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metams

„DIEVAS SU MUMIS“

(Mt 1, 23)

Nieko jūs nežinot, 
dulkės nežinios...
Gaila man pasaulio, 
gaila man minios

(B. Brazdžionis)

Šv. Raštas sako: „Jis, turėdamas Dievo 
prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės 
su Dievu, bet apiplėšė pats save, prisiim
damas tarno išvaizdą ir tapdamas pana
šus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi 
žmonės“ (Fil 2,6-7).

Jis tapo žmogumi. Dieviškoji Begalybė 
tampa „kaip visi žmonės“. Amžinasis Die
vo Žodis tampa kūnu ir gyvena tarp mū
sų (1 Jn 1,14).

Kaip Kūnas Jis susitapatina su žmonių 
pasauliu. Jis, per kurį visa atsirado, ir be 
kurio neatsirado nieko (Jn 1,’3), nelieka 
šalia sukurto pasaulio, bet 'įžengia į žmo
nių pasaulį, .prisiimdamas tarno išvaizdą1 
Jis įžengia į pasaulį tų, kuriuos poetas 
yra pavadinęs „dulkės nežinios“.

Tačiau tos dulkės yra mąstančios dul
kės, pakilę anos šeštosios kūrimo dienos 
rytmetį, — pilnos gaivalingo troškimo ne
kristi atgal žemėn ir neišnykti joje. Kaip 
šv. Raštas sako, „Viešpats Dievas padarė 
iš žemės molio žmogų ir įkvėpė į jo veidą 
gyvybės kvapą, ir žmogus pasidarė gyva 
esybė“ (Pradžios knyga 2,7).

Su tomis mąstančiomis „dulkėmis“ Jis 
pradeda pašnekės!!, apreikšdamas joms, 
kas jos yra, būtent, kad jos neveltui savy
je nešiojasi laimės ir nemirtingumo ilgesį,
— kad jos nėra skirtos likti, pasak Vin
co Ramono, „vieškelio dulkės raudonam 
saulėleidy“, o tapti niekad negęstančio
mis žvaigždėmis amžinybės rytmečio 
skliaute.

Anksčiau kalbėjęs vien per pranašus, 
amžių Dievas, pasaulio kūrėjas, dabar 
į žmogų, padarytą iš žemės molio, prakal
ba per savo Sūnų, „per kurį sutvėrė pa
saulius“ (žyd 1,1-2). Jis prakalba per sa
vo Sūnų, atėjusį į šį pasaulį „nuodėmingo 
kūno pavidalu“ (Rom 8,3), anų „dulkių“ 
pavidalu. Jis kalba ne per garsiakalbius 
iš dangaus, toli toli atsitraukęs nuo (gies 
mės žodžiais) „šios žemelės, ašarų vietos“. 
Jis prakalba į mus kaip vienas mūsų, pri
siėmęs mūsų kasdienį likimą. Šitaip pa
saulių kūrėjas pradeda pašnekesį su savo 
kūriniu pačiu tobuliausiu būdu, koks tik 
gali būti. Amžinasis Dievo Žodis atsiduria 
žmonių istorijoje ir gyvena tose pačiose 
vietos ir laiko aplinkybėse kaip ir mes vi
si kiti.

Tai nėra Dievas anapus debesų, ana
pus žvaigždynų, neapsakomai toli nuo 
šios ašarų pakalnės, abuojas žmonių aša
roms ir dejonėms, jų ilgesiui ir troški
mams. Tai Dievas, šv. Rašto žodžiais, 
„nuodėmingo kūno pavidalu“ apie kurį jo 
mokiniai galėjo parašyti: Ką girdėjome 
ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir 
mūsų rankos lietė, — tai rašome apie gy
venimo Žodį“ (1 Jn 1,1).

Tą Dievo Žodį, per kurį sutverti pa
sauliai, buvo galima paliesti rankomis.

Žmogus daug ką savo gyvenime palie
čia. Bet visa tai, ką jis paliečia, yra tos 
pačios dulkės, įkalintos tose pačiose vie
tos ir laiko aplinkybėse kaip ir jis pats. 
Gi paliesdamas Amžinąjį Žodį žmogus pa
liečia visai kitą pasaulį. Jis išsiveržia iš 
šio medžiaginio pasaulio ir persikelia į 
kitą, — nes Tas, kunį jis paliečia, „Nu
žengė iš dangaus“ (Tikėjimo išpažinimo 
malda).

O nužengė Jis „dėl mūsų ‘išganymo“ (ta 
pati malda).

Jis nužengė mūsų gelbėti:
Kad tas gaivališkas, niekad nenykstąs, 

amžino džiaugsmo, amžinos laimės ilgesys 
žmoguje, atsimušęs į nežinios krantus, ne
sudužtų, ka'.j kad sudūšta šio pasaulio 
daiktai..

Kad tos „žemės vieškelių dulkės“. Jį 
palietusios, jau nebekristų atgal į žemę, 
o taptų negęstančiomis amžinybės rytme
čio žvaigždėmis!

Kalėdų dėka susikryžiuoja dvi plotmės; 
šio pasaulio, gamtinė ir ano pasaulio, ant
gamtinė — žmogui šiaip jau neprieinama,
— amžinos laimės ir amžino džiaugsmo. 
Jos ilgisi kiekvienas žmogus visą savo gy
venimą, vistiek kokiais vardais jis ją be- 
vadintų. Dabar jis ją gali paliesti savo 
rankomis, atėjęs prie Betlėjaus prakartė- 
lės. Dabar žmogus gali paliesti savo pa
ties nemirtingumą.

Tai mūsų kalėdinio džiaugsmo pati 
giliausia priežastis:

Dievas su mum'is!

A. Rubikas

Af A STASYS LOZORAITIS
1898 — 1983

1983 m. gruodžio 24 dienos ryte Romoje mirė Lietuvos 
Diplomatijos šefas STASYS LOZORAITIS.
Velionis ilgus metus dirbo Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje, tarp 1934. VI- 13 ir 1938. XII. 5 būdamas 
užsienio reikalų ministeriu. 1940 m. birželio 2 d. užs. reik, 
min. Urbšys, numatydamas nepriklausomybės netekimo 
galimybę, paskyrė Stasį Lozoraitį, tuo laiku esantį nepa
prastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministeriu Romoje, užsienyje 
esančios Lietuvos diplomatijos šefu, šiose pareigose 
Stasys Lozoraitis išbuvo iki savo mirties.

Trečiadienį gruodžio 28 d., Romoje buvo palaidotas nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas ministras Stasys Lozoraitis. Lai 
dotuvių pamaldos įvyko šv. Jėzaus Teresės bažnyčioje. Jas aukojo 
Vakarų Europos lietuvių vyskupas Antanas iDeksnys drauge pa jprel. 
Audriu Bačkiu ir šv. Kazimiero kolegijos prorekt. i kun. Algimantu 
Bartkum. (Dalyvavo Romos lietuviai, artimiausi velionio bičiuliai (už
sieniečiai jr šia proga atvykę lietuvių a’stovai iš (Šveicarijos. (Federa
tyvinės Vokietijos, (Prancūzijos, Jungtinių (Amerikos Valstybių ir (kitu 
kraštų. iKarstą dengė /Lietuvos trispalvė, iš visų (pusių supo geltonos, 
žalios bei raudonos spalvos gyvų gėlių puokštės ir vainikai.

Velionis buvo išlydėtas ;iš Lietuvos atstovybės (prie /šventojo /Sosto. 
Čia savo kalboje Lietuvos -atstovas prie šventojo (Sosto, velionio sūnus 
Stasys (Lozoraitis jr., priminė, kad visas ministro (Lozoraičio .gyveni
mas buvo susietas su (Lietuva. (Didžiajai (tragedijai ištikus Lietuvą, 
ministras (Lozoraitis parodė nepaprastą politinį įžvalgumą, dokumen
tuotą jo laiškuose ir raštuose. Vadovaudamas (Lietuvos diplomatinei 
tarnybai, (jis esminiai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo išsaugo
jimo.

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vardu kalbėjo ministras dr. Alber
tas Gerutis, (Italijos /lietuvių bendruomenės vardu prel. Vincas Min
cevičius, o ^Prancūzijos lietuvių bendruomenės (vardu iš Paryžiaus atvy
kęs Ričardas Bačkis.

Savo pamoksle šv. Mišių metu vysk. Antanas IDeksnys nepriklauso
mos Lietuvos (diplomatines atstovybes Vakarų pasaulyje palygino 
laisvės (žiburėliam.

Iš (bažnyčios velionio ministro Lozoraičio kūnas buvo šeimos paly
dėtas į Romos kapines.

A. A.

STASYS LOZORAITIS

1898 — 1983

Lietuvos Respublikos vyras: Užsienio reikalų ministeris 
(1934-1938), Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Italijoje (1939-1940), Lietuvos Respublikos 
diplomatinės tarnybos užsienyje šefas (1940-1983).

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi netekus iškilaus 
valstybininko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuo
jautą velionio žmonai p. Vincentai Lozoraitienei, sūnui, 
Lietuvos atstovui prie šv. Sosto, Stasiui Lozoraičiui, jr., 
sūnui Kaziui Lozoraičiui su šeima, ir visiems giminėms 
bei artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Pabėgo lietuvis
Londono lenkų dienraštis DZIENNIK 

POLSKI (XII.28) pranešė, kad iš sovietų 
žvejybos laivo Ispanijos uoste Santa 
Cruz, Kanarų salose, pasišalino vienas 
įgulos narys ir paprašė politinio prie
globsčio. Pabėgėlio pavardė — Žukaus
kas, j'is buvo laivo „Sėda“ mechaniku.

Sovietų ambasada Madride atsisakė 
a/pie šį įvykį komentuoti.

Lietuvos Socialdemokratų partijos Už
sienio Delegatūra kreipėsi į Ispanijos so
cialistinės vyriausybės min. pirmininką 
Filipe Gonzalez, prašydama patenkinti 
Lietuvos darbo žmogaus prašymą į/r su
teikti jam politinį prieglobstį. Šia proga 
buvo priminta broliškos partijos lyderiui, 
kad Sov. Sąjunga 1940 metais okupavo Lie 
tuvą ir įvedė ten t-autai nepriimtiną prie
spaudos režimą.

VOKIEČIAI APIE BAŽNYČIOS 
PERSEKIOJIMĄ LIETUVOJE

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG (XII. 10) pranešdamas apie kun. 
Sigito Tunkevičiaus nuteisimą Lietuvoje 
šešeriems metams kalėjimo ir keturiems 
metams tremties, pažymi, kad j‘is drauge 
su kun. Alfonsu Svarinsku, nuteistu gegu
žės mėnesį, buvo įsteigęs Katalikų komi
tetą tikinčiųjų teisėms ginti. Sovietų teis
mas jlį apkaltino, tarp kitko, už tikinčiųjų 
skatinimą imtis nelegalios veiklos. Be to 
abu dvasiškiai leidę nelegalią Katalikų 
Bažnyčios kroniką.

Vokietijos Vyskupų konferencijos se
kretorius Schaetzler pareiškė Bonoje, kad 
tie teismo nuosprendžiai yra nežmoniški. 
Tie ir kiti veiksmai prieš krikščionis liu
dija, kad Lietuvoje vyksta Bažnyčios per
sekiojimas. Jie aiškiai prieštarauja Hel
sinkio baigiamojo akto principams.

Laikraštis taip pat pranešė ap'ie Latvi
jos baptistų Janio Rožkalns ir Voverio nu 
teisimą sunkiomis bausmėmis Rygoje.

VATIKANAS IR KREMLIUS

Santykiams tarp Maskvos ir Vašingto
no blogėjant, ryšiai tarp Vatikano ir 
Kremliaus, atrodo, eina kUa kryptimi.

Dėl išdėstymo Europoje naujų atominių 
ginklų, sovietai išėjo iš dviejų nusigink
lavimo konferencijų: Ženevos ir Vienos.

Prez. Reagan‘as nežino su kuo kalbė
tis, nes Andropov'as jau ketvirtas mėnuo 
nesikelia iš lovos.

Bet štai Rusijos Ortodoksų bažnyčia pa 
sikvietė Lenkijos katalikų bažnyčios pri
matą kardinolą Glemp'ą apsilankyti Mask 
voje. (Vakarai neseniai nuėmė Lenkijai, 
dėl karo lauko stovio įvedimo, taikytas 
sankcijas).

„Dar nėra tikrai žinoma, ar kardinolas 
galės lankytis Lietuvoje ir kaimyninėje 
Latvijoje ir susitikti su Rygos kardinolu 
Vaivods“, — rašo D. Britanijos katalikų 
savaitraštis „The Universe“.

Laikraštis toliau rašo, kad toks vizitas 
negalėtų įvykti be sovietų vyriausybės pri 
tarimo, kas būtų svarbu ne tik Lenkijai, 
bet ir bendrai taikos deryboms tarp rytų 
ir vakarų, ko siekia Vatikanas.

„The Universe“ toliau detaliai aprašo 
Vatikano ir Sovietų Sąjungos santykių 
vystymąsi nuo Jono XXIII popiežiavimo 
laikų.

1963 m. popiežius Jonas XXIII priva
čioje audiencijoje priėmė Chruščiovo dūk 
terį su jos vyru Adžubej, kuris tuo laiku 
buvo laikraščio „Izvestije“ redaktorius.

Vėliau popiežius Povilas VI priėmė so
vietų užs. reikalų min. Gromyko ir prez. 
Podgornyj. 197/1 m. mons. Cąsaroli šv. Sos 
to vardu Maskvoje pasirašė atominių 
ginklų suvaržymo (non-proliferation) su
tartį ir tuo pačiu laiku susitiko su sovietų 
vadais. Pagaliau 1982 m. dabartinis po
piežius pasiuntė du atstovus į Brežnev‘o 
laidotuves.

P LB SVEIKINA
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
sveikina po platųjį pasaulį išsiblašlkiusius 
lietuvius, linkėdama, kad ‘išsipildytų kiek
vieno asmeniniai ir mūsų visų bendri tau 
tiniai troškimai.

