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, PAVERGTOJ E TĖVYNĖJE

I LAIKU muito,j 
m laikas prabilti

i Lietuvių informacijos centras Niujorke 
paskelbė, -kad Lietuvos vyskupai kovo 
nėnesį du kartus kreipėsi į tarybinę val- 
ižią, prašydami ištaisyti skriaudas tikin
tiesiems.

Kovo 3 jie parašė raštą, kad Vilniaus
vyskupas Julijonas Steponavičius Lietu
vos krikšto 600 metų jubiliejaus proga
būtų paleistas iš tremties ir galėtų eiti 
nekliudomas savo pareigas.

Kovo 11 Lietuvos vyskupai paragino 
paleisti kunigus Alfonsą Svarinską, Si
gitą Tamkevičių ir Joną Kastytį Matulio-
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Daugiau žinių apie šias Lietuvos vysku
pų pastangas informacijos centras nepra

nešė.
į Jei pranešimas teisingas, tai jis reiškia 
[gana daug. Ne tik Lietuvos vyskupų soli- 
fdarumą su tremtiniu ganytoju ir repre- 

nlsuotais kunigais, solidarumą, kokio pra
eityje tikintieji ne kartą pasigesdavo. Tai 
■[būtų ženklas, kad po daugelio metų sle
giamos ir pasyvios laikysenos Lietuvos 
[episkopatas ryžtasi atsitiesti ir atsiimti 

j jam priklausančią vietą ne tik Bažnyčios 
"'vidaus gyvenime, bet ir santykiuose su 
1 pasaulietiškąja valdžia.
t Jei taip, tai būtų nepaprastai lemtingas 
" posūkis Bažnyčios ir tautos gyvenime 

šiais jubiliejiniais tautos krikšto metais.
Nepaslaptis, kad popiežius Jonas Pau

lius II nuo pat savo pontifikato pradžios 
ypač pabrėžia vyskupų reikšmę Bažny- 

31 šios gyvenime. Tai rodo ir jo nuolatinis 
(j rūpestis sutvarkyti vyskupų klausimą ko- 
U munistų valdomose šalyse. Popiežiaus iš- 

vermingos pastangos nebuvo bergždžios, 
padėtis šiuo požiūriu aiškiai pagerėjo ir 
Lietuvoje. šiuo metu Lietuva turi vieną 
afsivyskupą ir šešis vyskupus, neskaitant 
hierarchų išeivijoje. Iki normalių sąlygų 
dar toli gražu, bet vis dėlto matyti šiokia 
tokia pažanga. Vyskupų skaičiaus padidė- 

* |imas rodo drauge ii- jų moralinio autori- 
eto stiprėjimą. Vieningas Lietuvos vys
kupų balsas už neteisingai tremtyje lai
komą Vilniaus ganytoją ir tris represuo
tus kunigus neabejotinai sustiprins ti
kinčiosios liaudies pasitikėjimą krašto
Bažnyčios vadovais, kurie turi popiežiaus 
pasitikėjimą, bet ne visada juo naudoja
si. Tai savo ruožtu padėtų atkurti visos 
vyskupų kolegijos autoritetą. Kiekvienu 
atveju visos tikinčiosios Lietuvos didžiai 
gerbiamų kankinių viešam gynimui nega
li būti geresnio laiko.

Gorbačiovas laimėjo daug paleidęs kai 
kuriuos kalinius ir tremtinius. Vyskupo 
Steponavičiaus ir trijų kunigų paleidi
mas taip pat prisidėtų prie to teigiamo 
įspūdžio, kurį dabartinis partijos vado
vas nori susikurti šalies viduje ir užsie
nyje.

Tai juk ir nuoseklumo dalykas. Ar val
gia rimtai galvoja ištaisyti kai kurias 
praeities klaidas ir paleidžia visus są
žinės kalinius, ar vykdo tik jai vienai su
prantamą atranką ir toliau savavaliauja, 
tuo parodydama, jog jai kažkas kita rūpi, 
ne teisingumas ir teisėtumas.

J. Vd.
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Skyriaus pirm. STASĮ STARKĄ 

ir jo šeimą, 
jo žmonai Ethel mirus, 

giliai užjaučiame.
Sk. Valdyba ir nariai
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A.A. STASIUI MOCKUI mirus, 
jo sūnui Stasiui, broliui Antanui, 

seserims Bronei, Petronėlei ir Sofijai 
su jų šeimomis gilią užuojautą reiškia

Ona ir Antanas Žukauskai

STASIUI MOCKUI mirus, 
jo sūnui Stasiui, 

seserims Sofijai Grupiljonienei, 
Petronėlei Nenortienei, jų šeimoms, 

draugams ir pažįstamiems 
reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime.
Londono choras

Mieli Broliai ir Seserys Kristuje!
Kiekvieną gėrio pasireiškimą mes 

instinktyviai sutinkame su džiaugsmu 
— ne vien vidiniu pasigėrėjimu, bet 
dažnai leisdami tam džiaugsmui su
spindėti ir išorėje. Kuo gėris yra di
desnis, kuo jis mums brangesnis, tuo 
tyresnis yra ir mūsų džiaugsmas.

Nė viena religinė šventė nėra per
pildyta tokiu šventu džiaugsmu, kaip 
Velykos. Juk nuo pradžios iki galo 
per visą Velykų liturgiją skamba tas 
vienas džiaugsmingas Aleliuja. Kuni
gų maldose visi himnai aidi džiaugs
mo šūkiu: „Tai yra Viešpaties diena, 
džiaukimės ir linksminkimės joje“.

Mes džiaugiamės švęsdami Kristaus 
gimimą — Sūnaus tapimą žmogumi. 
Tačiau tas mūsų kalėdinis džiaugs
mas yra labiau vidinis, verčiąs mus gi
liau susimąstyti. Per Kalėdas mes jau
čiamės priblokšti ir net apstulbinti 
tos nesuprantamos Dievo meilės žmo
gui. Kalėdų naktį giedame ne entu
ziastišką Aleliuja, bet — „Garbė Die
vui aukštybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms“. Velykų džiaugsmas 
yra visiškai kitoks. Prieš prisikėlimą, 
vykusi Kristaus kančia ir pažeminanti 
mirtis ant kryžiaus mus suartina su 
Kristumi, padeda pilniau išgyventi pa
grindinę mūsų krikščioniško tikėjimo 
tiesą, kad Kristus yra ne tik mūsų Iš
ganytojas, bet ir Brolis; kad jo gyve
nimo kelias yra ir kiekvieno mūsų ke
lias -— nuo gimimo iki pomirtinio iš
aukštinimo dangaus garbėje.

Šis gilus įsitikinimas, kad Kristus 
savo kančia įprasmino mūsų gyveni
mo kančias ir savo mirtimi įveikė mir
tį, o prisikėlimu kiekvienam užtikrino 
prisikėlimą, Velykinį Kristaus trium
fą daro sykiu ir mūsų asmeniniu 
triumfu. Kas gali būti mums branges
nio, kas gali mumyse sužadinti dides
nį džiaugsmą, kaip žinojimas, pagrįs
tas paties Dievo užtikrinimu, kad ir 
mes prisikelsime lygiai garbingam ir

PAMOKA ISTORIJOS TAISYTOJUI
Daug rašalo britų spaudoje buvo išlie

ta aprašant ir įvertinant Britanijos min. 
pirmininkės M. Thatcher vizitą Sov. Są
jungoje. Tarp visų pasisakiusių buvo ir 
sovietų propagandinės žinių agentūros 
Novosti korespondentas Michail Bruk. 
Straipsnyje, kurį išspausdino Londono 
The TIMES (IV.4), jis kritikavo ponios 
Thatcher nepasitikėjimą sovietais ir jos 
tvirtinimą, kad Vakarams branduoliniai 
ginklai reikalingi taikos apsaugai. Straips
nio pabaigoje M. Bruk rašė:

„Kai Winston Churchill kalbėjo apie 
Britanijos geriausią laiką (finest hour), 
mes (sovietai) ruošėmės bendrai su ju
mis kovai prieš Hitlerį. Eikime ir dabar 
išvien, parodykime vieni kitiems gerus 
norus ir tuo apsaugosime talką žemėje“.

Atsakydamas į tokį ruso pasiūlymą, 
Oxfordo universiteto mokslininkas Mark 
Almond parašė The TIMES redakcijai 
laišką, kuris buvo išspausdintas IV.9. Jis 
pasakė, kad turint omenyje, jog M. Bruk 
savo straipsnyje nepaminėjo kai kurių 
Sov. Sąjungos užsienio politikos išgarsė
jusių veiksmų, jis patartų poniai That
cher papildyti jos reikalavimų sąrašą dar 
vienu punktu: „kad Sov. Sąjunga prisi
mintų savo praeitį ir nustotų perrašinėti

STASIUI MOCKUI mirus, 
giliai užjaučiame jo sūnų Stasį 

— Nidos bendradarbį, 
seseris Sofiją Grupiljonienę, 

Petronėlę Nenortienę ir jų šeimas. 
E.L. Redakcija ir Nidos darbuotojai

Mielą dainavietę P. Nenortienę 
ir jos šeimą, 

netekus brangaus brolio 
A.fA. S. MOCKAUS, 

gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime.

Daina vietės 

amžinam gyvenimui, kaip Velykų ry
tą prisikėlė Kristus.

Be šio asmeninio džiaugsmo mes iš
gyvename ir visos mūsų tautos viltin
gą prisikėlimo džiaugsmą. Lietuvių 
tauta, kaip ir kiekvienas mūsų asme
niškai, eina Kristaus pramintu Kry
žiaus keliu: yra išjuokiama tikėjimo 
priešų, apleidžiama bailių petrų, iš
duodama už šiltesnę vietą judų. Tau
ta kenčia, bet žengia drąsiai ir viltin
gai, nes žino, kad po Didžiojo Penkta
dienio išaušta džiaugsmingas Velykų 
rytas.

šių metų savo ganytojiškame laiške 
tikintiesiems Lietuvos vyskupai ir vys
kupijų valdytojai rašo: „Džiaugiamės, 
kad daugėja subrendusių ir jaunų 
žmonių, aiškiai ir gražiai išpažįstančių 
savo šventąjį tikėjimą, kad nemaža 
pavėlavusių ateina prie krikšto ir kitų 
sakramentų. Ypatingą paguodą mums 
Bažnyčios vadovams teikia ir gražias 
viltis žadina sąmoningos doros ir vie
ningos jaunos katalikiškos šeimos“.

1987 metų Velykų, švenčiamų Lie
tuvos Krikščionybės jubiliejiniais me
tais, džiaugsmas tepaliečia visą mūsų 
gyvenimą. Juk džiaugsmas yra lygiai 
užkrečiantis, kaip ir liūdesys. Jei mū
sų džiaugsmas bus nuoširdus, paei
nąs iš gilaus tikėjimo savo ir tautos 
laimingesnia ateitimi, jį pajus ir nu
liūdime bei beviltiškume gyvenantis, 
nuo Dievo nusigręžęs mūsų brolis tė 
vynėje bei išeivijoje.

Velykų šventėje sveikinu visus lie
tuvius pasaulyje, linkėdamas džiaug
tis Kristaus prisikėlimo stebuklu, kuris 
įžiebia meilę, stiprina tikėjimą, ugdo 
viltį. Tegul Velykos kiekviename iš 
mūsų padvelkia tikru dvasiniu pavasa
riu!

Jūsų
Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M.

savo istoriją, kaip šiandien jai yra pato
giau“.

Jis primena, Brukui, kad tuo laiku, kai 
Churchilis sakė savo geriausias karo lai
kotarpio kalbas, Britanija pati viena ko
vojo prieš Hitlerį, tuo laiku Sov. Sąjunga 
teikė Vokietijai stiprią pagalbą, pristaty
dama Hitleriui naftą, strateginius minera
lus ir maistą, ir dar ragino britų komu
nistus sabotuoti karo pastangas.

