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GIMNAZIJOS SVARBA
Europos lietuvių organizacijų ir bažny

tinės veiklos pasireiškimai pamažu vis 
silpnėja. Gyvenimo sąlygų ir gyvenamo
jo krašto kultūros įtakos mūsų broliai ir 
seserys yra visokeriopai paveikti. Tuo 
klausimu sociologai, psichologai, visuo
menės veikėjai ir kultūrininkai galėtų iš
tisus tomus prirašyti.

Tačiau senatvė yra didžiausias mūsų 
veiklos priešas. Ji užmigdė arba sunaiki
no ne vieną išeivių organizaciją, parapiją 
ar klubą. Tuo labiau, kad su ja kartu at
eina savotiškas abuojumas, paskendimas 
kasdieniškuose mažyčiuose reikaluose, per 
dėtas susirūpinimas sveikata ir asmeniš
komis smulkmenomis. Tik vienas kitas 
veikėjas, sulaukęs vyresnio amžiaus, ne
pasitraukia iš darbo lauko, neužsikrečia 
„pensininko liga“. Tokius vyrus ar mo
teris Europoje beveik ant vienos rankos 
pirštų suskaitysi.

Nežiūrint tų iš geografinių ir gyvenimo 
sąlygų išplaukiančių kliūčių, palaikome 
tarpusavio ryšį, kuris yra tvirtesnis už 
plieną, būtent: esame lietuvių tautos vai
dai sūnus ir dukros. Bendra kalba, bendra 
kilmė bendra tūkstantmetinė istorija su 
savo turtinga kultūra bei tradicijomis 
mus apjungia ir suriša. Kaip tos kultūros 
istorinio proceso tęsinys, mes visi pri
valome atlikti savo svarbiausią pareigą: 
išlaikyti tautos gyvybę ir užtikrinti jos 
ateitį. Žinoma, užduoties vykdymas eina 
įvairiais keliais.

Savaime reiškiasi mintis, kuri skver
biasi į mūsų lietuvišką sielą: atidėkime į 
šalį tai, dėl ko nesutinkame ir negalime 
susitarti, o imkime tai, kas kiekvienam 
lietuviui aiškiai vertinga. Padėkime nuo
šaliau tai, kas vienus ar kitus piktina ir 
skaldo, o žiūrėkime į tai, kas visus turi 
jungti. Ne tik tūkstančių metų istorija, 
bet ir dabartiniai laikai skelbia tą patį, 
būtent:„Vienybėje — galybė, o susiskaldy
me — silpnybė.“

Jeigu paimsime Vokietijos lietuvių 
veiklą, tai pagrindiniai jos varikliai iki 
šiol buvo ir pasiliko vadinamieji pusam
žiai, daugiausia jau gyvenimo horizontą 
persiritę žmonės. Dar dešimtmetis, gal 
kitas,, ir jie persikels į senųjų kategoriją. 
O kas atsistos į jų pėdas, kas perims jų 
lietuvišką darbą?

Natūrali senatvės priešingybė yra jau
nystė. Normaliame tautų ir valstybių 
gyvenime jaunimas savaime perima 
vyresniosios kartos darbą ir, prisitaikęs 
laiko dvasiai, tęsia j!į toliau.

[Lietuvių bendruomenė Vokietijoje, po 
Antrojo pasaulinio karo, žinodama, kad 
daugelis likusių čia lietuvių yra nesveiki, 
neturtingi, yra įsteigusi ir vokiečių val
džios ir kituose kraštuose gyvenančių lie
tuvių parama Ir aukomis išlaiko vienin
telę visame laisvajame pasaulyje lietu
višką Vasario 16 gimnaziją.

NUBAUSTAS 'BE TEISMO

Franfurte, Vakarų Vokietijoje, veikian
ti žmogaus teisių gynybos sąjunga prane
šė, kad pirmą kartą po Stalino mirties 
1953 metais, vienam Sovietų Sąjungos 
piliečiui be jokio teisimo buvo paskirta 
bausmė — 8 metus kalėti priverčiamųjų 
darbų lageryje. Nuteistasis yra 4'3 m. 
amžiaus rusų baptistų religinės bendruo
menės narys E. Pouchkovas. Pirmą kar
tą už religinę veiklą jis buvo nuteistas 
kalėti trejus metus (1980 metais). Atlikęs 
bausmę, praėjusių metų gegužės mėnesį 
buvo vėl suimtas ir antrą kartą nuteistas 
4 metus kalėti priverčiamųjų darbų la
geryje. Prieš šį sprendimą Pouchovas 
įteikė apeliaciją, bet teismas, visai ne
peržiūrėjęs bylos ir nuteistajam nieko ne
žinant, padvigubino jam bausmę, paskir
damas 5 metus kalėti ir 3 metus tremt- 
ties. Tokia teisminė procedūra, pažymi 
vokiečių organizacija, nebuvo naudojama 
Sovietų Sąjungoje nuo Stalino laikų, kai 
milicija savo nuožiūra suimdavo nepa
geidaujamus asmenis ir juos įkalindavo 
be teismo sprendimo.

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.
Visi kviečiami atsilankyti.
Vasario 19 d., sekmadienį, 11 vai., Lie

tuvių bažnyčioje bus pamaldos už Lietu
vą.

Dabar gimnaziją išlaiko kuratorija, 
kuri įsteigta prieš 15 metų. Kuratorija 
yra registruota Weinheimo apygardos 
teisme.

Vaikučiai yra mūsų brangiausias tur
tas ir viską atiduotume, kad tik jie gra
žiai užaugtų ir būtų laimingi. Gyvenant 
svetimuose kraštuose, 'be savo tėvynės, 
didžiausias turtas, kokį tik savo vaikams 
galime duoti, yra mokslas. Išsimokslinęs 
žmogus daug lengviau gyvenime prasi
muš. Jam nereikės patys juodžiausi ir 
sunkiausi darbai dirbti. Su mokslu jau- 
nuolė-jaunuolis visuomet gaus lengvesnį 
ir geriau apmokamą darbą ar užsiėmimą. 
Jau daug studentų, baigusių šią lietuvišką 
gimnaziją, studijuoja Vokietijos ir kitų 
kraštų universitetuose. Kiti juos jau yra 
baigę ir įsigiję akademinius laipsnius, 
kaip: profesoriai, gydytojai, architektai, 
inžinieriai ir 1.1. Baigę vidurinę abitūra, 
išėję iš gimnazijos mokosi kitose profesi
nio pasiruošimo mokyklose.

Vokietijoje yra pakankamai sveiko, iš- 
prususlo, žvalaus jaunimo, kuris lengvai 
perims vyresniųjų pradėtąjį darbą. Mums 
„seniams“ reikia tiktai surasti būdus ir 
priemones, kaip tą atžalyną dar stipriau 
prigydyti, kol senasis kamienas dar tebė
ra sveikas ir sultingas, žinoma, čia kalba 
eina tiktai apie tokį atžalyną, kuris yra 
susipratęs ir žino, kuriame pasaulio kam
pe yra mūsų brangi tėvynė Lietuva, ku
ris nesibaido lietuvio vardo Ir gerbia tė
vų kalbą bei papročius.