Šių bepraeinančių „Aušros“ metų vasa
rą džiaugėmės II Pasaulio Lietuvių Die
nomis. Šia didinga manifestacija įrodėme, 
kad tebesame gausūs, gyvi, sitiprūs. Ta
čiau džiaugsmą temdė faktas, kad šventė
me tas šaunias dienas ne laisvos, o paivehg 
tos tėvynės akivaizdoje — tėvynės, kurio
je sunkios okupacijos sąlygomis kenčia, 
dirba ir kovoja mūsų tautos pagrindinė 
dalis. Prieš tą jos kančią, darbą ir kovą 
nublanksta mūsų patogaus gyvenimo pas
tangos.

Bet tegu tie kuklūs mūsų išeivių dar
bai jungiasi su mūsų tėvynės brolių ir se
sių kraujo auka, idant iš jos — tokia mū
sų viltis — vieną dieną mūsų tautai iš
dygtų laisvės medis!

To ilgimės Dievo gimimo šventėje.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 

Vytautas IKamantas, Ipirm.
Tomas Remeikis Mykolas Dranga
Algimantas Gečys Gintaras Grušas
Birutė Jasaitienė Stasys Jokubauskas 
Raimundas Kudukis .Milda (Lenkauskienė

PLB - VLIKAS
PAREIŠKIMAS

VLIKO ir PLB valdybų sudarytų komi
sijų nariai 1983 m. gruodžio 17 d. turėjo 
Čikagoje pirmą pasitarimą tų veiksnių 
santykiams išlyginti ir darbams suderinti.

Komisijų pasitarimai vyko tautos lais
vei atgauti didelio rūpesčio dvasioje.

Pasitarimų dalyviai sutarė:
1. VLIKAS ir PLB savo tarpusavio san

tykius grindžia lietuviško solidarumo dva 
šia ir abipuse pagarba jų vykdomiesiems 
darbams.

2. VLIKAS ir PLB nesikiša 'į vienas kito 
organizacijos pagrindus.

3. VLIKO ir PLB pareigūnai vengia 
žeminti vieni kitų ganbę ir autoritetą.

4. VLIKO ir PLB valdybos, reikalui es
ant, tariasi Lietuvos laisvinimo klausimais 
ir su tuo surištos veiklos derinimu.

5. VLIKO "ir PLB bendradarbiavimas ir 
veiklos derinimas vykdomas per jų val
dybas ar valdybų atstovus.

6. VLIKO ir PLB valdybų sutarimu 
kviečiamos veiksnių konferencijos White 
Plains konferencijos 1974 metų tvarka.

Komisija paliko eilę klausimų svarstyti 
kitam pasitarimui.

Šie susitarimai perduodami tvirtinti 
VLIKO ir PLB valdyboms.
VLIKO KOMISIJOS NARIAI: Liūtas Gri
nius, pirm., Teodoras Blinstrubas, Vladas 
Šoliūnas.
PLB KOMISIJOS NARIAI: Alg. S. Gečys, 
Kazys Ambrazaitis , Juozas Danys.

šis susitarimas 1983 m. gruodžio 21 d. 
buvo patvirtintas VLIKO valdybos.

VASARIO 16-ji LONDONE
Šiais metais Lietuvos Nepriklausomy

bės Šventės minėjimas įvyks WESTMIN
STER CATHEDRAL CONFERENCE CEN 
TRE salėje, šeštadienį, vasario 18 d. 6.30 
vakare.

Meninėje dalyje dalyvaus Paryžiuje 
gyvenanti solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt, 
bus parodos ir bendras priėmimas sve
čiams ir lietuviškai visuomenei.

Atskiras priėmimas svečiams Lietuvių 
namuose nebus ruošiamas.

Rengia DBLS ir DBLJS.

A. A.
STASYS LOZORAITIS i

1898 - 1983

Lietuvos valstybininkas: Užsienio reikalų ministeris, 
Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris 
Italijoje, Lietuvos Diplomatinės tarnybos šefas. (
Lietuvių tauta liūdi netekus žymaus valstybės vyro. 
Jo atlikti darbai liks amžinai lietuvių tautos istorijoje. 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga šioje sunkioje 
valandoje nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną p.Vincentą 
Lozoraitienę, Lietuvos atstovą prie Šv- Sosto, Stasį 
Lozoraitį, Jr., sūnų Kazį Lozoraitį su šeima ir visus 
gimines bei artimuosius.

DBLS Centro Valdyba

1
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NAUJOS KNYGOS
DVI MEILĖS ISTORIJOS ROMANE
Dabar, kai esam išsiblaškę po visus 

žemės rutulio pakraščius, ir mūsų rašy
toju. ypač prozininkų, kūrinių veikėjai 
pasklysta visur ir bent iš dalies atstoja 
skaitytojams gidus pažinti tiems kraš
tams, kuriuose gal retam kartais teteko 
būti. Skaitydamas savo rašytojų romanus 
ar apsakymus, šiandien gali jau bent ap- 
gfaibom susipažinti su Amerika (su ja 
gal geriau negu su kuriuo nors kitu kraš
tu, nes ten turime susitelkusių nemaža tų 
mūsiškių prozininkų ir dramaturgų, kurie 
savo kūriniuose nepagaili juos priglaudu
siam kraštui šviesaus ar tamsesnio dažo), 
su Vokietija, ypač karo meto ir anksty
vojo pokario, su Belgija, Britanija. Itali
jos vaizdus kadaise stilingu žodžiu piešė 
A. Vaičiulaitis, o dabar gana plačiai to 
krašto fonas pavaizduotas Alg. Mackaus 
fondo išleistame Petro Melniko romane 
Pakirsta šaka (190 puslapių, aplankas P. 
Mikalajūno, kieti viršeliai, kaina 8 dol., 
1983 m.).

Romano autorius gyvena JAV, bet at
rodo, kad Italija jam detaliai pažįstama, 
ne tik Florencija ir Roma, kuriose dau
giausia vyksta kūrinio veiksmas, bet ir 
tautos charakterio bruožai, taip pat gam
tovaizdis su keliais ir pakelėmis.

Romane vaizduojamos dvi meilės isto
rijos, viena trumpalaikė ir prievarta iš
ardyta, o kita po dešimtmečių staiga at
gijusi, bet tragiškai nutrūkusi. Algis Sta- 
siulis, pinigingas gydytojas iš Čikagos, 
dalyvavo specialistų konferencijoje Euro
poje ir su seserim Dana ir ligoninėje kar
tu su juo dirbančia slauge gražiai pava
žinėjo ir sustojo Florencijoje, nes ten tu
rėjo atplaukti sovietinis ekskursinis lai
vas ir iš jo pabėgti lietuvis Daugilis. Da
na važinėjo j Lietuvą ir įsimylėjo jį, ir iš 
tikro jam pasisekė pabėgti, bet neilgai te
trunka jo viešnagė italų žemėje. Pasislaps 
tė vienas, užmezgė ryšį su gyd. Stasiuliu, 
o kai italų saugumas užtiko jo pėdsakus, 
skubiai nugabenamas į Romą, bet kerš
tingas italas išdavė jo slaptavietę, ir vis
kas baigėsi tuo, kad jį pagaliau pasiėmė 
ekskursantų vadovas.

Kita meilė, kuriai skirti esminiai roma
no puslapiai, yra to daktaro Stasiulio. 
Studijuodamas Florencijoje, jis įsimylėjo 
šešiolikinę itsliukę Sereną. Jos motina bu
vo nepalanki išleisti jauną dukterĮį už be
pinigio svetimšalio, ir busimasis gydyto
jas išvažiavo į JAV, ten dirbo fabrike, 
paskui Romoje baigė studijas ir vienoje 
Čikagos ligoninėje taip padoriai įsitaisė, 
kad net pajėgė ir vilą įsigyti. Florencijo
je šis dabar jau 42 m. amžiaus senbernis 
netyčia susitiko savo tą jaunų dienų mei
lę, jau "ištekėjusią, ir kažkaip viskas lyg 
ir iš naujo atgijo. Skaitytojas gal ir su
abejos, ar taip galėjo būti, bet juk visiems 
žinomas priežodis, kad sena meilė nerūdi

VLIKO — PLB atstovų pasitarimas
(Oro paštu iš Čikagos)

Po kelių atidėliojimų Čikagoje gruodžio 
17 d. įvyko VLIKO ir PLB atstovų pasi
tarimas, kuriame buvo ieškoma būdų pa
gerinimui bendradarbiavimo tarp abiejų 
organizacijų. Nei posėdžio vieta, nei lai
kas viešai nebuvo skelbiami, bet čikagie- 
čiai apie jį gana plačiai žinojo. PLB pa
geidavimu, posėdis įvyko prie O'Hare 
aerodromo esančiame Hyatt Regency vieš 
būtyje.

Nuo posėdžio praėjus vos kelioms die
noms, Čikagoje pradėjo sklisti kalbos, kad 
šeši vyrai posėdžiavo net dešimtį valan
dų, svarstė gana daug klausimų, bet su
sitarė tik šešiais. Matyt, kad pasiūlymai 
buvo per „kieti“ Ir derybos nebuvo visai 
paprastus.

Kaip žinoma, pereito PLB Seimo metu, 
daugumai atstovų reikalaujant išspręsti 
nesutarimus tanp PLB ir VLIKO, 'įvyko 
pradinis susitarimas tarp PLB pirm. V. 
Kamanto ir VLIKO pirm. K. Bobelio. Jie 
sutarė tartis .(bendro respekto, lygiatei
siškumo ir kooperacijos dvasioje“ ir „arti 
moję ateityje“ paskirti komisijas „tokio 
pasitarimo detalizuotam paruošimui“. Tai 
gi, praėjus penkiems su puse mėnesio, įvy
ko pirmasis įgaliotinių susitikimas.

Gruodžio 17 d. posėdyje iš PLB daly
vavo: komisijos pirm. Algimantas S. Ge
čys, Inž., gyv. Filadelfijoje, PLB visuo
meninių reikalų komisijos pirmininkas, 
politiniai priklausąs Lietuvių fronto bi
čiuliams; Juozas Danys (anksčiau Zda
nys), Inž.-pensininikas, gyv. Kanados sos
tinėje Ottawa, PLB visuomeninių reikalų 
komisijos narys; Kazys Ambrozaitis, med. 
gyd. — radiologas, gyv. Čikagos priemie
styje, JAV LB Tarybos pirmininkas, Lie
tuviu fronto bičiulių narys.

VLIKĄ posėdyje atstovavo: komisijos 
pirm. Liūtas Grinius, inž., gyv. Washing- 
ton'o priemiestyje, VLIKO valdybos na
rys, liaudininkas; Teodoras Blinstrubas, 
gyv. Čikagoje, mokytojas, braižytojas- 
pensinlnk.is, VLIKO taryboje atstovaująs 
Tautinę Sąjungą: Vladas šoliūnas, gyv. 
Čikagos priemiestyje, etatų skyriaus ve
dėjas pramonėje, VLIKO tarybos (Krikš- 
čio-iu demokratu) narys.

Peržvelgus posėdžio dalyvių pareiškimą 
neatrodo, kad jame atsispindėtų anksty
vesniųjų PIB-VLTKO susitarimų dvasia 
ir pasidalinimas darbais. Šiame pareiški. 
me yra tik trys punktai, panašūs į susita
rimus atsiektus 1974 metais taip vadina
moje „Wh‘.te Plains“ konferencijoje New 

ja. Serena nesugyvena su savo vyru Lu
ku, ir tai, žinoma, padeda Stasiuliui artė
ti su ja. Nebe pirmą kartą ji bėgo nuo vy
ro iš namų, tai ir šįkart pasikrauna la
gaminą ir su tuo gydytoju ir iš laivo pa
bėgusiu Daugiliu išvažiuoja Romon pas 
seserį.

Pakeliui ir Romoj pakalba jie apie pra
eitį "ir savo meilę, bet Stasiulis grįžta vie
nas į Čikagą. Kalba jis dar su ta jaunų 
dienų mylimąja telefonu, siunčia pinigus 
kelionei, kad ji atvažiuotų, pagaliau pats 
vėl skrenda į Romą, bet tuo metu jau Lu
kas atvažiavęs pasiima žmoną gabentis 
namo. Važiuoja kartu ir Stasiulis. Kalnų 
kelyje, kai vyras su žmona susistumdo, 
iš pašėlusiu greičiu lekiančios mašinos Se
rena iškrito ir užsimušė, ir tuo baigėsi vi
sa meilė.

Romane, be abejo, pirmiausia turėtų 
būti žmonės, kuriais tikėtum, kad tokie 
jie gali būti, kad jų veiksmai įtikimi ir pa 
teisinami. P. Melnilko herojai, deja, kelia 
šiokių tokiu abejonių. Kad ir tasai gydyto 
jas Stasiulis. Tokią didelę meile sakosi 
nešiojęsis tai italiukei, kad ir senbernio 
dienų sulaukęs apie ją vieną tegalvoda
mas ir per ta laiką yilą įsigijo ir kyšių 
apsčiai prisiglolbė, bet nei iš Čikagos, nei 
iš Romos, kai ten studijavo, nė mažiausio 
laiškučio neprašė. Ne kuo įtikimesnė ir 
jo sesers Danos ta meilė. Prikalbėjo žmo
gų, kad rizikuotų bėgti, o kai jis buvo 
grąžintas, tik poetiška ironija praskamba 
brolio ir sesers sąmonėje: „Sužadėtinis 
klasta vėl grąžinamas į narvelį... Durelės 
užpakaly trinktelėjo be garso, — jis vėl 
tupi ant kartelės, gauna lesalo, vandens... 
Bet ar jis norės čiulbėti?“ Kažin, ar yra 
Jar taip tikinčių, kaip brolis ir sesuo 
Stasiuliai, kad tas Daugilis gal ir vėl ban
dys ištrūkti ar kad jie per senatorius pa
jėgs išreikalauti jį.

