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JUBILIEJAUS IŠVAKARĖSE

YRA KUO PASIDŽIAUGTI
Iš Vatikano atėjo žinia, kad du Lietuvos
vyskupai skiriami atsakingoms pareigoms.
Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladke
vičius dabar priklauso Sakramentų kon
gregacijai, o Telšių vyskupas Antanas
Vaičius — Dvasininkijos kongregacijai.
Nuo šiol jie turės dalyvauti kongregacijų
darbe, visų pirma, kongregacijos pilnaties
posėdžiuose. Tai reiškia, kad jie turės
nuolatinį ryšį su Vatikanu ir galės daž
niau jame lankytis. Visi gerai žino, kad
Lietuvos vyskupai iki šiol tokios laisvės
neturėjo, tik retai galėjo pasirodyti Ro
moje. Paprastai režimas šį judėjimą
griežtai riboja. Todėl reikia manyti, kad
šie paskyrimai padaryti su Maskvos ži
nia. Jei Kaišiadorių ir Telšių vyskupai
buvo paskirti nuolatiniais Vatikano kon
gregacijų nariais, tai matyt turima sti
prių vilčių, jog Maskva nekliudys jiems
tas pareigas eiti, nes kitaip juk būtų
bergždžias reikalas.
Pastaruoju metu Vakarų spaudoje bu
vo nemažai rašoma apie naujai besimezgančius Vatikano ir Maskvos santykius,
nors tai buvo daugiausia tik spėliojimai,
pasigavus vieno ar kito fakto. Daugeliui
stebėtojų atrodė reikšmingas pernai įvy
kęs tuometinio tarybinio užsienio reikalų
ministro Gromykos apsilankymas pas po
piežių Joną Paulių II. Pagyvėję Vatikano
santykiai su Maskvos patriarchatu yra
ženklas, jog kažkas juda. Gali būti, jog
dabartinis dviejų Lietuvos vyskupų pa
skyrimas vienaip ar kitaip atspindi šitą
judėjimą.

Nėra abejonės, kad paskyrimas reiškia
tiek popiežiaus dėmesį Lietuvos Bažny
čiai, tiek asmenišką Vyskupų Sladkevi
čiaus ir Vaičiaus įvertinimą. Popiežius Jo
nas Paulius II nuo pat savo pontifikato
pradžios labai aiškiai pabrėžė, kad Lietu
vos Bažnyčios reikalai jam labai arti šir
dies. Ir iki šiol įvairiais būdais tai paro
dė.
Kaišiadorių ir Telšių vyskupų pakvie
timas dalyvauti kongregacijų darbe rodo
ypatingą popiežiaus pasitikėjimą abiejų
Lietuvos ganytojų sugebėjimu šalia savo
tiesioginių pareigų rūpintis visos Bažny
čios reikalais jiems patikėtose srityse. Tai
jų išaukštinimas ir drauge visos Lietu
vos Bažnyčios įvertinimas, kuris sietinas
su dviem istorinėm sukaktim. Artėjanti
oficialaus Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis ateinančiais metais pamažu jau
smelkiasi 'į mūsų draugų, priešų ir pasau
lio sąmonę ir bus neabejotinai įspūdingai
paminėta.
Kažkodėl šiemet, tos didžiosios sukak-,
ties išvakarėse, liko beveik nepastebėta
kita labai reikšminga sukaktis — 60 me
tų nuo Lietuvos bažnytinės provincijos
įsteigimo. Tai svarbus aspektas, kurį bū
tina prisiminti rengiantis didžiajam jubi
liejui.

Bažnytinės provincijos sukūrimas liu
dija vienos jauniausių Bažnyčios dukterų
dvasinį subrendimą, šioje reikia vertinti
ir naująjį paskyrimą. Negalima užmiršti,
kokių didelių nuopelnų Lietuvos bažnyti
nės provincijos steigime turėjo Dievo
Tarnas arkivyskupas Jurgis Matulaitis,
kurio paskelbimo Palaimintuoju laukiame
jubiliejaus metais. Kongregacijos yra sa
vo rūšies Vatikano ministerijos. Sakra
mentų ir Dievo kulto kongregacija, kaip
matyti iš pavadinimo, tvarko sakramentų
ir apeigų reikalus. Dvasininkijos kongre
gacijai priklauso kunigų ir sielovados rei
kalai. Jau nuo anksčiau Rytų Bažnyčios
kongregacijoje archyvaro pareigas eina
mons. Stasys Žilys.
Dar atsakingesnes pareigas eina lietu
vių kilmės amerikietis arkivyskupas Pau
lius Marcinkus, kuris tvarko Vatikano
miesto reikalus Ir finansus.
Bažnyčios
viešųjų reikalų tarybos
pasekretoris
mons. Audrys Bačkis yra ne kas kitas,
kaip Vatikano užsienio reikalų viceminis
tras.
Vatikane šiuo metu dirba ir buvęs ilga
metis Popiežiškosios šv. Kazimiero kole
gijos rektorius prel. Ladas Tulaba.
Pridėjus dar apaštalin'į pronuncijų Af
rikoje arkivyskupą Joną Bulaitį, susidaro
gana įspūdingas skaičius lietuvių, šiuo
metu besidarbuojančių Romos kurijoje
visuotinės Bažnyčios labui. I tą skaičių
dabar jungiasi Kaišiadorių ir Telšių vy-
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VLIKo SEIMAS

LKB KRONIKA
Vakarus pasiekė dviejų „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos“ numerių —
— 68-jo ir 69-tojo — įskaitomi tekstai.
Kaip žinoma, šie du „Kronikos“ numeriai
Vakarus buvo pasiekę prieš keletą mėne
sių, bet jų tekstai, deja, buvo neišskaitomi.
Dabar gavęs išskaitomus šių numerių teks
tus, Lietuvių Informacijos Centras supa
žindina su jų turiniu. „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos“ 68-tas numeris yra
.datuotas 1985 metų spalio 16 diena. Ap
žvelkime pagrindines jo antraštes. Po an
trašte „šiandienos rūpesčiai“, leidinys nu
rodo keletą ryškių valdžios skleidžiamos
dezinformacijos pavyzdžių ir iš to kylan
čius pavojus. Skyriuje „Lietuvos Krikšto
jubiliejui artėjant“ pateikiamas jubilienės
komisijos projektas, Lietuvos vyskupų ir
vyskupijų valdytojų kreipimasis į kuni
gus ir pasauliečius. „Kronika“ dėkoja
Trinitorių vienuolijai Amerikoje už pa
reikštą solidarumą su lietuviais sąžinės
belaisviais. Aprašomas Vlado Lapienio
teismas, pateikiama kaltinamojo gynimosi
kalba ir paskutinis žodis. — Skaitytojo
mintys, perskaičius Kazlausko ii- Balkevi
čiaus straipsnius „Kaip gaminami šven
tuoliai“. Atsakoma į sovietinės spaudos iš
puolius prieš kun. Danylą, Antaną Terlec
ką, Viktorą Petkų ir kitus. Skyriuje „Mū
sų kaliniai“ pateikiamas kun. Jono-Kastyčio Matulionio tikslus adresas. Kaip pa
prastai, numeryje yra skyriai: Žinios iš
vyskupijų, Sovietinėje mokykloje, Katali
kai sovietinėse respublikose ir Nauji po
grindžio leidiniai.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ 69-tas numeris yra datuotas šių me
tų sausio 10 diena. Pirmajame straipsny
je „Išdavystės nesibaigia“ yra kritikuoja
mi Lietuvos dvasininkai, kurie dalyvauja
taikos konferencijose. Straipsnyje „Anilionis moko busimuosius kunigus" apra
šomas Anilionio vizitas Kauno Kunigų
Seminarijoje. Vienas skaitytojas laiške
„Kronikai" iškelia sąžinės belaisvio kun.
Alfonso Svarinsko pavyzdį. — Kada liau
sis bažnyčių išniekinimai? — klausia
„Kronika“, aprašydama kelis vandalizmo
ir chuliganizmo faktus. „Žinios iš vysku
pijų“, „Mūsų kaliniai“ ir „Sovietinėje mo
kykloje“ skyriai apima ištisus penkiolika
puslapių. Skyriuje „Iš Kronikos archyvo“
pateikiamas sąrašas Telšių vyskupijos ku
nigų, kurie buvo nužudyti arba kentėjo so
vietiniuose kalėjimuose. Taip pat prista
tomi du nauji pogrindžio leidiniai: „Auš
ros“ 48-tas ir 49-tas numeriai. Abu „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ nu
meriai yra baigiami žodžiais: „Lietuvi,
atmink, kad kun. Alfonsas Svarinskas,
kun. Sigitas Tamkevičius, kun. JonasKastytis Matulionis, docentas Vytautas
Skuodis, Viktoras Petkus, Jadvyga Bie
liauskienė, Liudas Dambrauskas, Balys
Gajauskas, Gintautas Iešmantas, Vladas
Lapienis, Romas Žemaitis, Julius Sasnaus
kas, Povilas Pečeliūnas ir kiti neša ne
laisvės pančius, kad tu galėtum laisvai
gyventi ir tikėti“.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETO
SEIMO,
įvykstančio
1986 m. lapkričio mėn. 7-9 d.
Russell viešbutyje, Russell Square,
London, W.C.I. Gt. Britain,
PROGRAMA
Lapkričio 7 d. (penktadienis)
7 v.v. Susipažinimas ir vakarienė (5
sv.) Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke
Gardens, London, Wil 2PT.
Lapkričio 8 d. (šeštadienis)
9 vai. ryto VLIKo SEIMO pradžia Rus
sell viešbutyje.
Lapkričio 10 d. (sekmadienis)
11 vai. ryto iškilmingos pamaldos Lie
tuvių bažnyčioje, 21 The Oval, Hackney
Rd., London, E.2.
3 vai. p.p. Banketas Lietuvių Sodyboje.
6 vai. vak. Koncertas Lietuvių Sodyboje,
Headley Park, Picketts Hill, nr. Bordon,
Hants.
Dėl smulkesnių informacijų prašome
rašyti:
VLIKo Seimas, Lithuanian House, 2
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.
Tel. 01 460 2592.
Tikimasi, kad Didž. Britanijos ir kitų
Europos kraštų lietuviai gausiai daly
vaus Vliko posėdžiuose, Bankete ir prisi
dės prie Laisvės demonstracijos Vienoje
lapkričio 4 d., 12 vai.

(V.R.)
NELAIMINGAS GROBIS

DARBO IR NEDARBO PAJAMOS
NAUJI SOVIETŲ SUVARŽYMAI PRIVAČIAI INICIATYVAI
E.L. Nr. 32 LIETUVOJE skiltyje buvo
įdėta žinutė „P. Cvirkos kolūkyje — tvar
ka“. Toje žinutėje buvo paminėtas val
džios nutarimas „Dėl priemonių kovai su
darbinėmis pajamomis stiprinimo“. Tai
klaida. Turėjo būti pasakyto: nedarbinė
mis.
Kas yra tos „nedarbinės pajamos“, apie
kurias pastaruoju laiku rašoma sovietinė
je spaudoje?
Nuo š.m. liepos 1 dienos Sov. Sąjungoje,
taigi ir Lietuvoje, įsigaliojo nauji įstaty
mai „dėl kovos su nedarbinių pajamų ga
vimu stiprinimo". Kaip paaiškino Lietuvos
TSR teisingumo ministras P. Kūris, nusi
kalstamu būdu gautos pajamos — vagiant
valdžios turtą, spekuliuojant, kyšininkaujant, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi
ir pan. — nuo dabar bus vadinamos „ne
darbinėmis pajamomis“. (Vakariečiams
galėtų atrodyti, kad nuo dabar sovietuose
legalizuojama vagystė, kyšiai ir t.t.). Apie
tokias „pajamas“ piliečiai dabar privalo
patys pranešti valdžios organams, užpil
dant specialią deklaraciją (kaip Anglijoje
„Income Tax return“). Kas vengs užpildy
ti tokią deklaraciją, ar suteiks iškraipy
tas žinias, bus patrauktas atsakomybėn.
Prie nedarbinių pajamų priskiriami ir
tokie pajamų šaltiniai, kaip naudojimasis
asmeniškiems reikalams valdišku
auto
mobiliu, ar kita transporto priemone, ar
mechanizmu; elektros ar dujų panaudoji
mas asmeniškiems reikalams, už tai ne
mokant; duonos ar kitų maisto produktų
pirkimas savo gyvuliams bei paukščiams
šerti bei lesinti, ir pan.
Nedarbinėmis pajamomis laikomi pini
gai laimėti lošiant kortomis, bet ne vals
tybinėje loterijoje. Nusikaltimas yra sta
tyti sau namus iš medžiagų, įsigytų pa
žeidžiant nustatytą tvarką. Griežčiau bus
kontroliuojama „individuali darbinė vei
kla“, kaip privatus darbas namie, gami
nant rūbus, mezginius, taisant avalynę,
laikrodžius, televizorius, ir pan.
Bet pajamos, gautos auginant gėles,
daržoves, gyvulius ir paukščius, yra laiko
mos teisėtai uždirbtomis pajamomis. Dir
bantieji žemės ūkyje yra skatinami kuo
daugiau dirbti laisvu laiku savo asmeni
niame pagalbiniame ūkyje, ypač auginant
gyvulius, kad būtų parduota valstybei
kuo daugiau gyvulininkystės produktų.
Praeityje tas skatinimas davęs gerų re-

zultatų. 1985 metais gyventojų asmeni
niuose pagalbiniuose ūkiuose gyvulių bu
vo užauginta pardavimui valstybei dvi
gubai daugiau negu 1980 metais. Pastaruo
ju metu siekiama mažinti gyventojų dar
bą sodybiniuose sklypuose, kad jie galė
tų daugiau dirbti gyvulininkystėje. Dėl to
vis daugiau sodybinės žemės, kurioje au
ginama daržovės ir bulvės, įjungiama į
bendrus plotus, apdirbamus kolūkių prie
monėmis.
Kaimo gyventojai raginami asmeni
niuose pagalbiniuose ūkiuose auginti dau
giau gyvulių. Pasitaiko atvejų, kad didi
nant asmeninius „arus“, sukuriamos net
didelės privačios fermos. Kai šaliai trūks
ta mėsos, tas nelaikoma nusikaltimu. Bet
tie valstiečiai, kurie, pritrūkę pašarų, va
gia iš kolūkių, ar šeria gyvulius duona ir
kitais produktais, pirktais iš parduotuvių,
gali būti nubausti iki 5 metų darbo sto
vyklos. Panašiai gali būti nubaustas trak
torininkas, kuris už pusbonkį degtinės
išarė moters sodybinį sklypą.
Sakoma, jog tokia „privati iniciatyva"
yra nesuderinama su nutarimu „Dėl prie
monių kovai su nedarbinėmis pajamomis
stiprinimo“, kaip yra nurodęs draugas
Michailas Gorbačiovas.

