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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

MIRĖ NENUGALĖTAS
PETRAS PAULAITIS 1904 — 1986
Vasario 19-ją Kretingoje, eidamas 82sius metus, mirė Petras Paulaitis, pasižy
mėjęs Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio da
lyvis, į jį įsijungęs pirmosiomis okupaci
jos dienomis, likęs jam ištikimas iki pa
skutinio atodūsio, įveikęs 35-rius metus
gulage.
Petras Paulauskas-Paulaitis buvo gimęs
1904 metais Jurbarko apylinkėse. Salezie
čių padedamas baigė aukštuosius filosofi
jos mokslus Romoje, dirbo pedagoginį
darbų Vokietijoj ir Portugalijoj. Nuo 38jų metų dėstė lotynų kalbų Jurbarko gim
nazijoje, reiškėsi organizuotoje katalikų
veikloje. Prasidėjus okupacijai 1940 me
tais įsijungė į tautinio pasipriešinimo są
jūdį, slaptai perėjo sienų. Sugrįžęs Lietu
von, Paulaitis toliau mokytojavo Jurbar
ko gimnazijoje, telkė jaunimų pogrindžio
veiklai. Kai jo mokiniai 1942 metais vasa
rio 16 iškėlė trispalvę prie gestapo įstai
gos Jurbarke, Paulaitis buvo suimtas, tar
domas, bet sugebėjo iš gestapo rankų iš
sprukti. Prasidėjus antrajai tarybinei
okupacijai, Paulaitis įsijungė į ginkluoto
pasipriešinimo sąjūdį, redagavo partiza
nų laikraščius „Už laisvę“ ir plačiai ži
nomų Jungtinės Kęstučio apygardos or
ganą „Laisvės varpų“, ši apygarda sujun
gė Raseinių ir Tauragės apskrityse veiku
sius „Kęstučio“, „Lietuvos laisvės armi
jos“ ir pogrindžio šaulių sųjungos kovo
tojus ir buvo viena pajėgiausių, geriau
siai susitvarkiusių partizanų apygardų
šalia Pietų Lietuvoje veikiančių Tauro ir
Dainavos apygardų. Paulaitis vadovavo
Kęstučio apygardos spaudos ir informaci
jos skyriui. 1947 metais per Velykas Kęs
tučio apygardos štabas Batakių miške bu
vo sunaikintas. Paulaitis buvo suimtas.
1957-tais jis buvo paleistas iš lagerio, bet
netrukus vėl suimtas, nes jo vadovauja
ma Kauno politechnikos studentų grupė
siekė atgaivinti Lietuvos laisvės kovų są
jūdžio organizacijų. Prokuroras Galinaitis
teisme siūlė Paulaičiui apgailėti „klai
das“, žadėdamas už tai švelnesnę bausmę,
bet Paulaitis atsakė savo įsitikinimais ne
prekiaująs. Antrų kartų pasmerktas 25riems metams, jis atliko visą bausmę dau
giausia ypatingo režimo lageriuose, kur
jis buvo tapęs gyva legenda. Įvairių tau
tų kalinius žavėjo jo tvirtas būdas. Izrae
lietis rašytojas Michailas Chaifecas pa
sakoja tokį epizodų. Kai kartų saugumo
majoras įkalbinėjo Paulaitį rašyti malo
nės prašymų, šis taip atsakė: „Pilieti ma
jore, įsivaizduokite, kad kariaujate su Ki
nija. Mao šalininkai jus paėmė į nelaisvę
ir siūlo: atsisakyk Rusijos, savo komunis
tinių įsitikinimų, ir tave paleisim. Ar jūs
priimtumėte tokį pasiūlymų? Majoras at
sakė: ne. Tad kodėl jūs man siūlote? Sau
gumietis nuleido galvų“.
Kretinga gali didžiuotis, priglaudusi
amžinam poilsiui žymų laisvės kovotoją,
nuėjusį ilgų garbingos kančios kelių. Pe
tras Paulaitis mirė nenugalėtas — tikro
partizano mirtimi.
J.Vd.
A.fA.
JUSTINUI NAVICKUI mirus,
reiškiame gilią užuojautų
Jo žmonai Magdalenai, dukrai
Bernadetai, žentui Snabaičiui
ir jų vaikams.
Liūdime netekę garbingo nario.
LKVS „Ramovė“ Manchesterio Sk.

J. NAVICKUI
mirus,
Jo žmonai, dukteriai, žentui ir
jų šeimai reiškiame
giliausių užuojautą.
L. Galgauskas ir K. Svinkūnas

J. NAVICKUI
staiga mirus,
jo žmonai, dukrai, žentui ir jų šeimai
reiškiu gilių užuojautą.
Povilas Remėza
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KULTŪROS INSTITUTAS
PENKERI METAI LIETUVIŲ
Žmogus gali gyventi pasaulyje 'įvairiai.
Jc. visas gyvenimas gali ribotis vien eg
zistencinių poreikių tenkinimu, ataustu
didesnės ar- mažesnės prabangos šydu. Tai
reikštų ribotis vien rūpesčiu gerai paval
gyti ir išgerti, gražiai pasirėdyti, nusipirk
ti ne taip jau reikalingą, bet pas kaimyną
matytą niekelį, tai reikštų ribotis rūpes
čiu, kaip linksmiau praleidus laiką ir ko
kia staigmena ar išdaiga nustebinus savo
sekančiam pokyliui sukviestus svečius —
pagal galimybę daugiau nustebinus, negu
kaimynas prieš savaitę. Toks gyvenimas
būtų nors linksmas, bet nepilnas, žmogui
būdingi yra ir kitos rūšies poreikiai—kul
tūriniai. Jais žmogus skiriasi nuo kitų gy
vūnų, ir juo daugiau jo gyvenimas linksta
kultūros poreikių tenkinimo linkme, juo
tas gyvenimas darosi pilnesnis ir prasmin
gesnis. Prie svarbiausių požymių, duo
dančių žmonių grupei savitą veidą, pri
klauso kultūros ypatumai, kuriuos kiek
viena tauta sukuria savo istorinės raidos
procese, o paskui perduoda iš kartos į
kartą. Nors mes lietuviai gyvename išei
vijoje, atskirti nuo savo tautos kamieno,
skirtingoje etninėje aplinkoje, išsisklaidę
po įvairias šalis, ir dalis mūsų, ypač jau
ni, jau pradėjo kalbėti aplinkinių kalba ir
perėmė jiems būdingus kultūros ir buities
įgūdžius, vis dėlto dar daugelis jaučia iš
tikimybę savo kilmės tautai, jaučiasi sa
vo tautos kultūrinio palikimo paveldėto
jais, tęsiantys jos kūrybos darbą įvairiose
srityse ir 'įvairiuose kraštuose.

Kultūros kūryba rūpintis reikia dėl dau
gelio priežasčių. Štai pogrindžio leidinyje
Aušra Nr. 28 (68), A. Skardys, nagrinėda
mas kultūros rūpesčius krašte, rašo: „Sa
vo kultūros nekurianti bendruomenė pa
mažu išsigimsta. Kultūra, kultūringumas
yra gyvybės, tikro ir sveiko dvasinio gy
venimo požymis“ (psl. 15). Toliau jis tei
gia, jog: „Emigrantų parama mūsų neiš
gelbės — ten kuriama kultūra nėra suau
gusi su mūsų dabartimi. O ir emigracijos
senka. Be to, jų kultūra yra atskira lie
tuviškosios kultūros atšaka. Ji nepakeis
būtinybės kurti savąją“ (14 psl..).
Atrodo, jog šie žodžiai labai tinka ir
mūsų padėčiai apibūdinti. Nekurdami sa
vos kultūros, nesirūpindami savais kultū
ros reikalais, pamažu išsigimtume ir mes.
Ir tėvynės parama mūsų neišgelbės (deja)
— ten kuriama kultūra nėra suaugusi su
mūsų dabartimi ir su tomis tautos tradi
cijomis, kurios pavergėjų slopinamos. Ji
nepakeičia būtinybės kurti savąją.
Nebūtinai dėl to reikėtų atsisakyti lie
tuviškos kultūros vienovės, bet derėtų
bent jau pripažinti, jog tą vienovę sudarys
jos atmainų įvairumas. Išeivijos kultūros

KULTŪROS INSTITUTUI

įnašas gali būti didelis, bet jis bus atskira ciatyva įkurtas Lituanistikos tyrimo ir
ARKI VYSK. L. POVILONIO
studijų centras, kuris tarp kitko siekia
lietuviškos kultūros atmaina.
TELEGRAMA
Kultūros darbams mūsų gyvenamajame suburti visas dabartines lietuvių moksli
Popiežių Joną Paulių II iš Lietuvos pa
nes
organizacijas
arba
institucijas
į
vieną
krašte suteikti šiokius tokius rėmus, juos
siekė arkivyskupo Liudo Povilonio tele
skatinti bei derinti ir buvo įkurtas Lietu centralizuotą vienetą. Tie klausimai dis
grama. Telegramoje Lietuvos vyskupų
kutuojami
ir
Kanadoje.
Ten
tačiau
dar

vių kultūros institutas. Pradžioje buvo
bas pradėtas iš kito galo, negu mūsuose. konferencijos pirmininkas katalikų ben
užsibrėžta:
druomenės vardu nuoširdžiai
dėkoja
— dėti pastangas, jog būtų išlaikytas Buvo sudarytos milijoninės metinės są šventajam Tėvui už Lietuvos globėjo sv.
matos.
Bet
kadangi
tiek
pinigo
niekas
ne

ir išsaugotas nuo pražūties lietuvių kultū
Kazimiero šventės proga telegrama atsiųs
ros palikimas Vokietijoje, kad nepranyk turi, tai reikalai į priekį nejuda. Nauji tus sveikinimus, linkėjimus, maldas ir
aktyvumai
šiose
srityse
grindžiami
įžval

tų be žinios pėdsakai, jog gyventa lietu
ga: „Jeigu mūsų kultūros vertybės išeivi apaštalinį palaiminimą. Arkivyskupas Po
vių Vokietijoje;
vilonis praneša, kad sustiprinantys ir pa
— skatinti ir remti kultūros iniciatyvą; joje bus išsaugotos, tai jos bus išsaugotos drąsinantys popiežiaus telegramos žodžiai
tik
pačių
lietuvių".
Niekieno
kito.
— bandyti sudaryti kultūros ryšius su
LKI steigėjai, pradėdami savo darbą, bus skaitomi visose Lietuvos bažnyčiose.
vokiečių atitinkamomis įstaigomis ir as
buvo
nuomonės, kad šis darbas nebus at Be alkoholio — linksmiau
menimis ;
Panevėžyje „Bičiulio“ restoranas peror
— sukurti Europoje lietuvių kultūros liekamas dideliais šuoliais. Prieš penkeris ganizuotas į jaunimo kavinę. Pilnateisis
metus,
stovėdami
oraktiškai
su
tuščiomis
h- informacijos centrą, kuris būtų naudin
šeimininkas šioje kavinėje tapo jaunimo
gas tiek saviškiams, tiek kitataučiams, be kišenėmis, jie buvo įsitikinę, jog darbą rei klubas „Vaivorykštė". Buvo išplėstas ne
kia
pradėti
mažais
žingsniais.
Tik
maži
sidomintiems Lietuva ir jos padėtimi.
alkoholinių gėrimų asortimentas, pagausė
LKI buvo kuriamas iš įžvalgos, jog kul žingsniai atveria galimybes didesniems. jo konditerijos pastatytas ledų frizeris.
tūros darbas yra per svarbus, jog j'į dirb Laukti, stovint vietoje, kol bus galimi Dabar tokių ledų, kaip „Bičiulyje“, nie
ti būtų galima palikti vien mėgėjams. Bet šuoliai, praktiškai reikštų apsispręsti am kur kitur negausi, nes jiems specialius
antra vertus, jis per svarbus, kad mūsų žinai stovėti vietoje, nes šuoliais pradėti receptus ruošia savi konditeriai.
sąlygomis juos išjungtume. Ne ką nors at darbą tada nebuvo jokių vilčių, nebus jų jojimo varžybos
stumti, bet padidinti savo kultūros kūno ir numatomoje ateityje.
Kaune įvyko respublikos jojimo konKai tėvynėje įvairiais būdais minimos
kūrybiškąjį branduolį, skatinant, jog visi
kūrų žiemos finalinės varžybos, kuriose
sukaktys
įvykių,
užkirtusių
kelią
pilnu