Gal kiek suprantamesnis būtų Serenos 
vyras Lukas. Kaip žmona sako, jis tikras 
šaladrakas. Kur jis pasisuka, ten moterys 
puola prie jo. Žmonos jam ir nereikėtų. 
Bet jis ambicingas ir negali leisti, kad 
kažkoks svetimšalis ateitų ir pasiimtų jo 
nuosavybę.

Romane viską mato, girdi, svarsto ir pa 
sakoja Stasiulis. Rašo P. Melnikas sklan
džiui, lengvai. Ypač rūpinasi jis skaityto
jui duoti kuo daugiau Italijos vaizdų. No
rėdamas pavaizduoti italų gyvumą ir karš 
tabūdiškumą, vienu atveju pateikia triukš 
minga stoties sceną, kai net lango stiklas 
išbeldžiamrs, o kitu tikrą susirėmimą ke
lyje. Tikros, bet jau politišką atspalvį tu
rinčios muštynės užverda Florencijoje 
tarp italų ir sovietinių ekskursantų, ku
riose aktyviai dalyvauja ir romano vy
riausiasis herojus gyydytojas Stasiulis.

Jeigu ko nepatenkintų romane vaizduo
jamosios meilės Istorijos, knyga skaity
tina dėl to lengvo stiliaus ir pažinties su 
Italija.

S. Seleliūga

York'e. Vienas iš 1974 atsiektų sutarimų 
skambėjo sekančiai: „Nei viena instituci
ja nesiekia kitos panaikinimo ir nesikiša 
į viena kitos organizacijos pagrindus bei 
nedaro pastangų pakeisti vidinę jų san
tvarką“. Naujojoje redakcijoje tas pats 
pasakyta daug santūriau „VLIKAS ir 
PLB nesikiša į vienas kito organizacijos 
pagrindus“. Atsieit, jau nieko nėra sa
koma apie institucijų nepanaikinimą.

1974 metais abipusės pagarbos reikalai 
buvo gana plačiai aptarti: „VLIKO ir 
PLB rinkti ar skirti pareigūnai tiek vie
šai, tiek asmeniniuose santykiuose vengia 
niekinti ir žeminti vieni kitų garbę ir au
toritetą“. K .tame straipsnyje yra nurodo
ma, kad VLIKAS ir PLB „savo tarpusa
vio santykius grindžia lietuviško solida
rumo dvasia ir abipuse pagarba jų vykdo 
miems carbams“. Naujo susitarimo straip 
sneliai nurodo tik, kad bus tariamasi ir, 
kad „eilė klausimų palikti svarstyti ki
tam pasitarimui“.

Iš šalies žiūrint, galima buvo laukti, 
kad PLB ir VLIKO pasitarimai atneš 
daug daugiau apčiuopiamų rezultatų. 
1983 m. vasaros PLB Seimo suvažiavimo 
dalyviai, išgirdę apie PLB pirm. V. Ka
manto ir VLIKO pirm. K. Bobelio susi
tarimą, laukė, jog abi pusės greitu laiku 
ne tik nustos viena kita nepasitikėti, bet 
kad ir bus .pasiskirstyta atsakomybės 
sferomis. Paskelbtame pareiškime nieko 
apie tai nėra. Pareiškime nėra net užuo
minos, kad Lietuvos laisvinimo darbuose 
abiejų institucijų pastangos bus suderin
tos. Yra tik sakoma, kad „valdybos, rei
kalui esant, tarsis“. Matyt, kad kelias iki 
nuoširdaus bendradarbiavimo dar yra 
tolimas.

Žiūrint į šešis susitarimo straipsnelius, 
be abejo, reikia džiaugtis, kad buvo bent 
tiek atsiekta. Tai yra pradžia. Visuomene 
tačiau turi teisę klausti, ar šešiasdešimt 
darbo valandų ir, turbūt, apie tūkstantis 
dolerių išleistų kelionėms, gali būti patei
sinti šešiais, mažais susitarimo straipsne
liais. Visuomenė, o ypač PLB rinkti ats
tovai gali ir turbūt nori stipriau įtaigoti 
abiejų institucijų valdybas, kad jos nu
stotų kovoję dėl pirmavimo ir pradėtų tik 
rai nuoširdų ir artimą bendradarbiavimą. 
Pajutę tokį spaudinmą Institucijų vado
vai gal pradės ieškoti geresnių būdų nuo
širdumą įrodyti veiksmais. Visuomenė iš 
PLB ir VLIKO laukia artimesnio bendra
darbiavimo, bet ne varžybų. Reikia many 
ti, kad iš VLIKO visuomenė laukia nuo-

KOSTO OSTRAUSKO „GUNDYMAI“

Kostas Ostrauskas yra vienas tų svetur 
gyvenančių dramaturgų, kurie ryžosi bū
ti modernistais, avangardininkais. Tokie 
pat yra Algirdas Landsbergis ir jau prieš 
keliolika metų miręs Antanas Škėma. Ta
čiau kai toks Anatolijus Kairys ar Vytau
tas Alantas gali didžiuotis, kad jų drami
niai veikalai šen ir ten mėgėjų vaidinami, 
tai mūsiškiai modernistai gali džiautis ne
bent tuo, kad jų veikalus scenoje parodo 
daugiausia vien draugiškų sambūrių sce
nos meile gyvenantieji bičiuliai. Modernis 
tams reikia supratingesnio žiūrovo. Pla
čiau su savo „Penkiais stulpais turgaus 
aikštėje“, rooos, buvo prasiveržęs tik A. 
Landsbergis, nes jo tą kūrinį yra suvai
dinę amerikiečiai.

Dabar A. Mackaus fondas išleido stam 
boką K. Ostrausko draminį kūrinį Gundy 
mai (119 psl.. kieti viršeliai, knygos api
pavidalinimas V.O. Vilkau, kaina 8 dol.), 
kuriame nesunku atsekti šių dienų padėtį. 
Mūsų modernistams kartais pasiseka pa
rašyti taip, kad sunkoka būna išgliaudyti 
jų kūrinių esmę. Šįkart, sakytume, pa
kankamai aiškus reikalas. Kariuomenė 
tvarko okupuotą „draugišką“ kraštą, ir 
viskas koncentruojama į okupacinių pa
jėgu tarpusavio santykius.

Viskas vykdoma Didžiojo Vado vardu, 
ir Ironija lydi visus tuos vykdytojus. Visi 
jie vienas kitą seka, ir visi nesugeba išlai
kyti drausmės ir kur nors suklumpa ar ko 
kiu menku veiksmu, ar vien tik mintim. 
Antaną seka ir įkiša kalėjiman žmona, 
nes jis. eidamas sargybą, vedė dialogą su 
priešiškai nusiteikusia mergina. Dar jis 
turi parašyti ir viešą laišką, koikie kai kur 
būdavo mėgstami rašyti net ir tais atve
jais. kai vis tiek laukia 10 metų kalėjimo.

Neišvengia klaidų nei sargybų vadas 
majoras, nei viršila, ir abu atsiduria cy- 
pėj. Antano žmona areštuoja ir kareivį 
su armonika. Kalėjime pasikalbėjusi su 
jau anksčiau ten uždarytu savo vyru, pa
galiau ir ji nebeišleidžiama. Daužyk ne
daužiusi, o durys nebeprasiVeria ir tai 
galiūnei, valdančiųjų akims ir ausims.

Nereikia didelės Išminties suprasti, ką 
rašytojas šiame veikale pavaizdavo. Tai 
sutirštinti, kaip dramose ir turi būti, mū
sų laikai, ir pati tema mums artima, ir 
Kostas Ostrauskas savitai ją išvystė.

Myk. Karvelis

Atsiųsta paminėti
LITHUANIAN LADY

Australijoje gyvenanti lietuvaitė Jūra
tė Vitkūnaitė-Reilly neseniai pasirodė su 
savo eilėraščių rinkiniu anglų kalboje 
„Lithuanian Lady“.

Lietuviška temą teturi pirmasis, viso 
rinkinio pavadinimą turįs, eilėraštis. Vi
si eilėraščiai išreiškia stiprią poetės as
menybę ir egocentilškumą. Viso leidinė
lyje yra 16 eilėraščių, padalintų į tris 
skyrius: Be įsipareigojimų (No strings at
tached), Metų laikai (Seasons) ir Atlei
dimas (Dissmissal). Knyga paskirta šei
mai ir draugams, Iliustruota David O‘ Cal
laghan piešiniais ir išleista Jūratės vyro 
Ted Reilly.

Jura Reilly, LITHUANIAN (LADY, Gee
long, Editions (Betula, 1983. 107 ICamden 
Rd., Newtown, Vic., 3220 Australia.

AIDAI Nr. 5, 1983.

Kultūros žurnalas, leidžiamas tėvų 
Pranciškonų. Vyr. red. dr. L. Andriekus, 
O.F.M. Šis numeris Iliustruotas Elenos 
Unbaitytės kūrinių nuotraukomis, be dau 
gelio kitų įdomių straipsnių, yra plati 
gen. Raštikio paskutinės knygos LIKIMO 
KELIAIS recenzija, parašyta Kęstučio K. 
Girniaus.

METMENYS Nr. 46, 1983

Kūryba ir analizė. Straipsniai V. Kavo
lio, A. Greimo, A. Stakinienės ir K. Gir
niaus. T. Venclovos, Joseph Brodsky, Hein 
rich Heine R. Vėžio poezija. K. Ostraus
ko paruošta dalis laiškų V. Krėvei: Faus
to Kiršos, Jurgio Savickio, Prano Skar
džiaus ‘ir Igno Šeiniaus.

TĖVYNĖS SARGAS Nr. 2, 1983

Leidžia pop. Leono XIII Literatūrinis 
fondas. Red. Peras Maldeikis.

širdaus rėmimo kiekvieno krašto Lietuvių 
bendruomenės politinių pastangų ir mora
lios paspirties telkimo Pasaulio lietuvių 
bendruomenei. VLIKAS, kuris politinę 
akciją vykdo jau nuo 1944 metų, turėtų 
būti ne tik išlaikytas, bet ir nuolatos sti
prinamas jam talkinančios organizuotos 
Lietuvių bendruomenės "ir visų laisvųjų 
lietuvių organizacijų pasaulyje.

Nors gyvenimas nesustos albiems šiems 
mūsų organams savo paskirties darbą dir 
bant ir atskirai, bet lietuviškas pasaulis 
būtų daug sveikesnis, jei jie gražiai ben
dradarbiautų.

Be abejonės, Didžiosios Britanijos ir 
Europos lietuviams Čikaga yra labai toli. 
Gal tai ir gerai. Krašto reikalai yra opūs 
ir jų sprendimams nebūtina ieškoti pa
tarimų Čikagoje. Betgi būna reikalų, ku
riuose reikia pagelbos iš šalies. Tikėkimės, 
kad nei Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
nei VLIKAS neatsisakys, kiek galėdami, 
savo veikimo srityse padėti.

L. Lašas.

LIETUVOJE
— III.20 milicija sulaikė iš rekolekcijų 

l savo parapiją grįžtantį Šlavantų kunigą 
J. Zdebskį. Grupė tikinčiųjų išvyko ieško
ti kunigo. Pastebėję jo automobilį prie 
Lazdijų VR skyriaus, tikintieji subruzdė
jo į miliciją, reikalaudami paleisti kuni
gą, kuris nebe pirmą kartą grubiai šanta
žuojamas ir persekiojamas. Milicija žmo
nes išsklaidė ir suėmė Leipalingio vid. 
mokyklos mokytoją A. Grigą, kuris buvo 
nubaustas 15 parų arešto.

— V.13 Viduklės klebonijoje kratoma 
Monika Gavėnaitė. Saugumiečiai paėmė 
raštų ir magnetofoninių įrašų.

— V.16-18 Vilniuje AT teisė Jadvygą 
Bieliauskienę. Nuosprendis — 4 m. griež
to režimo lagerio ir 4 m. tremties. Buvo 
kaltinama už darbą su jaunimu ir pogrin 
džio spaudos platinimą.

— VI.7 per Vieną į Izraelį išvyko vilnie
tis inž. Valerijus Smolkinas, buvęs politi
nių kalinių šalpos (šolženicino) fondo 
tvarkytojas Lietuvoje. Jis pareiškė, kad 
fondas nežlugs.

— VI.8 Vilniuje tardomas TTGKK na
rys, Valkininkų klebonas kun. Algimantas 
Keina pasirašė pareiškimą, kad pasitrau
kė iš komiteto.

— 1.28-29 Vilniuje tardomas TTGKK na 
rys, Josvainių parapijos klebonas kum 
Leonas Kalinauskas, buvo verčiamus at
sisakyti komiteto veiklos. Čekistai davė 
jam laiko iki rugpjūčio 12 apsispręsti. 
Prieš tai buvo įspėtas RRT įgaliotinio Ani 
lionio dėl religinių nuostatų pažeidimo ir 
pamokslo. Saugumas grasino susidoroti 
su juo, kaip su kunigais Svarinsku ir Tam 
kevičium.
Kiti TTGKK nariai (kunigai J. Kaunec- 
kas, V. Stakėnas, V. Vėlavičius) saugumo 
taip pat šantažuojami, kad greičiau išsto
tų iš komiteto.

— VI.29-30 saugumas tardė suimtojo 
kun. Sigito Tamkevičiaus brolius Vladą, 
Albiną, o liepos pradžioje ir Stasį.

— VI.30 Vilniuje tardomas TTGKK na
rys, Alytaus I parapijos vikaras kun. Ka
zimieras Žilys. Saugumiečiai reikalavo iš
stoti iš komiteto. Kun. Žilys parašė pa
reiškimą, kad iš komiteto pasitrauks ta 
sąlyyga.jei jam bus leista išvykti į misijas 
Ukrainoje ar Moldavijoje. Po to jo pa
reiškimas buvo rodomas kitiems komiteto 
nariams, nieko neminint apie sąlygą.

— VII. 14 tarptautinių žinių agentūra 
pranešė kad Edita Abrutienė, 32, nuteista 
4 m. griežto režimo lagerio ir 2 m. trem
ties už antisovietinę propagandą. Ji buvo 
suimta 1982.XII.8, vos atlikus bausmę 
vyrui Vytautui Abručiui, kuris buvo nu
teistas pustrečių metų laisvės atėmimu. 
Abručiai yra pareiškę norą išvykti į už
sienį. Augina 2 mažamečius vaikus. 1980. 
II.9per kratą paimta daug pogrindžio spau 
dos raštų ir rašomoji mašinėlė.