PASIŲSTAS PRAŠYMAS
GORBAČIOVUI
Australijos katalikų savaitraščiai „The
Catholic Weekly“ (rugpjūčio 27 d.) ir
„Southern Cross“ (rugpjūčio 28 d.) pa
skelbė Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Gorbačiovui laišką, kuriame
prašoma grąžinti Vilniun vysk. S. Stepo
navičių, atiduoti tikintiesiems Vilniaus ka
tedrą, Šv. Kazimiero, Klaipėdos Švč. Pa
nelės Karalienės ir kitas konfiskuotas
bažnyčias, paleisti iš koncentracijos sto
vyklų visus sąžinės kalinius ir 600 metų
Krikšto jubiliejaus proga Lietuvos tikin
tiesiems suteikti religinę laisvę.
Prašymas pasiųstas dešimties tūkstan
čių Australijos lietuvių katalikų vardu,
pasirašytas Federacijos pirmininko V.
Žemaičio ir kun. dr. P. Dauknio.

Rugpjūčio 31 dieną Juodojoj Jūroje, ne
toli Novorossisko, nuskendo sovietų kelei
vinis laivas „Admiral Nachimov“. Tikslus
aukų skaičius nežinomas. Sovietai, kaip
visuomet, katastrofų ir nelaimių atvejais,
informacijos pasauliui neduoda, tačiau va
karų žurnalistų išvadomis, žuvo ir nus
kendo daugiau negu 400 žmonių. Laivas
nuskendo labai greitai, susikirtęs su kitu
— taip pat sovietų — krovininiu laivu.
„Admiral Nachimov" tai rusų karo gro
bis. Pasibaigus karui, sovietai siaubė ir
plėšė užimtas šalis. Tokiu būdu ir šis lai
vas, kuris iki tol tarnavo vokiečių sužeis
tiems kariams transportuoti, buvo sovie
tų pagrobtas ir iš m/s „Berlin“ buvo pa
darytas m/s „Admiral Nachimov“. Ta
čiau, kaip matome, prisiplėštas turtas lai
mės neneša.. Po 40 metų likimas plėšikui
atsuko kalavijo ašmenų pusę.
Nendrių Lingė

PAKEIŠKIMAS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto sukviestas JAV ir Kanados organiza
cijų pirmininkų/atstovų pasitarimas atei
nančios Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos Vienoje, Austrijo
je, reikalais įvyko š.m. rugpjūčio 23 d.
Lietuvių Namuose, Klevelande, Ohio. Pa
sitarimo dalyviai vienbalsiai priėmė šiuos
nutarimus.
1. Pareiškia, kad visi lietuviai ir jų
organizacijos vieningai remia VLIKo va
dovaujamos Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos pastangas š.m. lapkričio 4 d. Vienoje
prasidėsiančioje ESB Konferencijoje iš
kelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausi
mą, išreikšti Pabaltijo tautų troškimą,
siekį ir teisę būti nepriklausomomis, bei
apeliuoti į Konferencijos dalyvius, kad
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės at
statymo reikalas būtų įtrauktas į konfe
rencijos dienotvarkę.
2. Ragina išeiviją: a) remti visą ry
šium su ESB Konferencija Vienoje ruošia
mą Pabaltiečių programą; b) visus pasau
lio lietuvius kuo gausiau dalyvauti Vie
nos įvykiuose; c) remti VLIKo organi
zuojamą JAV ir Kanados lietuvių išvyką
į Vieną ir Londoną.
3. Išreiškia džiaugsmą VLIKo pradėtu
visų organizacijų 'įsijungimu į bendrą ir

MIRĖ DR. P. JUCAITIS

Ilgametis Lietuvos Žemės ūkio akade
mijos profesorius ir Chemijos katedros
vedėjas dr. Pranas Jucaitis mirė liepos
9 d. JAV-se, sulaukęs 89 metų amžiaus.
skupai. Tad yra kuo pasidžiaugti jubi Pokario metais jis dirbo profesoriumi ir
liejaus išvakarėse, nes tai rodo Lietuvos chemijos skyriaus dekanu Pabaltijo uni
Bažnyčios pajėgumą.
versitete Pinneberge, atvykęs į JAV —
J. Vd.
moksliniuose chemijos tyrimuose.

Mirus Amerikoje
JUOZUI KIRVELAICTUI,
velionio šeimą ir savo žmoną
širdingai užjaučia
Eduardas Šimelis

LIETUVOJE
Lietuviai irkluotojai Anglijoje
Nottinghame, Anglijoje, rugpjūčio mėn.
pabaigoje baigėsi pasaulio akademinio ir
klavimo čempionatas. Iš lietuvių irkluo
tojų dalyvavo Vida Česniūnaitė, L. Daneikaitė, Z. Gudauskas, J. Pinskus, S.
Kučinskas, J. Narmontas.
Mūsų raiteliai — čempionai
Maskvoj įvykusio jojimo spartakiadoj
lietuviai raiteliai V. Civinskas, E. Klimo
vas, R. Skėrys ir R. Udrakis komandinėse
varžybose surinko mažiausiai baudų ir
tapo spartakiados čempionais.
Praėjusių metų spartakiadoje mūsų rai
teliai irgi buvo pirmi.
Mirė penkiolika
Paskutinėmis žiniomis, apsinuodiję na
mine degtine, Lietuvoje mirė penkiolika
žmonių. Į ligoninę buvo paguldyta 32.
Geriausia gerti vandenį
„Valstiečių laikraštyje" Matas Dalba
rašo: „Padėkite kapsukiečiams numalšinti
troškulį, nes giros mieste nebūna jau nuo
penktadienio vakaro iki antradienio ryto,
o gazuoto vandens automatai dažnai te
daro pšš, pšš.. Mineralinio vandens, li
monado trūksta ir Kalvarijos parduotuvė
se, siauras sulčių asortimentas“.
Aprašymą baigia: „Išbandytas gėrimas.
Mūsų prabočiai visą gyvenimą tyrą van
denį gerdavo, be giros, be gazuoto šimto
metų sulaukdavo".
„Nemuno žiedo“ stadionas
įvairiausių automobilių ir motociklų
varžybų mėgėjams skirtas pirmasis Lie
tuvoje techninių sporto šakų stadionas
„Nemuno žiedas“. Jis įrengtas Kačerginė
je prie Kauno, netoli Nemuno.
Mėgėjų paroda
Peizažų, natiurmortų ir portretų parodą
Klaipėdos liaudies meno muziejuje suren
gė tapytojų mėgėjų klubas „Viltis“. Įvai
rių profesijų atstovų drobėse atsispindi
pajūrio gamta, jūreivių, žvejų, laivų sta
tytojų gyvenimo akimirkos.
Skatina taupyti
,
Už patikėtas lėšas indėlininkams moka
mos nustatyto dydžio palūkanos. Valstybė
garantuoja indėlių saugumą ir ių išdavi
mą pirmu pareikalavimu.
šiuo metu taupomosios kasos priima
dešimties rūšių indėlius: iki pareikalavi
mo, sąlyginius, pareikštinius, lošiamuo
sius, jaunimo-premijinius, terminuotus,
terminuotus su papildomais įnašais, į vie
ningą taupomąją knygelę, į einamąsias
sąskaitas ir kt.
Taupyti galima ne tik įnešant į sąskai
tą grynus pinigus, bet ir pervedant dalį
atlyginimo.

vieningą Lietuvos reikalų gynimą Vienos
Konferencijoje.
4. Išreiškia savo pageidavimą ir pasiū
lymą, kad pagrindinis memorandumas
Lietuvos klausimu ESB Konferencijai bū
tų vienas, ir kad jį bendrai paruoštų ir
įteiktų VLIKas, Diplomatinė Tarnyba ir
PLB; taip pat, kad, kalbėdami su kitatau
čiais, lietuviai visuomet pasisakytų vie
ningai ir kalbėtų vienu, visų lietuvių var
du.
Pasitarimo dalyviai — VLIKas: Dr. K.
Bobelis, dr. D. Krivickas, inž. L. Grinius,
p. V. Jokūbaitis; PLB V-ba: M. Lenkaus
kienė; ALTas: T. Blinstrubas, dr. V. Ši
maitis; Kanados LB: A. Pacevičius; JAV
LB, Lietuvių Teisėms Ginti ir Koalicijos
komitetai: Dr. V. Stankus; Liet. Informa
cijos Centras: G. Damušytė; BALFas: O.
Jokūbaitienė; Reorg. LB: dr. V.P. Dargis;
A.L.T.S.: M. Valiukėnas; Vilniečių S-ga:
S. Lazdinis, K. Lazdinis; LKVS „Ramovė“
CV: A. Jonaitis, V. Januškis; L.F.B.: J.
Ardys, J. Mikonis; „DRAUGAS“: V. Ročiūnas; Skaučių Seserija ir D.L.K.B. D-ja:
J. Budrienė; Ohio L.B. Apygarda: K. žiedonis; Ohio Tautos Fondas: V. Stuogis;
Liet. Vyčiai: V. Gražulis; „Vilties“ D-ja ir
„DIRVA“: A. Laikūnas, dr. D. Dcgesys;
L.A.S.: M. Blynas; L.R.S. — dr. Brazaitis;
P.L.J.S. ir „Grandinėlė“: L. Gaška; L.B.
Klevelando Apyl: V. Cyvas; L.K.D.S.: A.
Kasulaitis; „Vytauto“ Klubas: J. Idzelis;
Klevelando ALTo skyr: A. Pautienis, B.
Pautienienė; „Ateities“ Klubas: P. Razgaitis; Kar. A. Juozapavičiaus šaulių Kuo
pa: J. Velykis; S.L.A. 14 Kuopa: P. Šū
kis; Cicero ALTO Skyrius: A. Juškevi
čius.
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VYTAUTO PORTRETAI
DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO PORTRETŲ AUTENTIŠKUMO KLAUSIMO

Įdomaujantis šiuo reikalu reikia pir
miausia apsistoti prie klausimo, ar iš
praeities yra užsilikęs koks Vytauto Di
džiojo atvaizdas, kurį galėtumėm laikyti
jo paveikslų „prototipu“. Tai reiškia, ar
mums žinomi Vytauto Didžiojo portretai
yra sukurti remiantis istoriniais šaltiniais,
ir tuo būdu neturi jokio ikonografinio
pagrindo. Į šį klausimą duoti išsamų at
sakymą beveik neįmanoma. Kaip žinoma,
Vytautas gyveno tame laikotarpyje (13501430), kai Lietuvos valstybės buvo Rusijos-Bizantijos kultūros įtakoje.
Patikimi istorijos šaltiniai charakteri
zuoja Vytautą D., kad jis buvo žemo
ūgio, lėto būdo, be barzdos ir be ūsų,
moteriško veido. Taip pat yra žinoma,
kad jis Vilniuje savo kunigaikščių ru
imuose turėjo raštininkų, kurie mokėjo
lotyniškai, vokiškai, rusiškai ir totoriškai.
Kas liečia didžiųjų Lietuvos kunigaikščių
šeimyninius santykius reikia pabrėžti, kad
jose vyravo rusiškas elementas, kadangi
iš jų daug kas buvo vedę ruses. Žinoma,
dėl tos priežasties į Lietuvą skverbdavusi
ne tik graikų tikybą, bet ir bizantiniškasrusiškas menas. Popiežiaus pasiuntinys
Jokūbas Pisonas, kuris 15 a. lankėsi Lie
tuvoje, teigia, kad Vilnius yra šizmatinis
miestas, nes tenai matęs daug cerkvių,
kurios buvo pagražintos auksu ir sidabru.
Žinoma, šita bizantiniška kultūros dalis iš
dalies per Lietuvą pateko ir į Lenkiją.
Sakoma, kad Vytauto Didžiojo kunigaikš
čio rūmuose atsilankydavo ir šiaip nema
žai
svetimšalių. Bizantiniškos-rusiškos
krypties menininkai savo tapyboje neįam
žindavo gyvųjų asmenų, nors jie būtų bu
vę ir krašto valdovai. Jie būdavo tik ta
da vaizduojami, kada Bažnyčia jiems su
teikdavo šventojo vardą. Tada portretuojamas asmuo jau buvo seniai miręs. Ru
sijos valdovai tokiu būdu buvo pradėti
portretuoti tik 17 amžiuje. Yra žinoma,