pagal savo išgales imtųsi kūrybingo dar
rungtyniavo daugelis geriausių Lietuvos
bo, buvo ir yra LKI tikslas. Tik visi ben tiniam Lietuvos valstybės, visuomenės ir raitelių.
kultūros
vystymuisi,
kai
nepaisant
viso
drai dirbdami, kiekvienas savo vietoje,
„Atidarymo prizą“ laimėjo dotnuviškis
kito, galime ir ten (kaip ir visoje sovieti
pasieksime didesnių rezultatų.
F. žičkus su žirgu Fascidu. Lietuvos tau
nės
įtakos
erdvėje)
konstatuoti
didėjantį
Kada 1981 kovo 7 saujelė žmonių Ro
rės konkūre — nugalėjo Lietuvos žemės
muvoje ryžosi kurti LKI, tai buvo lyg tam tikrą inteligentijos fatalistinį nusitei ūkio akademijos atstovas R. Udrakis su
kimą,
ramumą,
nejautrumą
kai
kurioms
šuolis į šaltą, gilią ir sraunią srovę, ne
žirgu Dekoracija. Jis pralenkė žinomus
žinant, ar užteks jėgų pasiekti saugius žmogui esminiai svarbioms apraiškoms — raitelius Z. šarką, E. Klimovą ir kitus.
tai
šis
mūsų
kūrinys
lai
būna
bent
kukli
sausumos krantus, ar bus paskęsta van
Dail. S. Krasausko taurė
dens sūkuriuose, šiandieną, po penkerių ir maža gyvybės demonstracija, kad po
Ketvirtą kartą „Vilniaus“ vandens spor
metų sausumos krantas nors dar nepasiek 40 sunkių išeivijos metų mes dar tiek ne to rūmuose buvo surengtos plaukimo var
pavargome,
jog
nebeturėtume
jėgų
ryžtis
tas, bet jo kontūrai jau aiškiai matosi.
žybos dėl dailininko Stasio Krasausko at
Tada mestos idėjos neliko paruošties sta dar naujiems darbams.
minimo taurės. Apdovanojimus nugalėto
V. Bartusevičius
tiniame stovyje, bet virto dinamika, vys
jams skyrė meno ir sporto organizacijos.
tėsi bei atnešė ir matomų vaisių.
Mažai žiūrovų futbolo rungtynėse
Užsimojimas Vak. Vokietijoje steigti
Vilniaus „Žalgirio“ centrinis stadionas
centrinį lietuvių archyvą ir centrinę litua
nėra didelis. Tribūnos talpina vos 15 tūks
nistinę biblioteką, pasirodė labai teisin
tančių žiūrovų. Net ir kai „Žalgirio“ ko
Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisi manda įsitvirtino turnyrinės lentelės vi
gas, nors buvo įvairių nuomonių, kaip rei
kėtų tvarkytis su archyvų medžiaga. Dau ja kovo 11 d. priėmė rezoliuciją, kuria rei duryje, stadionas nė sykio nebuvo pilnas.
gelis galimybių tada atrodė labai patrau kalauja ištirti įvairiuose pasaulio kraš Vidutiniškai atsilanko į rungtynes apie
klios, reikalaujančios mažai darbo ir pi tuose besitęsiančius religinius persekioji 9000 futbolo mėgėjų.
mus. Rezoliucija buvo priimta didžiąja Statoma nauja mokykla
nigų.
Bet žinios, jog Amerikos universitetų balsų dauguma — prieš balsavo tik Sovie
Mažeikiuose, naujajame gyvenamaja
institutai, nupirkę didžiulės vertės lietu tų Sąjungos bloko kraštai ir Sirija. Iš 43 me kvartale, statoma 6-ji vidurinė moky
viškas bibliotekas, archyvus, šiuos nufil tautų atstovų susidedanti Jungtinių Tau kla, bene pati didžiausia ir moderniausia
mavę, sunaikina, išmeta ‘į šiukšlyną, nes tų Žmogaus teisių komisija pareiškė gilų rajone. Ją sudaro 1284 vietų korpusas, ak
tokios medžiagos paklausa maža, sualiar- susirūpinimą religinės laisvės pažeidimais, tų salė, valgykla, sporto salė, plaukymo
mavo lietuvišką visuomenę. Prieita išva apie kuriuos liudija dažni ir patikimi pra baseinas.
da, jog mums reikėtų kurti kuo daugiau nešimai. Rezoliucija apgailestauja, kad
„Tiesa“ rašo, kad šios mokyklos staty
lietuviškų bibliotekų, archyvų, jei norime, 1981 metų visuotinė deklaracija, reikalau boje yra nemaža problemų, darbai atsili
jog sava vertinga medžiaga būtų išsaugo janti pašalinti visas diskriminacijos ir ne kę. Pirmą kartą rajone čia naudojamos
ma ateičiai. Amerikoje jų turime keletą, tolerancijos formas nukreiptas prieš re klijuotos medinės konstrukcijos.
nors ten ir kitur jaučiamas didelis vietos liginius ir kitus įsitikinimus dėl vyriausy Festivalis „Vaidiname darbininkams“
trūkumas. Specialiai paminėtinas 1981 bių kaltės dar nėra 'įgyvendinta. Rezoliu
Festivalis „Vaidiname darbininkams“
metų gale prof. Jono A. Račkausko ini cija įpareigoja sudaryti naują komisiją, Kaune rengiamas jau dešimtą kartą. Jame
kurios tikslas yra iki 1987 metų Jungtinių dalyvauja respublikos dramos ir lėlių
Tautų Žmogaus teisių komisijai pateikti teatrų kolektyvai. Aktoriai, režisieriai,
specialų raportą apie religinės laisvės pa
teatro kritikai pabuvos gamybiniuose ko
žeidimus. Už rezoliuciją balsavo 26 tautų
lektyvuose, susipažins su jų pasiekimais,
atstovai, penki balsavo prieš ir 12 susi papasakos apie savo darbą, konsultuos
gaus teisių komisiją pareikalauti, kad So
laikė.
'įmonių saviveiklininkus.
vietų Sąjunga panaikintų visus slaptus
Popierium stogo neuždengsi
'įsakus, kuriais yra slopinama religinė lai
„Valstiečių laikraštyje", Spyglyje, vieno
vė ir kuriais remiantis tikintieji yra dis PASMERKĖ SOVIETŲ INTERVENCIJĄ
kriminuojami.
Užsienio spauda atkreipia dėmesį, jog namo gyventojai skundžiasi:
— Prieš septynerius metus aštuonbučio
Antrame memorandume BATUN'o or Maskvoje įvykusiame kompartijos kon
ganizacija nurodo Jungtinių Tautų žmo grese bene pirmą kartą kai kurių užsienio namo stoge atsirado maža skylutė. Ji vis
gaus teisių komisijai, kuriomis priemonė kraštų komunistų partijų delegatai savo plėtėsi ir tapo didele skyle. Pavasariais
mis sovietai sistemingai pažeidžia Pabal kalbose atvirai pasmerkė sovietų karinę ir vasaromis pro ją vanduo įteka, žiemą
tijo kraštuose žodžio, minties ir įsitikini intervenciją Afganistane, kviesdami Mas sniegą pusto. Paskui šalia tos atsirado ir
mų laisvę, ja pasinaudoti siekiančius as kvą atitraukti iš ten savo kariuomenę. daugiau skylių...
— To namo gyventojai — Panevėžio
menis apkaltindami ir nuteisdami už ta Švedų komunistų partijos lyderis nedvi
riamą sovietinės valstybės šmeižimą ar prasmiškai pareiškė: „Mes esame už so rajono Pažagienių tarpūkinės gyvulių sėk
ba antisovietinę agitaciją ir propagandą. vietų kariuomenės pasitraukimą iš Af linimo įmonės darbuotojai — nesėdi ran
Remiantis šiais kaltinimais už atsimini ganistano“. Japonijos komunistų partijos kų sudėję. Rašo pareiškimus. Ir jiems ra
mų rašymą buvo nuteisti lietuviai Vla sekretoriato pirmininkas Kaneko pareiš šo: iš įmonės direkcijos, Velžio apylinkės
das Lapienis ir Liudas Dambrauskas, už kė, jog yra netoleruotini pasikėsinimai vykdomojo komiteto, Panevėžio rajono
atvirų laiškų, peticijų ir atsišaukimų pa prieš tautų laisvo apsisprendimo teisę, vykdomojo komiteto...
sirašymą estai Mart Nikius ir Lagle Pa nesvarbu kuriais sumetimais jie vykdomi. — Tais raštais galima būtų visas skyles
rėk, už tariamą nelegalios spaudos plati Tarptautiniai santykiai, pažymėjo jis, pri užlopyti, jei rašytų juos ant pergamento.
nimą lietuvis Balys Gajauskas ir latvis valo remtis pagarba valstybių nepriklau Deja, paprastas popierius vandenį pra
Aleksandras Riga, galop už laisvą litera somybei ir nesikišimu į jų vidaus reika leidžia.
tūrinę kūrybą estas Motsnik ir latviai lus. Galop Italijos komunistų delegacijos
MIRĖ KUN. A. LEONSAVIČIUS
Freimanis ir Žarinš. Prie memorandumo pirmininkas pažymėjo, jog pagarba vals
Dauguose,
Kaišiadorių vyskupijoje, mi
yra pridėtos visų minėtų įkalintų pabal tybių suverenumui ir tautų nepriklauso
tiečių biografijos, nurodant jų nuteisimo mybei yra pats esminis principas tarptau rė vietinis klebonas kunigas Aleksandras
tikrąją priežastį. Varžydama žodžio, min tiniuose santykiuose, kurio jokiomis ap Leonsavičius. Palaidotas kovo 17 dieną,
ties ir įsitikinimų laisvę, pažymi memo linkybėmis negalima nesilaikyti. Kaip jau Dauguose. Kun. Leonsavičius buvo sulau
randume BATUN'o organizacija, sovieti esame minėję, kompartijos kongreso iš kęs 65 metų amžiaus. Kunigu įšventintas
nė valdžia sąmoningai pažeidžia tiek kraš vakarėse taip pat ir Italijos komunistinis 1947 metais. Mūsų žiniomis tai jau trylik
to Konstitucijos nuostatus, tiek iškilmin jaunimas Gorbačiovui pasiųstame laiške tas šiemet Lietuvoje miręs kunigas. Kai
gai prisiimtus tarptautinius įsipareigoji 50 tūkstančių parašų griežtai pasmerkė šiadorių vyskupijoje iš viso yra 65 bažny
mus žodžio, minties ir 'įsitikinimų laisvės sovietų karinę intervenciją Afganistane. čios. Jau ir čia arti dešimties parapijų ne
turi savo kunigo.
(AFP)
apsaugojimo srityje.
(V.R.)

BATUNO MEMORANDUMAI
Jungtinėse Amerikos Valstijose veikian
ti pabaltiečių organizacija BATUN pa
siuntė du išsamius memorandumus Jung
tinių Tautų žmogaus teisių komisijos sesi
jai Ženevoje. Pirmame memorandume iš
keliami Sovietų Sąjungoje ir jos valdo
muose kraštuose vykdomi religinės lais
vės pažeidimai ir žmonių diskriminavimas
dėl jų religinio tikėjimo. Antrame memo
randume pabrėžiami žodžio, minties ir įsi
tikinimų laisvės pažeidimai Pabaltijo
kraštuose. Memorandume apie sovietų
vykdomus religinės laisvės pažeidimus
BATUN'o organizacija suglaustai nurodo
religinės netolerancijos sovietinėje visuo
menėje ryškesnes apraiškas. Tikintie
siems ir religinėms bendruomenėms yra
paneigiama pati esminė jiems priklausan
ti teisė nevaržomai išpažinti jų pasirink
tą tikėjimą, jį kitiems perteikti, burtis 'į
religines organizacijas, vaikus auklėti pa
gal savo religinius įsitikinimus, viešai
švęsti religines šventes ir t.t. Tikintie
siems dėl jų religinių įsitikinimų yra daž
nai paneigiamos jiems priklausančios pa
grindinės pilietinės teisės. Memorandume
yra paminimi žymesnieji lietuviai sąžinės
belaisviai — kunigai Alfonsas Svarins
kas, Sigitas Tamkevičius, Jonas Kastytis
Matulionis, atkreipiamas dėmesys į kuni
go Stakėno užpuolimą ir jaunuolio Rober
to Grigo persekiojimą sovietų kariuome
nėje dėl jo religinių įsitikinimų. BATUN'o
organizacija kviečia Jungtinių Tautų žmo
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LIETUVOS BAŽNYČIOS—VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA
Didįjį šeštadienį tėvas dirbdavo tik iki
pietų. Pavalgę baravykų sriubos su karš
tom bulvėm (juk tą savaitę pasninkas bu
vo trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį)
vykdavome lankyti Vilniaus bažnyčių ir
jose įrengtą Kristaus kapą. Motina su se
serim eidavo vėliau, kadangi joms tekda
vo paruošti velykinį stalą. Mat Velykų ir
Kalėdų pirmą dieną pas tėvus susirinkda
vo visos tėvo ir motinos giminės. Lauk
davau jų, ypač dėdės, kuris apkeliavęs ca
rinę Rusiją nuo Lietuvos iki Vladivostoko,
nuo Murmansko iki Kaukazo, įdomiai pa
sakodavo savo pergyvenimus, užbaigda
mas juos vieno zloto dovana kinui ir sal
dainiams.