„Sov. Sąjungos susitarimo 1939 m. rug
pjūčio 23 d. su Hitleriu tiesioginiu rezul
tatu buvo Antroio pasaulinio karo pra
džia. Sov. Sąjunga įsiveržė į Lenkiją, puo
lė Suomiją ir 1940 m. inkorporavo Balti
jos valstybes ir Besarabiją“.

Toliau Mark Almond sako, kad to už
miršti negalima. „Galbūt yra pagyrimas 
poniai Thatcher, lyginant ją su Churchi- 
liu, bet nereikia jos gundyti, kad ji pa
sielgtų kaip Chamberlain".

V. PETKUS DAR NEPALEISTAS

Praeitą mėnesį paleisti iš tremties ru
sų disidentai Tatjana Osipova ir jos vy
ras Ivanas Kovaliovas atvyko į Vieną. T. 
Osipova buvo suimta 1980 m. gegužės 
mėn. ir nuteista už „antisovietinę propa
gandą“ 5 metams darbo stovyklos ir 5 
metams tremties. L Kovaliovas buvo su
imtas 1981 m. ir nuteistas tokia pat baus
me.

T. Osipovą išleido iš Sov. Sąjungos dėl 
to, kad jai reikalingas specialus gydymas, 
kurio Sov. Sąjungoje nėra. į žurnalistų 
paklausimus, kaip ji vertina Gorbačiovo 
politinę liniją, ji atsakė, kad ta linija 
yra pilna prieštaravimų.

„Dar yra per anksti ką nors konkre
taus pasakyti, bet kalinių paleidimas yra 
pozityvus reiškinys“. Jos nuomone, val
džia paleidžia vidutiniškai po vieną kali
nį į dieną. Tačiau ji esanti susirūpinusi 
tais kaliniais, kurie yra Permos griežto 
režimo stovykloje. O ten tebelaikomi du 
ukrainiečių žmogaus teisių aktyvistai, es
tų disidentas Enn Tarto ir lietuvių Hel
sinkio grupės steigėjas Viktoras Petkus.
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Bolševikų paversta fabriku.

PREZIDENTO REAGANO
SVEIKINIMAS LKB KRONIKAI

1987 kovo 19 prezidento Reagano svei
kinimas LKB Kronikos redakcijai buvo 
perskaitytas tą dieną įvykusiame JAV 
kapitoliuje priėmime, kuriuo buvo pa
minėta LKB Kronikos penkiolikos metų 
sukaktis. Priėmimą surengė LKB Kroni
kos anglų kalbos vertėja, leidėja ir sklei
dėja — Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa, kartu su kongresmenu John Milleriu 
ir Institute on Religion and Democracy.

„Kovo 194oji yra ypatinga diena viso 
pasaulio lietuviams ir visiems, kurie 
brangina žmogaus teisių apsaugojimą, 
ypač religinę laisvę“, pareiškė preziden
tas. Tą dieną, 1972-siais metais, paskelb
ta pirmoji Kronika. Nuo tada Vakarus 
pasiekė 72 šio nuostabaus pogrindžio lei
dinio numeriai. Tai seniausias, pastoviai 
leidžiamas pogrindžio leidinys sovietų 
imperijoje.

„Kronika yra švyturys religinės prie
spaudos tamsoje, kuris dokumentuoja so
vietų valdžios sistematišką Lietuvos ka
talikų engimą, įskaitant persekiojimą ir 
netgi įkalinimą tų dvasininkų, kurie mo
ko vaikus tikėjimo tiesų, tikinčiųjų dis
kriminaciją mokyklose ir darbovietėse; 
ligoninių personalo atsisakymą leisti su
teikti paskutinį patepimą; bažnyčių išnie
kinimą.

„Kronikos leidėjai ištvermingai dar
buojasi, nepaisant dažnų KGB bandymų 
susekti ir sustabdyti Kronikos leidimą. 
Tai, kad sovietų pareigūnams nepavyks
ta, paliudija Kronikos autorių drąsa. Tai, 
kad nauji autoriai pakeičia tuos, kurie 
pakliūva į KGB spąstus ir yra išsiunčia
mi į darbo lagerius, parodo kaip plačiai 
Lietuvos žmonės remia Kroniką.

„Yra tikrai džiugu, kad Amerikos liau
dis prisideda prie religinės laisvės gyni
mo Lietuvoj. Amerikos Balsas ir Laisvo
sios Europos radijas atlieka svarbią rolę 
perduodami Kronikos informaciją Lietu
vos katalikams, kurie šiaip sau neturėtų 
progos reguliariai sekti Kronikos žinias 
sovietų priespaudos sąlygose. Aš pažadu 
ir toliau remti lietuvių tarnybas Ameri
kos Balse ir Laisvosios Europos radijuje, 
taipgi užtikrinant necenzūruotos infor
macijos tėkmę Lietuvos žmonėm“.

Savo laiško pabaigoje, prezidentas Rea- 
ganas pareiškia, kad jis ir jo žmona Nan
cy meldžiasi už visus Kronikos leidėjus, 
„nes jie yra didvyriai, stovintys prieša
kinėse kovos už religinę laisvę fronto 
linijose“. Prezidentas savo laišką baigia 
trim žodžiais lietuvių kalba: „Telaimina 
Jus Dievas“. (LIC)

PALEISTAS KALINIŲ FONDO 
VEDĖJAS

Akademiko Sacharovo žmona Jelena 
Bonnei- pranešė, kad iš darbo lagerio iš
laisvintas rusas kitamintis Sergei Kodo- 
rovič. Jis buvo rašytojo Solženycino įkur
to Sovietų Sąjungoje kalinamų politinių 
kalinių globos fondo vedėjas. Dėl šios sa
vo veiklos buvo apkaltintas „antisovieti- 
ne propaganda“, 1983 metais suimtas ir 
nuteistas trejus metus kalėti griežto re
žimo lageryje. Atlikus bausmę, 1986 me
tais jis buvo nuteistas papildoma trejų 
metų laisvės atėmimo bausme ir įkalin
tas Norilsko lageryje Sibire.

(AFP)

Atvirumo stoka
Kovo 18 d. Vilniaus radijas pranešė 

apie 'įvykusį Lietuvių Mokslo Draugijos 
kongresą. Pirmininkas Antanas Barkaus
kas kalbėjo apie atvirumo stoką. Jis pa
žymėjo, kad paskaitininkai vis dar turi 
didelių sunkumų gauti informacijų iš 
Centrinio Statistikos Biuro. Iki šiol jiems 
neteikiama pilnų davinių apie gyvento
jų sveikatos stovį, uždarbius, pragyveni
mo lygį, o apie nusikaltimus, girtuoklys
tę ir gamtos apsaugos stovį visiškai jo
kios informacijos neduodama.
Išradimų paroda

Kovo mėnesį Panevėžyje penkias die
nas vyko siūlomų išradimų paroda. Eks
ponuota apie 40 įrengimų ir prietaisų bei 
kita tiek jų pademonstruota stenduose. 
Pereita prie visuotinio 
šešiamečių mokymo

1986/87 mokslo metais iš esmės pereita 
prie visuotinio šešiamečių mokymo. Dau
giau kaip pusė šešiamečių mokosi mokyk
lose, kiti — vaikų ikimokyklinėse įstaigo
se.
Pavasarinis šaukimas

Jau ruošiamasi pavasariniam šaukimui 
į Raudonąją armiją. Naujokų rūmuose 
vyksta respublikos miestų ir rajonų kari
nių komisarų, vyriausiųjų gydytojų pa
vaduotojų — šaukimo komisijų narių bei 
komisariatų karininkų, dirbančių su šau
kiamojo amžiaus jaunuoliais, pasitarimas. 
Eismo nelaimės

Sausio ir vasario mėnesiais Lietuvoje 
iš viso buvo 375 eismo nelaimės. Žuvo 50 
žmonių, 397 sužeisti.
Italų meno dienos

Kovo pabaigoje Vilniuje prasidėjo ita
lų meno dienos, kurias surengė Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugija kartu su TSRS — Italija.

Atidaryta italų dailės paroda, pristatyti 
italų meno dienų dalyviai pianistai, kurių 
koncertai vyks Vilniuje ir Kaune. Vyks 
svečių iš Italijos susitikimai su respubli
kos visuomenės atstovais.
Solisto V. Kuprio sukaktis

Lietuvos valstybinis akademinis operos 
ir baleto teatras, pažymėdamas solisto 
Vincento Kuprio 50-metį, pakvietė į ope
ros „Borisas Godunovas“ spektaklį, ku
riame sukaktuvininkas atliko pagrindinį 
vaidmenį.

V. Kuprio balsas, atrodo, niekad nepa
vargsta, nepaisant didelio krūvio. Jo re
pertuare — apie 70 vaidmenų. Šį sezoną 
teatras rodo 17 operų, 14-oje iš jų dainuo
ja V. Kupstys.
Didysis prizas — kauniečiui

Kovo pabaigoje Taline įvyko tarpres
publikinės fotoparodos „Gintaro kraštas 
-87“ vertinimo komisijos posėdis. Didysis 
prizas už nuotraukų seriją „Paskutinieji 
namai“ paskirtas kauniečiui R. Požerskui.

KONGRESMENAI RAGINA 
KALIFORNIJOS 

GUBERNATORIŲ 
SUTEIKTI 

GARBĖS PILIETYBĘ 
GAJAUSKUI

Dešimt JAV Kongreso narių iš 
Kalifornijos valstijos neseniai kreipėsi 
į Kalifornijos gubernatorių George 
Deukmejian su prašymu, kad jis su
teiktų Kalifornijos garbės pilietybę 
politiniam kaliniui Baliui Gajauskui.

š.m. vasario 17 d. datuotame laiške 
kongresmenai Robert Radham, Ho
ward Berman, Barbara Boxer, Robert 
K. Dornan, David Dreier, Bob Lago- 
marsino, Tom Lantos, Mel Levine, 
Matthew G. Martinez ir Carlos Moor
head teigia, kad garbės pilietybės su
teikimas Gajauskui būtų humaniškas 
ir simbolinis gestas, kuris suteiktų vil
ties Gajausko tetai bei jos šeimai, gy
venantiems Kalifornijoje. Taipogi, 
anot laiško autorių, Gajausko byla 
taptų svarbesnė sovietų akyse.

Kongresmenai atkreipė gubernato
riaus Deukmejian dėmesį į tai, kad 
Gajauskas, ilgiausiai kalinamas poli
tinis kalinys visoj Sovietų Sąjungoj, 
1981 m. buvo apdovanotas Rothko 
Foundation premija už jo pasiryžimą 
ginti tiesą ir laisvę.

LIC
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PREMIJOS JAUNIESIEMS
Daužvardžio Fondo valdyba š.m. kovo 

22 d. posėdyje paskyrė penkias premijas 
1986 metais labiausiai pasireiškusiems 
jauniesiems lietuviškos spaudos bendra
darbiams. Premijoms kandidatus reko
menduoti buvo pakviesti mūsų periodi
nės spaudos bei jaunimo žurnalų redak
toriai. Valdybos nutarimu, I-ji premija 
(200.00 dol.) paskirta Agnei KatiliSkytei, 
2-ji premija (150.00 dol) Ritai Likande- 
rytei, 3-ji (100.00 dol.) Marytei Balaišy- 
tei ii- dvi 4-tosios premijos (po 75.00 dol.) 
Jonui Algiui Ma.šanauskui ir Danutei Ra
čiūnaitei.