Vis tikime tėvynės Lietuvos laisve, tad 
tas tikėjimas ir tėvynės meilė uždeda 
mums visiems pareigą savo vaikus iš
mokinti tėvų kalbos ir 'įdiegti jiems tėvy
nės meilę. Tai sėkmingai gali įgyvendin
ti tik lietuviška mokykla — Vasario 16 
gimnazija. Lietuvių Vasario 16 gimnazija 
pilnai savo užduotį atlieka ir pasiliks 
lietuvių kultūros židiniu Vakarų Vokie
tijoje, tol, kol viso laisvojo pasaulio lie
tuviai ją išlaikys materialiai, morali
niai ir savo vaikų prieaugliu. Be prie
auglio iš viso laisvojo pasaulio, mes tą kul 
tūros židinį turėsime uždaryti, nes Vaka
rų Vokietijos lietuviai vieni neturi tiek 
vaikų, kad galėtų gimnaziją išlaikyti. Ma
žiausiai mums kasmet reikia 70 Ilgi 100 
mokinių.

Gimnazijoje per ištisus metus bu
vo 64 mokiniai: 27 evangelikai, 37 katali
kai. 49 mokiniai iš Vakarų Vokietijos ir 
15 iš užsienio. Iš užjūrio buvo atvykę: 2 
iš Kanados, 8 iš JAV, 2 iš Urugvajaus, 1 
iš Australijos. 1 iš Venezuelos ir 1 iš 
Mali, (Afrikos). Mūsų gimnazijos moki
niai laiko abitūros egzaminus valstybinėje 
gimnazijoje Weinheime ir atestatus gau
na iš Karlsruhės Švietimo Ministerijos. 
Su šitų atestatu mūsų mokiniai gali stu
dijuoti visuose universitetuose laisvajame 
pasaulyje.

Kun. Fr. (Skėrys

NAUJA KRONIK/k
Po ilgesnės pertraukos iš Lietuvos Va

karus pasiekė du nauji laisvosios spaudos 
leidiniai. Tai „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos“ 60-tas numeris ir „Lietu
vos ateities“ 7-tas numeris. Tuo tarpu, 
pasinaudodami agentūrų pranešimais, mū 
sų skaitytojus galime supažindinti tiktai 
su pirmojo leidinio turiniu. „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos“ 60-tas nume
ris yra skirtas iš Gulago grįžusiom tikė
jimo ir laisvės kaliniam Anastazui Janu
liui ir Vytautui Vaičiūnui. Turinys yra 
padalintas į dešimtį skyrių. Štai jų an
traštės:

Tikinčiųjų teisėm ginti katalikų komi
tetas mini 5-kerių metų įsikūrimo sukak
tį. —■ Lietuvos katalikai sveikina popiežių 
Joną Paulių II 25-kerių metų vyskupystės 
ir 5-kerių metų išrinkimo popiežiumi pro
ga. — Vis didėja Bažnyčios persekiojimas, 
vis labiau auga nerimas tautoje. — Pro
testai nesiliauja. — Persekiojama Lietu
vos Bažnyčia meldžiasi. — Dėkojame už 
auką. — Tiesos negalima nuteisti. — Krą 
tos ir tardymai. — Mūsų kaliniai. — Ži
nios iš vyskupijų.

Antrasis iš Lietuvos gautas leidinys 
„Lietuvos ateitis“, kaip žinoma, yra jau
nimui skirtas laikraštis, šis 7-tas laikraš
čio numeris yra dedikuotas Lietuvos ku
nigams kaliniams.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ 60-tas numeris yra pažymėtas 1983 
metų lapkričio 1 dienos data. Jis apima 
28-nis tankiai prirašytus didelio formato 
puslapius. (LRTV)

POPIEŽIAUS 1984 M. VIZITAI
Jau numatyti Popiežiaus 1984 m. vizi

tai. Jis lankys Zimbabwe, Angolą, Mada
gaskarą, Mozambiką, P. Korėją, Tailandą, 
Šveicariją, Kanadą, Venesuelą, Kolumbi
ją, Peru, Ekvadorą, gal Ir Vietnamą.

Visuotinis dialogas
KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ

Visame krikščioniškajame pasaulyje, 
sausio 18 dieną, prasidėjo metinė maldos 
oktava už krikščionių vienybę, šiemet 
maldos oktavos tema yra „Jėzaus Kris
taus kryžius mus šaukia į vienybę“, čia 
proga galime prisiminti, kad ekumeninis 
dialogas tarp įvairių krikščionių bendruo
menių yra gyvai tęsiamas ir gilinamas. 
Vienu i'š svarbiausių šio dialogo įvykių 
praėjusiais metais reikia laikyti Pasaulio 
Bažnyčių Tarybos generalinę asamblėją, 
kuri ’įvyko Vancouveryje, Kanadoje. Nuo 
lat stiprėjantį vienybės troškimą asamblė 
jos dalyviai išreiškė bendra malda. Stu
dijų programoje dėmesys daugiausia krei 
piamas krikšto sakramentui, Eucharisti
jai ir kunigiškai tarnybai. 1983 metais bu
vo susirinkusi Katalikų Bažnyčios ir 
Anglikonų Bendruomenės naujoji tarp
tautinė dialogo komisija. Taip pat tęsia
mas teologinis dialogas Katalikų Bažny
čios ir Stačiatikių Bažnyčios tarptautinė
je komisijoje, kurios posėdis įvyko Kipro 
saloje. Trečiasis šios komisijos posėdis 
įvyks šių metų birželio mėnesį. Sausio 
mėnesį buvo susirinkusi reformatų Baž
nyčios pasaulinės sąjungos tarptautinė 
dialogo komisija. Vasario mėnesį susi
rinks Pasaulinės liuteronų federacijos 
tarptautinė dialogo komisija. Katalikų 
Bažnyčios krikščionių vienybės sekreto
riatas šiemet sudarys specialią komisiją, 
kuri pradės dialogą tarptautinėje plotmė
je su pasauline baptistų sąjunga... Visi 
šie tęsiami ir naujai pradedami darbai

G. Mendelio 100 m. mirties sukaktis
Tarp mokslų, kurie šiame šimtmetyje 

yra padarę didžiausią pažangą, yra gene
tikos mokslas. Genetika yra biologijos 
šaka, tirianti organizmuose veikiančius 
paveldimumo ir kintamumo dėsnius, šio 
mokslo pažangą liudija daugiau kaip 50 
Nobelio premijų, kurios buvo paskirtos 
genetikos mokslininkams. Visi žino, kad 
šio nuostabaus mokslo tėvas yra Gregori- 
jus Johannas Mendelis. Sausio 6 dieną 
mokslo pasaulyje buvo paminėtos jo mir
ties Šimtosios metinės. Mendelis buvo 
genialus mokslininkas, bet pirmiausia jis 
buvo vienuolis ir kunigas, Augustinų vie
nuolijos narys. Dėl to, ta sukaktis atitin
kamai minima ir Bažnyčioje, ypač Au
gustinų vienuolijoje.

Gregorijus Mendelis buvo vokietis, 
gimęs Moravijoje, netoli Bmo miesto, da
bartinėje Čekoslovakijoje. Buvo žemdir
bių sūnus. Gamtos mokslus ir matematiką 
studijavo Vienos universitete. Būdamas 
20-ties metų jaunuolis, įstojo į vienuolyną, 
kuriame 1847 metais priėmė kunigystės 
šventimus.

Mendelis buvo didelis gamtos mylėtojas 
ir drauge gilaus tikėjimo vienuolis kuni
gas. Augustinų vienuolija, minėdama jo 
mirties sukaktį primena kai kuriuos už
silikusius jo religinius raštus, kuriuose 
atsispindi gilus krikščioniškas tikėjimas 
ir vienuoliška bei kunigiška dvasia. Kaip 
pavyzdingas vienuolis, Gregorijus Men
delis per šešiolika metų iki pat mirties 
buvo išrenkamas vienuolyno abatu. Jis 
neturėjo jokio sunkumo darnioje harmo
nijoje suderinti religinį tikėjimą ir moks
lą.