Kristaus kapo lankymą pradėdavome
nuo artimos Viešpaties Jėzaus Dangun
Įžengimo (misionierių) bažnyčios, eidami
toliau Subačiaus g-ve iki netolimos šv.
Teresės, šv. Kazimiero (čia prie kapo sto
vėdavo lenkai kariai) ir lietuviškos šv.
Mikalojaus parapijos šventovės. Įmetę į
„skarbonkę" dešimtuką, keliaudavome to
liau Vokiečių, Trakų, Domininkų, šv. Jo
no, Basanavičiaus, Gedimino, Ukmergės ir
kt. sostinės gatvėmis, sukalbėdami kiek
vienoje bažnyčioje prie Kristaus kapo po
terius.
Sugrįžę į namus, skaičiuodavome aplan
kytas bažnyčias (o jų būta iki 25-kių!),
išrinkdami gražiausiai įrengtą kapą.
Ne pusdienį, bet penkias dienas „kelia
vau“ po Br. Kviklio „Vilniaus arkivysku
pijos“ pirmąją dalį. Tai jau „Lietuvos Baž
nyčios“ V-tas t. Ir esu tikras, kad dar ne
kartą teks prie šio leidinio sugrįžti, ieš
kant jame gerai dokumentuotos medžia
gos straipsniams, ar paveiktam gimtojo
miesto nostalgijos, vėl sustoti ne tik prie

Lietuvių Akademinis sambūris Mon
realyje jau šešioliktąjį kartą paskirs
VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĘ PRE
MIJĄ už grožinės lietuvių literatūros kū
rinį, dar nepremijuotą ir išleistą 19841985 metais laisvajame pasaulyje. Leidy
klos arba patys autoriai prašomi siųsti
bent du egzempliorius 1984-1985 metais
išleistųjų knygų šiuo dabartinės Liet.
Akad. sambūrio pirmininkės
adresu:

rus lietuviškas stulpas, tampriai surištas
su Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija,
Ryto pradžios mokykla, Vilniaus u-to lie
tuviais studentais. Taip pat reikėjo auto
riui plačiau atžymėti kun. K. Čibiro as
menį, ne tik kaip šv. Mikalojaus parapi
jos klebono, bet kaip plačios erudicijos
žmogų. Kaip ir matematikos vadovėlių au
torius Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazi
jos direktorius M. šikšnys, taip ir kun. K.
Čibiras parašė ir išleido Dogmatikos
ir Liturgikos vadovėlius, kuriais naudojo
si ne tik Vilniaus moksleiviai, bet ir Ne
priklausomos Lietuvos gimnazijos.
Neturėjo Br. Kviklys užmiršti kun. A.
Jakavonio (nužudytas 1943 m. lenkų par
tizanų), kun. V. Miškinio, kun. P. Krauje
lio šalpos darbo, remiant mokslą einantį
Vilniaus krašto jaunimą. Juk kun. Pr.
Kraujelio išlaidoms padengti buvo renka
mos aukos (taip man pasakojo motina),
kadangi šis taurus lietuvis, pažįstamas iš
tautinių pamokslų, ypač Vasario 16-sios
minėjimo proga (jis verkdavo, sakydamas
juos',, vaikščiojo suplyšusią sutana, ati
duodamas ,paskutinius zlotus neturtingų
mokinių šalpai.
Gerai atliktas dr. J. Damausko lenkiš
kas vertimas, nors ir ten pasitaikė mažos
klaidos. Štai tik kelios jų: „wilenszczyna“ — Vilniaus kraštas, rašomas didžią
ja „W“. Taip pat, rašyčiau ne „Litwa
Radziecka“, bet „Litwa Sowiecka“. Nėra
reikalo sakinį pradėti nuo „zwięzle mowiąc“ — tiksliai kalbant, o tiesiog „Litwa
i dalėj oczekuje ad Vatykanu ir t.t. (Lie
tuva ir toliau tebelaukia iš Vatikano, 14
psl. 21 eilutė nuo viršaus). Nerašyčiau
„Wilno“, bet „Vilnius“, paimdamas „Wil
no“ i skliaustelius. Taip pat, 2-ame psl.
„pvzedmowę w polskim języku patrz str.

13“ „pakeisčiau į „pvzedmowę w języku
polskim str. 13“ (be patrz — žiūrėk).
Tačiau, kaip minėjau dr. J. Damausko
vertimas yra geras.
Leidinys pasirodė beveik tuo pačiu lai
ku su Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos iš
leistu „Eastern Lithuania'1. Tad ir reikia
džiaugtis, kad tuos du veikalus stipriai pa
rėmė vilniečiai, kadangi1 Br. Kviklio „Vil
niaus arkivyskupija" yra kartu ir Vilniaus
krašto lietuvių Golgotos kelias ir labai
svarbus dokumentas sprendžiant ateityje
tarptautiniame forume Vilniaus klausimą.
Visai teisingai dr. A. Šapoka „Vilnius
Lietuvos gyvenime“ rašo: „Vilnius ir visa
Lietuva tebėra Sovietų Rusijos okupacijo
je. Su dabartine komunistine Lenkija
ginčo nei dėl Vilniaus, nei dėl kurių kitų
teritorijų nėra, nes viską komanduoja
Maskva, laikanti, kad rytų Europos sienų
klausimas buvęs galutinai išspręstas Jal
tos bei Potsdamo konferencijose. Iš tikrų
jų gi Sovietų grobiamųjų žygių sudarytos
padėties rytų Europoje niekas nelaiko pa
stovia. Rytų Europos problemos tebėra ne
išspręstos. Jos dar bus sprendžiamos" (psl.
86).
Prie leidinio pridėtas Vilniaus m. pla
nas, parūpintas .mano buv. lietuvių klb.
mokytojos Gražutės Šlapelytės-Sirutienės.
Tai didelė dovana prie puikiai išleisto
veikalo. Jis turėtų rasti vietą kiekvieno
lietuvio knygų lentynoje, ypač besisielo
jančių mūsų sostinės klausimu.

Br. Kviklys, Lietuvos bažnyčios V to
mas, Vilniaus arkivyskupija, I-oji dalis.
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla,
Čikago. Tiražas 1500 egz. Kaina nepažy
mėta.

VARPAS. Žurnalas Tautos bei žmogaus
laisvei, tautinei kultūrai ir lietuvybei. įs
teigtas 1889 m. Leidžia Varpininkų Filis
terių Draugija. Red. Antanas Kučys. Ad
ministratorė Elena Rūkienė, 3346 West
65th Place, Chicago, IL. 60629, USA.
Kaina: 4 dol.

PRANAS MILAŠIUS na kitą, lyg debesys padangėje. Per vi
są savaitę svarstė, važiuot ar ne, kol
galų gale nutarė pasilikti namie. Pir
moji žmona palaidota, dvi dukterys
iš pirmų vedybų nelinkusios važiuoti,
bėgimui pasirengusi. Būtų gerai maty žentas, kaip ir jis pats, negali apsi
ti ją vežime, visą turtą į ryšulius su spręsti. Bus jis dabar, 'kaip buvo prieš
krautą, nuo rusų su savo karininku antras vedybas — našlys.
Vežimas ūkiškų gėrybių prikrautas,
bėgančią. Tai būtų atpildas už tą pa
juoką, kurią Kotrė kentėjo nuo pat Guntulienė su dviem sūnum vos susi
vaikystės. Mokykloje viename suole talpino į vežimą. Guntulis apeina ap
abi sėdėjo, niekada negirdėjo iš jos ge link vežimą, nueina į priekį, paploja
ro žodžio. Viktė pamokas visada iš arkliams į sprandus. Ak, galvoja jis,
mokdavo. Kai mokytoja ką nors pa tokią valandą geriau arkliu būti, negu
klausdavo, Viktė visada ranką pirmo žmogum. Ar jie žino, kur nukeliaus,
ji pakeldavo. Kai Kotrė paprašydavo ar jiems rūpi, kas jų Vokietijoje lau
jos, kad padėtų kokį uždavinį išsprę kia. Nė širdperšos, nė rūpesčio. Muis
sti, ši tik sumurmėdavo — „čia pa tosi jie galvomis apie šeimininko veidą
daugink, čia padalyk, čia pridėk, čia ir žiūri į jį savo gyvuliškai protingo
atimk“. O kai vieną kartą ji paprašė, mis akimis.
— Na, tai dabar jau galite važiuo
kad dar tuos dauginimus ir dalijimus
pakartotų, Viktė pasižiūrėjo į ją, pa ti, — sako Guntulis. Arkliai neragina
rodė, kur dauginti, kur dalyti, ir pri mi pradeda žingsniuoti karklių link,
dėjo: „Tai galva iš kumetyno“. Kotrė Guntulis, ranką ant gardės uždėjęs,
neužmirš tos užgaulės kol bus gyva. eina šalia vežimo. Už karklių paskuti
Lyg kumetis būtų netoks pat žmogus nis atsisveikinimas, žmona dabar ne
kaip ūkininkas. Baigė jiedvi mokyklą verkia, išsiverkė ji per savaitę, tik kar
ir jų keliai išsiskyrė. Kotrė skursta iš toja tuos pačius žodžius, tūkstantį kar
dvaro gautame sklype, o Viktė greit tų jau sakytus:
— Nenoriu, nenoriu nuo tavęs atsi
už karininko ištekėjo. Brolis kunigas,
vyras karininkas, Kotrės ir Viktės du skirti. Ne dėl savęs aš važiuoju iš na
skirtingi pasauliai.
mų, bet dėl vaikų. Ar tu norėtum, kad
Buvo trumpą laiką ir Kotrės pasau tavo sūnūs būtų kolchozininkais?
Stovi Guntulis prie karklių ir žiūri
lis prašvitęs. Kai rusai buvo Lietu
voje, toks šaunus jaunas vyras pas į tolstantį vežimą. Rodos, lyg laidotu
juos iš miesto dviračiu atvažiuodavo. vių vežimas į kapus išveža jo du sūnus.
Su tėvu apie politiką pakalbėdavo, o Ak, kad būtų jis žinojęs ateitį, nebūtų
brolį į šalį nusivesdavo ir ten juodu statęs naujus trobesius, jam senųjų bū
dalykus politiškus vienudu aptardavo. tų užtekę. Tiek prakaito išlieta, tiek
Kotrė tik retkarčiais nugirsdavo kokį vilčių ateičiai sudėta, ir visikas dabar
žodį apie reikalą sekti liaudies prie niekais nueis.
šus, kad buržujai mūsų kraštą vėl neŠuo, kartu su šeimininku vežimą ly
užvaldytų. Atvažiavęs vis pasisveikin dėjęs, uostinėja patvoriu, paskui stai
davo. „Kaip einasi, draugė Kotryna?“ ga pakėlęs galvą suloja. Atsisuka į tą
paklausdavo. Išvažiuodamas vėl ran pusę ir šeimininkas; žiūri -— žento ber
ką paduodavo, „sudiev, draugė Kotry nas dviračiu atvažiuoja. Sustoja šalia
na!“. O vieną kartą, kai jis atvažiavęs karklių prie Guntulio, palaukia kol
ją tik vieną namie rado, tai iš draugės šuo nustoja loti, ir sako:
— Bartkus atsiuntė paklausti, ką
Kotrynos Katriutė pasidarė, sėdėjo
juodu susiglaudusiu, paskui jis ją ap tu patarsi: važiuoti, ar ne?
sikabino ir taip juodu visą valandą
— Patarti? — Guntulis, nusisukęs
prabuvo. Gaila, kad tai buvo paskuti į sodybos pusę, užsikvempia ant kar
nis jų susitikimas. Vokiečiai išvarė iš klių. — Ką aš dabar galiu patarti? Su
Lietuvos rusus, su rusais ir jis išbėgo. augęs vyras, turi pats savo protu gy
Bet rusai grįžta, visi kalba, kad jie venti.
bus čia už keletos dienų, grįš ir jis.
— Rusai jau nebetoli, — po valan
Sugrįš jis raitas, juk dainose taip dai dikės tylos kalba bernas.
nuoja: „Parjojo brolis iš karužės“,
— Je, nebetoli. Ryt-poryt jau gali
pririš arklį prie tvoros, įeis į trobą ir čia būti.
sakys: „Kaip einasi, drauge Kotryna?“
— Bartkus sako rusai visus suva
O galbūt sakys: „Brangioji mano Ka rys į kolchozus.
triute, kaip aš tavęs pasiilgau!“. Tada
Guntulis palengva atsisuka į berną
juodu apsikabins ir pasibučiuos. Ir ir sako:
niekuomet daugiau nebeatsiskirs.
— Sakyk tegul tuojau važiuoja. Ar
••
nori, kad vaikai kolchozininkais už
Guntulis iš rūpesčio neužmigo per augtų. — Užkėlė karkles ir nuėjo į so
visą naktį, žmona išvažiuoja, išsiveža dybą.
••
jo du sūnus, kas paveldės jo žemę, jei
atėję rusai nesuvarys į kolchozą. Sody
Bartkus buvo kieme. Kai pamatė
boje trobesiai visi nauji, statyti prieš berną nuo uošvio grįžtant, sustojo ir,
pat rusams užeinant, Guntulis galvo dar jam į kiemą neįvažiavus, ėmė
jo pagyvens dabar šviesiau, kol vie šaukti:
nam sūnui perduos gyvenimą. O da
— Na, kaip? Ką pasakė?
bar nė pačiam gyventi, nė sūnui ko pa
— Sakė tegul važiuoja, kad vaikai
likti. Galvoje mintys maišosi, veja vie kolchoze nebūtų.