Agnės Katiliškytės ir Ritos Rikandery- 
tės reportažai ir straipsniai „Draugo" 
skaitytojams nesvetimi. Rita taip pat dar 
bendradarbiauja ir lietuviško radijo lai
dose. Marytė Balaisytė rašo „Tėviškės Ži

buriuose“, Jonas Algis Mašanauskas 
„Mūsų Pastogėje“ ir redaguoja Australi
jos lietuvių jaunimo sąjungos leidžiamą 
laikraštį „Jaužinios", o Danutė Račiūnaitė 
kiekvienam „Pasaulio Lietuvio“ numeriui 
paruošia po rašinį „Kiti apie mus".

Premijų įteikimas yra numatytas Chi- 
cagoje gegužės 10 d. „Margučio" koncer
te ir balandžio 25 d. „Tėviškės Žiburių“ 
ruošiamame Spaudos baliuje Toronte.

Daužvardžio Fondą jauniesiems lietu
viškos spaudos bendradarbiams puoselėti 
įkūrė Lietuvių žurnalistų sąjunga. Šiuo 
metu fondo valdybą sudaro: Bronius Juo
delis — pirmininkas, Ritonė Rudaitienė 
— sekretorė, Antanas Juodvalkis, Rita 
Likanderytė ir Petras Petrulis — vice
pirmininkai.

Ritonė Rudaitienė

Laimutis švalkus

Prisikėlimas
Šypsos žemei pavasario saulė 
ir nubunda pirmieji žiedai.
Kelias Kristus atpirkti pasaulio, 
tampa kūnu dangaus pažadai.

Kelias Kristus ir širdį mums kelia 
pasitikt žemėj džiaugsmo dienų, 
naujų ugnį atnešti pirkelėn 
ir įpūst ant šaltų pelenų.

Ir pajusti, kad meilė Jam grįžta, 
grįžta širdžiai paguoda, viltis.
Grįžta tautai gyvent naujas ryžtas, 
o jos dvasiai nauja paskirtis.

Kelias Kristus, ateina ir šaukia 
eit kartu ir tikėt visados.
Gaudžia bokštuos varpai, o palaukėm 
paukščiai amžiais Jo garbei giedos.

Šypsos žemei pavasario saulė, 
rodo grožį pirmieji žiedai.
Kelias Kristus atpirkti pasaulio, — 
išsipildo dangaus pažadai.

STAŽAS LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
CENTRE ROMOJE

Lietuvių Informacijos Centras, Lietu
vių Katalikų Religinės šalpos Žinių agen
tūra įsteigė naują skyrių Romoje, kuriam 
vadovauja prel. Algimantas Bartkus, šv. 
Kazimiero rektorius, šiam naujam sky
riui yra ieškomas vasaros internas, kurio 
pagrindinė funkcija bus padėti skyriaus 
vedėjui.

Darbo sąlygos:
1) Darbo terminas yra nuo 1987 gegužės 

25 iki 29 New Yorke (treniruotei), ir nuo 
birželio 1 ligi rugpjūčio 28 Romoj. Sta
žuotojas New Yorke susipažins su numa
tytais vasaros darbais, o nuvykęs į Romą 
tuoj padės skyriaus vedėjui su 600 m. 
Krikščionybės jubiliejaus publicistika.

2) Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa pa
dengia stažuotojo kelionę iš namų į New 
Yorką 'į Romą ir atgal į namus.

3) Stažuotojas bus apgyvendintas Šv. 
Kazimiero kolegijoj, kur jam bus parū
pintas ir valgis.

4) Vasaros darbo ir interno asmeni
nėms išlaidoms padengti skiriama 1000 
dol. stipendija.

Norintieji kandidatuoti į LIC Romos 
biuro internus, pasiunčia Lietuvių Infor
macijos Centro vedėjai Gintei Damušytei 
savo reziumė iki balandžio 25 d. šiuo ad
resu: Lithuanian Information Center, 351 
Highland Blvd., Brooklyn NY 11207, tel. 
(718) 647-2434. (LIC)

„NUO BIRUTĖS KALNO“
Poeto Bernardo Brazdžionio rūpesčiu 

JAV-se netrukus bus išleistas Maironio 
lenkiškai parašytos poemėlės „Nuo Biru
tės kalno“ pirmas lietuviškas vertimas, šis 
Maironio kūrinys buvo išleistas dar spau
dos draudimo laikais — 1904 metais ir 
skirtas sulenkėjusiems lietuviams, sie
kiant sužadinti jų tautinę sąmonę. Poe
mėlę į lietuvių kalbą išvertė poetas Faus
tas Kirša, gyvendamas Amerikoje. Po jo 
mirties vertimo rankraštis pateko į Ber
nardo Brazdžionio rankas, kuris dabar 
pasirūpino jo išleidimu.

LIETUVIŲ KALBOS GRYNINIMO IR 
TURTINIMO PRATIMAI. Lietuvių-anglų 
kalba. Vida Augulytė. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba. 108 psl., 1987 Chicago. 
Kaina — 3 dol.

GEDIMINAS ŠLIKAS Tęsinys (2)

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

UŽSISAKYKITE DABAR — BUS 
GALIMA ĮSIGYTI TUOJ PO VELYKŲ

Jubiliejinė vėliava: 6 spalvų, 5’x6’ dy
džio, auksiniai apvedžiota, su pamušalu 
ir su kilpom kotui.

Siūloma naudoti: važiuojant į Romą 
per iškilmes, per vietines iškilmes, iška
binti parapijoj, salėj, posėdžių kambary.

Gaminama tik 50. Svarbu užsisakyti iš 
anksto užtikrinant savo parapijai/organi- 
zacijai patalpoms ar iškilmėms.

Kaina 75 dol.
Metalinis LOGO ženkliukas: 6 spalvų, 

l’xl/8’ dydžio. Gaminama 5,000. Kaina 
1.50 dol.

Svarbu užsisakyti iš anksto norint įsi
gyti parapiečiams, organizacijoms na
riams ar dalinti kitataučiams.

Išsiuvinėta LOGO emblema: ypač pra
šomi visi kunigai įsigyti ir prisisiūti šią 
emblemą ant stulos ir arnoto. Tai vienas 
išorinis būdas patirti visuotinį lietuvių 
bendrumą, ypač koncelebruojant šv. Mi
šias Romoje ar kitose katedrose.

Kaina: 4 1/2” dydžio 5 dol., 7” dydžio 
7 dol.

TEMPLETONO PREMIJA
Templetono premija už religinių verty

bių ugdymą šiais metais yra paskirta 
vengrų kilmės amerikiečiui benediktinui 
vienuoliui Stanley Jaki, kuris taip pat 
yra pasauliniu mastu pagarsėjęs fizikas. 
Stanley Jaki yra laikomas vienas žymiau
sių šiuolaikinių teologijos ir griežtųjų 
mokslų pozityvių santykių puoselėtojų. 
Gimęs Vengrijoje, bet 1950 metais įsikū
ręs JAV-se, vienuolis benediktinas Jaki 
čia įsigijo fizikos doktoratą, gilinosi į is
torijos ir filosofijos mokslus. Yra para
šęs apie 12 mokslinių knygų fizikos, as
tronomijos, visatos sutvėrimo, proto vys
tymosi, elektroninių elaboratorių klausi
mais. Dabai- jis dėsto garsaus Princetono 
universiteto teologinių tyrinėjimų centre. 
Templetono premija jam buvo paskirta 
už mokslo istorijos naują interpretaciją, 
ypatingu būdu išryškinančią mokslo ir 
kultūros, o taip pat ir mokslo bei tikėji
mo santykius.

N. SADŪNAITĖ LENKIŠKAI
Paryžiuje neseniai įsisteigė lenkų kny

gų leidykla „Spo.tkania“, kuri specializuo
jasi disidentų kūrybos leidimu, išleido Ni
jolės Sadūnaitės atsiminimus, išverstus iš

Adelaidės lietuvis
Pirmieji lietuviai Adelaidėje įsi’, 

prieš šimtą metų, bet didesnis jų sį^ 
čius (apie 2000) atvyko po Antrojo .( 
saulinio karo. f

Adelaidės lietuviai pasižymi kaip 
kūrybingiausia Australijos lietuvių 
nija. Čia įsikūrusi lietuvių katalikų U 
rapija yra vienintelė visoje AustraliU. 
turinti savo Šv. Kazimiero bažnyčią, 
laidės Šv. Kazimiero parapijos klebt,^ 
yra marijonas kun. Juozas Petraitis. », 
katalikų parapijos veikia šeštadieninėj 
tuanistinė Šv. Kazimiero mokykla. £ 
tininkai, Lietuvių katalikių moterų 
gija, bažnytinis choras, spaudos kiosi^ 
biblioteka ir archyvas. Čia taip pat ; 
įsikūręs Australijos lietuvių informaų ' 
centras, kuris Australijos visuomenę, t:ul 
linę ir bažnytinę vyriausybę inform: 1 
apie Lietuvos Bažnyčios ir gyventojų 
dėtį. Adelaidės lietuviai turi du nuosa 
kultūrinius centrus: Šv. Kazimiero Iiiin 
vių katalikų Centrą ir Lietuvių Nan'1 
Abiejuose centruose yra salės, kuri 
kiekvieną savaitgalį vyksta įvairūs iia' 
tūriniai,religiniai ir pramoginiai rengia 
Lietuvių namų patalpose, šalia muziej 
ir antrosios Adelaidės lituanistinės nw' 
klos, yra įrengta radijo studija, kuri į1 
tą savaitėje transliuoja vienos valant1 
programą lietuvių kalba. Šalia jau : I 
nėtų organizacijų, Adelaidėje veikia Iria 
tuvių bendruomenės jaunimo sąjutpri 
šaulių sąjunga, ramovėnai, inžinierinių 
architektų draugija, „Vaidilos“ tealįua 
„Lituania“ choras, „Žilvino“ tautinių pin 
kių grupė ir „Vyties“ sporto klubas, nio

Adelaidėje gyvena lietuviškų tautifeur 
šokių Lietuvoje pradininkė Marija Bita: 
naitė-Grebliūnienė, solistė Genovaitė S 1 
naitytė-Vasiliauskienė, dailininkas Vjįni 
Šerelia, skulptorė Ieva SakalauskaitėMa 
cienė, poetai Pranas Pusdešris ir Lietai"' 
Šimkutė-Pocienė. Adelaidėje gyveno tai 
mirė rašytojas Pulgis Andriušis ir Ks,Ji 
no radijofono režisierius Juozas Gučhvo

lail 
------------------------------------------------------------- pri 
lietuvių kalbos. Knygoje kalbama apieful 
kinčiųjų padėtį Sov. Sąjungoje. Knygį’g< 
65 psl., kaina 3 sv.

Knygą galima gauti lenkų knygynu? 
ir leidykloje, kurios adresas yra t< 
Editions Spotkania, 64 Ave Jean Mot 
75014 Paris, France.
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Kaip ten bebūtų, nuoma pas ponių 
Šlėgerienę buvo nelabai didelė ir aš 
mielai naudojausi jos paslaugomis. Ži
noma. dabar nenorėjau ją sutikti, ta
čiau visuose namuose buvo tik viena 
prausykla ir kažkoks nelaimingas gu
druolis įrengė ją virtuvėje. Nori nenori 
teko ja naudotis.

Virtuvė didelė, su plačiu, uogienės 
stiklais ir naminio vyno bonkomis nu
statytu, langu. Ant sienos kabo kelios 
senos keptuvės ir visa eilė ilgų svogū
nų kasų. Ir, o dangau! Pati ponia šlė- 
gerienė stovėjo prie stalo pjaustydama 
didelį, baltą svogūną.

— Ponas Tomai! Taip šalta, o jūs 
basas! Dievulėliau, juk peršalsite..