Brno Augustinų vienuolyno daržas bu
vo tikroji genetikos mokslo gimtinė. Kun. 
Gregorijus Mendelis 1856 metais čia pra
dėjo žirnių ir kitų augalų kryžiavimo 
bandymus. Savo bandymų rezultatus 1865 
metais jis išdėstė Bmo gamtos tyrinėtojų 
draugijoje, o sekančiais metais jie buvo 
išspausdinti tos draugijos žurnale. Deja, 
to meto mokslininkai nepajėgė suprasti 
Mendelio atradimų svarbumo. Tik apie 
1900 metus, jau po Mendelio mirties kiti 
trys tyrinėtojai patvirtino jo tyrimų duo
menis. Nuo tada mokslinė Mendelio teori
ja buvo pavadinta mendelizmu, o jos pa
grindai — Mendelio dėsniais, šiandien 
genetikos mokslas yra praturtėjęs dau
gybe naujų atradimų, bet Mendelio atras
tieji dėsniai lieka genetikos pagrindu.

Vienos žymiausių genetikos autoritetų 
Italijoje, Gregorijaus Mendelio Instituto 
Romoje direktorius prof. Luigi Gedda sa
ko:

— Mendelio asmenybė yra iškili didžių
jų mokslininkų tarpe. Mendelį, be abejo
nės, galėtume statyti šalia Galilėjaus, ša
lia Einšteino ir Marconi. Brno vidurinė
se mokyklose ir Vienos universitete jis, 
deja, turėjo daug karčių nusivylimų: ne
išlaikė egzaminų, universitetas nepastebė
jo to genijaus, kurį vėliau atskleidė is
torija.

Pagrindinis Mendelio atradimas buvo 
tas, kad jis atskleidė paveldėjimo dės
nius. Paveldėjimas, pagal Mendelį, yra 
turtas, kurį gauname tam tikromis dali
mis. Kitais žodžiai tariant, mes paveldi
me ne tiktai tėvo ir motinos bendras sa

neatneš laukiamų rezultatų, jeigu jų ne
rems visa Bažnyčia savo malda.

Praėjusią savaitę bendrojoje audienci
joje popiežius Jonas Paulius II iškilmingai 
pradėjo kasmetinę maldos savaitę už 
krikščionių vienybę. Jau vien tas • faiktas, 
kad šiandien visi krikščionys meldžiasi už 
vienybę, yra didelė Dievo dovana ir vie
nybės aušra, — pažymėjo šv. Tėvas, 
kreipdamasis 'į maldininkų minią, žino
dami, kokia didelė yra maldos jėga, gali
me būti tikri, kad Dievas šią bendrą visų 
krikščionių maldą išklausys, nors šian
dien negalime numatyti, kada tai įvyks 
ir kokiu būdu. „Jėzaus Kristaus kryžius 
mus šaukia į vienybę“ — tokia yra šių 
metų maldos savaitės už krikščionių vie
nybę tema. Ji mums primena, — pabrėžė 
popiežius, — kad Jėzaus Kristaus kry
žius yra vienintelis mūsų atpirkimo, mū
sų išganymo šaltinis. Ne iš ko kito, o i'š 
kryžiaus kiekvienas krikščionis per krilkš 
tą gauna naują gyvenimą Jėzuje Kristuje. 
Krikščionijos susiskaldymas kiekvieną 
krikščionį verčia susimąstyti ir ieškoti 
kelio atgal i vienybę.

Atskirai Šv. Tėvas kreipėsi į jaunimą, 
į ligonius ir į jaunavedžių grupę, visus 
ragindamas būti vienybės ir krikščioniško 
broliškumo apaštalais. Praėjusios savaitės 
audiencijoje tarp kitų grupių dalyvavo 
žymaus italų cirko „Clrcorama Orfei“ 
artistai, kurie Šv. Tėvo ir maldininkų 
minios akivaizdoje atliko keletą cirko nu
merių.

vybes, bet ir tų savybių vienetus, kuriuos 
sudaro tėvo ir motinos savybių junginys, 
tarp savęs susiderinęs atsitiktiniu, iš 
anksto nenustatytu būdu. Ir tai yra ne
paprastai svarbu. To atsitiktinio derini- 
mosi dėka, kiekvienas individas visada 
lieka pačiu savimi. Kiekvienas individas 
yra vienkartinis, nepakartojamas, kiek
vienas individas yra asmuo skirtingas 
nuo kitų asmenų, šeima — tėvai ir vaikai 
— yra vienetas, bet toks vienetas, kuria
me yra įvairumas. Tai reiškia, kad, nors 
tos pačios šeimos vaikai yra panašūs į 
vienas kitą, nors savo paveldimas savy
bes jie yra gavę iš to paties vyro ir tos 
pačios moters, jų tarpe yra įvairumas, 
šeima nėra kažkokia standartizuotų vlen- 
netų gamykla.

Paveldėjimo dėsniai galioja visom gy
vių rūšim, pradedant mikrobais, baigiant 
žmogumi. Iš to išplaukia labai svarbi Iš
vada: tasai Dievo Kūrėjo pirštas, kurtį 
Michelangelo yyra pavaizdavęs Siksto ko
plyčioj Vatikane, palikęs atspaudą visose 
kūrinių rūšyse. Jų visų egzistencijos pa
grindą sudaro Mendelio atrastieji dėsniai.

V.K.

SUGRĮŽO IŠ -SIBIRO
Pr. m. rugsėjo 24 d. iš Baikalo lagerio 

atsėdėjęs bausmę, į laisvę buvo paleistas 
inž. Vytautas Vaičiūnas. Prie lagerio gar
bingą kalinį pasitiko jo brolis ir jauni
mas, atvažiavę iš Lietuvos. Tėvynėje su
grįžusį šiltai pasveikino jaunimas ir bi
čiuliai.

Inž. V. Vaičiūnas grįžo pavargęs, bet 
stipria dvasia. Lageris buvo bendro reži
mo, dėl nešvaros ir gausybės parazitų nuo 
latos kildavo epidemijos dezinterijos, ku
rių metu inžinerius vos išliko (gyvas.

šiuo metu V. Vaičiūnas gyvena Kaune.
(LKB Kronika Nr. 60)

LIETUVOS TIKINČIŲJŲ 
SVEIKINIMAS POPIEŽIUI JONUI- 
PAULIUI II M-JŲ VYSKUPYSTĖS 

METŲ PROGA
Kartu su mūsų Ganytojais ir visais 

kunigais mes, Lietuvos tikintieji, kuo 
nuoširdžiausiai sveikiname Jus, Šv. Tė
ve, jau ketvirtį amžiaus garbingai, drą
siai, ištikimai ir vaisingai besidarbuojan
tį šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus 
vardu suteikta Vyskupo galia.

(Šiandien mes nė vienas iš Nemuno ša
lies negalime suklupti prie Jūsų garbin
gojo Sosto papėdės, todėl savo širdyje 
klaupiamės prie Jūsų Sosto, reikšdami 
giliausią pagarbą ir padėką už Jūsų 
rūpestį ir dėmesį, rodomą mažai mūsų 
tautai.