— VIII. 19 „Komjaunimo Tiesos“ kores
pondentas Vyt. Valionis išspausdino didelį 
straipsnį prieš Rokiškio vikarą kun. Vla
dą Braukylą, reikalaudamas jį teisti.

— IX.30 „Tiesoje“ pasirodė Danguolės 
Repšienės straipsnis, puolantis Plungės 
rajono Tverų parapijos kunigus K. Velio- 
nišk'į ir J. Paliūnų, kurie tariamai šmeižia 
„tarybinį gyvenimo būdą“ ir „įžeidinėja 
ateistus“. Savo metu Repšienės straips
niai „Tiesoje“ pasirodė prieš tragišką ku
nigų Leono Šapokos ir Broniaus Laurina
vičiaus mirtį.

Prancūzija
ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS
PARYŽIUJE 1984 kovo 25 Notre Dame 

katedroje Paryžiaus arkivyskupas kandi, 
nolas J.M. Lustiger šv. Kazimiero mirties 
sukaktį atžymės iškilmingomis pamaldo
mis. Pamaldose Paryžiaus arkivyskupas 
prisimins šventąjį Lietuvos globėją ir 
melsis už persekiojamą Bažnyčią Lietu
voje.

— Čikagoje įvykusiame V PLJ Kongre
se iš Prancūzijos dalyvavo J. Vaičaitytė 
-Goutt ir Vytautas bei Rimas Bačkiai.

— Ričardas Bačlkis skaitė du praneši
mas apie padėtį Lietuvoje. Pirmasis pra
nešimas buvo š.m. birželio 9 d. Jį rengė 
Tarptautinė organizacija pasipriešini
mams okupuotuose kraštuose (Conference 
Internationale des resistances en pays oc- 
eupes). Antrasis pranešimas buvo š.m. 
lapkričio 24 d Beauvais (Oise) mieste, j'į 
rengė Krikščionių sąjūdis panaikinti kan
kinimams (Action chretienne pour lAbo- 
lition de la Torture). Po abiejų pranešimų 
buvo galima įsigyti informacinės medžia
gos apie Lietuvą.

— Septynių grupė (Groupe dės sepit) 
š.m. gruodžio 8 d. Bedfordo viešbutyje Pa
ryžiuje tuiėjo vakarą supažindinti pran
cūzų visuomenę su M.K. Čiurlioniu. Buvo 
rodomos M.K. Čiurlionio paveikslų skai
drės, perduodamos ištraukos iš jo muziki
nės kūrybos.

— Lietuvių kalbos ir civilizacijos kur
sai vyksta Naujojoje Sonbonoje: Institut 
National dės Langues et Civilisations 
Orientates 5, qua! Anatole France, Paris 
7, 21 salėje (registracija 2, ruede Lille, 
Paris 7). Paskaitos pradedantiesiems bū
na pirmadieni 18-21 vai., Lietuvos istori
ja ir kalbos paskaitos pažengusiems tre
čiadienį 18-21, 30 vai.

Plungės r urnai
PADĖKIME MENOTYRININKAMS

LIETUVOJE

„Literatūros ir Meno“ savaitraštis Vil
niuje, spalio 1 d. laidoje išspausdino Pa
minklų Konservavimo Instituto menoty
rininkės Sigitos Samuolienės žemiau per
spausdinamų kreipiimąsį. Gal kas nors iš
eivijoje gyvenančių lietuvių turi ar žino 
kur būtų galima surasti ar paieškoti, pa
vyzdžiui British Museum Londone ar 
Herderio institute Malburge, prašomų ži
nių, medžiagos buvusiems Plungės dvaro 
rūmams restauruoti. Jei kas nors iš skai
tytojų turėtų ar žinotų kur ieškomos me
džiagos galima rasti, bet dėl kokių nors 
priežasčių nenori ar negali betarpiškai su 
Paminklų Konservavimo Institutu su
sisiekti, aš mielai tarpininkaučiau. Že
miau seka kreipimosi tekstas.

Buvusio Plungės dvaro rūmai — vienas 
įdomiausių XIX a. pabaigos neorencsan- 
so architektūros paminklų Lietuvoje. Rū
mai buvo pastatyti 1887 m. architekto 
Karlo Lorenco, kunigaikščio Mykolo Ogius 
kio lėšomis. Jų interjerus puošė lipdyba, 
tapybos pano, puošnios krosnys, apie 100 
Oginskių giminės portretų. Čia buvo Že
maitijos krašto archeologinių radinių, nu- 
mizmatikcs rinkinys, archyvas ir turtin
ga biblioteka, šiuose rūmuose muzikos 
meno įmokėsi ir orkestre grojo M.K. 
Čiurlionis. Tačiau laikui bėgant, praūžus 
dviem pasauliniams karams, rūmai buvo 
gerokai apnaikinti, ypač nukentėjo jų 
interjeras.

Šiuo metu jie restauruojami pagal Pa
minklu konservavimo instituto vyriausio
jo projektų architekto D. Griciaus projek
tą. Kadangi interjero beveik nelikę, ,o 
ikonografinės medžiagos (nuotraukų, gra. 
viūrų ir kt.) vaizduojančio jį, beveik nėra 
muziejų, archyvu bei bibliotekų saugy
klose, prašytume visuomenę mums padė
ti. Visus, kurie ką nors prisimena apie bu 
vusį rūmų interjerą arba turi kokios nors 
vaizdinės medžiagos, labai prašome laiš
kais arba tiesiog kreiptis į Paminklų kon
servavimo insititutą. Mūsų adresas: Vil
nius, Žemaitijos 13/10.

Tai tiek teksto. Rašantieji tiesios į 
institutų dar turėtu pridurti Lithuania, 
Litauen, et", prie nurodyto antrašo. In
formacija turėtu būtį adresuota arch. D. 
Griciui ir siunčiama registruotu paštu. 
Nesiusti originalu, bet padaryti kuo gėrės 
nes korijąs (foto, xerox). Jei informacija 
yra paimta iš knygos, albumo — duoti pil 
na pavadinimą, autorių, kur, kas, ir kada 
išleido.

Ieškomos medžiagos galėtų būtį XIX a. 
pabaigos ir XX a. p-adžios architektūros, 
interjero ir Oginskiu šeimą liečiančiose 
knygose, išleistose Vokietijoje, Rusijoje, 
Lenkijoje. Prancūzijoje ir Anglijoje. Taip 
pat reikėtų atkreipti dėmėsi, kad— „1920- 
36 rūmuose buvo gimnazija, vėliau 'įgulos 
karininkų ramovė“. (Lietuvių Enciklope
dija. 13t. psl. 164). Gal kas nors iš to me
to Plungės mokytoju, gimnazistų ar ka
rininkų turėtu nuotraukų iš kurių būtų 
galima daryti interjero rekonstrukciją. 
Reikiamos medžiagos tikriausiai atsirastų 
Londono. Paryžiaus, Varšuvos, Krokuvos, 
Leningrado, Vclkietijos ir net New Yorko 
bibliotekose ir arshyvuose.

G. Procuta

257 Holmwood Ave.

Ottawa, Ont. KIS 2P8, Canada

— „Terres Loinaines“ (La L'ituanie) — 
žurnalo jaunimui numerį, skirtą Lietuvai 
(nr. 350, š.m. gegužės mėn.), galima gau
ti Misijoje. Kaina 5 F., leidžia „L'Enfance 
missionnaire“.

— Vasario 16-osios minėjimas Paryžiu
je įvyks 1984 m. vasario 18 d.

— Išeivija ruošiasi paminėti šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukaktį. Pagrin
dinės sukakties iškilmės bus 1984 m. 4 d. 
Romoje. Tą dieną popiežius Jonas Paulius 
II šv. Kazimiero gaubei laikys iškilmin
gas pamaldas šįv. Petro bazilikoje, kur 
rinksis laisvojo pasaulio lietuviai maldi
ninkai. Ypač skaitlingai žada dalyvauti 
Amerikos lietuviai. Iškilmių proga popie
žius lietuviams suteiks specialią audienci 
ją. Be įvairių kultūrinių ir meninių ren
ginių, kuriuose dalyvaus tautinių šokių 
grupė „Grandinėlė“ iš Clevelando, bus ir 
dviejų lietuvių kunigų šventinimai. Iškil
mės Romoje truks kelias dienas.

Turime viltį, kad Romoje bus maldinin
kų iš Prancūzijos ir Belgijos. Jei atsiras 
bent 10 norinčių keliauti, bus įmanoma 
suorganizuoti grupę dalyvių ir gauti ke
lionės papiginimą. Kas norėtų vykti į šias 
sukakties iškilmes Ramoje, prašome tuoj 
kreiptis į mus, suteiksime daugiau infor
macinių žinių.

MISSION CATHOLIQUE

Mission Catholique Lithiianicnne en 
France

7. rue ties iLions-Saint-Paul — 75004 Paris 
Tel. 278 65-85

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Štai ir Nauji 1984 Metai, šia proga rei
kėtų su mano laiškų skaitytojais, kaip 
visuomet, pasidalinti mintimis dėl pasau
lio įvykių reikšmės žmonijos ateičiai. Bet 
ar tikrai reikia ir verta?... Man atrodo, 
kad neturiu nieko naujo pasakyti...

Besklaidant senus savo laiškus iš Not- 
tingham'o nejučiomis stabtelėjau ties savo 
pirmuoju laišku, rašytu prieš 15 metų 
(1968.VII.2). Jame rašoma apie anais lai
kais vykusias studentų riaušes. Jos tais lai 
kais buvo „populiarios“, madingos, papli
tusios visame vakarų pasaulyje, įskaitant 
vakarų Berlyną. Štai kas tuomet buvo 
rašoma to laiško išvadoje: „štai ir kyla 
nejaukus klausimas: visos šios studentų 
riaušės, ar nebus riaušės dėl riaušių? Ar 
tai tik nebus Ilgaplaukio, barzdoto, trum- 
pasijonio, narkotinio jaunimo pasismagu- 
riavimas? Ar tik nebus tai neapykantos, 
viską neigiančių geismu, prievartavimo 
geidulių puota? Ar šiuo klausimu nepra- 
veriama uždanga modernios, civilizuotos 
bendruomenės dramos, o gal ir tragedi
jos? Ar toji Europos kultūra, kuria euro
pietis taip didžiuojasi, nėra pasiekusi to
kio persikultūrlnimo laipsnį, jog mes jau 
pradedame jos neapkęsti, ieškome iškry
pimų ir pakrikimų, kuriuos radę džiau
giamės ir juose svaigstame? Didžiuoda
miesi moderniu įmoksiu, .ar negyvename 
baimėje, kuri savo ruožtu moderniškoje 
bendruomenėje gimdo Salta abejingumą, 
dar blogiau — agresyvu nihilizmą?“

Prie šios ištraukos dar pridėjęs „laiš
kuose“ dažnai kartotą mintį, jog visi nau
ji pasaulio įvykiai metai iš metų pagimdo 
tiek sudėtingų naujų klausimų, kad pa
galiau žmogaus protas nebepajėgia jų iš
spręsti, klausiu aš Tave, mielą mano laiš
kų skaitytoją, ką aš galėčiau šiandien dau 
giau pasakyti, negu kad esu pasakęs prieš 
penkiolika metų?

Padėtis šiandien yra tokia, kad neturi
me atsakymo į aktualius, greito sprendi
mo reikalaujančius klausimus ir gyvena
me baimėje, jog nauja pasaulio drama yra 
jau čia pat. Pažiūrėkime ir pagalvokime, 
ar mes labai klystame.

***
Nežiūrint penkiolikos metų pastangų 

suderinti įvairių tautų siekimus, įgyven
dinti tvarką ir sugyvenimą, kad padėjus 
pagrindus žmonijos gerbūviui, 1983 me-tai 
pasauliui paliko tik sugriovusį lovį, ku
riame .plūduriuoja išniekinti idealai. 
Ilgokai egzistavusi Vakarų ir Sovietų Są
jungos „detante“ sunyko. Helsinkio žmo
gaus teisių saugojimo idealams vykdyti 
Madride sušaukta konferencija, posėdžia

Skaitytoju iuudbai
MES, LATVIAI IR ESTAI.

L. Kasiulis straipsnyje „Lietuviai ar 
baltai?“ (E.L. Nr. 40) sustoja prie svar
baus ir visuomet aktualaus mūsų išeivi
jos santykiavimo su latvių ir estų išeivi- 
jomis klausimo ir pažymi, kad mes, per 
daug sutapatindami trijų Pabaltijo tautų 
interesus, rizikuojame pakenkti lietuviš
kajam reikalui.

Aiškiai kilnių altruizmo idealų vedama 
į Kasiulio dokumentuotus išvedžiojimus 
ne tik kritiškai, bet stačiai neigiamai at
siliepė A. Mažeikienė (E.L. Nr. 43).

Betgi dera pastebėti, kad nėra jokio nei 
dangiško, nei žemiško įstatymo, kuris liep 
tų kitus daugiau už save mylėti. Kiek tai 
liečia mūsų emigraciją, būtina pažymėti, 
jog jos pagrindinė užduotis yra budėti, 
kad niekur ir niekaip nebūtų pažeista es
minė lietuvių tautos teisė — atkurti savo 
laisvą, nepriklausomą ir suvereninę vals
tybę (ne kokį Pabaltijo respublikų jungi
ni!). Tad ir mūsų santykiuose su latviais 
ir estais, kaip pagaliau ir su visomis ki
tomis tautomis, turime vadovautis visuo
tinai priimtu abipusiškumo principu, ku
ris yra ir turi būti pagrįstas „fair play“, 
o ne vienas kitam ant galvos lipimu.