Aukštai nuaugusios moters akys 
mėlynos ir dabar tarytum juokiasi iš 
manęs, kad aš taip vėlai ir dar pagi
riotas atsikėliau. Jos geltoni lyg rugio 
šiaudas plaukai stropiai sušukuoti ir 
supinti į didelę kasą, kuri dabar šau
niai puošia viršugalvį. Velniava, kaip 
gi aš dabar prausiuos?

— Aš jau einu. einu. — juokiasi 
mane supratusi šlėgerienė ir. baigusi 
pjaustyti svogūną, peiliu sustumia bal
tus, aštriai kvepiančius skridinėlius į 
didelę, melsvomis gėlelėmis išmargin
tą lėkštę.

Ji nusišluosto rankas ir vis dar šyp
sodamasi eina durų link. Pro mane 
praslenka nepažįstamų kvepalų debe
sėlis ir slėpiningas moters kūno kva
pas. Jos krūtys gundančiai virpa po 
balta naujos mados bliuze.

Na. na, drauguži, nuo kada tu pra
dėjai domėtis tavąja šeimininke? Ma
tyti tikrai pavasaris...

Atsuku kraną ir nusimetęs apsiaus
tų pakišu vis dar tebeskaudančių gal
vą po šalto vandens srove. Brrr... 
Šaltis užima kvapų, tačiau nuo jo da
rosi lengviau mano vargšėje galvoje, 
ima šviesėti akys.

Bcsiprausiant vėl atslenka įkyrios 
mintys. Kų gi aš veiksiu toliau? Per 
žiemą šiaip taip išsiverčiau rašinėda
mas laikraščiams. Mano trumpi pasa
kojimai buvo mėgiami ir neblogai ap-|

mokami, bet kiek gi buvo galima pirk
ti už tas veik bevertes Ostlando mar
kes? Tėvo siunčiamų pinigų pakak
davo tik knygoms, buto nuomai, na ir 
galbūt maistui. Plunksna uždirbtieji 
pinigai būtų neblogai papildę mano 
kasą, jei aš būčiau kukliai gyvenęs. 
Tačiau mano puošnūs rūbai, meilė 
teatrui, triukšmingi pobūviai su drau
gais prarydavo nemažas sumas. O iš 
kur dabar jas imti toliau? Lietuviškie
ji laikraščiai nebuvo ypatingai turtin
gi, o, be to. redakcijose sėdėjo seni, 
patyrę vilkai, kurie jokiu būdu neno
rėjo užleisti savo vietas jauniems 
plunksnagraužiams. Mano nebaigtų 
medicinos studijų nepakako imtis gy
dytojo praktikos.

Staiga prisiminiau paskutinį tėvo 
laiškų. Kaip visada, jis buvo kaligra
fiškai rašytas ir skaitydamas jo eilutes 
aš tiesiog pavydėjau tėvui gabumo taip 
gražiai rašyti. O ir tėvo žodžiai buvo 
gilūs, šilti, tarytum tvirtas rankos pa
spaudimas.

.būk saikingas, draugiškas, man
dagus", rašė tėvas, „ir nepamiršk se
nos patarlės, jog meilus veršis dvi kar
ves žindo. Aš žinau, tu esi dar labai 
jaunas, nepatyręs, tačiau nepamiršk 
vieno — gyvenime nugali tas, kuris 
gyvena, o ne be laiko miršta dvasia 
ir kūnu... Jeigu būtų labai sunku, ne
sidrovėk kreiptis į senų mano draugų, 
kapitonų Gerulį. Jei jis galės — pa
dės tau visuomet...

Aš žinojau, kad senas tėvo draugas 
nešelps manęs pinigais. Aš nebūčiau 
turėjęs ir drųsos jų prašyti. Tačiau jis 
galėjo man padėti susiieškoti kokį 
nors pakenčiamų darbą, kad ir laiki
nai. Galu gale, jis galėjo padėti man 
susivokti toje nelauktoje padėtyje.

Veik visa popietį sugaišau, beieško
damas Pušų gatvės, kurioje gyveno 
kapitonas Gerulis. Ji turėjo būti kaž
kur prie Neries, tačiau mano sutikti 
praeiviai negalėjo man nieko patarti: 
nė vienas iš jų nebuvo girdėjęs apie 
tokių gatvę. Pailsęs nuo klaidžiojimo 
gatvėmis, pagaliau pasukau į paupį, 
ieškojau kokio suolelio, kur norėjau 
kiek pailsėti.

Lėtai žingsniavau pakrantės gatve, 
kuri dabar buvo veik tuščia. Prieš ma
ne taip pat lėtai, užsisavojoję ėjo du 
jauni žmonės. Ji — žemaūgė, dailio
mis kojomis, ilgais, tamsiais plaukais, 
kuriuos vis draikė gaivus balandžio 
vėjas. Jis — aukštas, kiek palinkęs, 
apdėvėtu, pilku paltu ir jau gerokai 
apnešiotais batais. Abu jie buvo lai
mingi, susikibę rankomis, palinkę 
vienas prie kito. Kartas nuo karto vė
jas atnešdavo skardų juokų, kuriame 
slypėjo džiaugsmas, jaunystė ir nerū
pestingumas. Ir mane patį staiga paga
vo kažkoks neaprašomas ilgesys, no
ras eiti toli toli, iki tos melsvos, ne
pasiekiamos padangės.

Vos sugaudžiau savo išsidraikiusias, 
nesuprantamo ilgesio persigėrusias 
mintis: netoliese, kairėje mėlynavo pa
blukusi iškabėlė — Pušų gatvė. Dar 
po valandėlės susiradau ir numeriu 16 
paženklintą pastatų. Buvo tai senas, 
didžiulis namas, visas paskendęs dar 
neatbudusių medžių sode. Aplūžusi, 
seniai betaisyta tvora, išklipusios lan
ginės, apšepęs lentelių stogas, veikė 
nejaukiai, atstumiančiai. Atrodė, jog 
čia niekas negyveno, tačiau aš nuta
riau pabandyti mano laimę. Kapitonas 
Gerulis... Na, jei visi mano tėvo 
draugai gyvena panašiuose namuose, 
tai sudie, mano mielas. Tiek aš jau 
buvau patyręs — kur buvo skurdas, 
ten negalėjo būti ir paramos.

Ilgai traukiau senoviškų, ant surūdi
jusios vielos pakabintą varpelį, šis pa
sirodė tiek garsus, jog kažkur netolie
se sulojo šuo, po jo kitas, kažkur trink
telėjo atidaromos ar uždaromos durys.

Mano įsitikinimas, kad šis šimtme
tinis pastatas negyvenamas, nepasitvir
tino. Girgždėdamos atsidarė žaliai 
dažytos durys ir jose iš pradžių pasiro
dė susivėlusi senos moters galva, vė
liau žemas ir storas kūnas. [ statinaitę 
panaši moterėlė, mano nustebimui, la
bai vikriai praslinko pro durų tarpų ir 
aukštas, veik spiegiantis balselis visai 
nuoširdžiai susirūpino:

— Ponas ieškote ko nors?
— Gerbiamoji ponia, norėjau pa

klausti, ar čia gyvena ponas Gerulis?
— Gyvena gyvena, mano mielas... 

Prašau į vidų, prašau... Ir storulė 
netgi nusišypsojo, matyt, sujaudinta 
mano perdėto mandagumo.

Ir kiek šie, man nepažįstami, namai 
iš lauko pusės atrodė seni, apleisti ir 
palikti likimo valiai, tiek jie švytėjo 
ir maloniai stebino viduje.

Ilgas, didelio elektrinio žibintuvo 
apšviestas prieškambaris buvo išklo
tas tamsiai raudonu kilimu. Ant sie
nų kabojo keletas aliejumi tapytų pa
veikslų, kurie galbūt ir nebuvo aukš
tojo meno atstovais, bet vis tik kalbėjo 
apie gerą savininko skonį.

Kas tai per namai ir kas tas kapito
nas Gerulis? — klausiau pats save, 
sekdamas storulę, kuri mikliai žings
niavo į koridoriaus galų. Sustojusi 
prie baltų durų, ji pagarbiai pabarški
no. Iš vidaus atsiliepė skambus, maty
ti įpratęs įsakinėti, baritonas. Moterė
lė pravėrė duris ir pagarbiai praleido 
mane į vidų.

Peržengęs slenkstį, atsidūriau di
deliame ir, sakyčiau, labai puošniame 
^kambaryje. Kambario grindis dengė 
didžiulis margaspalvis kilimas, puoš
nūs baldai švytėjo gerai suderintomis 
spalvomis ir švarumu. Brangiais tape
tais išmuštas sienas puošė net keletas 
didelių, gerai padarytų reprodukcijų, 
vaizduojančių istorinius mūsų krašto 
įvykius: Žalgirio mūšį su kryžiuočiais, 
kunigaikštį Vytautų su savo palydo
vais medžioklėje, Vilniaus įkūrimo le
gendų.

Man įėjus, iš už rašomojo stalo pa
kilo aukštas ir liesas vyras. Jo žili 
plaukai buvo stropiai sušukuoti, tam
siai mėlyna eilutė gerai gulėjo ant lie
so kūno ir išduodančiai pabrėžė jo ka
reiviškų laikysenų. Šypsodamasis ištie
sė man ranką:

— Su kuo turiu garbės?
— Tomas... — aš net nespėjau iš

tarti mano pavardės, kai žilasis ponas 
draugiškai apkabino mano pečius.

— Sūnus Ipolito... Žinau, žinau... 
Tėvas buvo šaunuolis ir sūnus atrodo 
ne menkesnis. Koks gi vėjas atpūtė jus 
pas mane, ponas Tomai?

Ir kai aš, pamiršęs drovumą, trum
pai nušviečiau senajam ponui savo pa
dėtį, jis pakvietė nusirengti, sakyda
mas:

-— Sėskitės ir jauskitės kaip namuo
se. Jūs pats žinote, kokie dabar laikai.
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Neatsargus žingsnis, neatsargus |°s 
dis ir žmogus gali atsidurti fronte, dPu< 
bo stovykloje, kokiame nors reicho: 1 
brike ar tiesiog atsisveikinti su gyAin 
nimu. Karas visada buvo žiauri žnh« 
gaus išbandymo priemonė, tik seni.*”' 
jis paliesdavo tik tuos, kurie buvo n ~ 
šio lauke, šiandien viskas pasikeiij: 
Karas ir jo pasėkos lyg antspaudu 
pažymi kiekvieną, kuris tik įtrauk: 
mas į jo sūkurį. Mes irgi esame tat 
sūkuryje, ir Dievas žino, kada vii 
tai baigsis...

Bet dabar prie reikalo. Kaip mat , 
te, kokį darbą galėtumėt įveikti? JCh 
turiu gerų pažįstamų. Man rekonitdv 
davus, jie mielai padės jaunam žnįsk: 
gui. Tik būtų gera žinoti, kaip jūs pato 
įsivaizduojate ateitį. Aš skaičiau Jbri 
sų apsakymus. Jie tikrai verti dėnti 
šio. Galbūt reikėtų pabandyti kūriką 
me nors laikraštyje ar leidykloje? latv 
noma, jei jūs ne perdaug niekintume irų 
darbą ligoninėje — labai prašau. Tt>,bi 
visuomet reikalingi žmonės, net f . 
turį gydytojo diplomo.