Dėkodami ir prašydami Jums tolimes
nės palaimos, siunčiame dangiškajam 
Tėvui Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus nekru
vinąją Auką, prie jos jungdami Sibiro 
kankinių ir dabartinių mūsų tautiečių 
kančias už Bažnyčią ir Tėvynę, už religi
jos ir sąžinės laisves. Tebūna tai kaip pa
dėkos, pagarbos ir ištikimybės Šventa
jam Sostui ženklas. Lietuvos tikintieji 

(LKB Kronika Nr. 60)

LIETUVOJE
Valymas ir rusinimas (LKP ,Centro komi
tete

J. Andropovo vykdomas Sov. Sąjungos 
komunistų partijos vadovybės valymas 
palietė ir Lietuvos Komunistų partijos 
Centro komitetą. Pagal oficialų praneši
mą, 1984 m. sausio 2 dieną 'įvykęs LKP 
Centro komiteto plenumas, apsvarstęs or
ganizacinius klausimus, atleido iš pareigų 
šiuos aukštus pareigūnus:

LKP Centro komiteto biuro narį K. Kai 
rį,

LKP Centro komiteto administracinių 
organų skyriaus vedėją A. Builį,

LKP Centro komiteto kultūros skyriaus 
vedėją S. J. Šimkų,

LKP Centro komiteto užsienio ryšių 
skyriaus vedėją F. Strumilą.

Atleistųjų vieton paskirti kiti, daugu
moje rusai: M. Sadovskis, A. Kiriuščenka 
ir pan.

KGB pirmininkas renkamas deputatu
TSRS Aukščiausios tarybos rinkimuose, 

kuriems šiuo metu Lietuvoje renkami kan 
didatai, Tauragės apylinkė pasiūlė išrink
ti deputatu LTSR valstybės saugumo ko
miteto (KGB) pirmininką Juozą Petkevi
čių.

Pirkinių pakavimo stalas
Prieš Naujuosius metus Vilniaus uni

versalinėje parduotuvėje pirkėjus pasitik
davo melodingas balsas, sklindantis iš 
vidaus transliacijos garsiakalbių:

— Gerbiami pirkėjai, gražiai įpakuota 
naujametinė dovana — daug patraukles
nė. Mūsų parduotuvėje veikia pirkinių 
pakavimo stalas. Prašome naudotis jo pa
slaugomis...

Rokiškėnų sūriai
Rokiškėnai gamina gardžius sūrius. Jų 

sūriai turi didelę paklausą ir respubliko
je, ir užsienyje. Maskvos parodoje sūrių 
meistras J. Kartenis buvo apdovanotas 
automobiliu „Moskvlčiu“.

Garbės vaidas (Balčikoniui.
Valstybinio dailės instituto dailiosios teks 
tilės katedros vedėjui, nusipelniusiam 
meno veikėjui Juozui Balčikoniui suteik
tas liaudies dailininko garbės vardas. 
Pakilo algos

„Tiesos“ duomenimis, respublikoje dar
bininkų ir tarnautojų vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis sudarys 181 rublį, o ko
lūkiečių darbo apmokėjimas — 163 ru
blius. Palyginus su praėjusiais metais, al
gos pakilo 1,7 ir 5,3 proc.

Rotacinė ofseto 'mašina
Rytų Vokietijoje nupirkta rotacinė 

ofseto mašina. Ja jau pradėtas spausdinti 
„Valstiečių laikraštis“, šių metų pabaigo
je numatoma ofsetu spausdinti taip pat 
Vilniaus miesto ir rajono laikraščius.

Eismo nelaimės
1983 gruodžio mėn. Lietuvoje įvyko 552 

eismo nelaimės: 62 žmonės žuvo ir 345 su 
žeisti.
Ristūnų lenktynės

Ristūnų žirgų lenktynės vyksta Utenos 
Rašės hipodrome. Vasario 4 d. įvyks tra
dicinės žiemos lenktynės Dusetose.

Apdovanotos [daugiavaikės motinos
Lietuvos respublikoje apdovanotos or

dinais ir medaliais 192 daugiavaikės mo
tinos.
K. Donelaičio paroda

Valstybinėje respublikinėje biblioteko
je vyksta paroda, skirta paminėti K. Do
nelaičio 270-tas gimimo metines.

Šachmatų finalas ,— Vilniuje, . i
Tarptautinė šachmatų federacija (FI 

DE) patvirtino tarybinės šachmatų fede
racijos pasiūlymą finalinį pretendentų 
mačą dėl pasaulio šachmatų čempiono 
karūnos surengti Vilniuje. Varžybos pra
sidės kovo 9 d. Finalistai: V. Smyslovas 
ir G. Kasparovas. Teisėjaus tarptautinis 
arbitras, Lietuvos šachmatų veteranas 
Vladas Mikėnas.
Maži primilžiai

Praėjusiais metais žemaitės kolūkyje 
iš kiekvienos karvės primelžta tik po 2349 
kilogramus pieno — 8 kg mažiau negu 
1982 m. Tai mažiausias primilžis Ukmer
gės rajone.
Rinkimai — kovo 4 d.

TSRS Aukščiausiosios tarybos rinkimai 
įvyks kovo 4 d. Tai komedijai jau prasi
dėjo pasiruošimai: veikia 640 rinkėjų klu 
bų ir apie 1600 agi (punktų. Padeda 33 
tūkstančiai agitatorių ir politinformato- 
rių.
Fotokonkursas

„Tiesos“ laikraštis paskelbė 1984 m. fo- 
tokonkursą: „Tėvynė, darbas, žmogus“.
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LIETUVOS
I. ŠVENTĄJĮ SUSITINKANT

Vaikščiodami miestų gatvėmis, kaimų 
keliais, (bendraudami su draugais, pažįs
tamais, kartais ir su nepažįstamais, sutin
kame daugybę žmonių. Ar pagalvojame, 
kad tarp jų galėtų būti šventasis? Kaip 
jį atpažinti? Tai nėra lengva, panašiai 
kaip beveik neįmanoma, sutikus, sakysi
me, Gregorianos universiteto koridoriuje 
vaikščiojančius studentus, numatyti, (kas 
iš jų bus vyskupas, kardinolas, o gal net 
popiežius. Mes matome jaunus ir nebe
jaunus žmones, stebime jų gabumus, cha
rakterio savybes, nuveiktus darbus ir jų 
pačių pareikštus siekimus, bet negalime 
išmatuoti jų dvasios gelmių nei apčiuop
ti juose antgamčio veikimo. O šventasis, 
Vatikano II Susirinkimo Liturginės kons
titucijos žodžiais tariant, yra toks žmo
gus, „kuris, įvairiopų Dievo malonių pa
dedamas, yra pasiekęs tobulumo, laimėjęs 
amžinąjį gyvenimą ir danguje tobulai gar 
bina Dievą bei mus užtaria“ (nr. 104). Ki 
taip sakant, šventasis — tai žmogus, ku
ris gyvendamas žemėje vykdė Dievo va
lią, atsivėrė Dievo malonei ir su ja veikė, 
ugdė savyje krikščioniškąsias dorybes ir 
taip pasiekė jam skirtą amžinąjlį tikslą. 
Toks platus šventojo apibrėžimas, aišku, 
apima visus tuos, kurie amžinybėje džiau
giasi dangiškąja laime. Kiek jų yra, — 
nežinome. Apreiškimo knygoje skaitome, 
kad danguje yra „milžiniška minia, ku
rios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų 
giminių, genčių, tautų ir kalbų“ (7,9); ir 
kitoje vietoje: „vėl išgirdau gausingos 
minios balsą, lyg didelių vandenų šniokšti 
mą ar galingų griaustinių dundėjimą“ 
(19,6). Nėra abejonės, kad jų tarpe yra 
ir daug lietuvių: tūkstančiai ir, reikia 
manyti, milijonai lietuvių, nuo seniausių 
laikų gyvenusių mūsų tautos vaikų.