Vladas šlaitas
VASARA
Vasara.
Nendrės supasi.
Kažkur
į tolį plaukia debesėlių dūmai.
Ir viskas plaukia vasaros danguj
tik vienos vasaros
ir mano malonumui.

kad Vytauto Didžiojo kunigaikščio rūmuo
se lankydavosi ir bizantiniškos krypties
menininkai, kurie dirbdavo Vilniaus baž
nyčių statyboje. Kadangi nėra išlikę jo
kio autentiško didžiojo kunigaikščio por
treto, tai reikia manyti, kad jie neprasi
žengė savo darbo taisyklėms, kurių buvo
laikomasi Rusijoje.
Kaip žinoma, Vytautas glaudėsi ir prie
Vakarų Europos kultūros. Jis lankėsi net
kelis kartus pas kryžiuočius, bet taip pat
yra galimas dalykas, kad jo rūmuose lan
kydavosi ir Vakarų Europos pasaulėžval
gos menininkų, kurie galėjo padaryti jo
atvaizdą, kaip tapybinį portretą ar pa
prastą piešinį, šie spėliojimai pasitvirtina,
nes tikrovėje turime du kunigaikščio at
vaizdo prototipus, t.y. vieną tapybinį por
tretą, kitą medžio raižinį. Pirmasis pro
totipas yra plačiai žinomas Vytauto Di
džiojo atvaizdas, kuris yra Vilniaus Ka
tedros bažnyčioje (dabartinėje Vilniaus
meno galerijoje). Šitas paveikslas kadaise
buvo Lietuvos Brastoje, tėvu, augustijonų
bažnyčioje, kurią pats kunigaikštis buvo
įkūręs. Šitas paveikslas yra artimas kitam
Vytauto Didžiojo atvaizdui, kuris buvo
rastas viename kunigaikščių Radvilų rin
kinyje Nesvyžiuje. Pirmuoju kunigaikščio
prototipu pasinaudojo dailininkai A. Var
nas ir P. Rimša, kurdami savo Vytauto
portretus ir medalius jubiliejiniuose 1930
metuose.
Žinovai tvirtina, kad portretas kilęs is
Lietuvos Brastos ir antras Vytauto at
vaizdas surastas Nesvyžiuje yra sukurti
skirtingų dailininkų. Katedroje kabąs Vy
tauto portretas vaizduoja kunigaikštį žy
miai senesnį. Paveikslas kilęs iš Lietuvos
Brastos turi ant krūtinės kunigaikštiškos
galios ženklą-insigniją su kabančiu ant
grandinėlės siaubūnu, kurio negalima pa
stebėti Nesvyžiaus atvaizde. Nesvyžiaus
portrete matosi mitra su kryželiu. Yra
dar ir kitų skirtumų. Tėvų augustijonų
portrete Vytautas Didysis dėvi šermuonė
lių apsiaustą, o Nesvyžiaus piešinyje pa
prastą gelumbinį drabužį. Augustijonų
portrete dešinėje kunigaikščio rankoje ma
tyti skeptras ar lazda, tuo tarpu Nesvy
žiaus paveiksle Vytautas savo dešiniąją
ranką yra atrėmęs į šoną. Augustijonų pa
veiksle jo kairioji ranka yra įremta į šo
ną, o Nesvyžiaus paveiksle šitoje rankoje
jis laiko kabantį kardą. Yra dar ir kitas
skirtumas, būtent, augustijonų paveiksle
jis atvaizduotas žemiau kelių, be jokių

draperijų ir peizažo, o Nesvyžiaus pa
veikslo fonas užpildytas aksesuarais. Ne
svyžiaus reprodukcijoje Vytautas Didysis
yra gana augalotas, tikrai klasiškos figū
ros ir jo ūgį galima padalinti su galvos
dydžių į 6,5 dalis. Tokias proporcijas ap
tinkame tiktai graikų mene. Veidas yra
irgi ne moteriškas, o taip pat jo poza ir
apsirengimas. Meno tyrinėtojai teigia,
kad šitokia Vytauto Didžiojo išvaizda pri
menanti 17 a. lenkų bajorų portretus. To
dėl šitą portretą negalima laikyti ikonografiškai tikru ir imti jį kaip „prototipą“
kitiems Vytauto portretams. Panašus rei
kalas yra ir su tėvų augustijonų portretu.
Kalbant apie antrąjį Vytauto atvaizdo
prototipą — medžio raižinį, reikia užsi
minti XVI amžiaus kronikos „Sarmatiae
Europeae descriptio“ šaltinius, kurioje už
simenamas toks raižinys apie Vytautą.
Vokiečių tyrinėtojai seniausiu medžio rai
žiniu laiko šv. Kristupą (1423 m.), o pran
cūzų tyrinėtojai šitą datą yra nukėlę į
1370 metus, žinoma, galima klausti, ar bu
vo padarytas šitas raižinys Vytautui Di
džiajam gyvenant. Medžio raižiniai pir
miausiai tarnavę religinei propagandai, o
tik žymiai vėliau raižytojai ėmėsi paruoš
ti žymių žmonių portretus. Pirmasis toks
darbas yra Šedelio kronika „Liber chro
nical um“, kuris pasirodė 1493 m. Niurn
berge. šita kronika yra tuo įdomi, kad
ji apsčiai pailiustruota medžio raižiniais
ir joje visas puslapis skirtas Vytautui,
tuo tarpu kitiems Vakarų Europos valdo
vams kronikoje skirta žymiai mažiau vie
tos, bet kartu greta patalpinti šitų valdo
vų raižybiniai atvaizdai. Panašaus Vy
tauto Didžiojo raižybinio portreto kroni
koje nėra, vietoj to patalpintas Vilniaus
miesto atvaizdas. Kadangi Vytauto por
tretas tenai neįdėtas, tai reikia spėti,
kad neturėta jokio „prototipo“ apie jį.
Dar yra viena meno rūšis, kuri vadina
si antkapine skulptūra, ir Lietuvoje yra
susijusi su renesansine meno įtaka, o ne
su gotika. Pasak tyrinėtojų, Vytautui Di
džiajam karalienė Bonna buvo pastačiusi
tokį paminklą Vilniaus katedros bažny
čioje, bet 17 a. išnyko.
Taigi „prototipo“ autentiškam Vytauto
portretui iki šių dienų nėra.
jk
DR. P. JONIKO STUDIJA

JAV-se gyvenantis dr. Petras Jonikas
yra parašęs veikalą „Lietuvių tauta ir
kalba amžių būvyje: visuomeniniai lietu
vių kalbos istorijos bruožai“. Veikalas api
ma apie 650 mašinėle rašytų puslapių. Ja-
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PRANO
ANTROJI SVITA
Prancūzijoje gyvenantis
dailininkas
Pranas (Pranas Gailius) sukūrė ir iš
spausdino antrąją lietuvišką svitą pagal
K. Bradūno „Poetas kunigas“ knygos, pa
rašytos 200 metų Donelaičio mirties su
kakčiai paminėti, teksto centrinę dalį —
Donelaičio Mišių pamokslą.
Dailininkas popieriuj iškėlė to pamoks
lo žodžius, grafiškai išsprendė emocijas.
Kaiip lazda primena krūmą, taip tas teks
tas priminė dailininkui krikščionišką mū
sų sekmadienio ryto susikaupimą. Tas su
sikaupimas išgautas plastiškai popieriaus
baltumu. Kai grafikos yra reljefiškos —
popieriaus vaidmuo padidėja. Baltume iš
spaustos raidės puošiasi liturginėm spal
vom. Raidė kartu žodyje ir akyse. Nuo
raidžių priklauso formų ir spalvų pasirin
kimas, popieriaus reljefiškas dramatišku
mas. Jeigu šiame dailininko darbe grafi
ka ir nutolsta, tai dėl Mišių nuotaikos iš
gavimo reikėjo tylos, balto popieriaus ty
los, kurioje raidės, spalvos ir reljefai su
sikaupia, susiformuoja.

KNYGA APIE PARTIZANUS

Jungtinėse Amerikos Valstijose jau
yra parengta spaudai ir dar šiais metais
bus išleista Kęstučio Girniaus knyga
„Partizanų kovos Lietuvoje“. Stambioje
vienuolikos skyrių knygoje Kęstutis Gir
nius detaliai aprašo pokario metais Lietu
voje vykusias partizanines kovas prieš
sovietinį okupantą, kurios nežiūrint sun
kiausių sąlygų, užsitęsė ilgiau negu bet
kurios kitos partizaninės kovos Europoje
Antrojo pasaulinio karo metu: partizanų
kovos visam pasauliui paliudijo lietuvių
tautos ištikimybę laisvei, jos nepalaužia
mą troškimą gyventi nepriklausomu gy
venimu.
Knyga bus iliustruota autentiškomis
nuotraukomis iš partizanų veiklos ir gy
venimo. (Darb)
MONOGRAFIJA

APIE DR. V. KUDIRKĄ

Rašyt. Aleksandras Merkelis, kuris yra
parašęs išsamias monografijas apie prezi
dentą Antaną Smetoną ir kan. J. TumąVaižgantą, dabar yra parašęs monografi
ją apie Lietuvos himno kūrėją ir „Varpo“
Kūrinys susideda iš dvylikos atskirų la
žurnalo redaktorių dr. Vincą Kudirką.
pų, sudėtų baltoj dėžutėj. Visi lapai spal
Jis ieško tik leidėjo, kuris apsiimtų šią
voti: aplenkimas, įvado lapas, titulinis la
vertingą knygą išleisti ir platinti.
pas, aštuoni teksto lapai ir paaiškinimo
lapas, pasirašytas po eilės numerio.

Pirmoji lietuviška svita buvo išspaus
dinta 1968 metais pagal Milašiaus tekstą
— lietuvių liaudies dainos, prancūzų kal
boj.

NAUDOS KNYGOS

SAUJELĖ TRUPINIŲ. Mūsų mažie
siems ir jaunuoliams. Alė Paškevičienė.
Antrąją lietuvišką svitą galima užsisa
102 psl. 1986 m. Kanada. 5.75 dol.
kyti pas dail. Praną Gailių Paryžiuje: 152,
PIETVAKARIUOSE. J. Burkus. „Sū
avenue de Versailles, 75016 Paris. (Tel.
duvos“ leidinys. 439 psl. 1986 m. Hot
45.25.20.12).
Springs, USA. 15.00 dol.
Kaina iki Kalėdų — 1500 dol., po Kalė
TIKROJI PRAEITIS, politinių, kultū
dų — 2000 dol. už egzempliorių.
rinių, istorinių straipsnių rinkinys. Mari
jus Blynas. Išleido Laisvosios Lietuvos
me Petras Jonikas nagrinėja lietuvių kal leidykla. Chicago. 224 psl. 1985 m. 5 dol.
bos santykį su lietuvių tautos, jos kultū
NATURE, forms and forces. Algimantas
rinio gyvenimo raida nuo priešistorinių Kezys. Išleido Loyolos Universitetas. Chi
laikų iki 1904 metų. Veikale autorius at cago. 113 psl. 1986 m. 14.95 dol.
skleidžia gimtąją kalbą kaip lietuvių tau
THE CHOSEN PEOPLE, a look in to
tos dvasinį ir kultūrinį veiksnį, nagrinėja
pačią kalbą, pateikia istorijos liudijimus, the past. Danielius Ralys. Išleido „AL
rodančius, kad lietuvių tautos augimas ir PHA“ leidykla Kanadoje. 255 psl. 1986 m.
kultūrinis plėtojimasis, pagaliau ir pati 10.00 dol.
IS THAT YOU LAUGHING COM
tautos gyvybė, iš esmės yra susijusi su
lietuvių kalbos išlaikymu. Tikimasi, kad RADE? The world's best Russian (under
dr-o Petro Joniko studija galės būti neto ground) jokes. By Algis Rukšėnas. Cita
del press, Secaucus, N.Y. USA. 182 psl.
limoje ateityje išleista.
1986 m. 5.95 dol.
(Dr.)
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ŽV I K
Žvikeliai yra Punsko valsčiaus ir Smalėnų parapijos kaimas, nutolęs 8 km į
pietryčius nuo valsčiaus centro ir 6 um
nuo Trakiškių geležinkelio stoties. Kaime
gyvena 167 žmonės, iš jų 163 lietuviai.
Šiuo metu kaimui priklauso 672 ha že
mės plotas, kuriame yra 404 ha dirba
mos žemės, 145 ha pievų ir ganyklų, 81 ha
apaugę medžiais, likusi žemė — nenaudmenos ar paskirtos neūkiškiems tikslams.
Kaime yra 37 sodybos, išsiskirsčiusios
dvejose linijose prie kelių, einančių iš
Navinykų per Žvikelius į Ramoniškes. Pir
moji linija rytų pusėje siekiasi su Vilkapėdžiais, antroji — vakarų pusėje pasis
tačiusi kaimynystėje su Raistiniais. Ke
lios šeimos, pasidalinusios žeme, trobas
pasistatė toliau nuo kelio. Abu keliai
kaimą jungia su šipliškių — Lazdijų
plentu.
Žvikelių laukai priklauso
Sūduvos
aukštumai, iškilusiai 144-169 m. aukščiau
jūros paviršiaus, šiaurės-rytų pusėje mo
lėtos kalvos užima apie 60% bendro plo
to. Čia susiformavo priemoliai, derlin
giausios kaimo dirvos. Tačiau kalvų šlai
tais greit nuteka kritulių vanduo ir vege
tacijos laiku šiose dirvose trūksta pasė
liams drėgmės. Be to, dėl palankių erozi
jai sąlygų, dirvose yra mažas kiekis puve
nų ir vandenyje tirpstančių mineralinių
medžiagų. Dirvų dauguma — rūgščios.
Molėtos dirvos yra sunkios ir vidutiniš
kai sunkios dirbti.
Pietvakariuose plyti banguota plokštu
ma, padengta smėlio ir žvirgždo sluoksniu.
Čia dirvų daugumą sudaro priesmėliai,
užimantys apie 30% bendro ploto.
Pietuose remiasi į Žvikelių laukus eže
ras Klevis. Gasparavičrų, Grigučių ir Boguckų laukuose yra beužakantis ežeras
Samanis, kuriame gyvena dar lynai ir Ka
rosai. Rytuose Žvikelių laukus nuo Vilkapėdžių skiria Akuotės upė, įtekanti į
Klevį. Žvikelių laukuose sutinkama daug
medžių sankaupų, puošiančių kaimo kraš
tovaizdį. Kai kurios laukų vietos turi sa
vo vardus: Karklabalė, Alksniabalė, Duobiakalnis, Briedžiakalnis, Bendrabalė, ku
rioje susiduria septynių ūkių laukai.