— Man atrodo, kad mes 
kalbėti tik apie mano dabartį. O (na 
bartis labai paprasta: gyventi kak;( 
nors reikia, o pragyvenimas kaštuoji11® 
pinigų. Kad jų įsigijus, tenka... ”T

Kapitonas Gerulis neleido mSna 
baigti. *v:

— Man patinka dalykiška jūsų gtpri 
vosena. Tačiau mes abu pamiršot!1111 
visiškai neaiškią mūsų šalies padėlų 
Jūs tikriausiai jau girdėjote, kad m 101 
kiniai šiais metais labai anksti paltga; 
džiami vasaros atostogų. Vietinė v 
riausybė žino, jog vis dažniau ir da no 
niau mūsų padangėje pasirodo sovika 
tiniai lėktuvai ir ji nenori rizikuc du 
vaikų gyvybe. Taip jau yra: krinta 
čios bombos nesiklausia, kur vail kl* 
ir kur suaugusieji, kur kariniai ir k 
civiliniai taikiniai, šį pavasarį sovietspi 
niai daliniai įnirtingai puola visu® He 
frontuose; vokiečiai yra priversti ''lai 
labiau trauktis atgal. Kas žino, vief J1 
gražią dieną fronto linija gali pasiek ka 
mūsų kraštą... b

Jis nebaigė savo išvedžiojimų ir s Po 
simąstęs nukreipė žvilgsnį į didė t:c 
šviesų langą. Abu tylėjome. Man atf pp 
dė baisiai kvaila ieškoti darbo, kaži1 
kių pragyvenimo šaltinių, kai patra' 
kų gausmas artėjo mūsų link.

(Rus daugiau)
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LIETUVIAI IR JŪRA
Lietuvoje buvo labai populiarios dainos

I apie lietuvių ryžtį su jūra. Buvo dainuo
jamos „Vyrai prie jūros“, „Jūreivių mar-

^jas" ir kitos panašios dainos. Tikrumoje
II lietuvių ryšys su jūra nėra labai stiprus, 
f Artimiausiai prie jūros lietuvių tautos 
° dalis Žemaitija, Vytauto laikais buvo nau
dojama kaip -įrankis išsiderėti iš Teutonų 
‘ ordino pagalbą prieš priešininkus ir kelis

^'kartus kryžiuočiams atiduota. Vytautas 
■ rūpinosi savo valstybės ir įtakos išplėti- 

jnu žemėj e. Jūra jam nerūpėjo. Dėl to jo 
“labai kaltinti negalima: daugelis to laiko 

valdovų jūros reikšmės nesuprato.
Vėliasniais laikais, kai jūros reikšmė 

buvo suprasta (vokiečiai savo prekybinę 
ir kultūrinę įtaką plėtė per šiaurės ii’ Bal
tijos jūrų uostų Hanzos sąjungą), Lietu
vos valdovai daugiau laiko praleido besi
ginčydami su lenkais, negu rūpindamiesi 
Lietuvos ekonomine gerove. Išskyrus pa
jūryje gyvenančius žvejus, kuriems jūra 
davė kasdieninę duoną, lietuviai su jūra 
kontakto neturėjo. Prūsijos lietuviai vo
kiečių valdžioje aktyviai pasireiškė Prūsi
jos jūriniame gyvenime, bet eventualiai 
jie suvokietėjo ir Lietuvos jūrinei istori
jai reikšmės neturėjo.

Pirmieji lietuviai, pasiekę aukštesnį jū
rininko laipsnį, tarnavo Rusijos laivyne 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Rusijos Ry
tą Azijos garlaivių bendrovės laivui „Li

tį manija“ vadovavo kapitonas Liudas Stul- 
į pinas. Vėliau buvo kapitonu transokeani- 

nio laivo „R-usj“. Pirmuoju jo šturmanu 
buvo kitas lietuvis — Juozas Andžej aus
tras.

Tik atgavus nepriklausomybę, atsirado 
iniciatorių, tarp jų dr. Jonas Šliūpas ir 
Martynas Yčas, sukurti lietuvišką jūrų 
laivų bendrovę. Su JAV-jų lietuvių kapi
talu buvo nupirkti du laivai, pavadinti 
„Jūrate“ ir „Kastyčiu“. „Jūratei“ vadova
vo jau minėtas Juozas Andžejauskas. Tuo 
laiku Klaipėdos kraštas Lietuvai dar ne
priklausė. Abu šie laivai buvo registruoti 
Jurbarke ir plaukiojo Baltijos jūroj. Ne
ilgai po Lietuvos vėliava paplaukioję pa
skendo.
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Po Klaipėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos, 1923 m. kovo mėnesį susibūrė
visi to laiko lietuviai jurininkai ir įkūrė 
Jūrininkų sąjungą. Tais pačiais metais
susikūrė „Lietuvos moterų sąjunga tauti
niam laivynui remti“, šios dvi organizaci-

įį jos Lietuvoje ragino laivyno steigimą ir 
jai puoselėjo susidomėjimą jūra.

f; Pirmam nepriklausomos Lietuvos de- 
šimtmety įsikūrė kelios neilgai buvusios 

DI bendrovės įsigyti laivams. Akcinė Bend- 
ja rovė Sandėlys 1927 metais įsigijo 430 to

nų talpos garlaivį, kurio vardas buvo „Ly
dys". Šis laivas plaukiojo tarp Klaipėdos 
ir Štetino. Apie tą patį laiką prekybos 
bendrovė „Lietgar“ įsigijo du laivus: 
„Klaipėda“ ir „Palanga“. Bet ir bendro
vė, ir laivai greitai kažkur dingo.

1923 metais prie Kauno aukštesniosios 
technikos mokyklos buvo įkurtas jūrinin
kystės skyrius, į kurį 'įstojo 22 jaunuoliai. 
Dvejų metų kursą baigus, penkiolika iš jų 
atliko praktiką suomių burlaiviuose, kur
savusiuose tarp Europos ir Australijos. 
Du iš penkiolikos pasiliko Australijoje, 
Port Lincoln, trys vėliau mirė. Likusieji 
dešimt dar pasimokę Suomijoje, buvo 
pirmieji kvalifikuoti jūreiviai Lietuvoje.

1935 metais akcinė bendrovė Maistas 
bekono transportui į Angliją įsigijo du 
laivus šaldytuvus. Jie buvo pavadinti 
„Kretinga“ ir „Utena“. Sekančiais metais 
Bendrovė Maistas pirko dar vieną laivą 
ir pavadino jį „Maistu“. Šis laivas buvo 
pirmasis su visa lietuviška įgula: kapito
nas buvo B. Kri-kštopaitis, pirmasis štur
manas K. Daugėla, antrasis A. Šimkus 
ir keturiolika lietuvių jūrininkų.

1936 metų pabaigoje įsteigta bendrovė 
„Lietuvos Baltijos Loidas“, kurią sudarė 
trys didžiausios lietuviškos bendrovės: 
Maistas, Pienocentras ir Lietūkis. Bendro
vės tikslas buvo prekių transportui jūrų 
ir upių laivyno steigimas, tų prekių ap
draudimas bei apsauga. „Lietuvos Balti
jos Loidas" turėjo 2 milijonų litų kapita
lą. Ši bendrovė perėmė Maisto tris laivus 
ir tuojau pat pirko dar du: „Šiaulius“ ir 
„Marijampolę“.

1937 metais įsigyta „Marijampolė“ bu
vo moderniškas ir gana naujas laivas. 
Tuo laiku jis buvo Lietuvos prekinio lai
vyno pažiba. 1938 metais „Lietuvos Bal
tijos Loidas“ nupirka dar du laivus: „Kau
ną“ ir „Panevėžį“. Abu jie gana nauji, 
greiti, turėjo modernią navigacijos ir ra
dijo aparatūrą.

Vieną iš senesnių laivų pardavus, 1939 
metais prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui, Lietuvos prekinį laivyną sudarė še
ši laivai. Bet čia prasidėjo nelaimės. Tų 
metų lapkričio 13 dieną „Panevėžys“ pa
keliui iš Leningrado į Klaipėdą ties Esti
ja užplaukė ant uolų ir paskendo. Jame 
žuvo du jūreiviai. Po keturių dienų „Kau
nas“ ties Anglijos krantais užplaukė ant 
minos. Sprogimo metu žuvo vienas jūrei
vis. Kitiems pasisekė išsigelbėti, nors lai
vas paskendo labai greitai.

Už iš draudimo bendrovių gautą kom
pensaciją „Lietuvos Baltijos Loidas“ pir
ko naują laivą, pavadintą „Trakai“. Deja,

šis laivas dėl karo į Lietuvą niekad nebu
vo atplaukęs.

Bendrovė Sandėlys, kuri 1927 metais 
turėjo laivą „Lydys“, jam paskendus, il
gą laiką laivų neturėjo. Prieš karui pra
sidedant, ji įsigijo du laivus: „Nidą“ ir 
„Neringą“. Abu jie paskendo užplaukę 
ant seklumų. „Nida" ties Alandų salomis, 
„Neringa“ ties Juodkrante.

Nuo Klaipėdos prisijungimo prie Lietu
vos, iki karo pradžios po Lietuvos vėlia
va plaukiojo 11 laivų. Ne visi jie turėjo 
pilnai lietuviškas įgulas, nes tuo laiku te
buvo šeši lietuviai kapitonai, 9 šturmanai 
ir 9 mašinistai bei apie 70 jūreivių. 
Skaičiai nedideli, bet turint galvoje Pir
mojo pasaulinio karo nualintą Lietuvos 
ekonomiką, pasaulinę ekonominę krizę ir 
neturėjimą jokių pagrindų bei specialistų 
sukurti visiškai naują šaką Lietuvos eko
nominiame gyvenime, rezultatai visiškai 
patenkinami. Prieš karą didelė dalis Lie
tuvos eksportinių prekių buvo pervežama 
lietuviškais laivais, aptarnaujamais lietu
vių jūrininkų.

Sovietams okupavus Lietuvą, „Lietu
vos Baltijos Loidas“ ir visi laivai tapo 
nacionalizuoti. Bet ne visi tuo laiku buvę 
užsienyje laivai sugrįžo. Sovietams atite
ko tik „Marijampolė“, „Šiauliai“, „Utena“ 
ir „Kretinga“. Jie buvo priskirti prie Lat

vijos, įregistruoti Rygoje, ir tuo Lietuvos 
prekybinis laivynas užbaigė savo dienas. 
Nors dabar yra laivų, registruotų Klaipė
doje ir turinčių lietuviškus vardus, bet 
Lietuvos prekinio laivyno nėra.

Prasidėjus Vokietijos — Sovietų Sąjun
gos karui 1941 metų birželio mėnesį, ketu
ri sovietams patekę Lietuvos laivai buvo 
Rygos uoste. „Utenai“ ir „Šiauliams“ bu
vo įsakyta plaukti į šiaurę. „Marijampo
lė“ paskandinta Rygos uoste kaip užtvara 
vokiečių laivams. „Kretinga“ ir „Utena", 
būdami sovietinės karo vadovybės žinioje, 
1941 metų rugpjūčio mėnesį užplaukė ant 
minų ir paskendo Baltijos jūroje.

Sovietams evakuojant Taliną, „Šiauliai" 
į Leningradą konvojuje vežė bėgančius 
Raudonosios armijos kareivius. Atviroje 
jūroje konvojų užpuolė vokiečių lėktuvai 
ir netoli Goglando salos į „Šiaulius" patai
kė bomba. Skęstantis laivas pasiekė pak
rantės seklumą. Sovietai kelis kartus ban
dė „Šiaulius“ nutempti. Vokiečiai, užėmę 
Goglando salą, taip pat bandė laivą pasi
imti. Nepavyko ir jiems.

Taip pasibaigė Lietuvos prekinis laivy
nas. Kas atsitiko su laivais, nepatekusiais 
į sovietų rankas, sunku pasakyti. Dabar 
jau jų tikrai nėra.