Su latviais ir estais vis dėlto mus jun
gia ne tik praeities giminystės ar artumo 
ryšiai, bet ir dabarties mūsų visų bendras 
ir liūdnas likimas Sovietų Rusijos koloni
jiniame katile. Iš visų prieš Antrąjį pa
saulinį karą buvusių nepriklausomų vals
tybių, Kremlius tik trim Pabaltijo vals
tybėms jautė reikalą pilnai primesti savo 
kolonijinį režimą. Maskva net gėdingai 
pasirinko pulti į hitlerinės Vokietijos glė
bį, kad tik užsitikrinti jau nuo seniau puo 
selėjamų savo kėslų Pabaltijo šalių atžvil
giu įvykdymą. Bet „broliškas“ dalijimasis 
įakos sferomis su nacistine Vokietija paro 
dė pasauliui ir pačiam tarptautiniam ko
munistų judėjimui, kad Maskvos politika 
yra grindžiama ne kokiais ideologiniais 
ar tariamo jos saugumo motyvais, o gry
nai imperialistiniais ir kolonijiniais, ku
rių įgyvendinimui parankus partneris jai 
buvo net Hitleris. Gi jei Maskvai būtų iš 
tikrųjų rūpėję tiktai ideologiniai ar sau
gumo motyvai, jai būtų pilnai užtekę už
dėti Pabalijo šalims satelitinių valstybių 
statusą, be jų brutalaus ir prievartinio 
įjungimo į savo kolonijinį katilą.

Deja, ši grynai kolonijinė nieko bendro

vusi kelis mėnesius, nepadarė jokio nu
tarimo, rusams atsisakius toliau dalyvau
ti. NATO atsidūrė kritiškoje padėtyje dėl 
rusų nutraukimo Ženevos nusiginklavimo 
konferencijos ir vakarų nepajėgumo su
sitarti tarpusavyje, kaip reaguoti į tokį 
rusų elgesį. Europos bendrosios rinkos 
konferencija Graikijoje pasibaigė be jokio 
konkretaus nutarimo. Artimųjų rytų ne
sutarimai plečiasi ir kariaujančių skai
čius didėja. Prie šių nesutarimų dar 
reikia pridėti slankiojančius milijonus be
darbių ir siaučiančias ginkluotas teroris
tų gaujas.

Galime būtų pasakyti:štai ko pasaulis 
dasigyeno — priėjo liepto galą.

Bet į visus tuos įvykius galima pažiū
rėti Ir iš kito taško ir susidaryti šiek tiek 
šviesesnį vaizdą.

Antram pasauliniam karui pasibaigus, 
rytų Europa, valdoma komunistų, nuo va
karų atsiskyrė taip vadinama „geležine 
uždanga“. Kiek vėliau, vakarų pastango
mis ta uždanga buvo beveik sugriauta, 
vakarams puolant į Maskvos glėbį ir be
veik atslprašinėrant už praeities šiurkš
tų nesugyvenirr.ą. Vietoje „geležinės už
dangos“ atsirado „detante“.

Bet kaip ir žmonių gyvenime, taip ir 
valstybių bičiuliavimesi, kartais juoda 
katė perbėga per kelią — tokią katė bu
vo Vietnamo karas, pralaimėtas JAVals- 
tybių. Nors bičiuliavimasis tęsėsi ir toliau, 
bet be vietos likusi vakarams pragaišti
ngo Vietnamo |karo, šmėkla dar : ilgai 
klaidžios ir įtaigos mūsų laikų valstybi
nius santykius.

Laikinai palikime ši įvykį nuošaliai. 
Prisiminkime tik tai, kad po „geležinės 
uždangos“ pakeitimo „detante“, pastaroji 
buvo labai naudinga rytams, vakarams 
duodama tix pasitenkinimą „taikingo“ 
sugyvenimo, nors ir labai didele kaina. 
Paviršutiniškai žiūrint, biznis ėjo gerai. 
Atrodė, kad taip bus metų metais.

Bet ne. Pamažu pradėjo atsirasti dide
lės šnipų bylos, rodančios slaptą Sovietų 
„dalyvavimą“ įvairiose vakarų valstybių 
gyvenimo srityse, ne tik politinėje, bet ir 
ekonominėje, techninėje ir ginklavimosi 
plotmėje. To pasekmėje prasidėjo vakarie 
tiškų firmų bankrotai, bankų gyvybei 
gręsiančios krizės, ir, 'kas svarbiausia, 
spartus Sovietų Sąjungos ginklavimasis 
moderniausiais ginklais, nukreiptais prieš 
Vakarus. Per „detantės“ laikotarpį Sovie
tų Sąjunga suspėjo išplėsti savo įtaką į 

su komunistine ideologija neturinti Mas
kvos politika tebėra ir šiandien uoliai to
liau vykdoma, ypač per Pabaltijo tautų 
žiaurų ir beatodairišką rusinimą, kuriuo 
siekiama ilgainiui šias tautas Išnaikinti.

Ir kaip mūsų Tėvynėse visų susipratu
sių žmonių, be ideologinių skirtumų, yra 
vedama arši kova dėl mūsų tautų būvio 
Ir tolesnio išlikimo, taip ir mūsų emigra
cijose visos mūsų pastangos turi siekti ne 
kokių beprasmiškų tarpusavio pranašumo 
ar pirmavimo varžybų, o demaskavimo 
Sovietinės Rusijos kolonijinių ir genoci
dinių planų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijo
je.

Tai nepaprastai sunkus, sudėtingas ir 
aukštas uždavinys, reikalaujantis visos 
lietuvių išeivijos jėgų ir išteklių darnaus 
sutelkimo. šio uždavinio neturėtų ypač iš 
akių išleisti vadinamieji mūsų vadovau
jantys veiksniai, į kurių tarpusavio ny
kias peštynes iš šalies žiūrint darosi tie
siog graudu. Nėra abejonės, kad jei lai
kas, energija ir lėšos eikvojami savitarpio 
bergždžioms rietenoms būtų nukreipti į 
rimtą Lietuvos reikalų gynimą, mūsų emi 
gracijos politinėje ir kultūrinėje veikloje 
pastebėtume tikrai labai ryškią kokybinę 
ir kiekybinę pažangą, ir greičiausiai ne
bereikėtų būkštauti dėl nepakankamo mū
sų Tėvynės interesų atstovavimo.

Juozas Gailius — Roma

Gerb. Redaktoriau,
Malonu, kad Vokietijos lietuvių b-nės 

informacijos 1983 m. 7-8 paminėjo vokie
čių kalba išleistą ELTA-Pressedienst. lin- 
kėdamos jai pasiekti ankstyvesnį lygį, t.y. 
buv. redaktoriaus V. Banaičio.

Iš anksto sakau, kad lenktynių su buv. 
ELTA ir jos redaktorium V. Banaičiu 
tikrai neisiu. 30 metų dirbdamas Kanados 
L. B-ėje bei kanadiečių visuomenėje (ypa 
tingai parlamento rinkiminėje kampanijo
je) pastebėjau, kad laisvės kovos bei pro
pagandiniai ginklai, naudoti 1950-1960 m., 
ar net 1970 m., jau po penkių, šeši: metų 
buvo numesti į laužą arba šiukšlių dėžėn. 
Pilnai suprantama: gyvenimas nestovi 
vietoje — ateina nauja karta su naujom 
idėjom, naujais sumanymais ir naujais ko 
vos ginklais. Informacijų red. J. Lukošius, 
gyvendamas Vasario 16 gimnazijos ribo
se, turėtų tai matyti ir galutinai persikel

kelias Afrikos valstybes ir prisiartino 
prie pasaulio naftos šaltinių Persų įlanko
je, užimdama Afganistaną.

♦ * ♦
Šioje, galima sakyti pasaulio santykių 

su Sovietų Sąjunga Vienuoliktoje valan
doje, JAV prezidentu buvo išrinktas Ron
ald Reagan. Naujajai administracijai „de
tante“ netiko, kaip netiko ir idėja senos, 
jau surūdijusios „geležinės uždangos“. 
Maži ir oldeli paskutiniųjų 40 metų įvy
kiai parodė, kad sudaryti sąlygas šiokiai 
tokiai tvarkai pasaulyje, reikia imtis nau
jų priemonių.

Prezidentas Reagan'as pasirinko naują, 
nlekeno dar neišmėgintą kelią. Jis „mies
tui Ir pasauliui“ viešai paskelbė, kad So
vietų Sąjunga yra priežastis viso blogio 
pasaulyje. Jis (pareiškė sutinkąs su (So
vietų Sąjunga bendradarbiauti, bet ne 
„detantės“ laikų sąlygomis, kurios buvo 
naudingos Sovietų Sąjungai, bet naujo
mis, nustatomomis JAV. Neužilgo po to 
prez. Reagan pasiūlė taip vadinamą „ze
ro option" — abipusi; ir visišką atominių 
ginklų sunaikinimą.

Toks JAV prezidento pareiškimas buvo 
tolygus perkūno trenksmui giedrią dieną. 
Jis buvo ženklas revoliucinio pasikeitimo 
tarptautiniuose santykiuose. Savo svarba 
pasauliui jis gali prilygti prieš 65 m. įvy
kusiai rusų revoliucijai, nors ir kita pras
me, todėl ir jo pasisekimas lieka labai 
abejotinu.

Pirmoji „revoliucijos“ stadija jau užsi
baigė, galima sakyti, Reagan'ui pralaimė
jus: rusų jis neišgąsdino, o savųjų (Sena
to, parlamento, Vak. Europos) nesubūrė. 
Priešingai, Vak. Europos rimtuose politi
niuose sluoksniuose atsirado nauja min
tis, svarstanti savos, nei nuo Amerikos, 
nei nuo Sovietų Sąjungos nepriklausan
čios politinės linijos sudarymą. Deja, Vak. 
Europa šiuo metu yra visai nepajėgi. 
O Jungtinės Amerikos Valstybės taip (pat 
toli gražu nėra tokios stiprios, kad (pajėg
tų išpildyti „Reagan'o “revoliucijos tiks
lus. Dabartinė pasaulio ('politinė (sąranga, 
iš norinčio jai Vadovauti, pirmiausia rei
kalauja ryžto, kurio JAV šiuo metu ne
turi. Mažose valstybėse, kaip San Salva
doras ar Nikaragua, milžino JAV jėga ir 
ryžtas tebėra paraližuojami Vietnamo ka
ro šmėklos. Net Grenadoje prez. Reagan'o 
ryžtas būtų virtęs pajuoka, jei karo veiks 
mai būtų užsitęsę savaite ilgiau. Būtų lai
mėjusi ne prez. Reagan'o, bet Vletnam'o 
baimės šmėkla.

Reagan'o „revoliucijos“ pasisekimui 
taip pat reikia JAV užsienio politikos tęs
tinumo. Į pasisekimą kelias yra ilgas, o 
tuo tarpu prezidento kadencija gali baig
tis jau šių metų pabaigoje.

Tuo tarpu antroji pasaulio milžinė So
vietų Sąjunga gali laukti sau patogių poli 
tintų sąlygų, nepersekiojama ir nevaržo
ma jokių šmėklų.žuvavimas visados būna 
geriausias drumstame vandenyje.

Iki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje.
S. Kuzminskas

ti iš nesugrįžtamų Reutllngen'o VLIK'o 
laikų į realų šiandieninio gyvenimo kelią.

Buv. red. V. Banaičiui, pvz., sportas bu
vo „terra incognita“. Sporto skyrių įve
džiau į ELTOS puslapius žinodamas, kad 
šiandieninio kultūringo ir civilizuoto žmo 
gaus gyvenime jis vaidina svarbią rolę, 
įsiskverbdamas į diolomatų eiles, ar net 
valstybių prezidentų kabinetus. Prisimin
kime tik Afganistaną ir Maskvos olimpi
nių žaidimų boikotą.

Tikiu, kad turėdamas savo eilėse šimtą 
Gerulaičių (tenisas), Šarkiu. (boksas), 
Butkų ir Jonaičių (amerikietiškas futbo
las), Mikšių ir Vaitkų (beisbolas) ir t.t., 
Lietuvos bylai nemažiau pasitarnautume 
už įvairias, sausas rezoliucijas.

Tikrinių lietuviškų vardų rašymo klau
simu galima būtų ginčytis, tačiau paliksiu 
ramybėje, nes pvz., ir red. J. Lukošius da
ro nemažai klaidų, rašydamas šv. Mišias 
mažąja „m“, „Draugo“ korespondento 
pastatytus Genšeriui ne tris bet keturis 
klausimus ir t.t.

Tačiau sakau vilnietiškų ačiū VLB In
formacijų red. J. Lukošiui už padarytą 
reklamą, laukdamas iš jo ir visų galinčių 
bei norinčių bendradarbiauti biuletenyje, 
talkos bendram mūsų labui.

K. Baronas

Gerb. Redaktoriau,
Neseniai vakarų šalių prekybos tinkle 

pasirodė dar vienas sovietų siūlomas 
gėralas — „Vodka Sibirskaja“. Tai tar
tum pasityčiojimas, turint omenyje, kad 
Sibiras yra lietuvių tautos holokaustas, 
Golgota visų į sovietų vergiją patekusių 
tautų.

Negalėdami laisvėje gyvenančių pasiek
ti, sovietai bando kitu būdu — vakarams 
pigiai parduoda savo „Vodkas Sibirska- 
jas“, atsieit, jūs ten, kapitalistai, ideolo
giniai priešai, svaiginkitės, tapkite alku
siais žlugklte moraliai, o pinigai tegu į 
mūsų pusę plaukia. Todėl kiekvieno doro 
ir laisvę mylinčio lietuvio pareiga yra 
ignoruoti visokias „Vodkas Sibirskajas“ 
ir aplamai sovietines prekes ir nuo jų 
atkalbėti savo artimųjų ir pažįstamųjų 
ratą!

Nemunas

Dar galima gauti Nidos K.K. išleistą 
1984 m. nuplėšiamą kalendorių. 
„Europos lietuvio“ skaitytojams kaina 
£3.00, Amerikoje ir Kanadoje oro paštu 
£4.00. Kitiems £4.50. Kreiptis į „Europos 
lietuvį“.