Kita, siauresne prasme suprantame 
šventąjį tą, kurio garbei laikome šv. mi
šias, švenčiame jo šventę. Tai — tik vie
nas kitas, paimtas iš tos „milžiniškos mi
nios“ ir pastatytas mums, šios žemės ke
leiviams, pavyzdžiu, paskirtas mums že
miškoje kelionėje globėju, pas Dievą už
tarėju. Tai tie, kurie, kaip sakoma, yra 
įrašyti į „šventųjų sąrašą“. Tokių mes, 
lietuviai, deja nedaug teturime. Griežtai 
imant, — lig šiol tik tą vieną šv. Kazi
mierą. Gal buvome per daug kuklūs ir 
ir nesistengėme sau išsiprašyti daugiau 
konkrečių švento gyvenimo pavyzdžių iš 
pačių lietuviu tarpo, daugiau savų globė
jų ir užtarėjų. Lietuvis atviras, nuoširdus 
visiems, neužsispyrė iškelti savuosius, bet 
noriai priėmė jam siūlomus svetimuosius. 
Pagaliau, juk juos siūlė Bažnyčia, visų 
tikinčiųjų motina; jos pripažinti šventieji 
skirti visiems tikintiesiems.

Bet ar jau taip joks kitas į altoriaus 
garbę iškeltas šventasis į Lietuvą neužkly 
do, kaip tik šv. Kazimieras? Atidžiau pa
vartę istorijos lapus, randame, kad po 
Lietuvos žemę vaikščiojo ir daugiau ka
nonizuotų šventųjų bei oficialiai pripažin 
tų palaimintųjų. Vien tik Vilniaus mies
tas matė jų ne vieną įvairiais amžiais, 
įvairios kilmės.

Pavyzdžiui, jau Gedimino laikais, kai 
didžiausia dauguma lietuvių tebebuvo pa
gonys, Vilniuje apsigyveno ir skelbė Kris-

GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
taus evangeliją du iš 'Čekijos atvykę 
pranciškonai, Ulrichas ir Martynas. Per 
didelis jų uolumas ir kartais netaktas, 
atrodo, įžeidė nekrikščionis vilniečius, ir 
šie juos nužudė. Tai ‘įvyko apie 1'340 me
tus. Jiedu yra pagarbiai minimi pranciš
konų kankiniu knygoje tarp rugpjūčio 7 
dienos šventųjų ir palaimintųjų. Vėlesnių 
laikų legendos iš šių dviejų padarė 14 ar 
net 36 pranciškonus kankinius Vilniuje. 
Tačiau, lenkų ir lietuvių istorijos tyrinė
tojų duomenimis, tos legendos neturi is
toriško pagrindo. (Apie juos žr. V. Gidžiū
nas, Legendariškieji pranciškonu kanki
niai Vilniuje, Brooklynas 1954 — Atšipau 
das iš „Aidų“ 1954 m.).

Be to, stačiatikiai iki pat mūsų laikų 
garbina tris lietuvius šventuosius, kurie 
kadaise, dar pagonys, gyvenę Didžiojo 
kunigaikščio Algirdo dvare. Tai du. bro
liai: Kumecas su Krųgleču, ir trečiasis — 
Nežila. Juos ten slapta pakrikštijęs sta
čiatikių kunigas Nestoras ir davęs jiems 
vardus: Antanas, Jonas ir Eustachijus. 
Kunigaikštis Algirdas nepakentęs, kad jie 
laikėsi krikščioniškų papročių, ir liepęs 
juos įmesti į kalėjimą, o vėliau pakarti. 
Tai įvykę 1342 m. Vilniuje. 1347 m. Kije
vo metropolitas Aleksijus juos paskelbęs 
šventaisiais. Jų relikvijos iki pat I Pasau
linio karo buvo Vilniuje, šv. Dvasios baž
nyčioje; 1915 m. jos buvo išvežtos i Mask
vą. Po bolševikų revoliucijos pateko į jų 
rankas. 1920 m. Maskvoje buvo net iš
kelta byla dėl „lietuvių šventųjų“. Po to 
nesugedę kankinių kūnai buvo patalpinti 
Sveikatos komisariato muziejuje kaip „imu 
mijos“. Apie šluos šventuosius rašė be 
kitų rusas jėzuitas Jonas Martinovas 
1863 m. Briuselyje išleistame veikale 
,,Annus ecclesiasticus graeco-slavicus“ 
(psl. 109). Ten pat jis aprašo keliolika 
kitų stačiatikių šventųjų, kuile vienokiu 
ar kitokiu būdu rišosi su senąja Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste.

Naujesniais laikais Vilniuje yra buvę 
ir kurį laiką gyvenę keli katalikų šven
tieji ir palaimintieji.

Galima būtų klausti: Gal palaimintoji 
karalienė Jadvyga, pirmoji pakrikštytojo 
karaliaus Jogailos-Vladislovo žmona, ka
da nors buvo Vilniuje? Mat. 1979 metais 
Romoje buvo oficialiai pripažintas kara
lienės Jadvygos kaip palaimintosios kul
tas ir liepos 17-toji paskirta jos šventės 
diena. Popiežius Jonas Paulius II pirmo
joje savo kelionėje 'į Lenkiją, 1979 m. 
birželio 8 d., Krokuvos katedroje laikė jos 
garbei šv. mišias. Nors vienas iš svarbiau 
šių motyvų, kodėl karalienei Jadvygai 
pripažintas palaimintosios kultas yra jos 
nuopelnai krikštijant Lietuvą, tačiau, is
torikų teigimu, ,mėra pėdsakų, (kad ji 
kada nors būtų buvusi Lietuvoje“ (Liet, 
enc. IX, 248); taigi, nebuvo ir Vilniuje. 
Bet dar XV a. Vilnių savo jaunystėje 
tikriausiai ne kartą lankė — nes neper- 
toli gyveno — lietuvis Mykolas Giedrai
tis iš Giedraičių. Jis, įstojęs į Atgailos 
kanauninkus, nuvyko į Krokuvą, ten 
šventai gyveno Ir mirė. Sekančiais, 1985 
metais, sueis lygiai 500 metų nuo jo mir
ties. Dažnai jis laikomas palaimintuoju 
ir kaip toks įtrauktas ir į lietuviškas 
Šventųjų gyvenimų knygas, nors oficia
liai tokiu nebuvo paskelbtas.

O jei pereisime į XVIII a., jame rasime 
net du vėliau kanonizuotus šventuosius, 
kurie Vilniuje ėjo mokslus, jame ilgesnį 
laiką gyveno. Tai šv. Juozapatas Kunce
vičius, vienuolis bazilionas, tapęs rytų 
apeigų Polocko arkivyskupu, 1623 metais 
mirė kankinio mirtimi. Pijus IX jį 1863 
metais paskelbė šventuoju. Jo kūno re
likvijos dabar yra Romoje, viename šv. 
Petro bazilikos altoriuje. Antrasis, taip 
pat Vilniuje keliolika metų gyvenęs šven
tasis yra Andrius Bobola. Jis, kilęs nuo 
Krokuvos, 'įstojo į Lietuvos jėzuitų provin 
ciją, lankė Vilniaus universitetą, nemažai 
metų gyveno prie Šv. Kazimiero bažny
čios ‘ir 1657 metais Polesės Janove mirė 
kankinio mirtimi, šventuoju paskelbtas 
1938 metais. Jo nesugedęs kūnas, buvęs 
pirma Pinsko, vėliau Polocko jėzuitų baž
nyčiose, po Spalio revoliucijos buvo nu
vežtas į Maskvą ir padėtas į muziejų. Iš 
ten pavyko jį išpirkti ir atvežti į Romą. 
Po kanonizacijos iškilmių buvo pervežtas 
į Varšuvą. Ten jis tebėra jėzuitų studijų 
namų koplyčioje ir laukia dienos, kada 
bus leista jo garbei statyti didingą tautinę 
šventovę.