— O jis pats, ar važiuoja?
— Ne. Pati su vaikais išvažiavo.
Duris pradariusi Bartkienė šaukia:
— Ar važiuoja tėvas?
Bernas nusėda nuo dviračio, kelia
karkles, neskuba atsakyti. Tai Bart
kienė vėl šaukia:
— Ar važiuos?
— Ne.
— Pamotė?
— Ji su vaikais jau išvažiavo, pra
silenkiau juos kelyje.
— Seliunė?
— Vežime jos nebuvo, turbūt ne
važiuos.
Suėjo visi į trobą, o troboje rūpestis
lyg tamsus debesis visus prislėgė. Net
vyresnysis sūnus jaučia kažką baisaus
atslenkant, žvalgosi į suaugusius ir
tyli.
— Ką pasakė tėvas? — pagaliau
pertraukė tylą Bartkienė.
— Sakė, kad jūs vaikus nuo kol
chozo gelbėtumėt.
Bart'kai žiūri viens į kitą, neišgalvo
dami ką sakyti. Lopšyje pravirksta
Bartkaus jauniausias. Bartkienė priė
jusi aptvarko jį ir, vaikui nurimus, sa
ko vyrui:
— Važiuoti tai važiuoti, bet kur
dingsime su tokiu mažu svetimame
krašte?
— Važiuok pas Oškinį, — sako
Barkus bernui.
—• Paklausk Oškinio žentą, ką jis
patars. Jis gi karininkas, turi apie to
kius dalykus geriau išmanyti.
**
Oškinio žentas stovi prie lango ir
stebi uošvį, vežimą tolimai kelionei
ruošiantį. Viskas jau kelionei supa
kuota, ryt anksti sudės į vežimą ir va
žiuos. Karininko uniforma į kartoni
nes dėžes sudėta, kai ateis laikas ją
užsivilkti, ji bus kaip nauja — nesu
glamžyta, nesutepta, nuo lašinių ga
balų netaukuota.
Iš kelio į genesį įsisuka žmogus su
dviračiu. Nusėdęs nuo dviračio, atsi
kelia karkles, dairosi į tvartus, į dar
žinę. Pamatęs uošvį, užkelia karkles ir
eina pas jį. Valandikę pasikalbėję,
abudu eina į trobą.
— Bartkus savo berną atsiuntė,
klausia patarimo: trauktis į Vokieti
ją, ar nesitraukti.
— O kas tas Bartkus?
— Ūkininkas. Kokie šeši kilomettrai nuo čia. Antroj pusėj dvaro.
— Ar jis rimtas vyras?
— O, je! — tvirtina uošvis. — Ge
ras ūkininkas, rimtas, protingas vyras.
Žentas žiūri į berną, lyg karininkas
į kareivį rikiuotėje stovintį, o šis sto
vi prie durų ir nesugalvoja, ar „ra
miai“ prieš karininką atsistoti, ar lais
vai stovėti.
— Sėskis, — sako jam Oškinis.
Bet bernas nedrįsta sėstis, kai kari
ninkas stačias stovi. Dešine ranka nu
siima kepurę, perdeda į kairę, patrau
kia atgal pečius ir žiūri tiesiai į prie
kį.
— Trauktis, ar nesitraukti? — pa
kartoja klausimą žentas. — Visi mes

drąsūs, visi išmintingi, bet kada atei
na ryžto momentas mums pritrūksta
drąsos ir išminties žengti lemtingą
žingsnį.
„Žengti žingsnį turi įsakyti karinin
kas“, galvoja bernas. „Tam jis kari
ninkas, tam jis žvaigždutes ant antpe
čių nešioja, tam jis karininko algą
ima. O dabar nupasakojo nė šį, nė
tą, ir nusisukęs pro langą į debesis
žiūri. Ką jis sugrįžęs pasakys Bartkams?“
— Bartkai gal važiuotų, bet jų vai
kas tik trejų mėnesių amžiaus, sako
„kur dingsime svetimame krašte su to
kiu mažu“.
— Mūsiškis irgi to paties amžiaus,
— atsiliepia nuo kėdės visą laiką ty
lėjusi Oškinio duktė, ranka rodo į
kampe stovintį vaikų vežimėlį. — O
mes važiuojame, Sakyk Bartkams te
gul ir jie važiuoja. Nepražūsime. Pasi
tikėkime Dievo apsauga. Dievas visus
aprūpins. Žiūrėk, dangaus paukščiai:
nė sėja nė pjauna, nė į kluonus
krauna. Dievas visus aprūpina ir ap
rūpins.
Taip kalba kunigo sesuo, brolio gir
dėtus žodžius kartoja. Jos vyras atsi
suka nuo lango ir sako:
— Taigi, dangaus paukščiai. Nė
sėja, nė pjauna. Jų niekas į Sibirą ne
veža, niekas jų į kolchozą nesuvarys.
Mes gi ne paukščiai, padangėmis mes
neskraidome, mes turime ir sėti ir
pjauti, o kad turėtumėm kur sėti, rei
kia už savo žemę kovoti, o jei neko
vosime — rusai į Sibirą išveš, likusius
į kolchozus suvarys.
Pasisukęs į berną, tęsia toliau:
— Sakyk šeimininkui tegul važiuo
ja. Nepražus. Maisto per daug nebus,
reiks pilvus įtraukti, bet visi gaus sa
vo normą — vaikai ir suaugę. Karas
ilgai nebesitęs, iškentėsime iki karo ga
lo.
Apžiūrėjęs berną, klausia:
— Ar tarnavęs kariuomenėje?
— Taip, tamsta... — bernas neatsi
mena, kapitonas jis ar leitenantas, tai
laipsnio nepaminėjęs baigia atsakymą
— septintame pulke.
— Turėtum ir tu trauktis į Vokie
tiją, — sako karininkas.
— Kai 'tik vokiečiai kapituliuos,
anglai ir amerikiečiai ims rusus stumti
atgal iš jų užimtų kraštų. Mes turėsi
me greit susiorganizuoti, sudaryti pul
kus, divizijas, kad grįžę į Lietuvą ga
lėtumėm apginti Lietuvos sienas. Tai
gi kiekvienas vyras, pajėgus vartoti
ginklą, turėtų trauktis į Vokietiją.
Dabar tai tikrai karininkiškai pasa
kyta. Tiesiai ir aiškiai. Pasakys jis sa
vo šeimininkui tegul traukiasi į Vokie
tiją ir pats trauksis. Po vokiečių kapi
tuliacijos jie apsirengs angliška ar
amerikietiška uniforma ir šauniai ri
kiuotėje plentu žygiuos į Lietuvą. Kur
tik rusai bandys priešintis, jie išsiskleis
kuopomis, būriais, skyriais per lau
kus, sudundės patrankos, sutratės kul
kosvaidžiai, nuošluos jie rusus, kaip
vėjas nupučia rytinę miglą.
(Bus daugiau)

puikių bažnyčių nuotraukų, bet ir sosti
nės gražių vaizdų.
Neminėsiu leidinyje padarytų klaidų—
netikslumų, kadangi Toronto „Tėviškės
Žiburiuose" tai atliko suolo draugas J. B.,
lankęs ir matęs veikiančias ir uždarytas
Vilniaus šventoves. Mėginsiu tik padaryti
papildymus, kuriuos gal galima būtų iš
spausdinti II-ame tome.

Br. Kviklys rašo, kad 1939 m. Vilniaus
mieste ir jo priemiesčiuose veikė apie (ko
dėl nepaduoti tikslų skaičių?) 40 bažny
čių, priskirdamas prie jų, pvz., Vilniaus
Kalvarijų kelias koplyčias, Rasų kapinių
koplyčią, Trijų Kryžių paminklą (psl.
180). Tuomet Br. Kvikliui reikėjo dar pri
dėti Benediktinų kapinėse koplyčią, Ant
akalnio kapinėse ir kiek prisimenu Ber
nardinų kapinėse, prie šv. Petro ir Povilo
bažnyčios stovinčią koplyčią ir kt. Gal to
kiu būdu susidarytų apvalus 50-ties šven
tovių skaičius. Tačiau kapinėse, pakelėse
ar prie dvarų esančias koplyčias, aš nepriskirčiau prie Vilniaus arkivyskupijos šven
tovių. Tad, leidžiant tokį dokumetuotą
veikalą, autoriui reikėjo susisiekti ne su
keliais Vilniaus krašto lietuviais JAV, Ka
nadoje ar Australijoe, bet tiesiog kreiptis
į Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos centro
valdybą, Čikagos ar Toronto sk. Narių
tarpe yra jau keletą kartų aplankiusių
mūsų sostinę vilniečių, gerai susipažinu
sių su bažnyčių padėtimi Vilniuje.
Gaila, labai gaila, kad autorius plačiau
neišryškino šv. Mikalojaus bažnyčios tau
tinės reikšmės Vilniaus krašto lietuviška
me gyvenime. Bažnyčia juk buvo tiesiog
okupuota vilniečių religiniams reikalams,
nes vyskupas oficialiai nedavė leidimo
joje melstis. O šventovė buvo antras stip

KELIAS SVETUR
Žliūgiai tarpvagiuose, o aukščiau us
nys ir varpučiai nuvytusius bulvialaiškius slepia. Aplinkui laukai visur tuš
ti, bulvės nukastos, į kapčius sudėtos,
tik Toleikis su dukteria savo lauke
triūsia. Atverčia Toleikis bulvių kerą
— bulvės galėtų būti didesnės ir galė
tų jų būti daugiau, kol tarp piktžolių
jas surenki, užeina toks apmaudas,
kad, rodos, spjautum į tą visą gyveni
mą ir eitum, kur akys mato, kur kojos
neša. Nėra teisybės nelygybės pasau
lyje, nėra ir nebus. Kol dvaras nebuvo
išdalytas, vagorė vis jį ūdydavo. „Toleiki! Toleiki!“ taip ir girdėjai vagorės balsą per dieną, lyg Toleikis tik
vienas kumetis visame dvare būtų. Iš
dalijo dvarą, kiti nusipirko arklius,
prisivežė iš miško rąstų, pasistatė tro
besius, o Toleikis tik stoginę pastaty
ti įstengė ir viename gale prie stoginės
trobikę pribūdavojo šeimai gyventi.
Kai prisilenki prie pat žemės, toks
lyg dundesys iš tolo girdisi. Rusai
jau nebetoli. Atsistojęs Toleikis ap
žiūri apylinkę — eilė sodybų išdalyto
dvaro sklypuose, dešinėje seno dvaro
trobesiai, kairėje kaimo ūkininkų so
dybos. Aha, — dabar ateis lygybė,
ateis teisybė! Vieną rytą užplūs tuos
laukus rusai, išvarys vokiečius, nugins
juos už Berlyno. Ir tada jie padarys
čia kolchozą. Viskas priklausys kol
chozui — sklypininkai, ūkininkai ir
dvaro centras. Visi vienodai dirbs ir vi
si vienodai metų gale kolchozo gėry
bes išsidalys. Nebus tada nė ūkinin
kų, nė sklypininkų, nė vienas darbe
kito nepralenks, visi kartu darbą pra
dės, kartu baigs. Prieš karą atvažiuo
davo toks iš miesto pas Toleikio sūnų;
tai jis apie kolchozą Toleikiui papa
sakodavo. „Kolchoze žmogus žmogų
neišnaudoja“. Ir dar vieną tokį žodį
vis minėdavo, palauk, kaip jis sakyda
vo... aha — „eksploatacija“. „Visur
eksploatacija, tik kolchoze ne“. Grįš
su rusais ir Toleikio sūnus, už ištiki
mybę rusai jį kokiu viršininku pasta
tys, gal kolchozo vagorė bus. Prasidės
šviesus gyvenimas. Gyvenimas be eks
ploatacijos!
••
Žliūgiai veliasi apie kelius, nudžiū
vę varpučiai pjausto pirštus, usnys
sminga į rankas. Kotrės delnai suspro
ginėję, pirštai suskeldėję, pajuodavę
lyg žemė. Kelius skauda nuo klūpėji
mo ant drėgnos žemės. Per usnis ir
varpučius negali bulvialaiškių matyti,
kapliu kertant bulvės susikapoja, o ir
nesukapotos — mažos lyg sėklinės,
tarp piktžolių negali jų nė surasti. Vi
sų kaimynų bulvės jau į kapčius su
dėtos, sėdi jie dabar troboje, žiūri pro
langą ir juokiasi Kotrę bulvių lauke
stebėdami. Bet neilgai jie juoksis.
Ateis rusai, su rusais sugrįš jos brolis,
ir tada ji galės iš kitų juoktis. Antai
Oškinio Viktė viską jau susidėjusi.