S v. Kazimiero Kolegijos sveikinimas
1983 .metų Kalėdos

Gerbiamieji Kolegijos Prieteliai-Gera- 
dariai,

Kristaus Gimimo šventės proga, kaip 
kitais metais, taip ir šiemet, skubame pas 
jus su gražiais linkėjimais ir su naujieno
mis iš mūsų gyvenimo.

Linkėjimus lydi karštos mūsų maldos. 
Kas savaitė per visus metus atnašaujame 
šv. Mišias visų jūsų intencijomis, bet ypa
tingu būdu jus prisiminsime Kalėdų nak
tį Bernelių šv. Mišiose, kurias aukosime 
mūsų gražiai atnaujintoje koplyčioje. Te 
Kristaus teikiamoji ramybė pripildo vi
sų sielas, taip kad mūsų visų džiaugsmas 
būtų pilnas, ir kad jo niekas iš mūsų ne
atimtų.

Mūsų naujienos yra įvairios: džiugios ir 
liūdnokos; šviesių vilčių ir niūrių susirū
pinimų. Esame tačiau optimistai. Dievas 
su mumis, kas galėtų mus bauginti!

Pereiti; metų rudenį mūsų lietuvių 
klierikų skaičių padidino du jaunuoliai. 
Iš viso pereitų metų eigoje turėjome 8 
klierikus, kurių 5 lietuviai ir trys svetim
taučiai. Šį rudenį nesulaukėme nė vieno 
naujo klieriko. Taigi turėsime tik 6, nes 
du nelietuviai turėjo apleisti Kolegiją. 
Tikimės ateinantiems metams sulaukti 
dviejų naujų lietuvių klierikų. Pašauki
mų trūkumas kelia rūpesčio. Jaunų kuni
gų lietuviškai sielovadai jau trūksta. Vi
si darykime, kas nuo mūsų priklauso, 
bet ypač melskime Pjūties Viešpatį, kad 
siųstų naujų darbininkų į savo vynuogy
ną. Du iš klierikų jau yra bebaigią pasi
ruošimą kunigystei, būtent, K. Kaknevi
čius ir Danielius Staniškis. Abu jau yra 
pašventinti diakonais. Ateinančiais me
tais šv. Kazimiero jubiliejaus iškilmių 
proga bus pašventinti kunigais. Esame 
labai dėkingi, kad mūsų visuomenė do
misi ir mums talkininkauja ne tik pašau
kimų skatinime bet ir jų atrinkime kuni
gystėn. Kiekviena žinia, kiekviena nuo
monė aoie mūsų kandidatus kunigystėn 
yra laukiama ir branginama,

Kunigų studentų pereitais mokslo me
tais turėjome tris. Šiemet turėsime (pen
kis, o gal šešis. Atvyko studijas baigti kun. 
Jonas Prūsaitis iš Bostono ir kun. P. 
Dauknys, iš Melbourne, o taip pat kun. 
Hector Perez iš Floridos.

Visus mūsų auklėtinius pavedame jūsų 
maldoms. Jie yra geri, bet gerume nėra 
ribų: Šiuo metu mums reikia ne tik gerų, 
bet ir šąentų kunigų.

Vadovybėje yra naujumų. J.E. vysk. A, 
Deksnys Vice-Rektorių Mons. P. Jatulį 
pakvietė sekretoriaus pareigoms. Todėl 
dalį laiko turės praleisti Vokietijoje Bad 
Worishofene. Šitai privertė rūpintis Ko
legijos Vadovybės papildymu naujomis 
pajėgomis. Rektoriui prašant šv. Auklėji
mo Kongregacija paskyrė kun. Algimantą 
Bartkų Pro.-Rektoriumi, kad talkindamas 
Rektoriui pamažu perimtų iš jo pilną 
vadovavimą šiai brangiai mūsų Įstaigai.

Kun. Algis Bartkus, buvo Kolegijos auk 
lėtinis. Šiuo metų ėjo Frackville, Pa. lie
tuvių parapijos klebono pareigas.

Kolegija yra (lietuviškoji! širdis, kuri 
pulsuoja katalikybės Centre, Romoje. Be 
tiesioginio darbo Kolegijoje visi Vadovy
bės nariai aktyviai dalyvauja tose pastan
gose, kurios liečia lietuvišką veiklą išei
vijoje ir pavergtą Lietuvą. Mūsų (gyveni
mą paįvairina ir pradžiugina tautiečių, 
atvykstančių iš visų kraštų, vizitai. Kiek 
pajėgiame stengiamės pagloboti mūsų

MARTYNAS LIUTERIS 1483-1983
LIUTERIO JUBILIEJINIAMS METAMS BAIGIANTIS

Lapkričio 10 dieną suėjo 500 metų nuo 
reformatoriaus Martyno Liuterio gimimo 
1483 metais Eislefoen'e, Vokietijoje, ši su
kaktis pasaulyje buvo įvairiai įvertinta. 
Ypač įdomus yra Romos kurijos ir asme
niškai popiežiaus Jono Povilo II pasisaky
mas. Vokiečių kalba parašytame rašte 
krikščionių vienybės sekretoriato prezi
dentui kardinolui Villebrand rašte, popie
žius Jonas Povilas II Liuterio asmenybę 
ir jo atliktus darbus 'įvertina objektyviai, 
šis reformacijos klausimu oficialus popie
žiaus dokumenas yra pirmasis nuo 1520 
metais popiežiaus Leono X paskelbto Liu
terio prakeikimo rašto ir į jį žiūrima, 
kaip į žingsni turintį svarbių pasekmių 
peržiūrint katalikų bažnyčios pažiūras į 
reformaciją.

Rašte, datuotame reformacijos šventės 
— spalio 31 — dieną, popiežius pabrėžia, 
kad Liuteris buvęs labai giliai religingas 
žmogus, degantis liepsnojančia aistra su
rasti atsakymą į amžinojo išganymo klau
simą. Liuteris daug prisidėjo prie vakarų 
pasaulio realybės pasikeitimo. Mūsų pa
saulis dar ir šiandien jaučia jo asmens is
torinę reikšmę. Savo ratše popiežius Jo
nas Povilas II kviečia tiek katalikų, tiek 
protestantų istorijos tyrinėtojus, remian
tis mokslinės tiesos ieškojimo principais, 
bandyti sudaryti aiškesnį vaizdą apie re
formatorių ii jo gyvenamus laikus.

Vakarų Vokietijoje Liuterio 500 metų 
gimimo minėjimo svarbiausias 'įvykis bu
vo Worms'e spalio 30 d. susirinkus 700 žy 
mių politinių ir bažnytinių asmenybių. 
Šiame susirinkime Liuteris buvo pagerb
tas kaip žmogus, kuris įsiskaitęs ir įsisa
vinęs bibliją ir vidujiniai pergyvenąs nuo 
dėmės ir atgailos sąvokas, negalėjo ne
pasipiktinti nuodėmių atleidimu už pini
gus. 

mielus svečius. Mums džiugu, kad dau
guma lietuvių maldininkų apsistoja mūsų 
Villa Lituania.

Ateinančiais metais rengiamės šv. Kazi
miero jubil-ejaus minėjimui. Tai labai 
įpareigoja mus, bet drauge ir džiugina, 
kad galėsime, suvažiavę iš viso pasaulio 
į Romą, iškilmingai paminėti mūsų šv. 
Kunigaikšti;, tautos Globėją ir jaunimo 
ypatingą Užtarėją.

Ateinančiais metais taip pat švęs 50 
metų kunigystės sukaktį Rektorius Prel. 
L. Tulaba ir Vice-Rektorius Mons. P. Ja
tulis.

Dar kartą visiems linksmų šv. Kalėdų.
Jūsų Kristuje

Prel. L. Tulaba, Mons. R. Dobrovolskis, 
Kun. Alg. Bartkus, Kun. VI. Delinikaitis,

Kun. Stasys Žilys, Kun. A. Jonušas.

ŠVENTOJO KAZIMIERO ASMENYBE 
(Iš Lietuvos vyskupų laiško)

„šv. Kazimieras yra garbinga Gedimi- 
naičių (Jogailaičių) dinastijos atžala. Jo 
tėvas Kazimieras, didysis Lietuvos kuni
gaikštis (1440-1492) ir Lenkijos karalius 
(1447-1492) buvo lietuvis, motina Elz
bieta Habsburgaitė — austrė. Jų antrasis 
sūnus Kazimieras gimė ir užaugo tuome
tinėje Lenkijos sostinėje Krokuvoje, šven 
tumui galutinai subrendo Lietuvoje, ir čia 
ilsisi jo palaikai. Lenkija — jo gimtinė, 
Lietuva — jo protėvių tėvynė ir jo pakopa 
į dangų.

Kazimieras augo gausioje, drausmingo
je ir maldingoje šeimoje, turėjo Išmintim 
gus ir kilnius mokytojus: italų humanistą 
Kalimachą, šv. kunigą Joną Kantetį, is
toriką kanauninką Joną Dlugošą. Kazlmie 
ras su savo penkiais broliais ir penkiomis 
sesutėmis toli gražu nebuvo lepinamas. 
Vienas iš brolių buvo vyskupu ir kardi
nolu, kiti — Lietuvos, Lenkijos Čekijos, 
Vengrijos valdovais, seserys — vokiečių 
kunigaikštienėmis.

Ir jaunasis Kazimieras buvo ruošiamas 
valdyti valstybes. Vos trylikmetį buvo 
bandyta jį pasodinti į Vengrijos karaliaus 
sostą. Tai nepavyko, bet jam teko dar gar 
bingesnė — šventojo dalia. Kazimieras bu 
vo labai gabus tiek mokslui, tiek valdy
mui, ir tėvas mielai jį vežiodavosi 'į Lie
tuvą, kad padėtų jam čia tvarkyti valsty
bės reikalus, o tėvui Lietuvoje ilgiau už
trukus, jaunasis karalaitis dvejus metus 
tėvo vardu valdė Lenkiją. Ten jis pasiro
dė esąs sumanus, taktikas Ir ryžtingas vai 
dovas, mokantis sudrausti sauvaliauto- 
jus bei kyšininkus, užstoti varginguosius, 
skriaudžiamuosius“.

Jaunas Kazimieras užsikrėtė džiova, ku 
ri sparčiai naikino jo organizma. Kaip ir 
lig tol, jis kasdien dalyvavo mišiose, daž
nai ėjo prie komunijos, daug meldėsi 
prieš altorių, o ne kartą ir naktį prie už
darų bažnyčios durų. 1483 m. vasarą grį
žo į Lietuvą. Žiemą sveikata dar labiau 
pablogėjo. Atskubėjęs tėvas 1484 m. kovo 
4 d. Gardine mirštančiam sūnui užspau
dė akis.

„Kilnaus karalaičio šventumo garsas 
greit pasklido po Lietuvą Lenkiją, Balta
rusiją ir kitus kraštus. Jau po keliolikos 
metų pradėta jį garbinti kaip palaimin
tąjį. 1602 pop. Klemensas VIII patvirtino 
jo garbinimą kaip šventojo. 1636 šv. Kaz- 
mieras paskelbtas Lietuvos dangiškuoju 
globėju, 1948 viso pasaulio lietuvių jauni
mo globėju.“

Vokiečių vyskupų konferencijos pirm, 
kardinolas Joseph Hoeffner savo kalboje 
pareiškė, kad kovoje su kai kuriais teolo
gais Liuteris priešinosi kai kuriems tuo
laikinėje bažnyčioje praktikuojamiems da 
lykams, kurie buvo visiškai ne katalikiški.

Evangelikų bažnyčios tarybos pirm, 
vysk. Eduard Lohse, Vakarų Vokietijos 
prez. Karl Carstens, kancleris Helmut 
Kohl pabrėžė Liuterio reikšmę vokiečių 
tauai ir visai žmonijai, ypatingai iškeliant 
biblijos vertimo į vokiečių kalbą reikšmę.

Rytų Vokietijoje, Wittenbeng'e, kur 
valstybes lėšomis buvo restauruoti keli su 
Liuterio gyvenimu ir veikla susiję pasta
tai, vykusios iškilmės pirmu kart per 
Eurovision buvo perduodamos į .Vakarų 
Vokietiją :r kitus Europos kraštus.

Vakarų Berlyne režisierius Frank Bur- 
kner netoli Tiergarten vietovės gatvėje 
pastatė spektaklį, vaizduojantį 7 Liuterio 
gyvenimo perijodus. Ten buvo sceniniai 
atstatyti Liuterio laikų pastatai, kuriuose 
su aktorių ir vietinių gyventojų, apsiren
gusių viduramžių laikų rūbais pagelba, 
buvo vaizduojamas teismas, gėdos stulpas, 
Liuterio mirties kambarys, spaustuvė, pi
nigų keitimo kontora, prekyvietė su šalia 
stovinčiomis kartuvėmis. Viską dominavo 
7 m aukštumo velnias, kuris simbolizavo 
Liuterio laiku gyvenimo religinę įtampa, 
kuri yra charakteringa krikščionių reli
giniam gyvenimui visais laikais.

Gruodžio 11 d. popiežius Jonas Povilas 
II padarė gestą apsilankydamas 1817 m. 
Romoje statytoje vokiečių liuteronų Kris 
taus vardo bažnyčioje. Savo kalboje jis 
užsiminė .apie bažnyčių susivienijimą. Ti'k 
istorija parodys, ar šis Vatikano noras išsi 
pildys.
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Visiems nuoširdžiai dėkojame.

Leeds
Gruodžio 3! d. savo bute rastas miręs 

Antanas Bartusevičius, gyvenęs Leeds 
priemiestyje Morley. Vietinė policija gal
voja, kad Lietuvoje gyvena jo žimona. Ga
lintieji apie tai suteikti informacijų, pra
šomi kreiptis į Leeds policijos Coroners 
Office.

Manchester
KALĖDŲ EGLUTĖ

Antrą Kalėdų dieną M. lietuvių klubas 
savo narių vaikams surengė K. Eglutę. 
Prie gražiai klubo salėje papuoštos eglu
tės kalėdų Senis (Jn. Verbickas) vaikams 
išdalino klubo skirtas ir tėvų atsineštas 
dovanas ir pabendravo su jais. Po to bu
vo arbatėlė, kurią paruošė klubo sekr. A. 
Podvoiskienė. Visas Eglutės išlaidas pa
dengė klubas.