Yra taip pat vienas, šiandien garbina
mas kaip palaimintasis, kuris gimė ir au
go Vilniuje. Tai pal. Juozapas Kalinaus
kas, rusų kariuomenės inžinierius. Jis 
1863 metais buvo sukilimo vadas Lietuvo
je su būstine Vilniuje. Po numalšinto su
kilimo jį ištrėmė iki gyvos galvos į Sibi
rą, bet po 10 metų paleido, ir jis galėjo 
išvykti į Prancūziją. Ten tapo vienuoliu 
karmelitu ir gavo Rapolo vardą. 1881 m. 
grįžo į Lenkiją, gyveno įvairiose tuomet 
austrų valdomos Galicijos vietovėse ir 
mirė 1907 m. Vadovicuose, pop. Jono Pau
liaus II tėviškėje. Jį dabartinis popiežius 
antrojoje savo kelionėje į Lenkiją, per
nai, birželio 22 d. Krokuvoje iškilmingai 
paskelbė ,p<? laimintuoju.

Tas pats popiežius dvfiem dienomis 
anksčiau, 1983 m. birželio 20 d., Posnanė- 
je paskelbė palaimintąja Uršulę Ledoch- 
ovvską, Merdinčios Jėzaus Širdies uršulie- 
čių įsteigėją ir generalinę viršininkę. Po 
I Pasaulinio karo ji daug kartų lankėsi 
Vilniuje. Jos vadovaujamos seserys uršu- 
lietės 1924 m. Juodašiliuose (Czarny Bor), 
apie 19 km nuo Vilniaus, perėmė Labda
rybės draugijos išlaikomą vaikų prieglau
dą, o sekančiais, 1925 metais pačiame Vii 
niuje, tuomet vadintoje Sikopowlka gatvė
je, atidarė neturtingoms moksleivėms ir 
studentėms bendrabutį. Motina Uršulė, 
tuo metu gyvenusi Pniewose, netoli Poz
nanės, po kelis kartus kasmet atvykdavo 
į Vilnių lankyti ten besidarbuojančių 
savųjų seselių.

Savaime aišku, prie iki šiol paminėtųjų 
reikia piiskaityti ir mums brangųjį Jur
gį Matulaitį, septynerius metus vadova
vusį Vilniaus vyskupijai, po to pakeltą į 
arkivyskupus ir paskirtą šv. Sosto dele
gatu Lietuvai. Jo beatifikacijos byla yra 
jau beveik užbaigta. Trūksta tik atitinka
mai paliudytų, jo užtarimu įvykusių ste
buklų.

Iš tikrųjų, Lietuvos žemė nebuvo sveti
ma ir šventiesiems, kai jie dar gyveno 
šiame pasaulyje. Ne vienas iš šiandien al
torių garbėn iškeltųjų vaikščiojo mūsų 
sostinės gatvėmis, gėrėjosi jos apylinkių 

I žaviais vaizdais, kalbėjosi su sutiktais 

žmonėmis. Tiesa, daug tų šventųjų ir pa
laimintųjų nemokėjo lietuviškai ir patys 
nebuvo lietuviai. Be to, beveik visi čia 
suminėtieji mirė kitur, kituose kraštuose 
jie yra ir palaidoti, šiandien Vilniaus 
mieste tėra likę vien šv. Kazimiero palai
kai. Galėtų būti dar kur nors Vilniuje 
palaidoti ame du kankiniai pranciškonai, 
bet apie jų relikvijas nieko konkrečiai 
nežinoma.

šventųjų galima sutikti visur ir visuo
met. Jie mums atrodys tokie, kaip ir kiti 
žmonės. Gal tik nepastebėsime juose lai
kysenos ar veiksmų, kuiie prieštarautų 
jų tikėjimo ir meilės principams. Ir kaip 
tik ten, mums iš šalies neprieinamose dva 
sios gelmėse, gimsta ir klesti šventumas. 
Tai turi žinoti kiekvienas, kuris nori tei- 
singri suprasti šventąjį. Kas nepripažįsta 
dvasios, malonės, sielos nemirtingumo, 
tam asmuo, kuris vadinamas šventuoju,

Poetas Bajoraitis - Paukštelis
1983 m. gruodžio 9 d. sukako 100 metų 

nuo Mažosios Lietuvos poeto Fridricho 
Bajoraičio — Paukštelio gimimo. Bajorai
tis — Paukštelis buvo vienas pirmųjų, ša
lia Storostos — Vydūno, šio šimtmečio 
pradžios poetų, rašiusių ir žadinusių Ne
muno žemupio lietuvininkus iš tautinio 
miego. Tuo laiku ne tik dauguma Klaipė
dos Krašto, bet dar ir didelė dalis Užne
munės (Tilžės, Ragainės, net Gumbinės, 
Įsručio, Stalupėnų ir kitų lietuviškų pa
vadinimų apskričių) gyventojai kalbėjo 
lietuviškai. Į juos kreipėsi Bajoraitis — 
Paukštelis, ragindamas neužmiršti gimto 
sios kalbos, pasilikti lietuviais, nesuvokie- 
tėti, didžiuotis savo kilme.

Gimė Fridrichas Bajoraitis 1883 m. 
gruodžio 9 d. Medukalnio kaime, Rytprū
siuose. Tėvams persikėlus į Balandžių 
kaimą (tarp Ragainės ir Gumbinės), kur 
jie įsigijo didoką ūkį, jaunasas Fridrichas 
ten lankė pradžios mokyklą. Po to įstojo 
į mokytojų seminariją. Ją baigė 1904 
metais ir buvo paskirtas mokytoju pra
džios (liaudies) mokykloje Paleičiuose 
(Šilutės apskrity).

Jau seminarijoj Bajoraitis — Paukšte
lis domėjosi Lietuvos praeitim, literatūra, 
dalyvaudavo lietuviškuose parengimuose, 
pradėjo rašyti eilėraščius. Mokytojauda
mas suprato, kad to maža ir 'įkūrė „Ma
žosios Lietuvos keliaujantį knygynėlį“. 
Žinoma, pradžioj tasai turėjo mažai kny
gų, bet prieš pat Pirmąjį Pasaulinį karą 
knygynas jau siekė tūkstančio egzemplio
rių. Įsteigė Bajoraitis — Paukštelis ir 
„Flrūsų lietuvių jaunimo susirašinėjimo 
ratelį“. Reikia žinoti, jog Klaipėdos Kraš
to ir Užnemunės mažlietuviai beveik iš
imtinai skaitė „ceitungas“ .lietuvių kalbą, 
o rašyti lietuviškai, kai mokyklose te
buvo mokinama vokiškai, nemokėjo. Jau 
nimą išmokyti taisyklingai lietuviškai 
rašyti, išreikšti mintis gimtąja kalba, kel
ti jų tautinį sąmoningumą — buvo to 
ratelio tikslas. Mokino Fridrichas vaikus, 
aišku, ir lietuviškai, nors tai vokiečių 
valdžios nuo 1886 m., ypač kanclerio Bis
marko laikais, buvo draudžiama. Neilgai 
(tik dvejus metus) mokytojavęs Paleičiuo 
se, Bajoras — Paukštelis perkeliamas į 
Rūkų pradžios mokyklą, netoli Pagėgių. 
Dej'a, ir čia neilgai teko mokytojauti: su
sirgęs TBC, 1907 m. buvo atleistas iš pa

taps daugiau ar mažiau karikatūra to, kas 
jis iš tikrųjų buvo.

Paulius Rabikauskas

NIJOLĖS SADUNAITĖS PRISIMINIMAI
Va’kaius pasiekė Nijolės Sadūnaitės pri 

siminimai: „Kaip patekau į KGB objek
tyvą?“ Prisiminimai artimiausioje ateity
je bus išleisti lietuvių ir anglų kalbomis. 
Lietuviškai juos išleis „Ateities“ leidyk
la, Chicagoje, o angliškai Lietuvių kata
likų religinė šalpa. New Yorke.