XVI-TOJI VINCO KRĖVĖS
LITERATŪRINĖ PREMIJA

K. Baronas

Mrs. Regina Piečaitis, 6121 La Salle Blvd.,
VERDUN, Quebec, H4H 1P7, CANADA.
Vertinimo komisijos sudėtis bus ne
trukus paskelbta.
Ši premija skiriama kas antri metai
jau nuo 1952-ųjų metų ir iki šiol ją yra
laimėję sekantys mūsų rašytojai: Jonas
Aistis, Jonas Mekas, Algimantas Mackus,
Kostas Ostrauskas, Vincas Ramonas, Ma
rius Katiliškis, Antanas Vaičiulaitis, Liū
ne Sutema, Kazimieras Barėnas, Juozas
Kralikauskas, Eduardas Cinzas, Tomas
Venclova, Henrikas Nagys, Eduardas Cin
zas (antrą kartą) ir Kazys Bradūnas.
Autoriai ir leidyklos prašomi įsidėmėti,

kad neatsiųstos knygos nebus svarstomos.
Visos knygos turi būti atsiųstos iki šių
metų gegužės mėn. 4-tos dienos.
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Montrealyje
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JUODOJI PUOTA
Vartydamas savo ilgo gyvenimo at
siminimus, stengdamasis atvaizduoti
mano matytus įvykius ir žmones, pri
einu prie dramatinių ir kartu neįtiki
namų paveikslų, kuriuos vis dėlto tu
riu atgaivinti 'kaip svarbų istorinį mo
mentą.
Tad kviečiu jus į seniai praėjusią
puotą „rašytnamyje“.
Čia reikia įvado ir paaiškinimo. Pa
čiais pirmaisiais sovietinimo metais
daug dėta pastangų sukelti bent daliai
inteligentijos iliuzijas, jog sovietų val
džia tikrai rūpinasi lietuviška kultūra
i'- literatūra.
Tad naujieji valdovai savo pamėg
tu keliu mėgino papirkti Lietuvos li
teratus. Baigiamai sudaryti Rašytojų
Sąjungai, valdžia perleido Kauno dan
goraižį — Vailokaičių namus Vieny
bės aikštėje, netoli nuo buvusių žemės
Ūkio banko namų, kur bolševikų par
tija įtaisė savo centrą Lietuvoje.
„Rašytnamyje“ literatai, sugundyti
plačių auditorijų ir vertimų į daugybę
sovietinių kalbų perspektyvomis, gavo
ne tik didžiausią Kauno pastatą, bet
ir gyvąjį inventorių.
Tuometiniam rašytojų sąjungos va
dovui Petrui Cvirkai, jau anksčiau so
vietų įveltam į politines intrigas ir į
„trečiąjį frontą“, atiteko net Vailokai
čio asmeniškas šoferis ir Vailokaičio
vyriausioji virėja, bene vokiečių kil
mės. „Rašytnamyje“ padarytas net
„literatūrinis restoranas“, kur pavel
dėtoji virėja mokėjo skaniai ruošti val
gius ir pavyzdingai šeimininkauti.
Tad nėra ko stebėtis, kad savotiš
koms „Rašytnamio“ įkurtuvėms bu
vo iškelta didžiulė puota. Berods, per
Kauną grįžo namo Bielorusijos rašy
tojų delegacija iš jau susovietintos Lat
vijos rašytojų suvažiavimo.

Na, jei puotauti, tai puotauti. Ir
tam tarprašytojiniam banketui buvo
mobilizuoti gėrimo resursai. Ne tik ri
boti Lietuvos „Rašytnamio“ gėrimai,
bet ir buvusios prezidentūros, o dabar
jau Aukščiausios Tarybos prezidiumo
vynai, konjakai ir ko tiktai siela trokš
ta.
Visa tai suvežė, paruošė.
Ir turėjo prasidėti pirmoji susovie
tintos Lietuvos literatūrinė puota. Su
sėsta prie gražiai papuoštų stalų. Nuo
taika buvo labai puiki. Nors kai kas iš
bolševikų į fantasmagorijų literatūrinį
gyvenimą įveltų žmonių kuždėjosi ir iš
kitų girdėjo, kad artėja baisi audra.
Tuo pačiu metu sovietai jau vykdė sa
vo budelišką politiką — nutautinti
Lietuvą. Jau ėjo didžiuliai lietuvių iš
vežimai į tolimąsias Sovietijos dalis.
Bet optimistai ir fatalistai puotavo,
kėlė tostus pagal visokius sovietiniusstalinistinius receptus.
Ir staiga sustaugė sirenos.
Oficialiai buvo skelbiama, kad so
vietai sudarė su Hitleriu nepuolimo su
tartį. Stalinas norėjo tuo nesugriauna
mai tikėti. Ėjo ešelonai su degalais vo
kiečių kariaunai. Buvo net uždrausta
per radiją dainuoti „Jeigu karas ry
toj“. Kremliuje vengė vokiečius erzin
ti ir provokuoti.
O vis dėlto — sirenos.
Visų mūsų atmintyje dar giliai įsi
spaudė užpultos ir subombarduotos
Lenkijos pagalbos šauksmai, beviltiš
kos kovos šauksmai.
Dar taip neseniai,dar nepriklausomos
Lietuvos laikais, Kaune šventė didžia
dvasišką Maskvos dovaną — Lietuvai
grąžintą Vilnių. Po kiek laiko paaiškė
jo, kad, anot žmonių, „Vilnius mūsų,
o mes — rusų“.. Po apgaulingo Vil
niaus grąžinimo prasidėjo ultimatu-

KARO VIETNAME ATGARSIAI
Saigono, dabar Ho-ši-Mino, miesto jau
nimui Saigono upėje stovinčiame laive
įrengta ledų kavinė, matomai, tapo mėgs
tama susitikimų vieta. Valgant ledus, iš
čia galima gėrėtis plačia upės panorama,
stebėti uosto promenada vaikščiojančias
įsimylėjėlių poreles ar pravažiuojančius
rikša vežimėlius, o kartais susidomėjusiu
ir klausiančiu žvilgsniu palydėti 'į uostą
atsitiktinai pakliuvusį kokį užsienietį. Ne
retai koks šmaikštaliežuvis, pamatęs vie
tinę merginą, vaikščiojančią su užsienie
čiu, erzindamas ją, tyčia paklausia: „Na,
kaip ten sekasi draugauti su rusu?“
Vienuolikai metų praėjus nuo ameri
kiečių pasitraukimo iš Pietų Vietnamo,
ten dabar dažniausiai lankosi svečiai iš
„broliškų“ socialistinių kraštų, tad ne
nuostabu, kad vietnamiečiai dabar visus
užsieniečius vadina rusais. Ir nors tie
nauji ateiviai šalies politikoje ir ekonomi
koje vaidina didelį vaidmenį, bet Pietų
Vietnamo gyventojų širdžių palenkti 'į sa
vo pusę iki šiol jiems dar nepavyko. Bet
užtenka tik anglų kalba ištarti žodį „va
karietis“, kai tave tuoj apspis vaikų bū
rys, o ir suaugusieji mielai užveda kalbą
apie praėjusius laikus; Vakarai — ypač
Amerika — dar tebeturi didelę potraukio
jėgą vietnamiečiams, o prisiminimai apie
įvykusį karą jau baigia nugrimzti už
marštin.
Su rusais, Rytų vokiečiais ar čekais,
atvykusiais „suteikti brolišką pagalbą,
statant socializmą Vietname", vietnamie
čiai mažai palaiko ryšių, minėti užsienie
čiai dažniausiai priversti tarpusavyje ben
drauti. Būna ir išimčių: viešbučio „Drau
gystė“ bare jaunas čekas, panašiai kaip tai
anksčiau sėkmingai praktikuodavo ameri
kiečių GI-sai, alkoholio ir lipšnių žodžių
pagalba bando prikalbinti gražią vietna
mietę — skirtumas tik tas, kad dialogas
dabar vyksta ne anglų, bet rusų kalba.
Žmonės nepyksta, kai jų miestą pava
dini Saigonu — ir nors nuo komunisti
nės valdžios įsigalėjimo Pietų Vietname
jau praėjo dešimt metų, bet Saigonas vis
dar išliko vakarietišku miestu. Saigono
gyventojai priešinasi priimti Šiaurės Viet
namo puritoniškų revoliucionierių jiems
brukamą socialistinį gyvenimo būdą. Jei
gu Hanojus primena apleistą prancūzų kolonijalinio viešpatavimo laikų miestą, tai
Saigonas dar ir šiandien tebėra judrus di
dmiestis. Skiriasi *ių abiejų miestų ir nak
tinis gyvenimas: jei Hanojuje po devynių
vakaro retai kada pamatysi kokį praeivį
gatvėje, tai Saigone šurmulys gatvėse ne
nutyla iki pusiaunakčio. Žinoma, naktinis
gyvenimas Saigone jau nebe tas, kai čia
dar tebebuvo amerikiečių kareiviai: ne
bėra barų ir masažo salonų virtinės, pros
titucija irgi viešai uždrausta.
Saigone, pramintame „dviračių mies
tu“, dešimtys tūkstančių dviratininkų be

veik kasdien miesto gatvėse sukelia judė
jimo kamšatis ir chaosą. Privačių auto
mobilių įsigyjimas Vietname yra gan su
varžytas, todėl Hanojaus gatvėse, paly
ginti, labai mažai lengvųjų automašinų, o
ir tos pačios beveik visos pagamintos Ta
rybų Sąjungoje. Tuo tarpu pietiniame
Vietname gatvėse dominuoja seni ameri
kiečių ir nauji japonų gamybos automo
biliai, jų skaičius irgi didesnis. Didžiausią
sunkumą privačių automašinų savinin
kams kelia kuro trūkumas — prie benzino
kolonėlių visada stovi žmonių eilės. Žino
ma, viską galima gauti juodojoje rinkoje,
bet ten kainos penkeriopai aukštesnės.
Juodoji rinka galbūt ne visai tinkamas žo
dis šiuo atveju, nes užsiiminėti perparda
vimu Vietname oficialiai nedraudžiama.
Taip vadinamoje „laisvojoje rinkoje“ gali
ma viską nusipirkti: nuo Tailande paga
mintų prancūziškų vasarinių marškinėlių
iki japoniškų televizorių ir foto ar video
kamerų. Suprantama, kainos svaiginan
čios, nes jas sąlygoja dolerio vertė, kuri
juodojoje rinkoje yra apie dešimt kartų
aukštesnė už oficialų kursą. Galima būtų
pasakyti: nors amerikiečiai jau seniai nebevaldo Vietname, bet jų doleris dar te
beviešpatauja čia. Valdžia Hanojuje, ti
kriausiai, pamatė, kad iš veržlių, tempe
ramentingų pietų vietnamiečių nekaip se
kasi padaryti gerus komunistus, todėl ir
nutarė kiek atleisti varžtus. Viršum pla
no pagamintus žemės ūkio produktus ko
lūkiečiams leidžiama parduoti privačiai,
taip pat nemažas skaičius užeigų, kavinių
ir net restoranų priklauso privatiems as
menims. Tai daroma ir kitais sumetimais:
planinis šalies ūkis privedė Vietnamą
prie katastrofinės ekonominės padėties.
Ne tik paprasti, bet ir aukštesnes vietas
užimantys vietnamiečiai nėra priešiškai
nusiteikę prieš amerikiečius ar aplamai
vakariečius, jie netgi norėtų užmegzti
glaudesnius ryšius su jais. Bet kol kas
padėtis tarp Vašingtono ir Hanojaus te
bėra įtempta. Tol, kol Vietnamo kariuo
menė tebėra Kambodžoje ir kol Tarybų
Sąjunga tebediktuoja šios šalies politiką,
amerikiečiai yra nepasirengę artimiau
bendradarbiauti su vietnamiečiais ir tik
įvykusio karo atgarsiai dar šiandien tebesieja šias abi tautas:
apie
2.400 amerikiečių kareivių yra dingę be
žinios Vietnamo džiunglėse. Jau kelintas
mėnuo, kai amerikiečių delegacijos Hano
juje veda pokalbius šia tema su Vietnamo
vyriausybe ir jau kelintas mėnuo, kai
amerikiečių ekspertai įvairiose Vietnamo
vietovėse, dažniausiai nesėkmingai, ieško
kareivių palaikų. Kaip pareiškė Vietnamo
užsienio reikalų ministro pavaduotojas
Hoang Bich Son, ieškoti dingusių ameri
kiečių kareivių dabar padeda ir trys pa
ieškos komandos iš Vietnamo.
Visgirdą