J. Mašanauskas

SPORTINIS GYVENIMAS
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KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

m MEILĖ KNYGOMS ARBA
,|S „84 CHARING CROSS ROAD“
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„Columbia“ pagamintas filmas 
Charing Cross Road“ yra tikro gyvenimo 
dvidešimties metų dienoraštis. Keistai 
skambantis užvardinimas reiškia adresą 
Londone, garsiame teatriniame Cam
bridge Circus rajone. Taip pradėta vadin
ti Anglijos karaliaus Edvardo I-jo laikais, 
kai 1290 metais mirė karalienė ir buvo 
atvežta ’į Londoną palaidoti. Žodis „Char
ing yra prancūziškos kilmės. Reiškia 
.brangioji karalienė“.

Jauna New Yorko gyventoja Helene 
Banff, mylėjo knygas. Ji turėjo keistą 
aistrą brangiom ir vartotom knygom, 
naujų neįstengė pirkti. Ji galvojo, kad 
kieno nors skaitytos knygos dar įdomes
nės, kartais jose būdavo įvairių pastabų. 
„The Saturday Review of Literature“ žur
nale pastebėjo Londono antikvariate 
įvairių knygų skelbimą. Įsidrąsinusi pa
prašė vertingų knygų, bet pareiškė nega 
linti mokėti daugiau penkių dolerių. Ang
lų antikvariatas Marks & Co. ne tik ma
loniai atsakė, bet ir atsiuntė dvi vertin
gas knygas.

Taip jie susirašinėjo toliau. Ji gerai ži
nojo, kad knygos brangesnės, negu ji mo
ka, todėl pradėjo kitaip atsilyginti: sura
dusi patikimą maisto prekybininką Dani
joje, užsakydavo geros mėsos, sūrio ir 
kitko antikvariato tarnautojams.

Toks bendravimas, pradėtas 1949 m. 
spalio 5 d., vyko apie dvidešimt metų. 
Helene, turėdama palinkimą rašyti, kar
tais siųsdavo ilgus, jausmingus 
Ji įsigijo daug knygų, pradėjo 
kaip rašytoja, nutarė aplankyti 
bičiulius antikvariate. Tuo laiku
po kito išmirė jos plunksnos draugai. Vis 
tiek nuvyko į Londoną, žavėjosi miesto 
puikiais paminklais, meniškais namais. 
Plakančia širdimi nuvyko į 84 Charing 
Cross Road, bet tenai jau neberado nei 
bičiulių, nei antikvariato. Teliko gražūs 
atsiminimai, įdomūs laiškai.

Helene Hanff laiškus paskelbė išleistoj

„84

laiškus, 
garsėti 
mielus 
vienas

su

re 
co
in-

knygoj, spauda labai teigiamai įvertino. 
Tada anglų BBC paruošė televizijos fil
mą, po to vyko teatriniai vaidinimai Lon
done ir New Yorke, 1987 metais „Colum
bia“ pastatė filmą.

Helene Hanff'ą (žydų kilmės) vaidina 
filmų artistė Anne Bancroft (italų kil
mės), daug sykių aukštai įvertinta, apdo
vanota filminiame pasaulyje. Antikvaria
to savininką Frank Doel vaidina puikus 
filmų artistas Anthony Hopkins. Kiti ar
tistai: Judi Dench, Jean De Baer, Maurice 
Denham, Eleanor David ir kt. Režisierius 
Geoffrey Helman, direktorius David 
Jones, muzika George Fenton. Filmuota 
Londone ir New Yorke.

Antikvariato vietoje įsitaisiusi plokšte
lių parduotuvė. Filmų studijoje gaminto
jai padirbdino visiškai panašų antikvaria
tą su 12,000 senų knygų, graviūrų, gra
žiai sudėstytų, net miela žiūrėti. Nenoro
mis kyla mintis: kaip atrodytų senas lie
tuvių antikvariatas su darbar išleidžia
momis knygomis...

Londone filmavo 16 dien-ų, dažnai pri
žiūrint buvusio antikvariato darbuotojų 
vaikams. Daugiausia naudojosi Upper 
East Side apylinkėmis, kurios nedaug pa
sikeitusios nuo 1950 metų. Parūpino to 
laiko automobilių, vežimų, rūbų.

Filmas „84 Charing Cross Road“ suvai
dintas ir pagamintas 'įtikinamai. Žiūrėda
mas pajunti senoms knygoms meilę. Da
bar tokios rūšies filmų reta.

Helene Hanff yra parašiusi kitokių kū
rinių, įskaitant televizijai serijinį veikalą 
„Ellery Queen“. Kai kurios jos knygos 
jau perspausdintos po keletą kartų. „84 
Charing Cross Road“, 1983 metų laidoje, 
teturi 91 psl. su minėtais laiškais. Kai 
kurie laiškai visai trumpi, pavieniai pa
imti būtų neįdomūs, kas kitą krūvon su
dėjus iš abiejų pusių.

Nuo 99 psl. iki 220 psl. toje pat knygo
je spausdinta kitas jos rašto darbas: „The 
Duchess of Bloomsbury Street“, taip pat 
laiškų pavidale. Reiškia, daug laiškų krū
von sudėtų, sudaro knygą, netgi iš jų pa
stato filmą. Ir pagarsina autorių.

LIETUVOS KREPŠINIO SUKAKTYS
Sunkiai buvo skinamas sportinis kelias 

atsistačiusioje Lietuvoje. Suprantama, nes 
Lietuva, beveik du šimtmečius vergavusi 
carinei Rusijai, negalėjo išvystyti kultū
rinės veiklos, neturėjo teisės steigti orga
nizacijų, jų tarpe ir sportinių. Tuo tarpu, 
1896 m. Atėnuose jau vyko pirmoji Olim
piada, dalyvaujant 13-kai valstybių ir ke
liems šimtams sportininkų. Tiems laikams 
buvo atsiektos neblogos pasekmės, pvz., 
100 m mėginu? T. Burke (JAV) 11,8 sek., 
tas pats sportininkas 400 m — 54,2 sek., 
maratone L. Spyridow (Graikija) 2 vai. 
58,50 sek. ir t.t.

Su besikuriančios Lietuvos gyvenimu, 
pirmus žingsnius pradėjo statyti sportas. 
Dar vykstant laisvės kovoms, 1919 m. ge
gužės mėn. Kaune buvo įsteigta Lietuvos’ 
Sporto Sąjunga, davusi užuomazgą atsi- 
statančios valstybės sportiniam judėjimui. 
Iniciatoriais buvo Stepas Garbačiauskas, 
Oleka, Jasaitis, gyd. Sližys, inž. Sruoga, 
Kripienė ir kt.

Pirmi mesti grūdai nerado stiprios at
ramos valstybės organuose. Daugumos vy
riausybės ir gyventojų tarpe vyravo nuo
monė, kad Lietuva yra ūkininkų kraštas 
ir jos piliečiai pakankamai „prisisportuo- 
ja“ prie dalgio, akėčių ir plūgo. Sportas 
—- tai įvairių tinginių ir turtuolių „išmis- 
las“, paįvairinimui lengvo jų gyvenimo.

Iniciatoriai nenuleido rankų ir, dar 
dundant patrankoms fronte, surengė Kau
ne pirmas lengvosios atletikos ir futbolo 
rungtynes. Kiek vėliau sportinėje padan
gėje atsirado ir krepšinis.

Šios mūsų „tautinės“ sporto šakos prad
inė taip pat nebuvo lengva. Dalinai buvo
me patys kalti. Štai į Kauną atvyko JAV 
YMCA organizacijos atstovai, kurie ne 
tik pasiūlė, bet ir atvežė didelį kiekį įvai
rių sportinių įrankių, norėdami padėti 
sportininkams (YMCA yra tarptautinė or
ganizacija. Tai krikščioniško pobūdžio or
ganizacija, įsteigta 1851 m. Londone. Ji 
nėra susieta su kuria nors specifine kon
fesija. Kreipė didelį dėmesį į darbininkus, 
tolstančius nuo tikėjimo. Steigė klubus, 
statė pigius viešbučius, vėliau pereidama 
į sportinį gyvenimą. Krepšinį ir tinklinį 
išrado YMCA). Deja, vyriausybė tos pa
ramos atsisakė. Mat bijojo, kad... YMCA 
nenukatalikintų Lietuvos! Tuo tarpu ši 
organizacija Taline ir Rygoje pastatė net 
namus, sportininkams įteikė daug įvairių 
sporto įrankių.

Oficialia Lietuvos krepšinio gimimo da
ta yra laikoma 1922 m. balandžio 23-čioji 
diena. Taigi šiemet mūsų „tautiniam“ 
sportui sukanka 65 metai. Tą dieną Kau
ne įvyko pirmos krepšinio rungtynės taip 
LFLS komandos ir Kauno rinktinės. Lai
mėjo LFLS pasekme 8:6.

Tačiau krepšinis neišsiskyrė iš kitų 
sporto šakų. Galima drąsiai pasakyti, kad 
buvo posūnio rolėje. Padėtis pasikeitė pa
stačius Kūno Kultūros Rūmus bei 1935 
m. Kaune įvykus pasaulio lietuvių kong
resui, kai užjūrio broliai parodė tikrą 
krepšinio meną. Nuo čia ir prasidėjo krep
šinio žydėjimo laikotarpis, kuris savo vir
šūnę pasiekė 1937 m. laimint Lietuvai 
Rygoje Europos vyrų krepšinio meisterio 
vardą. Nepriklausoma mūsų valstybė nu
galėjo Italiją 22:20, Estiją 20:15, Lenkiją 
32:25, Egiptą 21:7, ir baigmėje vėl Italiją 
24:23.

Manding, Lietuva nepriklausė prie fa
voritų. Rinktinės žaidėjas L. Baltrūnas 
rašo: „Kas liečia 1937 m. Europos krepši
nio pirmenybes, mes Rygoje buvome ap
gyvendinti ne „Romos“ viešbutyje, bet ne

toli stoties ir „talkučkos“ „Exselsion" vieš
butyje, kuris visai neblogas buvo mūsų 
sąlygose, neskaitant, kad kiek toliau nuo 
žaidimų stadiono. Daugiausiai mus nuste
bino, kad traukiniui įriedant į Rygos sto
tį, mūsų nepasitiko nė vienas oficialus 
žaidynių rengimo atstovas ir tik dėka iš 
paskirto lietuvių palydovo sužinojome, 
kur esame numatyti apgyvendinti. Vietos 
lietuviai sakė, kai tą patį rytą kitu trau
kiniu atvažiavę užsienio krepšininkai, bu
vę sutikti stotyje su orkestru ir visokiais 
draugiškumui įrodyti mandrumais.

Mūsų rinktinės vadovybė Rygoje aiš
kiai žinojo, kodėl lietuviai buvo vienin
teliai neapgyvendinti ištaikingiausiame 
Rygos „Romos“ viešbutyje'su visų kitų 
■valstybių krepšinio komandomis, nes lat
viai norėjo mums parodyti, kad mes ne
same lygūs kitiems jų svečiams“. (G. 
Narbutas, Sportas nepriklausomoje Lie
tuvoje 1937-1940, psl, 31-32). Europe meis
terio vardas buvo pirmas ir didžiausias 
Lietuvos sportinis laimėjimas nepriklau
somybės laikotarpyje. Tad jam šiemet su
kanka 50 m. Pergalė buvo pakartota Kau
ne 1939 m., nugalint dramatiškose rungty
nėse Latviją 37:36, Estiją 36:14, Lenkiją 
46:18, Prancūziją 48:18, Vengriją 79:15 ir 
Suomiją 112:9. Trečiosios Europos vyrų 
krepšinio pirmenybės turėjo įvykti Var
šuvoje 1941 m., tačiau tuo metu Europa 
jau skendo karo sūkuryje.

Gražų nepriklausomos Lietuvos krepši
nio vardą ir toliau garsina pavergtos tė
vynės žaidėjai ne tik už geležinės uždan
gos, bet taip pat ir vakarų pasaulyje. 
Gaila tik, kad ši garbė labai dažnai pri
skiriama Lietuvos pavergėjams.