„Europos Lietuvis“ jau dabar juos 
spausdina.

„DRAUGUI“ 75 METAI
Šiais metais JAV lietuvių dienraščiui 

„Draugui“ sueina 75 metai. Ta proga bus 
surengtas Verbų sekmadienį, balandžio 
15 d., religinis koncertas.

reigų ir jam buvo paskirta pensija. Gai
la, ja neilgai pasinaudojo, nors Ir gydėsi 
sanatorijoj: tesulaukęs vos 2'3 metų, mi
rė 1909 m. 1 d. Palaidotas Bialandžių kai
mo kapinaitėse, kur jo kapo dabar, tik- 
rausiai, nė žymės neliko.

Bajoraičio — Paukštelio lyriški, kartu 
karingi, patriotiniai eilėraščiai tik 1932 
m. Vydūno buvo išleisti Tilžėje knygele 
„Gyvumo žodžiai“. Prieš tai poetas juos 
spausdindavo Tilžėj leidžiamoj „Naujoje 
Lietuviškoje Ceitungoje“ ir Klaipėdoj 
išeinančioj, tuomet dar gan tautiškos pa
kraipos, „Lietuviškoje Ceitungoje“. Eilė
raščiai poeto, ėjusio mokslus vokiečių kai 
ba, žinoma, neišvengė svetimybių, kai kur 
kalbos netaisyklingumų (tai supranta
ma), bet pasižymi nuoširdumu, susižavė
jimu, didžiavimosi savo tautos praeitimi. 
Paukštelis, niekindamas išverstaskūrius, 
suvokietėjusius mažlietuvius, ragindavo 
juos grįžti prie lietuvių tautos kamieno. 
Bajoraitis — Paukštelis, mano nuomone, 
užima vietą tarpe poetų, žadinusių anuo
met Mažosios Lietuvos tautiečius.

Turėjo Bajoraitis — Pauštelis du už 
save žymiai jaunesnius brolius, Endrių Ir 
Vilių, ir divi seseris, Emiliją ir Lidiją. Abu 
broliai, taip pat mokytojai, prieš Antrąjį 
Pasaulinį karą ingi darbavosi lietuviškos 
veiklos dirvonuose. Jaunesnysis, Vilius, iš
leido (vokiečiams) lietuvių kalbos vado
vėlius, gramatiką. Abu su Endrium buvo 
vieni pirmos Klaipėdos siporto draugijos 
„Šarūnas“ (vėliau K.S.S.) steigėjų. Emili
jos likimas panašus į Fridricho. Jinai tal
kininkavo tvarkant jo „Keliaujantį kny
gynėlį“, padėjo steigiant, organizuojant ir 
vadovaujant „Prūsų lietuvių jaunimo su
sirašinėjimo rateliui. Emilija, kuri Fri
drichą slaugė, matyt, nuo jo užsikrėtusi, 
taip pat mirė džiova, 1915 m. Klaipėdoj, 
kur motina, mirus tėvui, su vaikais atsiikė 
lė gyventi.

Iš didelės Bajoraičių (Bajorų) šeimos 
(Vilius mirė prieš keliolika metų Vakarų 
Vokietijoj, Endrius prieš daugelį metų 
Kaune) liko viena Lidija, lapkričio mėn. 
sulaukusi 93 metų amžiaus, tebegyvena 
Kaune, kur su broliu, sugrįžus iš tremties 
Sibire, apsigyveno.

Pravartu, manding, jog būtų naujai 
išleistas Bajoraičio — Paukštelio eilėraš
čių rinkinys. Klaipėdiškis

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 - 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
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Į dešinę nuo Domininkonų gatvės, Trakų gatvės lin
kui, visa Vokiečių gatvė lig Rotušės (dabar Miesto Teat
ras), taip pat nuo šv. Mikalojaus bažnyčios lig Rūdinin
kų ir Medininkų vartų sritys buvo užstatytos daugiausia 
mediniais miestelėnų namukais, sandėliais, krautuvėmis, 
viešbučiais ir amatininkų dirbtuvėmis. Į vienodą lietu
vių gyventojų tarpą Gediminas įterpė daug įvairių sve
timšalių, kurie noriai jo globojami Vilniuje pasilikdavo, 
čia buvo: vokiečių, armėnų, graikų, lenkų, turkų, Mask
vos, Tvero, Pskovo ir Novgorodo pirklių, italų, žydų ir dar 
daugybė kitokių, šią miesto dalį tirščiausiai buvo apgyve
nę kaip lietuviai, taip ir svetimšaliai, ji buvo gyviausia.

Tarp šv. Kazimiero bažnyčios, Vokiečių ir Stiklinės 
gatvių — aikštėje gulėjo didžioji Vilniaus rinka, šiaurinė 
rinkos dalis, kur vien įvairiausios iš aplinkui gausingų 
Lietuvos ežerų ir upių atgabentos žuvys parsiduodavo — 
vadinosi žuvinis kampas. Netoli Medininkų vartų buvo pla
čiai Rytų ir vakarų Europoje žinomi Vilniaus Pirklių Rū
mai. 1366 metais lietuviai susivaidiję su pirkliais, kurių 
tarpe gan daug buvo svetimšalių, sudegino tuos Rūmus. 
Ir tik 1375 metais Didysis Lietuvos Kunigaikštis vėl leido 
pirkliams pasistatyti sau naujus. Atskiros pirklių grupės 
turėjo atskirus savo Rūmus: Novgorodo Pirklių, žydų Pirk
lių ir t. t.

Toje vietoje, kur dabar yra pravoslavų Trejybės vie
nuolynas, tuo metu riogsojo tankus ir tiek platus miškas, 
kad susisukdavo su už miesto tuojau prasidedančiais ke
liolikos šimtų verstų ilgio ir pločio Lietuvos miškais. Mi

nėtame miške buvo pakarti XIV šimtmetyj e trys lietuviai, 
pirmieji priėmę stačiatikių tikybą. Tai yra tie patys va
dinami Vilniaus kankiniai: Antanas, Jonas ir Evstafijus. 
Bet šitas krikščionių persekiojimo faktas yra visai epizo- 
di'inis įvykis. Tą patį tvirtina vėlesnis Didžiojo Kunigaikš
čio leidimas minėtų lietuvių krikščionių nužudymo vietoje 
iškirsti senus garbinamus ąžuolus ir pastatyti rusų Trejy
bės cerkvę.

Be to, kunigo Loidziatos kronikos nurodo, kad tuo me
tų Vilniuje ir daugiau cerkvių būta. Jų tarpe minima Piat- 
nickaja cerkvė, kuri buvo pastatyta ant dievaičio Ragu
čio šventyklos pamatų, ši cerkvė savo vardą gavusi nuo 
Ragučio garbintojų — kunigų, kurie vadinosi Petninkais. 
Tai yra pirmoji! Vilniuje krikščionių akmeninė maldykla, 
šioje cerkvėje pamaldos buvo atliekamos prisilaikant lie
tuvių stabmeldžių papročio — penktadieniais. Pažvelgus 
ne tik į Vilniaus bei Lietuvos istoriją, bet ir į kitų tautų 
(rusų), pamatysime tą įdomų faktą, kad krikščionys vi
suomet stengdavos įkurti maldyklas ant stabmeldžių šven
tyklų ir aukurų pamatų ir pamaldas atlikdavo tomis pat 
dienomis, kaip ir stabmeldžiai!. Lygiai taip elgėsi pirmi 
krikščionybės platintojai ir Vilniuje. Jie dažnai keldavo 
iškilmingas pamaldas, kad tokiu būdu paviliojus stabmel
džius į naują tikybą.