mai dėl įgulų įvedimo su cirkiniais
Stalino ir Molotovo pažadais išlaikyti
Lietuvą lietuvišką, kad ir tamprioje
sąjungoje su Sovietija.
Prasidėjo „liaudies seimo“ cirkas,
galutinio sovietinimo ceremonijos su
cirkinėmis kelionėmis į Kremliaus
„parlamentą“.
Bet tai buvo praeitis. O dabar mes
„Rašytnamyje“ švenčiame kartu su
svečiais iš Minsko, keliame tostus pa
gal sovietinius receptus, tai yra iškel
dami kiekvieno rašytojo būtus ir nebū
tus nuopelnus.
Staugia sirenos.
Baisu pagalvoti: tik ką linksmas sti
klų skambėjimas. Lygiagrečiai veža
mų gyvuliniuose vagonuose į tolimus
Sovietijos kraštus žmonių šauksmai. Ir
galbūt traukinių, vežančių į hitlerinę
Vokietiją benziną, signalai. Pragariška
simfonija...
Toji mūsų puota, sirenoms stau
giant, tapo juodoji puota. Visų veidai
išbalo ir kiekvienas.žiūrėdamas į kitus,
matė savo paties baimę ir neviltį...
Bet šitas momentas puotoje neužil
go išnyko. Pranešė, kad tai buvo tik
bandomasis aliarmas.
Literatai grįžo prie savo stiklų, prie
savo tostų.
Bet aš ne be reikalo pradėjau kalbė
ti apie fantastinį ir dramatinį vaizdą.
Vos kelioms dienoms praėjus, hitleri
ninkai užpuolė sovietų užgrobtą Lietu
vą. Vienas plėšikas vogė iš kito plėši
ko. Vieni budeliai puolė kitus bude
lius.
Man tai liko ypatingai dramatiška,
nes po kelių dienų aš pats paniškai bėgau iš hitlerininkų puolamo Kauno
per vokiečių bombarduojamų Minską.
Ir Minsko „literatūriniame restorane“
mane labai svetingai vaišino bielorusų
literatai, patys jau besiruošdami bėgti.
Ir mano pastabos apie juodąją puo
tą buvo pagilintos ir dar labiau sudra
matintos, kai jau būdamas Maskvoje
sutikau vieną kitą iš tų bielorusų ra
šytojų. Tarp jų neblogą poetą Janką
Kupalą, kuris „Maskvos“ viešbutyje
užsimušė, griūdamas girtas nuo vieš
bučio laiptų...
/. Kaplanas
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ANUOS LAIKUS PRISIMINUS
60 METŲ NUO PIRMOS MAŽOSIOS LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS
„ŠARŪNO" ĮSTEIGIMO

Mažosios, arba kaip prieš I-jį Pasauli
nį karą oficialiai buvo vadinama Prūsi
jos Lietuvos (Preussisch-Litauen), kultū
rinis gyvenimas šio šimtmečio pradžioj
buvo gana gyvas, palyginus su sportine
veikla. Bemaž kiekvienam bažnytkaimy,
net ir kai kuriose didesnėse gyvenvietėse
veikė lietuviški chorai, dramos būreliai.
Atsimenu, pavyzdžiui, Gvildžių, Vėveriškių ir kai kurių kitų aplinkinių kaimų
(netoli Klaipėdos) jaunimo choro ir dra
mos ratelius, pavadintus „Kalnu“ (pagal
Gvildžių kalną Dangės pakrantėj) buvo
suorganizavęs didelis lietuvių veikėjas,
kultūros puoselėtojas E. Borchertas. To
kių chorų, dramos ratelių repeticijos ir pa
sirodymai paprastai vykdavo kokio stam
besnio ūkininko, susipratusio lietuvinin
ko, seklyčioj arba karčemų — užvažiuo
jamų kiemų — namų salėse, nes kitokių,
kaip dabar, pavyzdžiui, kultūros namų ta
da provincijoj nebuvo. Krautuvių — už
važiuojamų ūkininkams kiemų su patal
pom pobūviams, šventėms būdavo kiek
viename miestelyje, ar prie pat turgavie
tės ar prie išvažiuojamų iš jų kelių, plen
tų. Tų parduotuvių savininkai daugiausia
buvo vokiečiai, moką ir lietuviškai. Buvo,
žinoma, ir išimčių. Taip Klaipėdoj prie
pat teatro, netoli turgaus, buvo Kuršaičio
prekybos namai (dabar jie ir jų užvažiuo
jamas kiemas naudojami teatro reika
lams).
Tad lietuvių kultūrinis gyvenimas Ma
žojoj Lietuvoje tuo metu, galima sakyti,
klestėjo. Kitaip sportinis. Tik porai metų
praėjus po Klaipėdos Krašto prisijungimo
prie Lietuvos, vieno tokių parduotuvių —
užvažiuojamų kiemų, prie svarbiausio ke
lio iš Klaipėdos į Dovilus ir Plikius (gale
Liepų gatvės, prie sankryžos su Maž. Lai-

ŠNIPAI
SUSTIPRĖJO SOV. SĄJUNGOS
ŠNIPINĖJIMO VEIKLA

PRISIMINĖ VLADĄ ŠAKALĮ

Vokietijos laikraštis DIE WELT (III.
12) korespondencijoje iš Los Angeles ap
rašė liet, disidento Vlado Šakalio 1980
metais pabėgimą iš Lietuvos. Sakoma,
kad jis buvo vienas iš 44 baltiečių pasi
rašiusių pagarsėjusį „Pabaltiečių pareiš
kimą“, kuriuo iš rusų buvo reikalaujama
pasitraukti iš Baltijos respublikų.
Straipsnyje aprašyta Vlado šakalio,
šiuo metu gyvenančio Kalifornijoje ir dir
bančio vienoje elektroninėje firmoje, pa
bėgimo iš Lietuvos istorija.

KALTINIMAS PANAIKINTAS

Gdansko tribunolas Lenkijoje panaiki
no dabar uždraustos lenkų laisvosios pro
fesinės sąjungos „Solidarumas“ lyderiui
Lech Walensai iškeltą kaltinimą už vals
tybės apšmeižimą. Prokuroras pažymėjo,
kad kaltintojus patenkino Walensos pa
reiškimas, jog jis nebuvo užsimojęs są
moningai valstybę apšmeižti. Walensa bu
vo patrauktas 'į teismą dėl to, kad buvo
viešai suabejojęs valdžios paskelbtais duo
menimis apie rinkėjų dalyvavimą Lenki
joje pravestuose administraciniuose rinki
muose. Apžvalgininkai iš pat pradžių
buvo įsitikinę, kad tribunolas susilaikys
nuo Walensos nuteisimo, atsižvelgdamas į
apkaltintojo populiarumą tiek Lenkijoje,
tiek ir užsienyje. Be to, apžvalgininkų
nuomone, Walensos nuteisimas būtų nei
giamai atsiliepęs į Lenkijos santykius su
V akarais.

ŽUDO GYVENTOJUS

Iš diplomatinių šaltinių patiriama, kad
sovietų karo aviacijos lėktuvai Afganis
tane pakartotinai bombardavo kelis kai
mus netoli nuo Herat miesto, krašto va
karuose. Bombardavimo metu žuvo dau
giau negu du šimtai civilių gyventojų.
Puolimas prieš gyvenvietes, kaip papras
tai, buvo įvykdytas atsakant į afganų lais
vės kovotojų veiksmus prieš Harat mieste
esančias Raudonosios armijos ‘įgulas. Nuo
pat Afganistano okupacijos pradžios Rau
donoji armija vykdo teroro veiksmus
prieš civilius gyventojus tuose rajonuose,
kuriuose pasireiškia laisvės kovotojai,
tuo būdu siekdama atgrasinti žmones nuo
paramos teikimo rezistentams.
Užsienio spauda pranešė, kad kovo
mėn. grupė afganų laisvės kovotojų, apsi
rengusių policininkų uniformomis, vieno
je vietovėje netoli nuo sostinės Kabulo
paėmė į nelaisvę apie trisdešimt sovietų
Raudonosios armijos karių — parašiuti
ninkų.

Interlaken, Šveicarija

„Šveicarų kriminalistikos darbuotojų
grupė" (Groupe Suisse de Traival de
Criminologie, CH-Zuerich), neseniai 'įvy
kusiame suvažiavime Interlakeno kuror
te, pasidalijo mintimis apie politinius nu
sikaltimus su vokiškai kalbančių kaimy
ninių tautų politinės kriminalistikos ži
novais. Tos konferencijos dalyviai įsitiki
no, kad nuo 1980 m. iki šiol „Ostblocko“
špionažinė veikla savo apimtimi padvigubėjusi. Ypač naujų išradimų technologi
jos — kompiuterių — srityje pastebimas
didelis susidomėjimas. Tai reiškia, kad antišpionažinė taktika dabar turi būti kei
čiama. Mata Hari ir Richard Sorge (I-mojo ir II-jo pasaulinių karų „tipiški šni
pai“) priklauso praeičiai ir nieko bendro
nebeturi su dabartinio amžiaus „naujos
rūšies“ šnipų veikla.
Norint sučiupti šnipus, reikia žinoti
kur, kas, kokiai valdžiai, kodėl ir kieno
vardu šnipinėja. Iš Šveicarijoje tarp
1980-1983 m. atidengtų 238 špionažinių at
vejų, trys ketvirtadaliai priklausė krašto
ūkio, karinės savisaugos ir socialinės gy
ventojų padėties žvalgymui. Kitas ketvir
tadalis vykdė naujausių elektronikos iš
radimų tranzitą iš Šveicarijos rytų link.
Taip pat įdomu žinoti, kad vietoj Sov. Są
jungos kilmės šnipų kapitalistinėse valsty
bėse, šiandien „darbuojasi“ paruošti šni
pai prisidengę „paprastų žmonelių kaukė
mis“ iš DDR, ČSSR, Vengrijos, Lenkijos ir
kitų Varšuvos paktui priklausančių vals
tybių. Iš pagautų šnipų tik kas 5-tas yra
Sov. Sąjungos pilietis.
Dažnai „Ostblocko“ saugumo organai iš
anksto paruošia šnipinėjimui asmenis, no
rinčius oficialiai persikelti gyventi į va
karus. Emigrantai su mirusių dokumen
tais, pabėgėlių giminės ir net iš DDR ka
lėjimų už pinigus paleisti kaliniai verčia
mi dirbti ardomąjį darbą. Be to, pasku
tiniais metais vakaruose bedarbių tarpe
atsidarė svetimai žvalgybai nauja rinka.
„Meškerės" užmetamos ten, kur aukštes
nių mokyklų ir universitetų absolventai
laikraščiuose — dažniausiai veltui — ieš
ko savo kvalifikacijai atitinkamą darbą.
Kodėl šnipinėjimas savo svarbos nepra
randa? Dėl to, kad iš 'įvairiausių institutų
surinktos, pavogtos tyrinėjimų išdavos
atsieina žymiai pigiau, negu licencijos
pirkimas arba eilę metų trunkantis, daug
pinigų kainuojantis tyrinėjimo darbas.
Pavyzdys: mažutė Šveicarija kasmet pa
gamina 500,000 t šokoladinių produktų.
Todėl nenuostabu, kad Sov. Sąjunga mė
gino nelegaliai „įsigyti“ gero šokolado
gamybos paslaptį.
E.Ž.

