos Fondo Asto- 
vybei D. Britanijoje už surinktas aukas. 
Taip pat dėkojama DBL Jaunimo S-gai už 
gerą Britanijos lietuvių atstovavimą pa
čioje kelionėje.

Šiais metais Baltų Taryba numato su
rengti gedulingą Išvežtųjų minėjimą St. 
Martin-in-the-Fields bažnyčioje Londone, 
paminėti Pavergtų Tautų Savaitę parla
mento rūmuose (liepos 18 d.) ir įvesti tra
dicinę bendrą pabaltiečių šventę. Pasta
rosios siūloma data yra rugsėjo 12 d., kai 
1934 m. buvo pasirašyta Baltų Sutartis. 
Baltų Taryba taip pat numato išleisti 
brošiūrą visom trim tautom, kurią ga
lės didesniais kiekiais nusipirkti DBLS 
skyriai. CV-ba paskyrė 750 sv. leidinio 
spausdinimui. Panašias sumas paskyrė 
latviai ir estai.

Numatoma turėti apmokamą politinių 
reikalų darbuotoją pabaltiečių reikalams 
Europoje. Į tas pareigas pakviestas Švedi
jos latvis advokatas Imants Gross, šiuo 
metu ieškomi būdai tam projektui rasti 
reikalingų lėšų. Lig šiol CV-ba paskyrė 
200 sv.

TAUTODAILĖS PARODA DERBYJE
Ponios Rūtos Popikienės iniciatyva, 

1986 m. birželio 14 — liepos 12 d., Derby 
miesto muziejuje įvyks lietuviškos tauto
dailės paroda, kurią finansuos DBLS-ga 
per Derby skyrių. Prašome visų šį įvykį 
paremti eksponatais ir atsilankymu.

EUROPOS LIETUVIŲ DIENOS
1987 m. birželio pabaigoje ar liepos pra

džioje Vokietijos LB rengia Europos Lie
tuvių Dienas. Programoje numatytos pa
rodos (dailės, tautodailės, lietuviškos kny
gos, pašto ženklų, pinigų), pasirodymai 
(šokėjų bei dainininkų) ir sporto varžy
bos. Je! yra norinčių programoje daly
vauti, prašome iki vasario mėn. galo 
pranešti DBLS-gos pirmininkui J. Alkiui.

PAPIGINTOS KAINOS SODYBOJE
DBLS-gos nariai ir LNB-vės akcininkai 

gali vasaroti Sodyboje už papigintą kainą: 
69 sv. (su VAT) už savaitę.

DBLS Centro valdyba

LABDAROS VEIKLA
Mielosios ir Mielieji „LABDAROS“ 

Draugijos narės, nariai ir rėmėjai su 
Naujaisiais 1986-siais Metais. Su viltin
gais lūkesčiais ir pajėgumu pakelti pasi
taikančius rūpesčius!

Metus žvilgsnį į Vakarų Vokietijos 
šiandieninį gyvenimą, tenka pastebėti vy
riausybės pažadus palengvinti eilinio 
žmogaus padėtį, bet tai daroma greičiau
sia rinkos judrumui pagyvinti sumetimais 
ir ruošiantis naujiems parlamento rinki
mams. Bet eilinis vokietis laukia ir tiki
si sulaukti šviesesnių dienų.

Lietuviškame išeivijos gyvenime gali
ma pastebėti didėjantį savitarpį lietuvių 
suartėjimą pasauliniu mastu. Prie to pri
sideda atvykstantis į Lietuvių Vasario 16 
gimnaziją iš kitų kraštų jaunimas.

„Labdaros“ Draugijos veikla eina įpras
ta vaga. Suvalkų Trikampio moksleivijai 
parama padidėjo gautais procentais iš pa
skirtų p. Mykolo Žilinsko tam tikslui pro
centinių popierių. 1985 metais procentų 
gauta DM 1500.

Toliau siunčiamos ir noriai laukiamos 
knygos ir periodinė spauda. Knygų siun
tiniai apdraudžiami ir gaunami. Spauda 
cenzūruojama.

1985 m. „Labdaros" piniginės pajamos 
sudaro 16.093 DM., tiek pat ir išleista.

Šiuos metus pradedant, Draugija labai 
širdingai dėkoja rėmėjams ir talkinin
kams už paramą jos veiklai ir prašo toli
mesnio palankumo.

„Labdaros“ Draugijos Valdybos vardu
J. Glemža

Pirmininkas
Adresas: J. Glemža, Conventrain 33, 

7260 Calw-Hirsau.
Banko konto: „Labdara“ e.V. Landes- 

girokasse Stuttgart I Nr. 1185168 BLZ 
60050101.

KAS ATSIUNTĖ PINIGUS?
„Europos Lietuvio“ administracija pra

šo atsiliepti laikraščio skaitytoją Vokieti
joje, kuris atsiuntė 45 svarus, nepažymė
damas savo pavardės. Pinigai išsiųsti 1985 
m. gruodžio 30 d. Pašto antspaudas: KER- 
PEN — RHEIN.

FLORIDA
FLORIDOS „ŽIBINTAS“ VYKSTA 

CHICAGON
Floridos „Žibinto“ trupės vaidintojai 

sausio 25 d. vyksta į Chicagą, kur, Jauni
mo Centro kviečiami, sausio 26 d. suvai
dins A. Rūko 3-jų veiksmų linksmą nuti
kimą „Bubulis ir Dundulis“. Tą patį vai
dinimą pakartos St. Petersburgo lietuvių 
klubo salėje sausio 31 d.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 
ST. PETERSBURGE

Lietuvos Dukterų Draugijos St. Peters
burgo skyrius įsisteigė 1985 metų ba
landžio mėnesį. Per trumpą laiką į drau
giją įstojo 71 narė. Kovo 12 d. Lietuvių 
klubo didžiojoje salėje draugijos St. Pe
tersburgo skyrius rengia loteriją ir madų 
parodą.

FLORIDOS „LIETUVIŲ ŽINIOS“
Floridos „Lietuvių Žinios“ biuletenį pe

rėmė redaguoti naujasis redakcinis kolek
tyvas. Po dvejų metų redagavimo, senoji 
Redakcinė komisija atsistatydino.

PAMALDOS
Manchesteryje — sausio 26 d., 12.30 v.
Nottinghame — sausio 26 d., 11.15 vai., 

Židiny.
Mansfielde — sausio 26 d., Šv. Pilypo 

Neriečio bažnyčioje, 3 Chesterfield Road 
South, 14.30 vai. Kviečiame ir apylinkių 
lietuvius.

Nottinghame — vasario 2 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Leicesteryje — vasario 2 d., 14 vai., 
Švč. Širdyje.

Nottinghame — vasario 9 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Coventryje — vasario 9 d., 14 vai., Šv. 
Elzbietoje.

Leamingtone Spa — vasario 9 d., 15.30 
vai., šv. Petre, Dormer PI.

Nottinghame — Vasario 16 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Derbyje — Vasario 16 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

ROŽINIS
Rožinis — vasario 1 d., 5 v.p.p., prie 

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pa
siekiama iš miesto centro autobusais Nr. 
513 ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Vasario 16 dieną prašykime Švč. Pane
lės laisvės ir ramybės mūsų kenčiančiajai 
Lietuvai.

N. Narbutienė
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