Tarp aukštumų įsiterpusios žemumos,
kuriose seniau telkšojo pelkės. Jose susi
klostė durpių sluoksniai, o pelkėms iš
džiūvus, jų paviršiuje susidarė durpže
miai. Po melioracijos šeštame dešimtmety
je žemumose įrengtos pievos ir ganyklos.
Pelkėtose vietose auga alksnynai, beržy
nai, o viršukalnėse — ošia ptišynai bei
eglynai.
Žvikelių dirvos suskirstytos į keturias
klases — nuo IV a iki VI. Šiose dirvose
auga javai, bulvės, burokai, dobilai, pa
šarinės žolės ir kita.
Žvikeliai nuo įsikūrimo pradžios iki
baudžiavos panaikinimo priklausė Seivų
dvarui, o vėliau — Seivų valsčiui. Gal
būt ir statėsi kartu su dvaru. Kaimo var
das kilęs iš pavardės. Radvilų archyve šis
vardas užtinkamas kelis kartus: 1642 m.
Seivų dvaro inventoriuje užrašyti „Žvikiele“ ir 26 valakai žemės. Pagal vėlesnius
užrašus — 1765 m. kaime gyveno 330 žmo
nių. Žvikelių gatvinis sodžius buvo pasi
statęs rytinėje laukų pusėje, kur dabar
yra pirmoji kaimo linija — nuo Ignoto
Nevulio sodybos iki šeipiškių dvaro ežios.
Rėžiniai valakai buvo po 60 margų. Lau
kų rėžiai ėjo iš rytų į vakarus. Į vien
kiemius kaimas išsiskirstė XIX a. antroje
pusėje. Pagal Prano Vaicekausko prisimi
nimus, pirmuoju jų šeimos sukomasuoto
ūkio šeimininku buvo jų senelis, gimęs
1840 m.
Panaikinus baudžiavą ir išsiskirsčius i
viensėdžius, žvikelių ūkininkams susida
rė palankesnės gyvenimo sąlygos, ūkinin
kai, tapę laisvesni ir pasiturintys, galėjo
daugiau laiko skirti savo asmeniškiems
reikalams, važiuoti į miestus, turgus, at
laidus ir užmegzti ryšius su savo tautie
čiais, gyvenančiais Seinų, Lazdijų, Kalva
rijos apylinkėse, kur anksčiau pasireiškė
lietuvių kultūrinė veikla.
Po 1863 m. sukilimo caro administraci
ja uždarė visas parapijines lietuviškas
mokyklas, o jų vietoje įsteigė rusiškas.
Rusiška mokykla buvo įkurdinta Vilkapėdžių kaime, kurią lankė dalis Žvikelių
vaikų. Pagyvenę žmonės prisimena, kad
rusiškos mokyklos mokytojai žiauriai elg

davosi su mokiniais. Dauguma kaimo vai
kų buvo mokoma motinų prie ratelio.
Smalėnų parapijos bažnyčioje, prie Ku
rios 1897 m. priskirti Žvikeliai, pamaldos
buvo laikomos lenkiškai. Šią nenormalią
padėtį pakeitė kun. Katilius, I pasaulinio
karo pradžioje padalinęs pamaldas pusiau
lietuviams ir lenkams. Tuo laiku į caro
kariuomenę iš Žvikelių buvo pašaukti ke
li vyrai: Juozas Aleksa, Petras Lukoševi
čius, Vincas Babrauskas, Kazys Rudzinskas, Adomas Slabašauskas. Iš karo negrį
žo Juozas Aleksa.

Sugriuvus caro ir vokiečių imperijoms,
pavergtos tautos ėmėsi atstatyti savo val
stybes. 1918 m. pavasarį lietuviai pradėjo
organizuoti savo valstybę. Į šį darbą įsi
jungė ir žvikelių žmonės. Motiejus Aleksa
— savanoriu, o Pranas Vaicekauskas pa
šauktas įstojo Lietuvos kariuomenėn. 1919
m. M. Aleksa žuvo, gindamas Seinus. Pra
nas Vaicekauskas, atlikęs trejų metų Ka
rišką tarnybą, sugrįžo į savo namus. Len
kų teismas nubaudė jį už tarnybą Lietu
vos kariuomenėje 6 mėnesius kalėti.
Po I pasaulinio karo pritrūkus moky
tojų, Žvikeliuose vaikus mokė darakto
riai. Tarp kitų mokė Daminykas Lukoše
vičius, o vėliau — Jonas šliaužys. Įsikū
rus lenkų administracijai, policija perse
kiojo slaptą vaikų mokymą. Tuomet mkt.
J. Šliaužys persikėlė su mokykla į Vilkapėdžius pas Leonavičių, kuris gyveno pa
giryje. Atėjus policijai į kaimą, vaikai pa
bėgdavo į mišką. Buvo tai paskutinieji
privataus mokymo metai. Gyventojams
prašant, 1925 m. Žvikeliuose įsteigta pas
ūkininką Nevulį 3-jų klasių valdiška mo
kykla, o mokytojauti atvyko mkt. Zofija
Vitkauskaitė. Ji mokė lietuviškai. Tėvai
buvo patenkinti. Po dvejų metų į Žvike
lius atvyko kiti mokytojai Povilanskiai,
kurie mokė lenkiškai, o lietuvių kalbą pa
šalino iš mokyklos. Tėvai nepatenkinti
prašė raštu švietimo valdžių grąžinti
dėstomąją lietuvių kalbą, bet jų
prašymas liko be atsakymo.
1930-31 mokslo metais veikė lietuviška
„Ryto“ draugijos mokykla Vilkapėdžiuose,
kurią lankė ir Žvikelių vaikai. Ištuštėjus
lenkiškai mokyklai žvikeliuose, valdžia
kitais mokslo metais Vilkapėdžių lietu
višką mokyklą uždarė.
Žvikelių ūkininkai, negalėdami iškovo

lių karo dienų išsidangino į užsienį. Su
mobilizuoti žvikeliečiai grižo į savo na
mus iš vokiečių nelaisvės. Tuo pasibaigė
vienas žvikelių gyventojų istorijos la
pas. Prasidėjo vokiečių okupacija.
Po savaitės laiko iš Suvalkijos pasi
traukė lenkų administracija ir pasienio
sargybos. Lenkiškos mokyklos nepradėjo
mokslo metų. Punsko-Seinų krašte tais
metais atostogavo nemažas būrys lietu
vių mokytojų, studentų ir gimnazistų.
Žvikelių tėvai, per tiek metų kovoję ne
sėkmingai dėl lietuviškos mokyklos, da
bar patys pasikvietė mokytoją, kurs mo
kykloje pradėjo mokslo metus vaikų gim
tąja kalba. Mokykla nustojo veikusi, kai
1939-40 m. sankryžoje Suvalkų gestapas
areštavo Suvalkijoje 53 lietuvius — ūki
ninkus ir mokytojus, ir uždarė juos Su
valkų kalėjime. Tarp suimtųjų buvo iš
Žvikelių ūkininkas Jonas šliaužys, pasi
žymėjęs kultūros veikėjas. Kalinę jį mė
nesį laiko, vokiečiai net nepasakė išleis
1934 m. žvikeliuose įsisteigė Lietuvių
ūkio draugijos skyrius ir jaunųjų ūkinin dami, už ką buvo kalinamas.
kų būrelis, kuriems vadovavo ūkininkas
Vokiečių okupacijos metu be kitų ne
Pranas Vaicekauskas. Ypač gausūs ir vei sėkmių Žvikelių gyventojus ištiko viena
klūs buvo jaunieji ūkininkai, kurie daly didžiausių jų istorijoje įvykusių skriau
vavo augalų ir gyvulių auginimo konkur dų. Okupacinė administracija 1940 metų
se ir laimėjo daug premijų.
pabaigoje ir kitų metų pradžioje ėmėsi
Tarpukario metais neilgai lietuviai ga priverstinių priemonių išgyvendinti kai
lėjo veikti savo kultūros ir buities baruo kuriuos ūkininkus iš jų ūkių ir išsikelti
se. Jau 1936 m. buvo uždarytos visos lie gyventi į Tarybų Sąjungą. Tokiomis są
tuviškos mokyklos, o po jų — lietuviškų lygomis išvažiavo: Lukoševičiai Petras ir
kultūros ir ūkio draugijų skyriai, žvike Rožė su 7 vaikais, Mulckienė Veronika su
lių kaime padarius kratą, sukonfiskuota 6 vaikais, Pečiulių šeimos 5 žmonės, Ži
visos grožinės ir žemės ūkio literatūros linskų šeimos — 5, Jankausko Antano
knygos, uždrausti susirinkimai, vaidini šeimos 5 žm., Jankausko Motiejaus šei
mai, dainos. Draudžiama buvo turėti ir mos 3 žm., Nesčiarauskų 6 žm., Nevulio
skaityti lietuviškos knygos, spausdintos Jono 5 žm., Grigučių 3 žm. 1940 m. Žvi
Lietuvoje. Susidarė panaši padėtis kaip keliuose gyveno 42 šeimos, o jose 249 gy
caro laikų spaudos draudimo metais. Žvi ventojai. Okupacijos laiku iš sodybų iš
kelių gyventojai, ypač aktyviai dalyvavę gyvendintas 51 žmogus, tai yra apie 20%
kultūrinėje veikloje, jautėsi nesaugūs. visų kaimo gyventojų.
1938 m. kovo mėnesį, kai Lenkijos valdžia
Frontui slenkant į vakarus, 1944 m.
įteikė Lietuvai ultimatumą, žvikeliuose rugpjūčio 2 d. Žvikelių kaime įvyko mū
nesaugumo nuotaika labai sustiprėjo. Ki šis, kurio metu žuvo keliolika vokiečių ir
tai* metais kilo karas. Tuomet paskelbta tarybinių karių. Nukentėjo ir Žvikelių
mobilizacija ir į kariuomenę iš Žvikelių ūkininkų sodybos. Frontui pasitraukus,
kaimo paėmė: Petrą Jonušonį, Adomą kaimo gyventojus vargino įvairaus plau
Vainą, Juozą Krakauiką, Juozą Kliučins- j ko besibastantys apylinkėje „miškiniai“.
ką ir J. Lukoševičių. Taip pat karo rei- Į Be to, skleidžiami gandai ir kai kurie po
kalams paimta nemokamai iš kaimo kele karinės vietos administracijos veiksmai
tą arklių, žvikelių kaimo vyrai išsiųsti į kėlė Žvikelių gyventojų nerimą. 1945-1946
frontą gynė Lenkiją, o vyriausybė po ke m. Suvalkų apskrities administracija dt-