Visi vaikai ir tėvai nuoširdžiai dėkoja 
klubui už surengtą Eglutę, dovanas ir 
vaišes.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio 

skyrius M. lietuvių klube suruošė Naujų
jų Metų sutikimą, kuriame žmonės pa
bendravo ir linksmai praleido laiką. Prieš 
pat Naujuosius Metus organizacijų pir
mininkai ir įgalioti asmenys, atsisveikino 
su senaisiais ir sutiko Naujuosius, savo 
kalbos! linkėdami sėkmės ateinančiuose 
metuose. Naujieji Metai sutikti sugie- 
dant Lietuvos Himną..

N. Metų sutikime buvo daug, bet ne 
tiek daug, kaip ankstesniais metais. Tai 
Įvyko todėl, kad mašinų vairuotojus gąs
dino griežta policijos kontrolė keliuose. 
Tai labai atsiliepia į klubo lankytojų 
skaičių per šventes ir savaitgaliais. Klubo 
valdybai kyla rimtas rūpestis kaip išlai
kyti klubą.

Ramovėnų skyriaus valdyba N. Metų 
proga sveikina savo narius ir jų šeimas 
ir linki laimingų Naujųjų metų.

A. P-kis

Rochdale
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks sausio 21 d. šeštadienį, 6 
vai. ukrainiečių klube, Molesworth St.

Kviečiame visus narius dalyvauti.
Skyriaus valdyba

ATSISVIEIKINIMAS
Atsiradus spragai „Europos lietuvio“ re

dakcijos eilėse, tarpininkaujant įmano pe
nam bičiuliui, (DBLS spauuos reikalų 
direktoriui, Vladui Dargiai, susitariau su 
DBLS Centro valdybos [pirm. J. Alkiu šią 
spragą užpildyti ;ir nuo rugpjūčio mėne
sio pabaigos iki dabar buvau „E.L.“ re
daktoriumi.

Mūsų susitarimas pasibaigė ,su šiuo nu
meriu.

Dėkoju DBLS Centro valdybai už iš
reikštą pasitikėjimą, visiems bendradar
biams už paramą straipsniais, žiniomis ir 
informacija, n „Nidos“ spaustuvininkams 
už bendradarbiavimą ir pakantumą, ypač 
pirmomis dienomis.

Savo Lietuvos laikų kaimynui Kazimie
rui dėkoju už globą „žemiškuose“ reika
luose.

Šie keli mėnesiai iLondone man [paliko 
neišdildomą Įspūdį. Ačiū visiems!

Naujam redaktoriui įlinkiu sėkmės.
J. Mašanauskas

NAUJŲ METŲ (1984) proga, 
nuoširdžiai sveikinu „EjL.“, visas 
gimines, pažįstamus bei draugus 

pasaulyje ir Lietuvoje.
Ign. šmigelskis, 

Beethovenstr. 15, 6301 Heuchelheim, 
West Germany

Vienoj skilty įdėto skelbimo kai::a 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

liėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių. ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Wolverhampton
NAUJA VALDYBA

DBLS Wolverhampton skyriaus meti
nis susirinkimas 'įvyko gruodžio 17 d. 
Newhampton Inn salėje susirinkusius pa
sveikino skyriaus pirmininkas J. Žaliaus
kas. Tylos minute pagerbtas ilgametis 
skyriaus narys, J. Mačys, neseniai Iškelia 
vęs amžinybėn.

Susirinkusiųjų paprašytas, toliau susi
rinkimui pirmininkauti sutiko svečias ir 
DBLS Centro Valdybos narys organiza
ciniams reikalams E. Šova. Sekretoriavo 
J. Ivanavičius.

Pagrindinį žodį tarė DBLS Pirmininkas 
J. Alkis. Padėkojęs skyriaus valdybai už 
Įdėtą darbą ir pastangas ruošiant Tautos 
šventę ir Britanijos Lietuvių Dieną, su
pažindinęs klausytojus su naujausiomis 
žinutėmis iš Centro valdybos veiklos, sve 
čias išryškino skyrių valdybų narių as
meninę atsakomybę vienybės išlaikymą 
ir tvarkymąsi demokratiniais principais.

Išklausytas pranešimas ir iš DBLS Ta
rybos posėdžio, 'įvykusio Derby.

V. Bundonis patiekė žinias apie sky
riaus finansinį stovį ir tvarkingai veda
mas iždo knygas.

Po šiltų Ir judrių diskusijų sekė rinki
mai. Išrinkti sausio 1 d. pareigomis pasi
skirstė sekančiai: pirmininkas J. Berta- 
šius, sekretorius J. Petkevičius, iždinin
kas P. Petkevičius ir nariai G. Kamins
kienė ir J. Narbutienė. Revizijos komisS- 
jon perrinkti V. Bundonis ir J. Ivanavi- 
čius. Atstovu į DBLS visuotiną suvažia
vimą sutiko būti A. Petkevičius.

Wolverhamlptono skyriuje randasi 53 
(pilnateisiai nariai. Jų tarpe keli energin
gi jaunuoliai, nesigallintys dirbti bet ku
riam skyriaus darbui. Du iš jų dabar ta
po skyriaus valdybos nariais. Visai nau
jai valdybai linkėtina gerų idėjų ir sėk
mės metų bėgyje.

E. š.

KŪČIOS
Naujai susikūrusios liet. Moterų Šilu

vos Marijos Draugijos pirmos šiame 
mieste Kūčios pensininkams ir vienišiems 
praėjo su labai linksma ir kartu religin
ga nuotaika. Susirinko vienuolika žmonių, 
beveik pripildžiusių privatų gyvenamą na 
mą. Po Kūčių Vakarienės visiems perėjus 
į kitą kambarį, atvyko Kalėdų Senelis su 
maišu dovanų. Visiems davė po dovanėlę 
kai kuris „pagasdino“ paklausdamas „po
terių“. Po pasižmonėjimo, dainų ir gies
mių, atėjo laikas vyfkti ‘į vidurnakčio pa
maldas. Sekančią dieną dalis svečių susi
rinko vėl užbaigti nesuvalgytų „šližikų“.

Dėkingi „Šiluvietėms“ už jų pirmas pas 
tangas ir įdėtą darbą. Ypatinga padėka 
p. Janinai Narbutienei už svečių „trans
portą“.

Šių metų sausio mėn. 8 d. 2 vai. p.p. 
kviečiamas W-tono Šiluvos Moterų Drau
gijos susirinkimas. Norim išrinkti valdy
bą. Taipgi kviečiame daugiau mūsų kai
mynių iš Birminghamo. Susirinkimo vie
ta: 1 Massbrook Road, Failines Park, 
Wolverhampton. G. Kaminskienė

SAUDI ARABIA
Lapkričio 24 d. įvykusiuose Saudi Ara

bijos lietuvių bendruomenės rinkimuose 
pirmininke buvo išrinkta Vyga Dikinienė. 
Saudi Arabijos sostinėje Riyadh gyvena 
keturios poros lietuvių. Atvažiavus dar 
dviems poroms iš kitų Saudi Arabijos vie 
tų ir buvo įvykdyti bendruomenės rinki
mai. Naujoji pirmininkė jau turėjo pro
gos reprezentuoti bendruomenę 37 tautų 
tautinių rūbų parodoje ir paintfonmuoti 
įvairių tautų skautes apie lietuviškus kalė 
dinius papročius.

Dauguma Riyadh gyvenančių lietuvių 
dirba prie naujojo tarptautinio aerodro
mo, kurio pirmoji statybos dalis jau yra 
užbaigta ir oficialiai atidaryta. Ši dalis 
užima 225 kv. km. plotą, kuriame yra vi
daus ir užsienio lėktuvų aptarnavimo pa
statai, atskiras pastatas skrendantiems 
karališkosios šeimos nariams, maldykla 
5000 maldininkų, dviejų aukštų aikštė, tai 
pinanti 10,9000 automobilių, 81 m. aukš
tumo lėktuvų kontrolinis bokštas ir 64 ki
ti pastatai. Vandens nudruskinimo įrengi
mai kasdien paruoš 2744 kubinius metrus 
gėlo vandens. Aeorodromas yra 35 km į 
šiaurę nuo Saudi Arabijos sostinės Ri
yadh. Visas kompleksas buvo užbaigtas 
per penkis metus — dviem metais anks
čiau, negu kad buvo planuota Ir kainavo 
US $ 3,200 milijonų.

PAMALDOS
Eccles — sausio 8 d., 12.15 vai.
Nottingham — sausio 8 d., 11.15, Židinyje.
Preston — sausio 15 d., 12.30 vai.
Nottingham — sausio 15 d., 11.15, Židinyje 
Derby — sausio 15 ., 14 vai., Bridge Gate. 
Nottingham — sausio 22 d. 11,15, Židinyje 
Stoke-on-Trent — sausio 22 d., 14.30 vai., 

St. Wuistan'e
Leeds — sausio 22 d., 1 vai.
Manchester - sausio 29 d., 12.30 vai.

LENKIJA
ŠCECINO LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

1983 m. gruodžio 4 d. Ščecino lietuviu 
ratelio valdyba buvo sulkvietusi metinį 
narių susirinkimą, kuriame dalyvavo 28 
nariai, 5 svečiai ir LVKD Centro valdy
bos narys Antanas Suraučius. Susirinki
mas įvyko ukrainiečių klubo salėje.

Ratelio pirm. Jonas Žaliapienis. ati
darydamas susirinkimą, pasveikino susi
rinkusius ir pakvietė į prezidiumą A. Su
raučių, J. žemaitaitį, Aldoną Kajak ir 
Punsko krašto tautietį K. Pečiulį.

Priėmus dienotvarkę, pirm, J. Žalia
pienis padarė išsamų pranešimą apie ra
telio veiklą per 1983 metus. Jis pasakė, 
kad Ščecino lietuvių ratelis veikia nuo 
1966 m. Šiuo metu ratelyje yra 60 narių, 
iš kurių 36 aktyvūs. Pasidžiaugė, kad ra- 
telin stoja nariais ir jaunimas. Tas teikia 
vilčių, kad ateityje bus veikiama energin 
giau. Per praeitus metus ratelin įstojo 17 
naujų narių, daugumoje jaunesnės kartos 
išsilavinę žmonės.

Didžiausias praeitų metų parengimas 
— tai Dariaus-Girėno skrydžio 50 metų 
sukakties minėjimas prie jų paminklo 
žuvimo vietoje, Pščelnilke. Ryšium su tuo 
parengimu, Ratelio valdyba turėjo 6 po
sėdžius, iš kurių įvyko trys prie paminklo. 
Buvo renkamos lėšos paminklui aptvar
kyti, pagaminti atlapiniai ženkleliai, Iš
leista paminklo kronika. Iškilmių diena 
buo laibai graži. Suvažiavo daug tautiečių 
netik Iš visos Lenkijos, bet taip pat ir iš 
užsienio: JAV. Kanados, Australijos, Šve
dijos. Deja, niekas neatvyko iš Lietuvos. 
Iškilmės buvo aprašytos netik Seinuose 
leidžiamame žurnale „Aušra“, bet ir pa
saulio lietuvių spaudoje.

J. Žaliapienis pažymėjo, kad tik dėka 
visų vieningo triūso, Lenkijos lietuvių 
rūpesčio ir užsienio lietuvių paramos, ga
lėjo būti paminklas atnaujintas ir atkur
tas jo pirmykštis vaizdas. Todėl Ratelio 
pirmininkas padėkojo vietinės valdžios 
organams, kurie davė leidimą ir prisidė
jo prie plataus parengimo, duodami pata
rimus ir nuoširdų bendradarbiavimą. Už 
tai jiems — lietuviškas širdingas ačiū. 
Taip pat nuoširdžiai padėkojo p. Piotrui 
Nivinskiui, girininkui, kuris be atlygini
mo atliko daug darbo ir per eilę metų su 
pasišventimu rūpinasi paminklo ir jo ap
linkos apsauga.

Ratelio finansinę apyskaitą pateikė iž
dininkas Antanas Marcinkevičius. Ji su
sideda iš dviejų dalių: Paminklo apsaugos 
apyskaita ir paties Ratelio finansinė apy
skaita. Paminklo apsaugos fonde pajamų 
buvo 356.268 zlotai, didžia dalimi tai su
rinktos aukos. Išlaidų, kurios apyskaitoje 
yra smulkiai aprašytos, buvo 219.152 zlo
tai. Tokiu būdu Paminklo apsaugos fonde 
1984 metams liko 137.116 zlotų.

1984 metais prie paminklo numatyti at
likti šie darbai: pastatyti informacinę len
tą keturiomis, kalbomis prie plento, su 
rodykle į mišką, kur randasi paminklas; 
pagražinti paminklo sklypą, pasėjant bal
tų dobiliukų ir lysvėse — gėlių; Iškasti 
miške šulinį, Iš kur būtų imamas vanduo 
augmenijos laistymui; įrengti netoli pa
minklo metalinę dėžę daržininkystės įran
kiams laikyti, ir kt.

Ratelis numato 1984 metais šia veiklą: 
Vasario 19 d. — ščecine suruošti Lietuvos 
nepriklausomybės 66 metų .sukakties mi
nėjimą, sujungiant šias iškilmes su Sv. 
Kazimiero 500 metų mirties sukaktimi ir 
dr. Jono Basanavičiaus 57 m. mirties mi
nėjimu.

Liepos 16 d. visuotinas tautiečių ir na
rių sąskrydis ririe Dariaus-Girėno pa
minklo Pščelnike. Apie visus parengimus 
nariai bus informuojami biuletenyje „Pa 
jūrio lietuvis“.

NAUJAS KANAUNINKAS LIETUVIS
Wroclawo arlkiv. Henryk Roman Gul- 

binowicz pagerbė lietuvį kum. Alfonsą Jur 
kevičių. pakeldamas jį į kanauninkas. 
Kun. Jurkevičius su pasišventimu aptar
nauja 4 bažnyčias tose vietose, kur yra 
lietuvių.