K. Baronas

PREMIJA SIENOS SARGAMS

Kaip pranešė Romos dienraštis „II 
Tempo“, Rytų Vokietijos pasienio polici
ninkams, liūdnai pagarsėjusiems, vadina
miems „vopos“, yra įsteigta speciali pre
mija: policininkai, kurie šauna ir patai
ko į žmones, bandančius pro Berlyno mū
ro sieną ar kitur pabėgti į laisvuosius Va
karus, už drausmingą elgesį ir parodytą 
ištikimybę valdžiai, gauna tūkstančio 
markių premiją. O tiems policininkams, 
kurie pastebėję bėglį šauna tiktai į orą, 
gresia kalėjimo bausmė ir pašalinimas iš 
pasienio policininkų korpuso. Nežiūrint 
to, pastebi Romos dienraštis, praėjusiais 
metais iš Rytų Vokietijos į Vakarus pa
bėgusiųjų skaičius padaugėjo. Du šimtai 
asmenų, rizikuodami gyvybę, pabėgo per 
Berlyno mūro sieną, o apie du tūkstan
čiai — per kitus Rytų Vokietijos pasienio 
punktus. Nužudytų bėglių skaičius nėra 
žinomas. Daug kitų Rytų Vokietijos pi
liečių, ypač politinių belaisvių, yra to 
krašto valdžios paprasčiausiai „parduo
dami“: juos išperka Vak. Vokietijos vy
riausybė, už kiekvieną asmenį sumokė
dama tam tikrą pinigų sumą.

Kiekvienais metais tikimasi, pastebi 
Romos dienraštis „H Tempo“, kad bent 
Kalėdų proga Rytų Vokietijos režimas pa
skelbs „paliaubas“ pasienyje su Vakarais, 
įsakydamas sargybiniam nešaudyti į bė
glius. Deja, Rytų Vokietijos valdžia iki 
šiol dar niekad nepadarė tokio humaniš
ko, geros valios mosto.

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE, KAD:

— Gibraltaro gyventojai gerai pri
žiūri savo beždžiones. Sakoma, jei bež
džionės paliks uolą, neužilgo ir britai 
turės išsikraustyti.

— Anglija niekad istorijoje nėra ka
riavusi su Portugalija.

— Septyniolika procentų pasauly 
pagamintų ikrų kasmet sunaudoja 
prabanginis keleivių laivas „QE-2“.

— Buliai gali greičiau bėgti į kalną, 
negu į pakalnę.

— Daugiau kaip 400 filmų paga
minta Šekspyro kūrinių temom.

— 1916 metais gimė garsusis filmų 
aktorius Kirk Douglas. Jo tikra pavar
dė — Issur Danielovitch Demsky.

— Atacamos dykumoje, Čilėje, dar 
niekad nebuvo lietaus.

— Apie 100 tūkstančių kačių yra 
Britų valdžios įstaigų algų sąraše.

— Napoleono karų metu beždžionė 
buvo pakarta kaip prancūzų šnipė.

■— Būdama 70 metų amžiaus, akto
rė Sarah Bernhardt vaidino Julijos ro
lę Šekspyro kūriny „Romeo ir Julija'.

— JAV kariuomenėje jauniausias 
generolas buvo Custeris. Tapo gene
rolu, būdamas 23 metų.

— Žymusis anglų dailininkas J. 
Turner mirė 1851 metais. Jo tėvas bu
vo kirpėjas, kuris nustebusiems klien
tams pradėjo pardavinėti dvylikame
čio sūnaus piešinius.

— Nuo trisdešimties metų žmogaus 
kūnas pradeda pamažu trauktis.

— Apskaičiuota, kad JAV-se yra 
apie 23 milijonai kačių.

— Kinijoje, atšventus pirmąjį gim
tadienį, kiti gimtadieniai švenčiami tik 
kas dešimt metų.

— Garsioji artistė Marlene Diet- 
rich, gimusi 1901 metais, yra pasakiu
si: „Moteris visad nori pakeisti vyrą, 
bet kai pakeičia, tada jis jai nepatin
ka“.

PLAUČIAMS
Žmogus skambina telefonu ir klau

sia kelinta valanda.
— Ne čia tamsta pataikei! Čia lom

bardo krautuvė...
— Aš jums ir skambinu! Mano laik

rodis pas jus.
* *

Tarnautojas prašo algos pakėlimo.
— Neįmanoma, — atsako direkto

rius.
— Tai gal mokėsite dažniau? — ne

atleidžia tarnautojas.
* *

Į gatvę išbėgusi moteris prašė žmo
nių pagalbos: sūnus užspringo mone
ta, nežinanti ką daryti.

Tuoj priėjo vienas vyras ir sako:
— Skubiai vesk, bandysiu gelbėti!
Įėjęs į kambarį, pamatė jau beveik 

pajuodusį vaiką. Greit apvertė ir ėmė 
smarkiai krėsti. Moneta iškrito, vaikis 
atidarė akis.

— Ačiū Dievui, tai jūs turbūt dak
taras? — dėkojo moteriškė.

— Ne, esu mokesčių inspektorius.
* »

Kartą susiginčijo genys su višta.
— Mes geniai esam daug gudresni 

už vištas, — pasigyrė genys.
— Gudresni'? Juokai! Visą dieną 

praleidžiat belsdami į medžio kamie
nus. Ar tai gudrumas? — juokėsi viš
ta.

— Na, gerai. Pasakyk tu, ar esi ka
da girdėjusi apie „Kentucky keptą ge
nį“'? — baigė ginčą genys.

— Buvusio Hitlerio propagandos mi
nistro Goebbelso smuikas buvo parduo
tas varžytynėse už 15 tūkstančių markių.

PADĖTIS ĮTEMPTA
Jugoslavijoje socialinė padėtis tebėra 

įtempta. Įtempimą, kaip žinoma, sukėlė 
darbininkų protestai dėl valdžios nutari
mo sustabdyti darbo užmokesčio kėlimą, 
arba j'į net sumažinti nuo 20 ligi 50 pro
centų. Įvairiose pramonės įmonėse darbi
ninkai paskelbė streikus. Kai kur jie te
bevyksta, kitur yra nutraukti, tačiau, 
kaip praneša užsienio spaudos agentūros, 
streikavę darbininkai nėra sugrįžę į dar
bą: darbo valandomis jie dalyvauja su
sirinkimuose, kuriuose savo tarpe ir su 
profsąjungų atstovais tariasi, kaip ap
ginti savo interesus. Profsąjungos yra 
keblioje padėtyje, nes, iš vienos pusės, 
negali neatsižvelgti į teisėtus darbo žmo
nių reikalavimus, kad nepraradus darbi- 
ninku pasitikėjimo, iš kitos pusės, būda
mos valdžios įrankiu, privalo vykdyti jos 
politiką. Tai ryškus pavyzdys, kaip val
džiai pajungtos profesinės sąjungos nėra 
pajėgios apginti darbo žmonių interesų. 
Kai kuriose Jugoslavijos pramonės Įmo
nėse profsąjungų atstovai, nors ir nedrą
siai, bet pradeda lemti darbo žmonių 
reikalavimus, ragindami valdžią peržiū
rėti griežtos ekonominės politikos nor
mas.
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PRAŠAU PASKUBĖTI!
Visus maloniai prašome kuo grei

čiau apsispręsti ir pranešti Studijų 
Savaitės Komitetui apie savo dalyva
vimą.

Komitetas iki birželio 1 d. turi bū
tinai pranešti dalyvių skaičių Digby 
Stuart koledžo vadovybei ir įmokėti 
dalį pinigų:

Kronika

SVEIKINAM SKAITYTOJUS 
SV. VELYKŲ PROGA!

AUSFR4LU
AUKOS KONGRESUI

A. Kukanauskas— 20 sv.
J.P. Vrubliauskas — 5 sv.
Surinkta Manchesleryje:
A. Miliūnas — 25 sv.
V. Rudys — 15 sv.
S. Lauruvėnas — 10 sv.
Po 5 sv. — A. Podvoiskis, A. Bruzgys, 

J. Verbickas, V. Paulauskas, H. A. Vaines.
A. Stankevičius — 2 sv.
Vasario 16 proga Londone iš pravestos 

loterijos gauta — 77 sv.
Vasario 16 proga Nottinghame iš pra

vestos loterijos gauta — 100 sv.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
INVESTUOKIME ATEIČIAI! Laukia

me Jūsų moralinės ir finansinės para
mos.

Čekius ir pašto perlaidas prašau 
siųsti DBLJS Kongreso Sąskaiton 
(DBLJS Kongresas Account) šiuo 

adresu:
A. Blinstrubas

120 Desborough Avenue 
High Wycombe 
Buckinghamshire 

HP 11 2SQ

Nottmghamas
PAVASARIO PASILINKSMINIMAS

Balandžio 24 d. O.N.E. Komitetas ren
gia pavasario pasilinksminimą, kuris 
įvyks White Eagle klube. Pelham Rd., Not
tingham.

Pradžia 8 vat. vak., pabaiga 11.30 vai. 
šokiams gros latvių orkestras „Kaja". 
Programą išpildys Nottinghamo lietuvai
čių duetas „Rūta".

Įėjimas 1.50 sv. Pelnas skiriamas būsi
mam Festivaliui, kuris įvyks gegužės 16 
d., R. Concert Hall.

Kviečiami visi atsilankyti iš arti ir to
limesnių apylinkių. Bilietus galima įsigy
ti pas V. Gasperienę ar pas Kičą, o taip 
pat ir prie durų.

Rengėjai

KAS—KADA—KUR
LSS Europe* Rajono 38-oji tradicinė 

vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienio

D. Britanijos lietuvių kelionė į Komą
— birželio 25 — liepos 2 d.

Liet. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
24 d., sekmadienį. Nuo Lietuvių bažny
čios išvykstama 8.30 vai., nuo Lietuvių 
Namų — 9 vai. Rengia Londono Lietuvių 
parapija.

Pabaltiečlų 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.

Filatelistų Draugijos „Vilnius“ susirin
kimas — šeštadienį, gegužes 9 d., 3 vai. 
p.p., Židinyje, Nottinghame, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham, Progra
moje Lietuvos pašto ženklai ir einamieji 
reikalai. Visi lietuviai yra kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

AUKOS TAUTOS FONDUI

A. Jakimavičius — 50 sv.
S. Starka — 10 sv.
V. Chadakauskas — 5 sv.
Bradfordo liet. Vyties klube per suruoš

tą Vasario 16 d. minėjimą aukojo:
Vyties klubas — 74.88 sv.,
J. Paulauskas — 30 sv.,
J. Žalys — 20 sv.,
R. Karalius — 10 sv.,
A. Galbuogienė, A. Kadžionis, J. šiau- 

ka, M. šilingienė, E. Silniekienė, P. Vasis 
ir A. Bučys po 5 sv.

J. Adomonis ir S. Reinienė po 3 sv.,
V. Gurevičius, P. Jakubėnas, F. Sas

nauskaitė, V. Verseckas ir E. Bučys po
2 sv.,

E. Karalius — 1.50 sv.,
12 aukotojų po 1 sv. ir vienas —

0.62 sv.
Viso Bradfordo Vyties klube suaukota

200 sv.
Pinigus surinko ir 'įteikė TF Atstovy

bei A. Bučys.
Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 

nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

Janina Ėgli — 20 sv.
A. Gaižauskas 10 sv.
S. Reinienė — 5 sv.
A. Jaloveckas — 4 sv.
A. Pačkauskas — 4 sv.
J. Černis — 4 sv.
J. Varaškevičius — 3 sv.
A. Galbuogienė — 3 sv.
J. Paulauskas 2 sv.
M. Raulinaitienė — 1.50 sv.
Siauka — 1 sv.