ti mokyklos su dėstomąja lietuvių kalba,
aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje.
Įsteigė (1930 m.) šv. Kazimiero draugi
jos skyrių, į kurį nariais įsirašė bemaž
visas kaimo jaunimas. Skyriaus valdyboje
išrinkti: Vincas Grigutis — pirmininku,
Jonas šliaužys — sekretoriumi ir Pranas
Vaicekauskas — iždininku. Iš skyriaus
narių susikūrė saviveiklininkų būrelis,
kuriame vadovavo Jonas šliaužys. Veikė
choristų, vaidintojų ir muzikantų grupės,
žvikeliečiai kasmet paruošdavo programą
viešam vakarui, bet ne kasmet gaudavo
valdžios leidimą ją viešai parodyti. Žvi
kelių saviveiklininkai veikė patys, nes ne
buvo kas jiems padeda. Žvikelių jauni
mas turėjo labai vertingų lietuviškų kny
gų rinkinį. Biblioteką vedė Genė Krakauskaitė (Aleksienė). Knygos buvo laikomos
pas Krakauskus. Kartą policija, daryda
ma kaime kratą, konfiskavo 40 ūkiškų ir
grožinės literatūros knygų.
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VYSKUPAS BELGIJOJ
Didžiausiam visų Belgijos ir Olandijos
lietuvių džiaugsmui, ir šių mažų Lietuviu
Bendruomenių nariai susilaukė aukšto
svečio, pasaulio lietuvių ganytojo Jo Eks
celencijos vyskupo Pauliaus Baltakio vi
zito. Šių metų liepos m. 13 dieną, sekma
dienį, visi, kas galėjo, atvyko į Liežo
miestą, kur maždaug du kartus į metus
Belgijos lietuviai paprastai susirenka.
Kas mašinomis, kas autobusais ai' trau
kiniais, o kas ir pėsčiomis skubėjo į šven
tos Julijanos bažnyčią, kui- 13 vai. turėjo
prasidėti iškilmingosios Šventos Mišios.
Iš Paryžiaus atvyko ir vyskupą lydintis
Belgijos tikinčiųjų lietuvių vadovas kuni
gas Jonas Petrošius. Susirinko ir keletas
Belgijos vienuolynuose gyvenančių seselių
lietuvaičių. Deja, vėl negalėjo atvykti vi
si šioje šalyje gyvenantys lietuviai, nebu
vo atvykusios ir visos seselės, neatvažia
vo ir Briuselyje gyvenantis kunigas J.
Danauskas, kuris dideliam visų Belgijos
lietuvių apgailestavimui seniai nebepalaiko ryšių su Belgijos Lietuvių Bendruome
ne. Atvažiavo lietuvių iš Olandijos, buvo
ir kitataučių — valonų, flamų, olandų.

jo žodžio dalis buvo skirta ir Rusijai, reli
gijos atgimimui pas mūsų kaimynus, Rusi
jos Stačiatikių Bažnyčios gyvenimui. Jo
Ekscelencija paminėjo rusų dvasiškių
Dmitrijaus Dudko ir Glebo Jakunino vei
klą, pasakė, kad labai daug rusiškojo ti
kinčiojo jaunimo šiandien seka įžymaus
rusų filosofo Nikolajaus Berdiajevo moks
lą.
Ilgame ir labai įdomiame pamoksle bu
vo pasakyta labai daug gerų žodžių ir
svarbių minčių. Su didžiausiu dėmesiu šis
pamokslas buvo išklausytas. Tarė žodį
vyskupas ir prancūziškai, padėkodamas
visiems kitataučiams už atsilankymą, Vi
zė miesto chorui už labai gražų lietuviškų
giesmių atlikimą.
Specialiai Jo Ekscelencija tarė pasvei
kinimo žodį dviems iš Louvain-La-Neuve
(Naujasis Liuvenas) Šventos Gertrūdos
Benediktiniečių vienuolyno atvykusioms
seselėms Liucijai Mačernytei ir Liutgardai Redikaitei, kurios liepos mėn. at
šventė 50 metų vienuoliškojo gyvenimo
jubiliejų.
Po iškilmingų šv. Mišių visi susirinko
į bažnyčios salę, kur Vizė miesto choro
dalyviams buvo suruoštas trumpas koktei
lis, o susirinkusieji lietuviai ir jų šeimos
buvo pakviesti į priėmimą ir pietus, ku
riuos skaniai ir labai jaukiai suruošė Bel
gijos Lietuvių Bendruomenės veteranų
Baltus ir Slavinskų šeimos.

Kunigui J. Petrošiui pakvietus visus į
bažnyčią, prasidėjo Šventos Mišios, kurias
atnašavo J.E. vysk. Paulius Baltakis ir
kunigas Jonas Petrošius. Susirinkusieji
giedojo lietuviškas giesmes, o atvykęs iš
Belgijos miesto Vizė saviveiklinis choras,
kurį suorganizavo čia gyvenanti solistė
Bronė Spies, sugiedojo lotyniškai, pran
Žodį tarė J.E. vyskupas Paulius Balta
cūziškai ir... taip pat lietuviškai, čia rei
kis, kunigas Jonas Petrošius ir Belgijos
kia paminėti, kad choras susidaro tik is
LB pirmininkė Stasė Baltus. Pastaroji pa
kitataučių. Solistė Bronė Spies taip pat
pasakojo aukštam svečiui ir visiems susi
giedojo atskirai.
rinkusiems apie šios šalies lietuvių gyve
Gražus oras, puikus giedojimas, šven nimą bei ryšius, apie vis retėjančias Bel
tų Mišių iškilmingumas, nuostabūs bažny gijos lietuvių gretas. Kunigas Jonas Pe
čios vitražai ir vargonų muzika nepa trošius kalbėjo apie ateinantį Lietuvos
prastai pakėlė visų susirinkusių nuotai Krikšto Jubiliejų, apie Bažnyčios laukia
ką. Buvo meldžiamasi už pasaulį, už Lie mus naujus pašaukimus į kunigus bei vie
tuvą, už gyvuosius ir mirusius. Nuosta nuolius.
biam ganytojiškam pamoksle J.E. vysk.
Į Belgiją vyskupas Paulius Baltakis at
Paulius Baltakis kalbėjo apie gyvenimą vyko pirmą kartą. Pirmą kartą kaip vys
ir mirtį, apie Bažnyčią ir šiandieninę jos kupas. čia reikia paminėti, kad vyskupui
padėtį, apie tikinčiuosius ir netikinčiuo Pauliui Baltakiui kaip asmeniui šis kraš
sius, apie Lietuvą ir lietuvius diasporoje. tas yra jau labai gerai žinomas. Pirmą
Vyskupas pasakojo apie pasiruošimą Lie kartą jis čia atvyko tuoj po karo, kur
tuvos Krikšto Jubiliejaus minėjimo šven Sint-Truiden mieste įstojo į pranciškonų
tei, kuri turėtų būti atžymėta visur, kur vienuolyną. Ten pat 1950 metais jis pada
tik gyvena lietuviai.
rė amžinuosius įžadus, o 1952 metais rug

Vyskupo pamoksle skambėjo žodžiai
apie dvasinį atgimimą visame pasaulyje,
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje, apie lie
tuvių tikinčiųjų stovį išeivijoje, apie jau
nimo tikėjimą. Labai didelė vyskupiško

pjūčio 24 dieną priėmė kunigystės šventi
mus. 1953 metais jis paliko Belgiją, o
po tiek daug laiko vėl atsilankė čia,
bet jau dabar labai aukštose pareigose.
Jo Ekscelencija vėl atsilankė Sint-Trui-

portavo į Lenkijos gilumą kelias žvikelių
lietuvių šeimas: Jonušonio Adomo (8 žmo
nės), Adukausko Juozo (2 žmonės), Lukaševičiaus Juozo (2 žmonės), Keršulio
Juozo (3 žmonės). Po dešimties metų iš
tremties sugrįžo tik Lukaševičiaus šeima.
Tuojau po karo Žvikeliuose atgaivinta
pagal senas sanacinės Lenkijos tradicijas
mokykla be lietuvių kalbos. Gyventojams
prašant, 1952-53 mokslo metais įvesta Žvi
kelių mokykloje lietuvių kalba kaip daly
kas. Trūkstant mokytojo, lietuvių kalbos
pamokas vedė ūkininkas Pranas Vaice
kauskas, kuris prieš I pasaulinį karą mo
kėsi pas daraktorių Juozą Misiukonį Ramoniškių kaime. Pertvarkant mokyklas
(1976 m.), žvikelių mokykla panaikinta.
Kaimo gyventojai galėjo pasirinkti Navinykų mokyklą su dėstoma lietuvių kalba
arba Smalėnų — su dėstoma lenkų kalba.
Žvikelių tėvai savo vaikus pasiuntė į Nivinykų mokyklą, išskyrus vieną šeimą.
Vaikai, baigę pradinę mokyklą, gali to
liau mokytis savo gimtąja kalba Punsko
vidurinėje mokykloje, prie kurios yra ge
rai įrengtas bendrabutis. Šias galimybes
mokytis savo gimtąja kalba Žvikelių jau
nimas gerai išnaudoja. Per šį laiką Puns
ko vidurinę mokyklą baigė: Aleksa Albi
nas, Aleksa Jurgis, Ona Zdanytė, Bagdo
nas Jonas, Grimalauskas Albinas, Krivickaitė Julija, Baguckaitė Kristina, Grigutytė Ona, Krakauskaitė Danutė, Aleksaitė
Aldona, Baguckaitė Jadvyga, šie jauni
žmonės, baigę vidurinę mokyklą ir pasi
ruošę kuriai nors profesijai, įsidarbino
gimtajame krašte, nenutraukdami ryšių
su savo visuomene.
Karo ir pokario metais ištuštėjusias
sodybas Žvikeliuose užėmė kitos šeimos,
šeštame ir septintame dešimtmetyje pa
gerėjo ūkininkų gyvenimo sąlygos. Žvi
kelių gyventojai ėmėsi statyti naujus so
dybų trobesius. Tuo laiku nusausinti lau
kai, 'į sodybas įvesta elektros srovė. Keliai,
einantys per kaimą, paplatinti ir išžvyruoti. Ūkininkai, kiek praturtėję, įsigijo
traktorius (23 ūkiai) ir prie jų darbo ma
šinas. Dauguma turi pasistatę naujus,
gražiai įrengtus butus, lengvas mašinėles.
Po II pasaulinio karo Žvikelių gyvento
jai nepasireiškė saviveiklos srityje. Buvo
objektyvių priežasčių. Kaimo veikėjai vie
ni paseno, kiti išmirė, o dar kiti išblašky

ti po pasaulį.
Šiuo laiku Žvilkeliuose yra 37 ūkiai, ku
riuose gyvena šios šeimos: Aleksos Anta
no (2 žmonės), Aleksos Eugenijaus (6
žmones), Aleksos Antano (6 žmonės),
Bagdono Silvestro (5 žmonės), Bagucko
Prano (1 žm.), Bagucko Alfonso (3 žm.),
Bagucko Antano (4 žm.), Bagucko Juozo
(5 žmonės), Bogucko Kazio (5 žmonės),
Cirušio (4 žmonės), Budzeikos Jono (2
žmonės), Gasparavičiaus Juozo (2 žmo
nės), Grigučio Jurgio (6 žmonės), Jonu
šonio Petro (3 žmonės), Grigučio Antano
(6 žmonės), Grimalausko Juozo (2 žmo
nės), Jankausko Jono (6 žmonės), Krakausko Vytauto (6 žmonės), Kliūčinyko
Alfonso (9 žmonės), Krivicko Antano (2
žmonės), Krivicko Juozo (2 žmonės), Ma
tulevičiaus Juozo (4 žmonės), Nevulio Al
bino (5 žm.), Nevulio Juozo (3 žmonės),
Nevulio Vitalio (5 žmonės), Radzevičiaus
Alfonso (1 žm.), Slabašausko Juozo (7
žm.), Sinkevičiaus Vinco (3 žm.), Staske
vičiaus Sigito (5 žmonės), Vainos Jono
(8 žmonės), Valinčiaus Jono (5 žmonės),
Vaicekausko Silvestro (6 žmonės), Zdancevičiaus (3 žmonės).
šiais metais vienam ūkiui tenka 4
žmonės, įskaitant vaikus ir senelius, o
1940 m. atiteko 6 žmonės. Jeigu šių laikų
ūkiai daugiau gamina ir parduoda, tai t.k
dėl išaugusių gamybos priemonių ir ūki
ninkų inteligentijos. Taigi ne veltui rei
kalaujama, kad ūkininkas būtų išsilavinęs
žmogus. Šį ekonominį dėsnį privalo rim
tai 'įsisavinti jaunimas,
pasiliekantis
ūkiuose. Punske veikia vidurinė ūkio mo
kykla, kurios moksleiviai irgi gali naudo
tis internatu. Nereikia šito užmiršti.

Šiuo laiku Žvikelių lietuviai neturi rū
pesčių ir problemų dėl gimtosios kalbos
mokykloje ir bažnyčioje, bei kasdieniame
gyvenime, kaip būdavo praeityje. Tačiau
ekonominė krizė paliečia nusistovėjusias
kaimo tradicijas, skatina nepageidauja
mus reiškinius, kaip sodybų tuštėjimą,
produkcijos kaitaliojimą ir kita.
Dėkoju visiems už suteiktas žinias ir
atsiųstas pastabas.