vų skersgatviu) savininko lietuvininko
Saugos salėje ir įvyko pirmos Mažosios
Lietuvos sporto draugijos „Šarūnas" stei
giamasis susirinkimas. Nedaug tebuvo tų
steigėjų. Be minėto didelio sporto entu
ziasto Saugos, bei Lekšo, Trumpjono, mo
kytojų brolių Endriaus ir Vilniaus Bajo
ru bei kitų, tame susirinkime dalyvavome
ir mes keli, tada dar tik dviejų klasių
lietuvių gimnazijos mokiniai (kiek prisi
menu, klasės draugai Seigys, šudnagys,
Kikutis, Meižys, Žiobrys ir kt.). Pradžioj
užteko -Žmonių, sudaryti dviem — senjo
ru ir junjorų — futbolo komandom. Tre
niruotės vyko ir rungtynės buvo žaidžia
mos tada vienintelėj Klaipėdos taip va
dinamoj Jaunimo Žaidimo Aikštėj už gele
žinkelio bėgių, vedančių ‘į Kretingą, kai
rėj pusėj Palangos plento. „Sporto aikš
tynas“ — paprasta pieva, kuri vienoj pu
sėj rėmėsi į geležinkelio bėgius, kitoj į
plentą, atskirta iš trečios pusės nuo karei
vinių teritorijos medžių eile, o nuo Nau
jasodžio (dabar vadinamo Mažojo kaime
lio) grioviu. Tetilpo tame „stadione" vie
na futbolo ir viena lauko riedulio aikštės.
Jokių pakilimų, juo labiau sėdimų vietų
žiūrovams, nebuvo; persirengimui aikštės
pakrašty stovėjo mažas medinis pastatė
lis, nusiprausimui gaisrininkams skirtas
vandens čiaupas. Toj aikštėj treniruodavomės, ten vykdavo ir rungtynės. Mūsų
„priešai", žinoma, tebuvo vietos vokiečių
komandos („Spielvereiningung“, „Freya“
ir kitos), vėliau ir žydų „Barkochba“. Po
sėdžiams, pasitarimams pradžioj rinkda
vomės pas Saugą, vėliau „Ryto" viešbučio
salėj, Turgaus gatvėj.
Neilgai gyvavo „Šarūnas“. Berods, už
metų kitų iš vietos kariuomenės įgulos
(tada dar 7 pėst., kunigaikščio Butegeidžio vardo pulko) ir minėto pirmo Mažo
sios Lietuvos sporto klubo „Šarūnas“
sportininkų,buvo sudaryta jungtinė „Klai
pėdos įgulos ir lietuvių sporto sąjunga“,
sutrumpintai pavadinta „K.S.S.“. Klaipė
dos lietuvių sportinė veikla iš karto susti
prėjo, padidėjo sportuojančio jaunimo
gretos, išaugo jų meistriškumas, pasieki
mai. Buvo steigiamos ir naujos sporto
sekcijos, žaidžiama jau buvo kareivinių
kiemo geroj, žvyruotoj aikštėj. Dar vėliau
direktorijos pirmininkas Endrius Borcher
tas Klaipėdos sportininkams perdavė gra
žų, jaukų, modernišką miško pakrašty
įruoštą stadioną, kuris ir dabar tebeveikia
„Žalgirio“ pavadinimu. Jau nebeužteko
vienos lietuviškos sporto draugijos. Mėsos
kombinato „Maistas" („Lietuvos Ekspor
tas") direktoriaus Grudzinsko iniciatyva
buvo 'įkurta kita lietuviška sporto draugi
ja „švyturys“, buriavimo mėgėjų „Klai
pėdos Jachtklubas“ ir kitos.
Lietuviškų sportinių terminų tada, su
prantama, dar nebuvo. Buvo vartojami
angliški. Taip, pavyzdžiui, futbolo koman
dų vartininkas buvo vadinamas „golkyperis“, saugai — „bekais“, puolėjai — „forvardais“, kamuolys išeidavo ne į užribį, o
į „autą“; teisėjas skirdavo ne kampinį, o
„kornerį“ ir t.t.
Dabar Klaipėdos Krašto sportinis gyve
nimas, aišku, labiau išsiplėtė, pagausėjo
draugijų, sporto šakų, komandų ir dalyvių
skaičius, bet iš esmės pasikeitė sporto už
daviniai, tikslai, siekiai, o tuom ir prie
monės. Gaila.
Klaipėdiškis

PLAUČIAMS
Vienam Amerikos milijonieriui din
go jo mylimas šunelis. Tuoj suredaga
vo skelbimą ir pasiuntė vietos laikraš
čiui: „50.000 dolerių už suradimą!“.
Kitą rytą milijonierius žiūri į lai
kraštį — skelbimo nėra!
Skambina į redakciją — niekas ne
atsako. Baisiai supykęs, sėda į savo
kadiliaką ir važiuoja į redakciją.
Įeina į redakciją — tuščia! Pagaliau
susiranda sargą.
— Kur jie visi?! Kur dingo? —
pyksta milijonierius.
— Jau vakar jie visi išlėkė šuns
ieškoti, — mandagiai atsakė sargas.
Sena pana guodžiasi:
— Kam man tekėti?! Turiu šunį,
kuris man po kojų maišosi; turiu kati
ną, kurs kas trečią dieną iš ryto namo
pareina; turiu beždžionę, kuri rūko ir
moka spjaudytis; turiu ir papūgą, kuri
kalba ir puikiai keikiasi...
Amerikiečių laikraštyje buvo iš
spausdintas šitoks skelbimas: „Atsiųs
kit vieną dolerį — gausit patarimą
kaip sulaukti šimto metų!“.
Atsirado, žinoma, daug smalsuolių.
Ir už dolerį visi gavo tokį atsakymą:
„Nesirk ir nemirk — gyvensi, kiek no
rėsi“.
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Kronika
Derby

KAS—KADA —KUR
XXXHI Europos Lietuviškųjų Studijų
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I.
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.
Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai.
pamaldos, paskui bendri pietūs.
Sekantis susirinkimas — balandžio 13 d.
DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir
LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-20 d., Lietuvių Namuose Londone.
Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue
tt enfeld).
Margučių vakaronė — balandžio 12 d.,
6 vai. vak., Parapijos svetainėje. Rengia
Londono Šv. Onos Moterų Draugija.
Tautouailės paroda Derbyje — birželio
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.
Išvyka Lietuvių Sodybon —■ gegužės 25
d., sekmadienį. Rengia Londono Liet, pa
rapija. Lietuvių sąskrydyje Sodyboje pir
mą kartą dalyvaus vysk. P. Baltakis,
OFM.
Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.
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.

DBLS CENTRINIO IŽDO APYSKAITA
(už 1984-85 metus)
Pajamos
Balansas atkeltas iš pr. metų
LNB Parama
Solidarumo mokestis
Aukos Lit. Katedrai
Aukos vasario 16 gimnazijai
Už parduotas plokšteles
Kitos pajamos

559.20
4032.00
149.00
460.00
155.00
589.16
307.10

Iš viso: £6251.46

Išlaidos
Pirktos akcijos
Parama jaunimui
Koncertai
Parama skautams
Auka jaunimo kongresui '
Nario mokesčiai
Kalėdų eglutė
Revizoriai
Piikta knygų
Vasario 16 gimnazijai
Lit; Katedrai
Kelionių išlaidos
Kitos išlaidos

36.00
340.00
1093.72
413.00
100.00
445.00
125.00
143.75
355.00
150.00
456.62
1106.80
564.63

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Balandžio 5 d., 18 vai., Ukrainiečių klu
bo patalpose, 27 Charnwood St., Derby,
DBLS skyrius šaukia
Metinį visuotinį narių susirinkimą.
Bus renkama skyriaus valdyba ir atsto
vas į DBLS atstovų suvažiavimą Londone.
Visus narius ir besidominčius sky
riaus veikla tautiečius, kviečiame kuo
gausiau dalyvauti. Laukiam visų!
Skyriaus valdyba

MIRĖ S. JONKAITIS
Stasys Jonikaitis, sulaukęs 80 metų am
žiaus, po ilgos ligos mirė Čikagoje ir kovo
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“ 22 d. palaidotas lietuvių tautinėse kapinė
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks se.
Jis kurį laiką gyveno Anglijoj — Notbalandžio 5 d., 6 vai. vak., Manchesterio
tinghame.
lietuvių klube, 121 Middleton St. Man
chester.
Darbotvarkėje — tautodailės paroda
Derbyje ir šių metų Draugijos veiklos
planai. Maloniai prašome visus lietuvius
filatelistus ir jiems prijaučiančius šiame
susirinkime dalyvauti.

Manchesteris

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo 15 d. įvyko metinis DBLS Boltono skyriaus susirinkimas. Skyriaus pirmi
ninkas trumpai apibrėžė praeitų metų
skyriaus veiklą. Paaiškėjo, kad skyrius
buvo labai darbštus — be penkių eilinių
susirinkimų, buvo padaryta ekskursija į
Manchesterio lietuvių klubą, dalyvauta
lietuvių dienoj Bradforde, surengti Kalė
dų ir Velykų pobūviai ir vaišės Bradfordo lietuviams, suorganizuoti šokiai ir ak
tyviai dalyvauta Baltijos Tautų Komiteto
surengtame išvežtųjų minėjime ir neseniai
įvykusiuose šokiuose-karnavale.
Kasininko H. Šiliaus pranešimas apie
skyriaus kasos stovį paliko gerą įspūdį.
Skyriaus valdyba ateinantiems me
tams vienbalsiai išrinkta ta pati: pirmi
ninkas — H.A. Vaines, sekretorius — S.
Keturakienė, kasininkas — H. Silius. Į re
vizijos komisiją buvo išrinktos O. Eidukienė ir M. Pauliukonienė. Skyrių atsto
vauti DBLS metiniame suvažiavime bu
vo išrinktas H.A. Vaines. Buvo nutarta iš
skyriaus kasos paremti Tautos Fondą ir
skautus.
Oficialiai daliai pasibaigus, buvo pasi
dalinta vietinėmis naujienomis, pasijuok
ta ir gražiai pasivaišinta. Linkime šiam
mažam Boltono lietuvių būreliui sėkmės
ateities veikloje!

Leigh
LEIGH SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 15 d. įvyko DBLS Leigh skyriaus
Iš viso: £5329.52 metinis susirinkimas.
Susirinkimą atidarė pirmininkas A.
Gramauskas.
Į prezidiumą buvo pakvies
Likutis keliamas į sek. m. — £921.94.
ti
A.
Bruzgys
pirmininkauti, V. Miškinis
DBLS turi 7505 akcijas.
Rezervai iš palikimų sumoje £11718.00 — sekretoriauti.
Tylos minute buvo pagerbti mirusieji.
investuoti LNB-vėje.
Pranešimą apie 1985 m. skyriaus veiklą
B. Butrimas
padarė pirm. G. Gramauskas. Atskirus
Iždininkas
pranešimus davė sekretorius, kasininkas
ir revizijos komisijos narys.
Valdyba pasiliko ta pati: pirm. — A.
Gramauskas, vicepirm. — A. Gudelis,
LONDONO I SKYRIAUS
sekr. — J. Blažys, kasn. — M. AuškalnieSUSIRINKIMAS
nė, rev. kom. — B. Alekna ir J. ArbačiausDBLS Londono Pirmojo skyriaus meti kas.
Buvo pravesta rinkliava Tautos Fon
nis susirinkimas įvyks balandžio mėn. 11
d. penktadienį, 6.30 v.v., parapijos svetai dui. Surinkta 23 sv.
Susirinkimą uždarė A. Bruzgys.
nėje.
Darbotvarkėje numatyta:
1. Skyriaus veikla 1986 m.;
PAIEŠKOJIMAS
2. Skyriaus prisidėjimas prie parengi
mų, kurie numatyti 1986 ir 1987 m. Lon
Paieškomas MARTINAS HOFMANAS
done;
(Martin Hofman) nuo 1948 metų gyvenęs
3. Valdybos rinkimai;
Northamptone. Jis pats ar turintieji apie
4. Atstovo rinkimas į Metinį Didžiosios jį žinių, prašomi susisiekti su Mrs. An
Britanijos Lietuvių Sąjungos suvažiavimą. nette Sartori, Tel. Portsmouth 0705Z.J.
695033.

Londonas

MIRĖ JADVYGA TALKAČIAUSKIENĖ
Kovo mėn. 2 d. Birch Hill ligoninėje
mirė Jadvyga Talkačiauskienė. Ji buvo
gimusi 1908 m. gegužės mėn. 18 d. Bucvidonių km., Trakų apskr., lenkų okupuo
tame Vilniaus krašte.
1943 m. vokiečių buvo išvežta į Vokie
tiją darbams, kur sunkiai dirbo ginklų
pramonėje iki karo pabaigos.
1947 m. atvažiavo į Angliją ir dirbo
namų ruošoje. Vėliau atsikėlė 'į Rochdale
ir visą laiką, kol išėjo į pensiją, dirbo
tekstilės pramonėje.
A.a. Jadvyga Talkačiauskienė buvo su
sipratusi lietuvė, priklausė DBLS Roch
dale skyriui ir Manchesterio Moterų Ra
teliui „Rūta“. Nors buvo savamokslė, nes
kaip ji dažnai sakydavo, kad gyvendama
Anglijoje išmoko skaityti ir rašyti, bet
mėgo skaityti lietuvišką spaudą ir dažnai
ją paremdavo aukomis. Buvo dosni Tau
tos Fondui ir kitoms lietuviškoms orga
nizacijoms.
Palaidota kovo mėn. 11 d. Mostono R.
K. kapinėse prie bendro lietuvių pamin
klo. Laidotuvių apeigas atliko kan. V.
Kamaitis. Kadangi diena pasitaikė graži,
tai į amžino poilsio vietą palydėti susi
rinko ne tik iš Rochdale, bet ir iš Man
chesterio apylinkės nemaža lietuvių.
Po laidotuvių visi buvo pakviesti į M.
L. Soc. klubą, kur buvo pavaišinti B. Ba
rauskienės paruošta kavute.
Visais laidojimo reikalais rūpinosi E.
Sasnauskienė.
Ilsėkis ramybėje.
S. Sasnauskas