JAV
Čikaga

Gruodžio 22 d., sulaukęs 71 metų, po 
sunkios ligos mirė Bronius Paliulis. Liū
desy liko žmona Marija, duktė Birutė, 
žentas James ii anūkai Emily su Matthew.

Velionis 1947-1959 gyvleno Anglijoje, 
Nottingham'e ir aktyviai dalyvavo lietu
viškoje veikloje. 1959 m. Išvykęs į JAV 
apsigyveno Čikagoje, kur taip pat įsijun
gė į lietuvišką veiklą.

—Kaune tarp Žaliakalnio ir Vilijampolės 
per Nerį pastatytas tiltas jau yra atiduo
tas nadojlmui.

— Vilniuje, Antakalnio gatvėje, po ilgų 
metų statybos atidaryta didžiausia ir 
moderniausia Pabaltijyje poliklinika.

VOKIETIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ (VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Kun. F. Skėrys suorganizavo Ir prave

dė dvidešimt devintąją Vasario 16 gim
nazijos eglutę, kuri įvyko gruodžio 16 d.

Pirmąją dalį sudarė vaidinimėliai „Ka
lėdų žvaigždė“ ir „Tai atsitiko kūčių va
kare“, parašyti B. Lipšienės ir insceni
zuoti D. Merkelyytės su pačia autore.

Antroji dalis,kūčios, įvyko gimnazijos 
valgykloje. Jas pradėjo kun. F. Skėrys, 
kviesdamas visus sugiedoti giesmę „Tyli 
naktis, šventa naktis“ ir sukalbėdamas 
maldą. Kalėdų dienos evangeliją perskai
tę L. Burškaitytė, žvakučių uždegimo apei 
gose dalyvavo ar sveikinimo kalbas pa
sakė gimn. dir. A. Šmitas, kur pirm. Tė
vas Bernatonis, ižd. J.K. Valiūnas, Z. Gro 
bergienė, Huetenfeld'o evan. par. kleb. 
Ansorg ir vietos seniūnas E. Maul. Taip 
pat buvo perskaitytas biuv. gimn. dir. J. 
Kavaliūno raštiškas sveikinimas.

Kūčių apeigos buvo kupinos kalėdinės 
nuotaikos: gimnazijos valgykloje klasių 
auklėtojams ir seniūnams su direktoriu
mi pradėjus plokštelių laužymą ir dalini- 
mąsi, įsijungė kiti ir, vieni kitiems be
linkint švenčių, buvo užmirštos pereitų 
metų nesantaikos ir nesusipratimai. Salė
je užviešpatavo meilė ir draugystė. To
kioje nuotaikoje sėdome prie stalų, ska
niai paruoštų tradicinių kūčių valgių, ku
rių buvo virš dvylikos!

Po kūčių prasidėjo programa, kurioje 
dalyvavo gimnazijos choras, vadovauja
mas A. Paltino, pagiedodamas keletą kalė 
dinių giesmių, o mokiniai deklamavo ka
lėdinius eilėraščius lietuvių, vokiečių ir 
anglų kalbomis, grojo pianinu, akordeonu, 
gimnazijos orkestrui užbaigiant su pyne 
kalėdinių melodijų.

Eglutės pabaigoje kun. F. Skėrys pa
dėkojo visiems prlsidėjusiems prie jos 
surengimo ir aukotojams, kurių vienas, 
B. Magdušauskas iš Schwetzingen'o, eglu 
tės išlaidoms padengti paaukojo DM 
1,100.

Po kun. Skėrio žodžio Kalėdų senelis 
visus apdovanojo dovanėlėmis ir eiliuota 
kalba tai subarė, tai gyrė mokinius už jų 
nuopelnus ir elgesį pereitais metais.

Sekančią dieną prasidėjo atostogos ir 
mokiniai išsivažinėjo pas savo tėvus, o 
kai kurie atvykusieji, iš užjūrių, pasinau
dojo ta proga pakeliauti po Europą.

ši Kalėdų eglutė buvo paskutinioji su
organizuota ir pravesta kun. F. Skėrio. 
Po dvidešimt devynių metų darbo, kun.

F. Skėrys išeina į užtarnautą poilsį. Tik 
tie, kurie nors vieną kartą ką nors pa
našaus darė, gali suprasti kiek darbo, rū
pesčio ir pastangų reikia įdėti vienam to
kiam parengimui — kun. F. Skėrys pa
darė tai 29 kartus! O kur dar visas kitas 
jo darbas gimnazijoje.

Kun. F. Skėriui išeinant į ramesnį gy
venimą, linkime viso gero, Viešpaties 
globos, palaimos ir sveikatos tolimesnia
me jo gyvenime. P. Veršelis

VASARIO 16 [GIMNAZIJOJE
Birželio 5 d. Vakarų Europos lietuvių 

vyskupas dr. Antanas Deksnys suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą penkiems mo
kiniams. Ant gimnazijos laiptų šv. Mišias 
aukojo vyskupas A. Deksnys, prelatas Ja 
tūlis ir Vokietijos katalikų sielovados di
rektorius tėv. dr. K. Gulbinas. Pirmiausia 
vyskupas pakrikštijo Gabiją Diavaraitę iš 
Mali. Vėliau Gabijai buvo suteikti pirmos 
Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentai. 
Sutvirtinimo sakrfimentą dar gavo ir ke
turi mokiniai: Inga Bitautaitė, Tanja Hu- 
berytė, Astrlda Kairytė ir Virginijus Jo
cys. Pamaldų metu grojo gimnazijos or
kestrėlis Mokinius Sutvirtinimo sakra
mentui paruošė gimnazijos kapelionas 
kun. J. Dėdinas.

Gabija Diavaraitė yra lietuvaitės ir 
Mali, Afrikos gyventojo, studijavusio So
vietų Sąjungoje, duktė. Gabijai mokantis 
Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje, jos 
tėvai gyvena Mali. Gabija kalba lietuviš
kai ir dalyvauja gimnazijos tautinių šokių 
grupėje.

DISIDENTAI MASKVOJE
Maskvos disidentų šaltiniai praneša, 

kad Solženicino įkurto fondo, parėmimui 
sovietų politinių kalinių, direktorius Ser
gej Chodorovič nuteistas trims metams 
sunkiųjų darbų kalėjime.

Jis buvo suareštuotas balandžio mėn. 
už „skleidimą priešsovietinės propagan
dos".

Sovietinė spauda pakartotinai teigė, kad 
fondas yra finansuojamas ne iš pajamų, 
gaunamų už Solženicin'o knygą „Gulago 
archipelagas“, išleistos 1974 m., bet iš 
pinigų, gaunamų iš Amerikos centrinės 
žvalgybos (ČIA).

(Solženicino žmona Natalija spalio mėn. 
Amerikos kongresui pareiškė, kad fondas 
turi virš 700,000 dol., kurie yra naudoja
mi parėmimui politinių kalinių ir jų šei
mų. Ji taip pat pareiškė, kad Chodorovič' 
iul belaukiant teismo, tardymo metu buvo 
įlaužtas galvos kaušas. Jos sakymu, kom
piuterių specialistas Chodorovič, buvo kan 
kintis vien dėl jo pastangų pagelbėti są
žinės kalinių žmonoms ir vaikams.

Tuo pat laiku Natalija Solženicin pareis 
kė, kad suėmus Chodorovič'ių, naujuoju 
fondo direktorium buvo paskirtas 43 me
tų meno kritikas Boris Michailov.

Aleksander Solženicin paneigė sovietų 
teigimus, kad fondo pinigai ateina Iš ČIA.

Fondas ter metus išleidžia apie 75,000 
del., pagelbėdamas 1000 šeimų.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Pirmosios Kalėdų dienos rytą, pagal 

jau nusistovėjusią tradiciją, Luebedk'o 
ir apylinkės abiejų konfesijų lietuviai ir 
jų bičiuliai rinkosi į kun. dek. Vaclovo 
Šarkos Šv. Jėzaus širdies bažnyčioje at
našaujamas mišias, kuriose dalyvavo apie 
30 žmonių.

Po pamaldų, Caritas draugijos užsienie 
čiams Katalikams skirtoje salėje, įvyko 
Kalėdų eglutė, kurioje dalyvavo per 40 
žmonių su vaikais. BALF'o piniginės pa
ramos dėka, ši eglutė buvo turtingesnė 
už anksčiau buvusias. Visiems susirinkus 
į Simonų šeimos gražiai išpuoštą salę su 
eglute ir susėdus prie stalų, šeimininkės 
pradėjo nešti įvairius ir skaniai pagamin
tus šiltus ir šaltus pateikalus, o vyrai rū
pinosi gėrimais, pagal svečių pageidavi
mą.

Kun. dek. V Šarkai sukalbėjus maldą 
ir palaiminus stalą, prasidėjo kalėdaičių 
laužymas ir vienų kitiems linkėjimai lai
mingų švenčių, šviesios ir gražios ateities 
ir sveikatos. Bebaigiant vaišes, kurios bu
vo suneštinės ir smagiai besišnekučiuo
jant, į langą pradėjo belstis kažkoks barz 
dotas žmogus. Įleidus, visų nustebimui pa 
sirodė, kad tai iš Lietuvos atvykęs Kalė
dų senelis, ieškantis vaikučių, kuriems 
turįs pilną maišą dovanų.

Vaikučiai, pasirodo, buvo neapsileidę 
i,r seneliui parodė, ką išmoko: vieni dek
lamavo, kiti dainavo, Iveta Tesnau pa
grojo fleita, o visi kartu pašoko keletą 
ratelių. Senelis vaikučių pasirodymu buvo 
patenkintas ir atidaręs savo maišą pada
lino jiems dovanėles.

Dovanėles supirko ir paruošė VLB Lue 
beck'o apylinkės viceipirm. Vanda Simon 
ir ižd. Elena Tesnau, kuri taip pat yra 
Luebeck'o liet. kat. parapijos komiteto 
narė. Pagal BALF'o pageidavimą eglutėje 
buvę seneliai apdovanoti pinigais ir ap
ranga, o kun. dek. V. šarka pašto ženkliu
kais.

Kalėdų senelis (Siegfrid Gronau) su 
tikra vešlia barzda, buvo apdovanotas ir 
sukėlus jam ovacijas, išleistas „atgal“ į 
Lietuvą, prašant, kad nepamirštų Lue
beck'o vaikučių Ir sekančiais metais.

Dar prieš jo išvykimą kun. dėk. V. 
Šarka savo kalboje pasidžiaugė Luebeck'o 
lietuvių solidarumu ruošiant bažnytines 
ir tautines šventes ir iškėlė Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos Fondo (BALF) 
nuopelnus, šelpiant į vargą visame pasau
lyje pakliuvusius lietuvius ir perdavė 
BALF'o pirmininkės Marijos Rudienės 
sveikinimus ir linkėjimus švenčių proga.

Vaišėms toliau besitęsiant, Vanda Si
mon 'įteikė nario knygeles trims naujai 
įstojusiems Vokietijos lietuvių bendruo
menės variams. Viso per 1983 metus Lue
beck'o apylinkė padidėjo 13 narių.

Eglutėje dalyvavo svečių ir iš tolimes
nių vietų. Elektronine muzika rūpinosi 
Horst Simon. Kun. V. šarka ragino regis
truotis kelionei į Roma, kur kovo 4 d. bus 
iškilmingai švenčiami jubiliejiniai šv. Ka 
zimiero metai.

Oras Kalėdų metų buvo visai nežiemiš- 
kas, lyynojo lietutis ir buvo 10 laipsnių 
šilumos.

J. Pyragas

VLADIMIR BUKOVSKI
1977 metais iš Sovietų Sąjungos išvy

kęs disidentas Vladimir Bukovskij lai
mėjo bylą prieš D. Britanijos dienraštį 
„The Guardian“ ir straipsnio autorių Dr. 
Nicholas Humphrey ir gavo nepaskelbtą 
sumą pinigų. 1982 m. kovo 29 d. „The 
Guardian“ tilpo Dr. Humphrey pasirašy
tas straipsnis, kuriame Bukovskij buvo 
kaltinamas iškreipimu tiesos rašant apie 
gyvenimą Sovietų Sąjungoje ir sovietų 
užsienio politikos tikslus. Bukovskij, pri
pažindamas spaudos laisvę vakarų pasau
lyje, negalėjo tylomis praleisti straipsnio, 
kuriame jis buvo apkaltintas melavimu. 
Teismas su tuo sutiko 1r „The Guardian“, 
ir straipsnio autorius buvo rasti kaltais.

Bukovskij sėdint kalėjime Sovietų Są
jungoje, „The Guardian“ savo puslapiuo
se reikalavo jo išleidimo.

„IŠGYDĖ“ RADIJO PRANEŠĖJĄ
Maskvos radijo atstovas pranešė spau

dai, kad Vladimir Dančev, kuris per Mas
kvos radijo anglų kalbos laidą kalbėjo 
apie „Sovietinius įsiveržėlius ir banditus 
Aflganistane“ buvo „išgydytas“ psichia
trinėje ligoninėje ir grįžo dirbti į Mask
vos radijo anglų kalbos skyrių. At jam 
bus leista kalbėti tiesioginiai į mikrofo
ną paaiškinta nebuvo.

VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ 
SIELOVADA 

PASKYRIMAI
Kun. dr. Alfonsas Savickas, dirbęs Va

karų Europos sielovadoje vyskupo sekre
toriaus pareigose, grižo !į Australiją ir įsi
jungė į vietinės lietuvių sielovados darbą. 
Esame jam dėkingi už trijų metų jo nuo
širdų bendradaiibiavimą mūsų sielovado
je. Antanas Deksnys

ARGENTINOS LIETUVIŲ (BALSAS
Nenusisekus užmojui sukurti šeimą su 

atsikviesta iš Lietuvis giminaite, Adol
fas Malkevičius, jai išvykus, nutraukė sa
vo gyvybės siūlą nusiskandindamas. Liko 
du sūnūs, kuriems šis Įvykis sudarė daug 
nemalonumų. (Pabraukta mūsų — red.).
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