Jonas Pajaujis

(„Aušra" Nr. 1, 1886)
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den mieste, taip pat jis nuvyko į LouvainLa-Neuve, Liuveną, Briuselį ir kitur. Po
nia Julie Willems-Cinziene padėjo vysku
pui Pauliui Baltakiui aplankyti visas jo
pageidaujamas vietas. Ponai Cinzai ma
loniai talkininkavo Jo Ekscelencijai, su
teikdami aukštam svečiui savo mašiną
ir namus. Gaila, kad laiko ribotumas ne
leido vyskupui aplankyti visų Belgijoje
gyvenančių lietuvių ir jų šeimų asmeniš
kai, bet čia visi tiki, kad tai nebuvo pas
kutinis jo ganytojiškas vizitas į šį kraš
tą, kad Belgijos lietuviai turės dar daug
galimybių priimti čia Jo Ekscelenciją.

9 ME TAI

Lygiai prieš devynerius melus, 1977 me Lietuvių Informacijos Centras, Lietuvių
tų rugpjūčio 24 dieną, Vilniuje buvo su religinė Šalpa, Tarptautinė žmogaus tei
imtas žymusis lietuvis žmogaus teisių gy sių draugija, Tarptautinė rašytoju sąjun
nėjas, lietuviškosios Helsinkio grupės na ga — Pen Klubas, Jungtinių Amerikos
rys Viktoras Petkus. Sovietinis teismas Valstijų komisija Europos saugumo ir ben
Vilniuje Viktorą Petkų nuteisė dešimt dradarbiavimo
klausimais, Raudonasis
metų kalėti ir penkerius metus pasilikti Kryžius ir daugelis kitų organizacijų rū
tiemtyje. Visas kultūringas pasaulis bu pinasi Viktoro Petkaus likimu. Vakarų
vo sukrėstas šiuo žiauriu teismo nuo Vokietijoje ir Austrijoje yra įsisteigęs
sprendžiu. įvairios tarptautinės organiza Tarptautinis Viktoro Petkaus komitetas.
cijos nuolat deda pastangas kuo plates Už jo taikingas pastangas ginant pagrin
nius pasaulio viešosios nuomonės sluoks dines žmogaus teises bei laisves, Viktoras
Pietų metu Liežo miesto Šventos Juli nius supažindinti su Viktoro Petkaus liki Petkus buvo pasiūlytas Nobelio premijos
janos bažnyčios salėje visi susirinkusieji mu ir ragina rūpintis jo išlaisvinimu. kandidatu. Viktoro Petkaus šviesi asme
turėjo trumpą, bet labai malonią galimy Amnesty International, Keston College, nybė ir jo auka kovoje už pagrindines
bę asmeniškai pabendrauti su vyskupu.
žmogaus teises spinduliuoja pasaulyje,
Labai malonus naujas ir šios lietuvių ben
skleisdama taikos dvasią, liudydama lie
druomenės ganytojas su dideliu dėmesiu mų problemų. Savo pirmame ganytojiška tuvių tautos ištikimybę aukščiausiom gy
me
laiške
vyskupas
Paulius
Baltakis
ra

išklausė kiekvieną pašnekovą atskirai,
venimo vertybėm.
pats papasakojo apie savo viltis, norus ir šė: „Kadangi pastoracija išeivijoje yra
neatskiriamai susijusi su visu mūsų gyve
Minėdami Viktoro Petkaus suėmimo
planus.
nimu, pradėdamas šias man patikėtas devintąsias metines, prisiminkime vieno
Vyskupas Paulius Baltakis turėjo ga
vyskupo išeivijos sielovadai pareigas, aš jo laiško žodžius: „Nemaža dalis kalinių,
limybę aplankyti beveik visus išeivijoje
visų prašau nuoširdžios kooperacijos, ben badu privestų iki nužmoginimo, vis tiek
gyvenančius tautiečius, išklausyti juos,
dradarbiavimo ir maldų. Kada žmonės neprarado vidinės dvasinės laisvės. Jie
patarti, pamokyti. Vyskupui labai gerai
tarpusavyje sutaria ir vieningai ko nors neprarado ir komunikatyvinės funkcijos.
yra žinomos lietuvių tikinčiųjų problemos.
kilnaus siekia, Dievas visuomet laimina jų Dar daugiau: jie neprarado vilties ir ti
Gerai jam yra žinomi ir Lietuvos tikin
pastangas“. Kviečiant viso pasaulio lietu kėjimo, be kurių negali būti nei paties
čiųjų rūpesčiai, jis aplankė Tėvynę, kur
vius nuoširdžiai kooperacijai, Jo Eksce gyvenimo, nei kūrybos. O gal svarbiausia,
gyvena visa jo šeima. Visi tikintieji tikisi,
lencija gali būti tikras, kad iš Belgijos jog ir tokiame pragare jų neapleido troš
kad labai gerai žinodamas Lietuvos Baž
lietuvių jis tokios kooperacijos ir bendra kimas surasti pasaulyje ir žmoguje bent
nyčios padėtį Tėvynėje ir išeivijoje, Jo
darbiavimo tikrai sulauks.
krislelį gėrio, meilės, taurumo. Jie teigė
Ekscelencija su savo naujomis ir jauno
L. Kazakevičius
mis jėgomis gali išspręsti labai daug esa1 laisvo mąstymo jėgą ir grožį“.

GYVENIMAS PO REVOLIUCIJOS
KAI ORKESTRAS KIAULĖMS

Vartant buvusių britų žurnalistų parašy
tas knygas apie Sovietų Rusijos gyveni
mą, skaitytojas pajunta užuojautą ken
čiančioms Sovietų tautoms, neapykantą
jų skriaudėjai komunistų partijai ir gar
džiai pasijuokia iš partijos vadų pastangų
pūsti pagyrų burbulą iki jis trūksta ir pa
sirodo, kad vidury tuščia.
Iš tokių buvusių žurnalistų yra žinomas
R.O.G. Urch, autorius knygos „The Rab
bit King of Russia“. Kadangi jis daug
kartų yra paminėjęs Baltijos valstybes ir
Lietuvą, todėl iš jo, lengvo stiliaus kny
gos, duosiu čia keletą vaizdų iš Rusijos
sovietinio gyvenimo.
Šįkart apie pagarbą kiaulėms.
Tai buvo 1932 metais lapkričio 29 die
ną, kai Stalino saulė dar aukštai švietė,
o Maskva buvo labai alkana ir maisto
normos kasdien mažėjo. Netikėtai valdžia
gavo pranešimą, kad tūkstantis riebių
kiaulių pakeliui į Maskvą iš Kursko pro
vincijos.
žinia, kad kiaulės tikrai atvyksta, suju
dino Aprūpinimo ministeriją.
Dūdų orkestras turėjo sutikti kiaules
dar Maskvos priemiestyje, nes tai buvo
pirmasis kiaulių traukinys po didžiosios
revoliucijos.
— O Viešpatie, Viešpatie, — pusbalsiai
kalbėjo žmonės ir buvo tikrai sujaudinti,
kai pamatė, kad traukinys, tarškėdamas
per iešmus, artėjo į stotį.
Pirmame atvirame vagone sėdėjo or
kestras ir traukinio palydovai; po jų ilgas
traukinys padengtas vėliavomis ir gėlė
mis. Ant garvežio buvo pritvirtintas pla
katas su didelėm raudonom raidėm 'įrašy
tu šūkiu: — Dėmesio kiaulėms!
— Aš netikiu ir tiek, — kalbėjo Aprū
pinimo ministerijos, labai jau liesos iš
vaizdos, mašininkė dar liesesnei savo ben
dradarbei: — Nieko dabar nėra riebaus
visoj Rusijoj.
Valdžia nutarė, kad kiaulėms būtų duo
tas oficialus sutikimas. Nors jos nepaso
tins dviejų milijonų normų korteles turin
čių maskviečių, bet, mažų mažiausiai,
bus simbolis, kad geresni laikai ateina.
Todėl ir traukinys buvo vėliavomis ir
vainikais papuoštas, gyvuliai sutikti su
iškilminga muzika, o Aprūpinimo komi
saras Mikojanas ir kiti aukšti pareigūnai
stovėjo nusiėmę kepures, gi orkestras
grojo Internacionalą, kai traukinys susto
jo perone.
Čia tuojau iššoko iš vagono 54 kiaulių
šėrėjai, vyrai ir moterys, ir kariška tvar
ka išsirikiavo perone. Su jais atsistojo
garvežio mašinistas ir pečkūrys. visi išsi
tempė „ramiai“. Tada komisaras ir jo
aukšti palydovai praėjo pro visus sveikin
dami, ii- komisaras išdrožė padėkos kal
bą.
Kiaulių traukinys buvo paliktas stoty
je dvi dienas, kad visi pamatytų. Kiaulių
šėrėjai buvo apdovanoti medaliais ir ki
taip atlyginti.
Kodėl tokia didelė pagarba kiaulėms
buvo suteikta Maskvoje, paaiškėja iš ki
tų, tos knygos skyriuose, aprašymų, kur
tūlam kanadiečiui, pavarde Younger, te
ko keliauti iš Maskvos per Sibiro platu
mas iki Irkucko. Jis visoj kelionėj, visose
stotyse matė daugybę išbadėjusių, nusku
rusių, sunykusių kaip skeletai žmonių.
Jie apipuldavo stotyse atėjusius trauki
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nius ir verkdami, šaukdami visu balsu
prašė keleivių duonos ar bet kokio mais
to. Keleiviai, negalėdami žiūrėti į kenčian
čius, dažnai išdalydavo paskutinį maistą
pasiimtą kelionei ir kartu su jais verk
davo.
Minėtas kanadietis, išdalijęs visą savo
maistą, pasiūlė senyvam vyrui turėtą pa
skutinę citriną. Tas žmogus atsakė jam:
— Aš nesu elgeta, bet tik alkanas.
Jis kalbėjo išauklėto žmogaus akcentu,
nors buvo nuskuręs taip, kaip ir kiti.
— Imk, imk! — siūlė kanadietis, — ir
pirk už jį sau maisto.
— Ne, dėkui! Jokios naudos iš jo. Aš
negalėsiu už jį nusipirkti maisto. — Ir jis
nuėjo šalin.
Kai galop kanadietis pasiekė Irkucką ir
užėjęs į keleivių valgyklą užsisakė sau
jautienos, savininkas mongolas paruošė
jam patiekalą. Bet neįpusėjęs užkandžiau
ti, jis paklausė kitų pakeleivių:
— Kokią mėsą mes valgome?
— Manau, kad jautieną, — atsakė vie
nas.
— Nesityčiokit iš manes, — tvirtai at
rėžė kanadietis, — šita mėsa nėra galvijų
veislės. Galbūt čia meškos mėsa. Tikiu,
jūs valgote meškos mėsą.
Valgyklos savininkas buvo pašauktas.
Tas tvirtino, kad tai jautiena.
— Netikiu, — spyrėsi Younger ir rei
kalavo pasakyti tiesą.
Po ilgų ginčų, kai valgyklos savininkas
buvo užtikrintas, kad nebus apskųstas
valdžiai, prisipažino, kad mėsą rado jo
šuo giliai užšalusią po sniegu.
Kanadietis vaiktelėjo iš pasibjaurėjimo
ir pradėjo trinti rankomis pilvą.
— Bet viskas tvarkoj, — savininkas pa
siskubino j'į užtikrinti, — tai yra mamuto
mėsa.
— Kokio mamuto?! — užrėkė Younger.
— Taip, mamuto. Mes radome jau dau
gelį kartų, bet ne visuomet tokia gera bu
vo, kaip ši.
Nors Younger ir pyko, tačiau savinin
kas buvo teisingas. Buvo tai tikrai jau se
niai išnykusių mamutų mėsa, sušalusi ir
išlikusi per penkis tūkstančius metų. Bet
nežiūrint jos senumo, vis tiek dar Rusijos
žmonių buvo valgoma.
1924-1925 metais Rusijoj buvo priskaitoma septyni milijonai benamių, be tėvų,
našlaičių vaikų, badaujančių ir mirštan
čių gatvėse pasibaisėtinam stovy.
1926 m. valdžia paskelbė, kad tų bena
mių vaikų padėtis darosi lengvesnė. Bet
moterys gatvėse kalbėjo ir klausė, kur
dingo tie 7 milijonai buvusių našlaičių.
Niekas atsakymo neduoda, bet visi žino,
kad didžioji dalis tų nelaimingųjų išmirė
nuo vargo, šalčio ir ligų. Jų skaičiaus nie
kas negalėjo pasakyti.
Maskvos miesto tarybos narė Krupska
ja 1925 metais gruodžio mėn. šaukte šau
kė partijos susirinkimuose, kad nelaimin
gųjų benamių vaikų gyvenimas yra skur
desnis negu šunų. Ji sakė:
— Padorus savininkas šunies nepalie
ka gatvėje, o mes tai darome savo nelai
mingiems vargšams vaikams. Mes vadi
name savo darbininkų sąjungas „komu
nizmo mokykla“, bet parodykit man, kur
ir kada darbininkų sąjungos pasvarstė
pagalbos reikalą mūsų benamiams vai
kams? Aiškinimas, kad benamiai vaikai