Nuoširdžiai dėkojame

Bradfordas
MARGUČIŲ KONKURSAS

Velykų II d., pirmadienį, rengiamas 
margučių konkursas,

suaugusių ir vaikų gražiausiems dar
bams atžymėti.

Numatomos šešios piniginės premijos.
Pradžia 2.30 vai. p.p.
Visiems dalyviams bus paruošta šven

tiška arbatėlė.
Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

ši Studijų Savaitė vyksta Londone 
1987-tais — krikščionybės į Lietuvą 
įvedimo sukaktuviniais — metais. Su
sitarus su lietuvių katalikų ir evange
likų dvasiškiais ir sukaktuvinių metų 
rengimo komitetu (pirm. kun. J. Sake- 
vičius), Studijų Savaitės metu bus pa
minėtas 600 metų krikščionybės į Lie
tuvą įvedimo jubiliejus. Popiežiaus at
stovas arkivyskupas Luigi BARBARI- 
TO prižadėjo ta proga koncelebruoti 
iškilmingas šv. Mišias šeštadienio va
kare, rugpjūčio 1 d.

Studijų Savaitė vyks nuo 1987 m. 
liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d., (nuo 
sekmadienio iki sekmadienio).

Vieta — katalikų kolegija pačiame 
Londone, adresas:

Digby Stuart College 
Roehampton Lane 

London SW15 5PH
Visais Studijų Savaitės reikalais 

rašyti šiuo adresu:
M. Bajorinas 

Lithuanian House
2 Ladbroke Gardens 

London Wil 2PT 
Gt. Britain

Tolimesnes informacijas duosime 
„Europos Lietuvyje“.

Studijų Savaitės Renginio Komitetas

Londonas
VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Didįjį ketvirtadienį, bal. 16 d. pamal
dos bus 5 vai. vak.

Did. penktadienį, bal. 17 d. — 3 vai.
Did. šeštadienį, bal. 18 d. — 8 vai. vak.
Velykų rytą, bal. 19 d. — 8 vai. ryte. 

Suma — 11 vai.
Antrą Velykų dieną — 11 vai. Nepri

valoma šventė.
Išpažinčių klausoma kasdien prieš pa

maldas.
21 The Ovai (prie Hackney Rd., E.2.) 

Tel.: 739 8735.

A.A. S. MOCKAUS LAIDOTUVĖS
Londone mirusio Stasio Mockaus, 67 

m., laidotuvės iš Lietuvių bažnyčios įvyks 
trečiadieni, balandžio 15 d., 1 vai. p.p.

PAMINĖJO LIETUVOS KRIKŠTĄ
Sekmadieni, balandžio 5 d. Little Bromp- 

ton Oratorijoje, Londone, lenkų akademi
nė sielovada suruošė Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimą. Šv. mišias at
našavo iš Lenkijos atvykęs Kielcų vysku
pas Mečislovas Javorskis. Po to jis skaitė 
paskaitą: „Lietuvos krikštas ir jo reikš
mė mūsų tautų istorijoje“.

Manchesteris
VELYKOS KLUBE

Velykų pirmą dieną Manchesterio lie
tuvių klubas rengia gražiausių margučių 
ir kepuraičių varžybas. Laimėjusieji gaus 
premijas.

Prašome visus tą dieną atvykti į klubą 
ir atsinešti margučių, o moterys — ke
puraičių.

Klubo valdyba

KIAUŠINIŲ BALIUS
Balandžio 25 d., šeštadienį, 7 vai. va

karo, M.L.M. Ratelis „Rūta“ rengia M. 
lietuvių klube kiaušinių balių. Bus gar
daus maisto ir muzika. Kaina 2.50 sv. 
Užsimokėti iš anksto pas A. Podvoiskie- 
nę arba pas A. Kmitienę.

Rengėjos

MOTINOS DIENA
Gegužės 1 d. į M. lietuvių klubą atvyks

ta skautai. Gegužės 2 d. jie turės savo 
sueigą ir bus minima Motinos diena. Pro
gramą atliks skautai.

Prašome visus atvykti į minėjimą ir 
pabendrauti su skautais.

Rengėjai

Skautai įteikia ordinų dr. S. Kuzminskui

Skaitytoją Caiokai
PRANEŠIMAS MAŽOSIOS LIETUVOS 

REIKALU

E.L. Nr. 15 mano pranešimas Mažosios 
Lietuvos reikalu nebuvo pilnas ir neda
vė tikro vaizdo.

Mano pranešimas nebuvo baigtas dis
kusijomis, bet mano raštišku pareiškimu, 
kuriam suvažiavimas pritarė ir kuris bu
vo įrašytas į suvažiavimo protokolą.

Pareiškimo esminė dalis buvo
VLIKo priimtame ir Vienoje 

tarptautinės konferencijos proga 
tame žemėlapyje Mažoji Lietuva 
kiai pažymėta Lietuvos valstybės sienose 
su Karaliaučiaus sritimi.

šitokia: 
vykusios 
paskelb- 
yra aiš-

Mažosios Lietuvos įjungimas į vienin-

PRANCŪZIJA
PRAŠYMAS POPIEŽIUI

Jo šventenybei
Popiežiui Jonui-Paullui II 
Vatikane

Šventas Tėve,
Lietuviai katalikai Lietuvoje ir trem

tyje šiais metais ruošiasi švęsti 600-tą- 
sias savo krašto krikšto metines. Jūsų 
Šventenybės valia ši sukaktis bus iškil
mingai minima. Lietuviai katalikai Jums 
už tai labai dėkoja.

Šios sukakties proga mes nuolankiai 
sau leidžiame Jūsų Šventenybei įteikti 
prašymą dėl Vilniaus, Lietuvos sostinės, 
arkivyskupijos. Iš Vilniaus ir jo vysku
pijos krikščionybė sklido visoje Lietuvo
je ir karščiausias visų lietuvių katalikų 
troškimas yra, kad jų sostinės arkivys
kupija, išskyrus tą dalį, kuri priklauso 
Lenkijai, teisiniai būtų prijungta prie 
Lietuvos bažnyčios provincijos.

Mes pilnai suprantame problemą, ku
rią šitoks sprendimas gali iškelt, bet ti
kime, kad Jūsų Šventenybė ras teisinį 
sprendimą, kuris nepakenks Lietuvos 
okupacijos nepripažinimui.

Tikėdamiesi, kad Jūsų šventenybė pa
lankiai priims mūsų prašymą, pagarbiai 
reiškiame savo gilų prisirišimą prie Jūsų 
šviesaus Asmens ir šventosios mūsų Mo
tinos Bažnyčios bei prašome Jūsų tėviško 
ir apaštališko palaiminimo visiems Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės nariams.

Prancūzijos lietuvių bendruomenė

PAMALDOS
Manchesteryje — I Velykų d., 12.30 v. 
Boltone — II Velykų d., 11 vai.
Bradforde — balandžio 26 d., 12.30 v.
Nottinghame — Did. Ketvirtadienį 19 

vai., D. Penktadienį 15 vai., D. šeštadienį 
20 vai., Velykose 11.15 vai., Židiny.

Stoke on Trente — bal. 19 d., Velykose 
14.30 vai., Šv. Vulstane.

Nottinghame — bal. 26 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — bal., 26 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Nottinghame — gegužės 3 d., 11.15 vai., 
minint Motinas.

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

Balandžio 19 d. — Šv. Šeimos bažnyčio
je, 8 vai. ryte iškilmingos šv. Velykų Mi
šios. Visi lietuviai prašomi dalyvauti ir 
pasimelsti Velykų proga. Po Mišių — ar
batėlė ir užkandžiai.

IOS
tarptauta 

proga ūįe 
DBLS vai: '

, lūr tai 
■ Tyr

gac 
kis' 

gą lietuvių tautos šeimą reikalingas m 
latinių tolesnių rūpesčių. Šio vieningi.^ 
mintis turi būti palaikoma gyva ir akT 
vi lietuvių tautoje, o ypač *----
politikos veikloj. Todėl šia 
atstovų-suvažiavimas prašo 
bą ir DBLS skyrius naudoti VLIKo že|_ 
laipį kiekviena tinkama proga, ypač tat 
nių švenčių ir kitokių tautinių minėji:‘^ 
bei subuvimų progomis; suvažiavimas t 
gi prašo „Europos Lietuvio“ redakTj 
duoti galimai daugiau žinių ir straips^ 
apie Mažosios Lietuvos praeitį ir daba^ 

DBLS atstovų suvažiavimas šiam i 
reiškimui pritarė vieningu plojimu.

Boi
Stasys Kuzininskjo,

------------------------------------------------------------------- Ine
gi<

Wolverhamptonas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS n1'1

DBLS Wolverhamptono skyrius gefiū 
žės 9 dieną, 7 vai. vakare, Ukraini« < 
klube, Merridale St. West, WoIverhaBjjif 
ton (netoli turgavietės), rengia vietii >e; 
pobūdžio Motinos Dienos minėjimą. įfr

Prašome visus iš arti ir toli atvykti, flns 
sus pavaišinsim skaniais šiltais užkiei 
džiais (kugelis, cepelinai ir kt.). ha

Skyriaus valdyk3 
in; Jo;

PI5I UJL
— Būdamas Švedijoje, žymus lenkų v<na 

džios pareigūnas Jerzy Urban pareišttn 
kad Lenkijoj greit bus paskelbti revoliivi 
ciniai ekonomikos pakeitimai. Bus leisią 
veikti privačioms kompanijoms ir blofv; 
tvarkomos valstybinės įmonės bus užtful 
rytos.

— Kai prancūzai išsivarė šešis tusSč 
šnipus, Kremlius įsakė palikti Maskfei 
keturiems prancūzų diplomatams 
dviems pramonininkams.

— JAV apginkluoja Afganistano laįi><
vės kovotojus „Stinger“ raketomis, kurtU 
numuša lėktuvus. Iš viso numatyta prisėdi 
tyti apie 600, bet bijomasi, kad tos raketlfc 
nepatektų į teroristų rankas. d'

— Naujasis Kazachstano lyderis Koft& 
nas „Izvestijoj“ smarkiai kritikavo buvU5 
šią kolūkių vedėjų korupciją, dėl kurk1* 
valdžia prarado apie 5 milijonus rublių. ė

— Čekoslovakas gydytojas, kuris 191n 
metais pabėgo į V. Vokietiją, grįžo į sar 
tėvynę, nes Vakaruose negavo darbo.

— Pakistano min. pirm. M.K. June;
nuomone, sovietai nori pasitraukti iš A 
ganistano, bet nežino kokiu būdu įtvirtr
ti ten komunistų valdžią.

— Prez. Reaganas pareiškė, jog 190 k 
lijonų dolerių kainavęs naujas JAV as 
basados Maskvoje pastatas nebus nauč 
jamas, kol nebus pašalinti visi KGB įtr 
syti slapti klausymo įrengimai. Iki to Is 
ko nebus leidžiama ir sovietams keltis 
jų naują, labai aukšlą pastatą Washifr 

o 
P 
t
Ii 
1 
k

tone.
• I r— Sov. Sąjungoje slaptai platinama v p 

deo kasetė apie Gorbačiovo žmonos pi 
banginį gyvenimą. Kasetėje rodoma, kr 6 
jinai perkasi brangius nubus ir papuos 
lūs Londone ir Paryžiuje.

Įtariama, kad tas kasetes platina KG(
— Belaukiant Gorbačiovo vizito, čeku 

lovakijoj pasklido naujas anekdotas: Go' 
bačiovui išvykus, Varšuvos pakto karint 
menė „tikrojo socializmo apsaugai“ ok 
puoš Maskvą.

— Kovo 20 d. Maskvoje buvo p a sir ‘ ( 
Sytas sovietų-ispanų kultūrinio bendri , 
darbiavimo susitarimas.
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