L.S.S. sesės ir broliai skautai,

Europos Rajono vadovų vardu
kviečiu jus balandžio mėn. 12-13 d.,
šeštadienį ir sekmadienį, į Mancheste
rio lietuvių klubą, 121, Middleton Rd.,
Šv. Jurgio iškilmingam suvažiavimui.
Pasiimti miegmaišius, tvarkingas uni
formas ir tualetinius reikmenis.
Programoje; 12 d., šeštadienį, 1 vai.
pietūs (nevėluoti). 5 vai. p.p. Iškilmin
ga Sueiga —- Laužas. Vyks parodėlė,
bazaras ir loterija. 8 vai. — vakarie
nė. Po vakarienės pasilinksminimas —
šokiai.
13-tą dieną, sekmadienį po pusry
čių pokalbis ir 11.30 vai. Iškilmingos
pamaldos. Pietūs ir namo!
Gerbiamą visuomenę ir visus skautybės rėmėjus kviečiame šeštadienį, 5
vai., į klubą pabendrauti su skautais.
Jų laukiame iš Škotijos, Londono ir
kitur. Nepamirškime ir sekmadienio
Iškilmingų pamaldų 11.30. Lauksime
visų!
v..y. Janina Traškienė
L.S.S. Seserijos Europos
rajono vadeivė
AUKOS STOVYKLAI
Su gražiais sveikinimais ir linkėjimais,
ateinančiai skautų stovyklai paremti 15
sv. atsiuntė pensininkai J.V. Sližiai.
Sveikindami skautus ir jų vadovus, B.
ir K. Valteriai 10 sv. parėmė „Budėkime“
žurnalą ir paaukojo stovyklai 10 sv.
Mieliems mūsų skautiškos idėjos rėmė
jams tariame nuoširdų skautišką AČIŪ!
Skautų vadija

PAMALDOS
Bradforde — balandžio 6 d., 12.30 vai.
Nottinghamc — balandžio 6 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
Eccles — balandžio mėn. lietuviškų pa
maldų nebus.
Manchesteryje — Lietuvių Klube ba
landžio 13 d., 11.30 vai., Skautų susibūri
mo proga.
Leedse — balandžio 20 d., 13 vai.
Manchesteryje — balandžio 27 d., 12.30
vai.
Rožinis
Rožinis — balandžio 5 d., 5 vai. p.p.
prie švč. Sakramento, 24-26 Meriadale
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta
pasiekiama iš miesto centro autobusais
Nr. 513 ar 514, važiuoti iki Eye Infirmary.
Šį kartą melsimės už Lietuvos išeivius,
kurie savo darbais bei veikimu kovoja už
Lietuvos laisvę.
N. Narbutienė

VASARIO 16 GIMNAZIJA
LAISVALAIKIS
Praeitais metais laisvalaikio kambarių
nebuvo, nes po gaisro turėjome susispaus
ti ir visi kambariai buvo užimti. Nebuvo
salės, kurioje anksčiau vyko choro ir
tautinių šokių repeticijos, buvo pastatytas
stalo tenisas ir šeštadieniais vyko linksmavakariai. Nebuvo taip pat bendro lais
valaikio kambario berniukams ir mergai
tėms ir biliardo kambario. Buvusioje
kun. J. Dėdino dirbtuvėje įrengtos klasės,
ir taip pat nebeliko erdvaus muzikos
kambario. Ant buvusios tinklinio aikštės
atsirado naujas klasių pastatas.
Tačiau laisvalaikio užsiėmimų nereikėjo
atsisakyti. Choro ir tautinių šokių repeti
cijos bei šeštadienio linksmavakariai vy
ko valgykloje. Muzikos kambarys, kad ir
labai ankštas, įrengtas pilies priestate,
kun. Dėdino dirbtuvė, kurioje mokiniai
taiso dviračius ir stato įvairius modelius,
perkelta į tvartą, biliardo stalas atsirado
berniukų televizijos kambaryje, stalo te
nisas — koridoriuje ir klasių pastato ko
ridoriuje įrengtas „salonėlis“ vietoj lais
valaikio kambario berniukams ir mergai
tėms. Taip pat įrengta provizorinė tink
linio aikštė.
Tokiu būdu užsiėmimo galimybės lais
valaikio metu ne per daug sumažėjo.
Be to, buvo likusios krepšinio ir futbo
lo aikštės. Praeitą žiemą labai ilgai buvo
užšalęs tvenkinys parke, ir mokiniai be
veik du mėnesius turėjo galimybės ant jo
čiuožti. Dideliame parke (5 ha) ir šiaip
yra visokių galimybių žaisti.
Kai tvenkinys dar nebuvo užšalęs, mo
kiniai buvo vežami į čiuožyklą. Vasaros
metu mokiniai galėjo dviračiu važiuoti 'į
Hemsbacho maudyklą (3 km nuo gimna
zijos). Kai kurie mokiniai kaime žaidė
stalo tenisą arba futbolą komandoje.
Taip pat mokiniai galėjo naudotis bi
blioteka ir skaitykla ir taip pat skolintis
knygas iš miesto bibliotekos.
Veikė skautai, vadovaujami Meilės
Mickienės, ir ateitininkai, globojami Ma
rijos Dambriūnaitės-Šmitienės. Kun. Fr.
Skėrys, ev. jaunimo ratelio vardu suruo
šė visai gimnazijai puikią ekskursiją.
Australijos mokinių iniciatyva įkurta
„Arbūzo kultūros ir visuomeninė draugi
ja“ su tikslu paįvairinti mokinių laisva
laikį įvairiais koncertais ir šiaip rengi
niais.
Norintys pas Arvydą Paltiną galėjo im
ti akordeono arba planinio pamokas.
Taigi kiekvienas mokinys galėjo savo
laisvalaikį labai 'įvairiai, prasmingai ir
įdomiai praleisti. Daugelis mokinių šias
galimybes pilnai išnaudojo. Bet buvo ir
tokių, kurių niekas nedomino ir kuriuos
iš viso niekuo nebuvo galima sudominti.
25 METŲ SUKAKTIS

Adelaidėje, Australijoje, veikiantis Lie
tuvių Katalikų Centras atžymėjo savo
veiklos sidabrinę — 25-erių metų sukaktį.
Centras nuo pat savo įsisteigimo pasireiš
kia ne tik religine, bet taip pat tautiniaikultūrine veikla. Jame yra 'įrengta graži,
lietuvių liaudies meno motyvais 'išpuošta
šv. Kazimiero vardo koplyčia.
Adelaidės lietuvių katalikų centrą si
dabrinio jubiliejaus proga aplankė vietos
arkivyskupas Gleeson.
LENKŲ MENO PARODA
AUSTRIJOJE

Austrijos mieste Schallaburg, esan
čiame tarp Linzo ir Vienos, šiais metais
vyks Jogailos dinastijos laikų (13861572) meno paroda. Ji bus atidaryta ge
gužės 8 dieną ir veiks iki lapkričio 2 die
nos.
Tarptautinių parodų serijoje Austrijoje
turistai galės pamatyti iš Lenkijos atvež
tus viduramžių meno pavyzdžius: paveiks
lus, skulptūrą, audinius, ginklus ir nu
mizmatiką. Eksponatai bus atvežti iš žy
miausių Lenkijos muziejų bei bažnyčių.
Iš Vavelio pilies, Krokuvoje, bus atvež
tas labai vertingas (1560 m.) gobelenas,
kuriame išausti tuolaikiniai valstybės her
bai: Lenkijos Erelis ir Lietuvos Vytis. To
gobeleno spalvota nuotrauka atspausdinta
reklaminiame lapelyje.
Parodos metu yra numatyti simpoziu
mai bei paskaitos. Turistų patogumui bus
atidaryta pilies svetainė. Įėjimas į parodą
— 30 šilingų, grupėms studentams bei pen
sininkams — nuolaida.

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris prižiūrėti 4 mėn.
kūdikį nuo 1 iki 7 v.v. kasdien. Vaka
rais ir savaitgaliais pagal atskirą susi
tarimą. Arti So. Kensington stoties.
Siųsti pageidavimus — J. Oniūnas, 35
Sydney Street, London SW3.

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA PO GAISRO
Praeitais metais įvykęs gaisras pakir
to mūsų bibliotekos pamatus, sunaikinda
mas didesniąją dalį lietuviškų knygų. Jei
kitus gaisro nuostolius buvo galima ati
taisyti, tegu ir stambiomis pinigų sumo
mis, bibliotekos atstatymui pinigai mažai
tegalėjo padėti. Todėl gimnazija kreipėsi
'į pasaulio lietuvius, prašydama aukoti
lietuvišką literatūrą. Su dideliu džiaugs
mu pamatėme, kad jokios aukos vienin
telei lietuvių gimnazijai laisvame pasau
lyje lietuviai neatsisako. Brangus turtas—
knygos — ėmė plaukti į gimnaziją iš įvai
riausių pasaulio kraštų: iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Didžiosios Britanijos,
Kanados, Šveicarijos, Italijos, Vak. Vo
kietijos ir net iš tolimos Australijos. Au
kojo organizacijos, leidyklos, pavieniai as
menys, autoriai. Ypatingą padėką reiškia
me p. K. Milkovaičiui, kuris organizavo
Amerikos lietuvių suaukotų knygų per
siuntimą. Turime paminėti ir Kanados bei
Australijos Lietuvių Namus, atsiuntusius
daug siuntinių vertingos literatūros, taip
pat ir šv. Kazimiero Seserų Kongregaci
jai Čikagoje, kuri paaukojo 300 knygų.
Neįmanoma suminėti visų, kurie aukojo
gimnazijos bibliotekai. Jų buvo labai
daug. Nevienas paaukojo savo laisvalaikio
skaitymo džiaugsmą, atiduodamas mums
visą savo asmeninę biblioteką. Visiems
aukotojams esame nuoširdžiai dėkingi ir
pasižadame, jog mokėsime jų auką ver
tinti.
(Gimnazijos metraštis, 1985)

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Balandžio 12 d. Romoje įvyks Jūratės
Barasaitės ir Sauliaus Kubiliaus vedybos.
Jūratė yra plačiai pasireiškusi Lietu
viškųjų Studijų organizavime ir kitoje
lietuviškoje veikloje.

PAŠALL WE
— D. Britanijos princo Andriaus ir
p-lės S. Ferguson vedybos įvyks liepos 23
d. Spėjama, kad ta diena bus paskelbta
vieša švente.
— Rytų Europoje prasidėjo gripo epi
demija. Vengrijoje susirgo daugiau kaip
milijonas žmonių. Budapešto radijas pra
nešė, kad mažiausiai 70 mirė.
— Gorbačiovas pareiškė, kad sovietai
atitrauks visus savo karo laivus iš Vidur
žemio jūros, jei tą patį padarys amerikie
čiai.
— Libijos gyventojų skaičius siekia be
veik tris su puse milijono. Parduodama
naftą, Libija prisipirko tiek ginklų, kad
net negalėtų jų visų panaudoti, nes trūks
ta prityrusių lakūnų ir kitokių specialis
tų. Libija turi triskart daugiau tankų ne
gu visa britų armija V. Vokietijoje, be
veik tiek pat karo lėktuvų kiek britai,
daugiau karo laivų už Izraelį. Didelė da
lis to arsenalo sukrauta sandėliuose. Sa
vo karo aviacijai samdo siriečius, pakis
taniečius, šiaurės korėjiečius ir palesti
niečius lakūnus. 2000 sovietų patarėjų pa
deda aptarnauti raketų bazes. Libija nu
sipirko penkiasdešimt sovietų modernių
jų Mig-25 karo lėktuvių, bet amerikiečių
lėktuvnešių lėktuvai F-14 laikomi prana
šesniais.
Praėjusią savaitę apšaudę amerikiečių
lėktuvus, libiečiai smarkiai nukentėjo:
neteko 4 jūros sargybos laivų ir jų raketų
bazė Sidroje buvo bombarduota.
— JAV teisingumo ministras E. Meese,
lankydamas Pakistane afganų pabėgėlių
stovyklas, pareiškė, kad Amerika neleis
sovietams praplėsti savo imperiją ir pra
ryti Afganistaną. Penki milijonai afganų
nuo 1979 m. gruodžio mėnesio paliko sa
vo kraštą. Ministras prisiminė ir Afganis
tane nužudytą amerikietį dr. Charles
Burtoną, kuris nuvyko ten sužinoti apie
savanorių vakariečių gydytojų darbą Af
ganistane.
— Paskutiniais duomenimis Tokijui
yra 11.903.900 gyventojų.
— D. Britanijoje iškasta romėnų akme
ninė lentelė, kuri liudija, kad Gloucesterio
romėnų tvirtovė buvo pastatyta dvide
šimtojo legiono 87 metais. Iki šiol nebuvo
žinoma, kad tas legionas buvo atvykęs į
Gloucesterį.
— Praėjusiais metais D. Britanija bu
vo didžiausias šampano importeris pasau
lyje. Iš viso importavo daugiau kaip 15
milijonų butelių. JAV-jos liko antroje vie
toje.
Šampano pareikalavimas pasiekė re
kordinį butelių skaičių — apie 196 mil.
Šiais metais, manoma, kainos pakils bent
10 procentų, nes praėjusiais metais buvo
blogas vynuogių derlius.
— Daugiau kaip tūkstantis svetimšalių
studentų D. Britanijoje kasmet atsiduria
finansiniuose sunkumuose dėl jų kraštuo
se įvykstančių įvairių politinių neramu
mų.