yra karo pasekmė — netiesa! Jie yra da
bartinės santvarkos padarinys.
Kartą partijos narys Anton Antonovič
Walrus ir bepartyvis (bent taip atrodo)
Butyrski, vadinamas dar Nachbaru, gin
čijosi, ką bolševizmas pasiekė per 21
metus po revoliucijos, nes tada tiek metų
buvo praėję. Antonovič bandė įrodyti, kad
visgi šį tą pasiekė. Nors daugumoj dirb
tinai viskas parodoms ruošta ir išgirta,
bet vis tiek šis tas pasiekta. Bet abu suti
ko, kad daugiausia buvo atsiekta sunaiki
nime.
Butyrski sakė:
— Jei bolševizmas būtų šiandien nu
šluotas, kas gi būtų palikta parodyti, ką
jis pasiekė per 21 metus. Ogi nieko! Visiš
kai nieko!
— Ir priešingai, — jis tęsė savo tvirti
nimą, — jei kas nori kaip pamoką pama
tyti, tegul nuvyksta į Baltijos valstybes.
Tepalygina dabartinę Rusiją su Baltijos
valstybėm, nes jos buvo Rusijos dalis,
viena iš neturtingiausių natūraliais gam
tos resursais sritis prieš revoliuciją. Jei
gu gyvenimo sąlygos ten yra geresnės —
niekas negali sakyti, kad tai bolševizmo
dėka. Tegul kas iš besiginančiųjų pada
ro balanso lapą — kas buvo atsiekta per
tą laiką Rusijoj ir kas Baltijos respubli
kose.
Tos teritorijos buvo nuniokotos karo
daugiau, negu pati pagrindinė Rusijos da
lis. Jose 1920 metais nebuvo likę nė vie
no padoraus namo, o suvarginti kaimiečiai
gyveno išsikastose duobėse; gyvuliai bu
vo visiškai išnaikinti; laukai ir miškai per
5 karo metus tapo apleisti; valstybės va
dai neturėjo patyrimo valdžios darbuose;
kasoje maža pinigų tebuvo, o paskolos iš
užsienio buvo sunkiai gaunamos.
Bet pažiūrėkit dabar į jas. Kas pasiek
ta — yra stebuklas. Nepamirškime fakto,
kad Baltijos provincijos buvo Rusijos ver
gais.
Tos valstybės būtų dar daugiau pasie
kusios, jei nebūtų kentėjusios nuo bolše
vizmo, būdamos arti Sovietų Rusijos ir
jos subversinių veiksmų. Jos būtų pasie
kusios dar daugiau, jei Rusija būtų pil
džiusi savo susitarimus kaip kaimynė.
Paimkime kiekvieną sritį, kiekvieną de
partamentą tose valstybėse ir palyginki
me su Rusijos. Maitinimas, apsirengimas,
vaikų auklėjimas, mokslai... Tos šalys
gali lygintis su bet kuria Europos valsty
be arba Amerika.
Kai pagalvoji apie tų kraštų, palygina
mai, menkus gamtos resursus ir kaipo bu
vusias didžiosios Rusijos dalim prieš 21
metus, tai stebina jų sugebėjimai.
Juk ne paslaptis, kad Maskvoj esan
čios užsienio ambasados ir atstovybės tu
ri importuoti kasdienį maistą iš Baltijos
valstybių, nes sovietų režimas negali jų
išmaitinti.
Taip kalbėjo Butyrski-Nachbar, ginčy
damasis su partijos nariu Anton Antono
vič Walrus.
Sakau, maloni šiluma užlieja krūtinę,
kai skaitydamas tokio žurnalisto kaip R.
O.G. Urch knygą, randi tokių gražių at
siliepimų apie Baltijos valstybes.
O jis buvo Britų laikraščio „The
Times“ korespondentu Rusijai ir Baltijos
valstybėms nuo 1922 metų.
K. Vilkonis
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Kronika
KAS—KADA—KUR
Tautos šventės minėjimas Manchestery
— rugsėjo 13 d., 6 vai. vak., Manchesterio
lietuvių socialinio klubo patalpose.
Boltono lietuvių tradiciniai šokiai —
spalio 18 d., 7.30 vai. vak., Ukrainiečių sa
lėje, 99 Castle St., Bolton.
Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai.
pamaldos, paskui bendri pietūs.

L.S.S. Europos Rajono Skautų-čių
Vasaros Stovyklos
APYSKAITA

Paboltiečlų Namai Prancūzijoje —
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas
Pajamos:
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
Stovyklos mokestis
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie,
Rėmėjų aukos
94500 Champigny-sur-Mame, France. Tel.
(33-1) 4881.52.22.
Vokietijos Lietuvių Kultūros Draugijos
Savaitgalis — lapkričio 22-23 d. Kviečia
Išlaidos:
mi visi tautiečiai.
Maistas
Pigiausia nakvynė ir pragyvenimas
Transportas, gazas,
Veronoje — CENTRO
PASTORALE,
įvairios išlaidos
Monsignor Carraro, Lungadige Nr. Vieto
Apdraudimas
vė „Savai“, Verona (5 km nuo Veronos).
„Budėkime“ spec.
Pasiekiama nebrangiu taksiu.
pusi, fotografijos
Tel. (045) 91-58-77 arba (045) 91-54-23.
Priima: bet kokiu metų laiku.

AUKOS TAUTOS FONDUI

A. Kukanauskas — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
B. Benekeraitis — 5 sv.
A. Kukanauskas — 5 sv.
V. Lisius — 4.50 sv.
K. Murauskas — 3.50 sv.
K. Mickevičius — 2.50 sv.
S. Grybas — 2 sv.
Dėkojame.

£1145.64
£900.47

Viso:

£2046.11

£1404.38
£211.31
£40.00
£50.00
Viso:

£1705.69

Likutis: .£340.42 pervestas į Tautinės
Stovyklos Fondą.
Virtuvė maitino 83 asmenis, išduodama
maistą penkis kartus per dieną.
Apyskaitą sutvarkė ir paruošė: s. A.
Jakimavičius — Stovyklos kasininkas, v.s.
J. Maslauskas — Rajono vadeiva.
Patikrino ir priėmė: s. S.B. Vaitkevičius
— Stovyklos viršininkas — Rajono vadas.

PADĖKA
Nuoširdi skautiška padėka mūsų bran
giems rėmėjams: DBLS skyriams, jų val
dyboms ir nariams, lietuvių klubams, jų
valdyboms ir nariams, aukų rinkėjams,
pavieniams aukotojams, kurių dėka jau
praleidom 37-n.ias vasaros stovyklas. Vi
LAUKIAME LIETUVIŠKO
siems skautiškas AČIŪ.
SOLIDARUMO!
Ypatingą padėką išreiškiu DBLS-gai,
LNB,
Nidos Knygos Klubui, „Europos
Su šiuo laikraščio numeriu siunčiame,
visiems D. Britanijos „Europos Lietuvio“ Lietuvio“ Redakcijai, Sodybos Vedėjams
skaitytojams asmeniškus prašymus dos Podvoiskiams, kun. A. Gerybai, kun. dr.
niai paremti vienintelę Vakarų Europoje J. Sakevičiui, MIC, K.M. Baronams, P.B.
lietuvišką Gimnaziją. Atidžiai perskaity Varkaloms, S. Bosikui, S. Kasparui, Mikite šiame puslapyje išspausdintą straips ,'neikiams, A.G. Ivanauskams, šlepertui,
nį apie mūsų Gimnazijos dabartines pro E.A. Canty's, N.M. Julius, K.A. Rugie
blemas. Tada, be abejo, suprasite reikalo niams, A. Tirevičiams, Dainai, Alyson ir
Almai Traškams, A. Strikaitytei, E. Vai
svarbumą.
norienei,
G. Lipėdei, Jolantai VaičaityteiRugsėjo mėnesį prasidėjo naujieji- moks
lo metai. Tebūnie šis mėnuo D. Britanijos Gou.tt, G. & p. Jakimavičiams, V. Puo
lietuviams Gimnazijai paremti vajaus džiūnui, V. O'Brien, A. Philpott, H. Gasmėnuo! Paraginkite prisidėti ir tuos sa perui, S. Dobbs ir B. Masiliunienei-Bisvo draugus ir pažįstamus, kurie galbūt hop.
Skautiškas ačiū dail. M. Barėnienei, ku
neskaito mūsų laikraščio.
Kviečiame visas organizacijas, klubus ri taip puikiai surinko ir paruošė jau Nr.
ir kitokius vienetus paskirti stambesnes 3 „Lithuania“, net 45 lapų lituanistinių
pamokų leidinį, pasinaudodama Nidos
sumas.
Knygų leidyklos mašina, padedant S.
Iš anksto dėkojame ir laukiame visų
Bosikui- išspausdino, atvežė į stovyklą, kur
solidarumo.
buvo išdalinta skautams pasiimti į namus
ir mokytis. Tuo pačiu kartu buvo atsiųsta
ir p. Jadvygos Raišienės dovana skautams
ALBUMO REIKALU
50 lankstinukų laikyti „Lithuania" leidi
E.L. 34 Nr. p. E. Šova, informuodamas niui, p. Jadvygai nuoširdus ačiū. Taip pat
skaitytojus apie albumą, suteikė man Ra M. Barėnienei už paaukotas knygas skautų
jono ryšininko pareigas ir kartu pastebė bibliotekai ir dovanoms labai ačiū.
jo, kad esu geriausiai informuotas albu Visiems iš arti ar toli aplankiusiems mus
stovyklaujančius, ypač per stovyklos už
mo leidimo reikalais.
Noriu pareikšti, kad Europos Rajonas darymo iškilmes, ačiū.
Nenorėčiau
likti nepadėkojęs mūsų
man ryšininko pareigų nesuteikė, esu tik
nuolatiniams stovyklos virėjams s. Algiui
Rajono iždininkas.
ir ps. Irenai Gerdžiūnams. Irena sunkios
Man žinoma, kad DBLS C. Valdyba, operacijos išvakarėse, iš anksto atvyko į'
įvertinusi Anglijos Rajono skautų dar stovyklavietę, sutvarkė virtuvę, užpirko
bus, yra seniai nutarusi, dalį spausdinimo stovyklos pradžiai maistą. Pamaitinę sto
išlaidų finansuoti, o Nidos spaustuvė jau vyklautojus dvi dienas, perdavė virtuvę
yra surinkusi albumo tekstą prieš metus naujiems virėjams. Mieliems skautinin
laiko ir laukia iš p. Šovos nuotraukų pus kams nuoširdus skautiškas ačiū, o Irenai
tonių ir paruoštų puslapių.
kuo greičiau susti-prėti.
Patį spausdinimą buvo galima atlikti
Jei ko nors nepaminėjau, maloniai pra
prieš keletą mėnesių. Gavus visą medžia šau man atleisti ir priimti skautišką
gą iš p. Šovos, albumas galėtų būti greitu AČIŪ.
laiku išspausdintas.
s. S.B. Vaitkevičius
Stovyklos viršininkas
J. Alkis
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šią vasarą bus pastatytos taip pat nau
jos sporto aikštės krepšiniui ir tinkliniui.
Jos kainuos 87.000 DM, kurių 58.000 DM
paskyrė valdžia, o 29.000 DM reikės lietu
viams sudėti. Ir atstatoma pilis nemaža
dalimi tarnaus gimnazijai. Joje bus gim
nazijos biblioteka ir skaitykla, muzikos ir
darbelių kambariai, salė ir koplyčia. Pily
je bus patalpintas Lietuvių kultūros ins
titutas su lituanistine biblioteka, archyvu
ir tautodailės muziejumi.
Tokiu būdu Romuva taps Vokietijos, o
gal ir visos Vakarų Europos lietuvių kul
tūros centru. Užbaigus visas statybas, čia
ypač atostogų metu, galės vykti įvairiau

si suvažiavimai, susirinkimai ir stovyklos.
Pilies atstatymas gali kainuoti tarp 5
ir 6 milijonų DM. Apie 3 milijonus su
mokės draudimas. Likusių sumų reikės
prašyti iš vokiečių valdžios, bet valdžia
nieko neduoda be lietuvių įnašo. Todėl
ir pilies remontui tikriausia reikės surink
ti bent 500.000 DM.
Modernios patalpos ir įrengimai pri
trauks ir daugiau mokinių. Jau dabar jų
skaičius pakilo ir praėjusiais mokslo me
tais prašoko 90. Iš pradžių mokiniai at
vykdavo veik tik iš Vokietijos. Per pasku
tinius 15 metų vis daugiau jaunuolių su
rasdavo kelią ir iš kitų kraštų. Praeitais
mokslo metais gimnazija lankė mokiniai
iš Vak. Vokietijos, JAV-bių, Kanados, Ar
gentinos, Urugvajaus, Dominikonų Res
publikos, Mali ir Australijos. Anksčiau
jau yra mokėsi ir iš Anglijos, Švedijos,
Olandijos, Belgijos, Brazilijos Kolumbi
jos ir Venesuelos. Taigi nėra pasauly kraš
to, kuriame gyvena daugiau ar mažiau lie
tuvių, nepasinaudojusių šia gimnazija.
Per 36 metus ji yra tapusi viso pasaulio
lietuviško jaunimo mokykla. Todėl viso
pasaulio lietuviai turėtų rūpintis jos ge
rove.
Vasario 16 gimnazija yra vienintelė
lietuvių gimnazija laisvajame pasaulyje.
Turėtume stengtis, kad jos darbo sąlygos
būtų kuo geresnės, jog visi galėtume ja
pasinaudoti ir pasididžiuoti. Niekur ne
turėsime tokių palankių sąlygų, kokias tu
rime Vak. Vokietijoje, kur į visų reikalin
gų lėšų duoda valdžia, o statyboms net ir
daugiau. Tačiau valdžia duoda nors ir di
delę, bet tik dalį lėšų ir tik ta sąlyga, kad
ir lietuviai prisidėtų. Jeigu lietuviai, pa
vyzdžiui, naujo bendrabučio statybai vie
toje reikiamų 500.000 DM tesurinktų
400.000 DM, tai ir valdžios parama atitin
kamu procentu sumažėtų. Tuomet vietoje
žadėtų 3.000.000 DM tepaskirtų 2.400.000
DM. Tai būtų baisus nuostolis.
Todėl turime stengtis žūtbūt reikalin
gas lėšas surinkti, nes berniukų bendra
butis gimnazijai būtinai reikalingas. Ligšiol jau sutelkta 300.000 DM su viršum
daugiausia iš Vokietijos lietuvių, bet ir
Amerikos, Kanados, Anglijos bei Austra
lijos lietuviai įsijungė į vajų. Didelė padė
ka tenka Pasaulio LB valdybai, kuri įkū
rė centrinį gimnazijai remti komitetą, va
dovaujamą Karolio Milkovaičio, šiuo me
tu sėkmingai pravedantį statybos vajų.
Taip pat reikia dėkoti ir aukščiau su
minėtų kraštų LB valdyboms už paramą.
Remkime visi, kiek tik galime, šias staty
bas. Kai bendromis jėgomis jas užbaigsi
me, visi ir pasinaudosime.

Sodyba

Londonas

1953 Vokietijos LB valdyba nupirko
Rennhofo pilį Huettenfelde su apie 5 ha
parku ne savo, bet Vasario 16 gimnazijos
reikalams. Tai buvo genialus jos vado
vų žvilgsnis į ateitį.
Jau 36 metai kai ši gimnazija veikia.
Daug kas netikėjo, kad ji taip ilgai iš
silaikys. Visą laiką sklido gandai, kad ji
po vienerių kitų metų užsidarys. Sumažė
jęs mokinių skaičius ir kelios sunkios kri
zės, atrodė, šiuos gandus patvirtins, o 1984
gaisras, sunaikinęs berniukų bendrabutį
Rennhofo pilyje, tikrai galėjo užversti pa
skutinį gimnazijos istorijos lapą. Tačiau
iki šiol mūsų mokykla visus sunkumus
nugalėjo. Jos darbo sąlygos nuolat gerė
ja.
Labai vargingomis sąlygomis ji buvo
■įkurta Diepholzo kareivinėse. 1954 per
kelta į nuosavas, tačiau labai ankštas pa
talpas Huettenfelde. Mokiniai apgyven
dinti pilyje, o klasėms, virtuvei ir valgy
klai buvo pastatyti naudoti barakai. 1965
vietoje senų barakų pastatyti modernūs
klasių rūmai, o 1972 mergaitės įsikėlė į
naują bendrabutį.
Šiuo metu statomas naujas 60 vietų
berniukų bendrabutis su laisvalaikio kam
bariais berniukams ir mergaitėms. Jis
statomas pagal naujus vokiečių valdžios
reikalavimus. Kiekvienas kambarys turės
visus patogumus, kaip viešbutyje — du
šą, išvietę ir prausyklą. Bus bendrabučio
vedėjo butas, vieno kambario butas pava
duotojui, kiekviename aukšte budinčiojo
kambariai ir virtuvėlė berniukams, tele
vizijos kambarys, ligonių kambarys, ma
ža skaitykla, žaidimų kambariai ir du di
deli laisvalaikio kambariai, kuriuos su
jungus, pasidaro 120 žmonių talpinanti
salė.
Naujas berniukų bendrabutis kainuos
3.500.000 DM, kurių 3.000.000 DM duoda
vokiečių valdžia, gi 500.000 DM reikia su
dėti lietuviams.

ŠOKIŲ VAKARAS SODYBOJE
Vasaros sezoną baigiant, Rugsėjo 13
šeštadienį, 7.30 vai. vakare Sodyboje ren
giami šokiai. Gros kapela. Šokiai tęsis iki
ankstyvo ryto. Įėjimas ir 3-jų patiekalų
vakarienė 8 sv.
Kviečiami Sodybos klubo nariai ir sve
čiai.
Sodybos Vedėjai

INŽ. J. VALAITIS LONDONE
Rugsėjo 7 d. Lietuvių Namuose lankėsi
inž. Jurgis Valaitis, Tautos Fondo Tary
bos pirmininkas. Jis dalyvavo DBLS Cen
tro Valdybos posėdyje ir padarė praneši
mą apie Tautos Fondo veiklą bei VLIKo
pasiruošimus Seimo posėdžiui, kuris įvyks
lapkričio pradžioje Londone.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS
Kun. Vincentas Meškėnas, buvęs JAV
oro armijos kapelionas pulkininkas, čia
tarnavęs keletą metų, vėl atvyko į Angli
ją ir šiuo laiku, visą rugsėjo mėnes'į, pava
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
duoja kun. J. Sakevičių, kuris išvyko ato
DBLS-gos Manchesterio skyriaus Val stogų.
dyba rugsėjo 13 dieną, 6 vai. po pietų,
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS LONDONE
Manchesterio lietuvių Socialinio klubo pa
75 M. SUKAKTIS
talpose rengia
Šį rudenį sueina 75 metai, kai 1911 m.
Tautos šventės Minėjimą.
lietuviai pasistatė dabartinę šv. Kazi
Paskaitą skaitys Ant. Bruzgys iš Leigth,
miero bažnyčią su gyvenamuoju namu ku
bus trumpa meninė dalis.
nigams. Pašventinimas ir atidarymas įvy
Manchesterio ir apylinkės lietuvius
ko 1912 m. kovo 10 d.
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau
Vliko seimo metu, lapkričio 9 d., bus
minėjime dalyvauti.
minima šis sukaktis. J.E. vysk. Antanas
Skyriaus Valdyba
L. Deksnys atnašaus šv. Mišias 11 vai.

Manehesteris

PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 14 d., 11.15 v.,
Židinyje.

Corbyje — rugsėjo 14 d., 14 vai., šv. Pa
trike, Gainsborough Rd.
Eccles — rugsėjo 14 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — rugsėjo 21 d., 13 vai.

Manchesteryje — rugsėjo 28 d., 12.30 v.

KELIONĖ į ROMĄ
Lietuvos krikščionybės 600 metų jubi
liejaus ir Garb. Dievo tarno arkivyskupo
Jurgio Matulaičio palaimintuoju paskelbi
mo proga, ateinančiais metais birželio 14
d., rengiama iš Anglijos vienos savaitės
ekskursija (birž. 12-19 d.). Kelionė, viešbu
tis, maistas ir kt. numatoma kainuos apie
300 svarų. Norintieji važiuoti prašomi iki
Kalėdų šventės pranešti Lietuvių bažnyšios adresu: 21 The Oval, London E2 9DT
arba telefonu (01) 739 8735.

PAIEŠKOJIMAS
Norėčiau susirašinėti su Kavaliauskais
K. & M. Barėnai 40 sv., L.B. Švalkus 10 iš Zarasų, nes manau, kad jis ar jie yra
sv. ir Ant. Vitkus (Peterborough) 10 sv. mano pusbroliai.
dėl „Budėkime“ — nebuvo anksčiau pa
Prašau rašyti: Vytas Kavaliauskas, 24
skelbta. Aukotojams širdingas ačiū.
Ridgeway, Papworth Everard, Cambridge
Rajono Vadija
shire. CB3 8RW.
Aukos stovyklai

LIETUVIAI KOLUMBIJOJ
Pokario metais Kolumbijoje yra įsikū
rusi gana veikli lietuvių kolonija. Lietu
viams įsikurti Kolumbijoje daug padėjo
jau prieš Antrąjį pasaulinį karą čia dirbę
keturi lietuviai kunigai saleziečiai: Vac
lovas Dubinskas, Nikodemas Saldukas,
Mykolas Tamošiūnas ir Stasys Matutis.
Beveik visi jie ėjo atsakingas pareigas
Kolumbijos mokyklose. Kun. Saldukas
yra miręs prieš keletą metų. Kiti trys
kunigai saleziečiai ir dabar dalyvauja Ko
lumbijos lietuvių veikloje. Bogotos univer
sitete ilgesnį laiką profesoriavo psicholo
gas kun. dr. Vytautas Mankeliūnas, kuris
dabar jau yra išėjęs į pensiją. 1953 m.
Bogotoje buvo atidaryti lietuvių namai,
kuriuose ir dabar telkiasi lietuviška vei
kla. Kita didesnė lietuvių kolonija yra
Medellino mieste. Ir čia lietuviai turi sa
vo namus su didelė, du šimtus žmonių
sutalpinančia koplyčia.

Pastarųjų dešimtmečių laikotarpyje di
delė lietuvių dalis iš Kolumbijos emigra
vo į JAV-jas ir į Kanadą. Likusieji — apie
500 asmenų — yra gerai įsikūrę. Ypač
geras darbo ir gyvenimo sąlygas čia turi
praktiškų profesijų žmonės: gydytojai, in
žinieriai, agronomai, prekybininkai. Ko
lumbijos lietuviai anksčiau turėjo savo
gausią spaudą, organizacijas, chorus, tau
tinių šokių grupes. Dabar lietuviška vei
kla yra kiek susiaurėjusi. Bet ir dabar
Kolumbijos visuomenė yra nuolat infor
muojama apie Lietuvą ir lietuvių tautos
laisvės siekimus.

P I S I u L YJE
— Praėjusią savaitę, susidūręs su pre
kybiniu laivu, Juodojoj jūroj nuskendo
sovietų keleivinis laivas, statytas 1925 me
tais. Manoma, kad žuvo daugiau kaip 400
žmonių.
— Britų statybų draugijų
namų kainos D. Britanijoje
bilizuojasi. Per vienus metus
tiniškai pakilo 13,6 proc., o
25 proc.

duomenimis,
pamažu sta
kainos vidu
Londone net

— Didžiausios liūtys Kinijoje liepos ir
rugpjūčio mėnesiais sunaikino apie pusę
milijono namų, žuvo mažiausiai 30 asme
nų, daug sužeistų.
— Per tris vasaros mėnesius Prancūzi
joje žuvo 60 alpinistų, 371 buvo sužeisti
ir 3 dingo be žinios. Daugiausia aukų pa
siėmė Mont Blankas — aukščiausias kal
nas Europoje.
— D. Britanija, V. Vokietija, Italija ir
Ispanija įkūrė naują kompaniją „Eurojet“, kuri gamins kovos lėktuvus „EFA“
— žvaigždžių galaktikos „Paukščių ta
ko“ centre britų astronomai pastebėjo di
džiulius sprogimus.
— Britų radiologinės apsaugos valdyba
pranešė, kad dėl Černobylio avarijos D.
Britanijoje mirs apie 40 žmonių, o kitose
Europos vietose bent 2000.
— Praėjusią savaitę Londono rinkoje
aukso kaina pakilo daugiau kaip 400 do
lerių už unciją (28 g.).
— Britų kompiuterių kompanijos ne
gauna prityrusių darbininkų. Trūksta net
35 tūkstančių, nežiūrint didelės bedarbės.
—■ Rugpjūčio mėnesį V. Vokietijoje iš
viso buvo 2.120.000 bedarbių. Truputį su
mažėjo.
— 1985 metais D. Britaniją aplankė
14,5 mil. užsienio turistų. Daugiausia ame
rikiečių — 3 milijonai.
— Afganų partizanai rugpjūčio mėnesio
pradžioje buvo užėmę Herato miestą, ku
ris savo didumu yra trečias krašte. Kabu
lo radijas pranešė, kad Herato provinci
joj partizanai sumušti ir miestas atsiim
tas.
Kovos tęsiasi į pietus nuo sostinės Ka
bulo. Ten eina svarbiausi partizanų tieki
mo keliai iš Pakistano.
— Praėjus daugiau kaip 40 metų nuo
karo pabaigos, Berlyne vis dar iškasama
daug nesprogusių bombų. Manoma, kad
praeis dar bent dvidešimt metų, kol vi
sos bombos bus pašalintos.
— Kinijoje vienas fabrikas paskelbė
bankrotą. Tai pirmas toks atsitikimas nuo
1949 metų, kai įsigalėjo komunistinė val
džia krašte. Užsienio diplomatai laiko tai
reformistų pergale prieš kietos linijos
šalininkus.
— Nuo Antrojo pasaulinio karo pabai
gos, Austrija priėmė apie du milijonus pa
bėgėlių, kurių pusė milijono pastoviai
įsikūrė krašte, o likusieji išvyko į įvai
rius kitus laisvojo pasaulio kraštus.
— Šanchajaus, Kinijoje, kalėjimo val
dytojas patvirtino, kad tarp 3000 kalinių
yra vienas R. kat. kunigas tėv. Vincentas
Zhu Hongsheng, 72 m., kuris buvo suimtas
1955 m. Po 24 metų paleistas, bet vėliau
už „priešvalstybinę veiklą“ vėl nuteistas
14 metų.
Šanchajaus laikraštis pranešė, kad sep
tyniems nusikaltėliams neseniai įvykdy
tos mirties bausmės už žmogžudystes, plė
šimus ir moterų išniekinimus.