Aplankiusieji Vilnių kryžiuočių pasiuntiniai, aprašinė
dami! tas pamaldas, tarp ko kita sako, kad moterys pamal
dų metu būdavusios atskirtos aukštoje galerijoje už per
šviečiamos žalios uždangos. Buvę galima matyti tik jų 
siluetai.

Kiekviena bažnyčia ir cerkvė turėjo savo gan didelį 
žemės plotą ant kurio stovėjo dvasininkų ir įvairių tar
nautojų gyvenamieji namai, sodai ir daržai. Įsidėmėtina, 
kad greta krikščionių maldyklų stovėjo stabmeldžių šven
tyklos. Ir tai visai greta viena kitos-

1387 metais Vilniuje įvestas Rymo katalikų tikėji
mas. Nuo to laiko Vilniaus išorinis vaizdas, gyventojų bui
tis, visuomeninis sutvarkymas, žmonių papročiai ir jų 
ūpas griežtai keičiasi.

Atūžia nauja svetimšalių banga, statoma dar dau
giau bažnyčių, naujos, iš Vakarų Europos pasisavintos, 
statybos dideli rūmai. Prasideda naujas, senam Vilniui 
visai dar neregėtas gyvenimas. Dar prieš penketą metų, 
1382 metais, Jogaila, atsikvietęs į Krėvę Kęstutį, išdaviko 
būdu nužudo jį, bet, bijodamas žmonių keršto už visų ger
biamo ir mylimo vado nužudymą, atveža jo kūną į Vilnių 
ir Šventaragio slėny su didžiausiomis iškilmėmis sudegina. 
Kęstučio gausingų karo žygių draugai, Lietuvos didžiūnai, 
neteko savo mylimo vado. Toks sunkus slegiantis buvo šis 
smūgis, kad vėliau gimė pasakų, legendų, kur vaizduoja
mas Lietuvių nusiminimas dėl didžiai gerbiamo kunigaikš
čio mirties. Pasakojama, kad galingajal liepsnai laužą savo 
glėbin pagriebus, netikėtai atsivėrė ten bedugnė ir kur
čiai prarijo kunigaikščio Kęstučio kūną. Tas kaip ir pra
našavo greitą senos lietuvių tikybos, kuri daug kuo nuo 
kitų stabmeldžių tikybų skyrėsi, galutiną žlugimą. Lietu, 
voje, kaip retai tuo metu Europoje, sutinkamas papročių 
švarumas, svetimos minties ir įsitikinimų riteriškas pa
gerbimas, svetimšalių savo tarpe kantrus toleravimas ir 
gražus, iškilnus ir mistiškas amžinosios ugnies kultas — 
tai yra tos senos, dar lig šiolei gerai nepažintos lietuvių 
tikybos nuopelnas. Ji žlugo. Kęstučio kūno sudeginimas 
buvo paskutinė stabmeldžių kulto iškilmingai liūdna apei
ga. Vėliau jau nė vienas kunigaikštis po mirties Šventa
ragio slėny nebuvo deginamas.

Minėtais 1387 metais Vilniuje Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Jogaila sukvietęs visus Lietuvos didžiūnus ir ba
jorus paskelbė, jog j'lis jau R. Katalikų tikybą priėmė ir 
geidžia, kad tą patį padarytė visi kiti lietuviai. Krikštą 
priėmusiems Jogaila žadėjo daug įvairių malonių- Bajo
rams buvo pažadėtos lenkų šlėktos teisės ir privilegijos. 
Lydoje Jogaila išleido universalą, kuriuo senoji stabmel
džių tikyba nuo to momento buvo paskelbta nebesanti, 
o jos vietą užimanti krikščionybė.

šitą skaudžią permainą pirmoje eilėje turėjo pakelti 
Krivių miestas, ypač Aukštoji ir žemoji pilys.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADCNAITĖS PRISIMINIMAI

(2)
Kratos metus čekistai paėmė tris įvai

rius „LKB Kronikos“ numerius. Vėliau 
jie ėmė ir nešė ką tik norėjo, man nepa
rodydami Ir į kratos protokolą neįrašyda
mi. Taip dinge mano užrašai su religinio 
turinio mintimis, kai kurios nuotraukos 
ir t.t. Adresai buvo gerai paslėpti ir jų 
nerado. Staiga vienas iš čekistų nudžiu
go, nes rado kelis man rašytus laiškus: 
„Laiškai!“ Aš netikėtai greit prie jo pri
šokau ir išplėšus iš rankų laiškus suplė
šiau juos į skutelius, o čekistas šaukė: 
„Atiduok!“ Greit įšokau į šalia koridoi'iu- 
je esantį tualetą ir stipria vandens srove 
visiką nuleidau kanalizacijos vamzdžiais 
žemyn, čekistai tokios staigios mano re
akcijos nelaukė, o kai susigriebė — buvo 
per vėlu. Taip nuo tardymų, o gal ir kra
tų buvo išgelbėti man rašę žmonės. Atsi
peikėję čekistai apsupo mane, šaukdami, 
kad išveš į KGB, o kratą baigs vieni. 
„Galite išvežti, — sutikau, — dabar aš 
rami, nes žinau, kad dėl manęs niekas ne
nukentės“. Manęs neišvežė, nes krata ėjo 
į pabaigą. Į kambarį ’įeina čekistas KOL- 
GOVAS ir labai patenkintas pasakė: 
„Prieš 4 metus perspėjome tave. Nuo tada 
kiekvieną tavo žingsnį sekėme... Nepasi
taisei. Dabar tai gausi!...“ „Pagal rusų 
priežodį, — atsakiau jam, — pažado 3 
metus laukiama. Aš gi laukiau keturis, 
kol pasodinsite, kaip žadėjote, į kalėjimą 
vėluojate!...“ KOLGOVAS sumišo, bandė 
išsiginti, esą, jie man nieko nežadėję, tai 
man prisisapnavę... „Kaip gerai, — pasa
kiau jam, — kad pačiu laiku mane per- 
spėjote su kuo turiu reikalą, dabar su 
jumis visai nekalbėsiu, kad vėl ..neprisi- 
sapnuotų'...“ Taip gimė tvirtas pasiryži
mas su melo vergais — čekistais, per tar
dymus bylos klausimais, nekalbėti.
Po kratos 3 čekistai nuvežė mane į KGB, 

o kiti, likę mano bute, be brolio ir be ma
nęs, jo kambary padarė kratą, nieko ten 
„nelegalaus“ nerasdami. Mane tardyti pra 
dėjo kratai vadovavęs papulkininkis PET 
BUŠKEVIČIUS. Į jo klausimą: „Iš kur 
gavai Kroniką?“ Atsakiau: „Į bet kokius 
klausimus liečiančius bylą neatsakinėsiu, 
nes jūs patys esate nusikaltėliai, grubiai 
laužote elementariausias tikinčiųjų tei
ses garantuotas konstitucija, žmogaus 
Teisių Deklaracija, įstatymais. Tuo reiš
kiu protestą prieš šią bylą. Nusikaltėliams 
daryte nusikaltimą nepadėsiu!“ „Už tai 
uždarysime tave į psichiatrinę ligoninę, 
— grasino PETRUŠKEVIČIUS, — ten bus 
100 kartų baisiau nei kalėjime!“ Kai neiš
sigandau, jis žadėjo mane išleisti 'į laisvę, 
jei pasakysiu iš ko gavau „LKB Kroni
ką“. Tylėjau. Taip čekistai per tardymus 
nuolatos nusikalsta ir visi jie turėtų būti 
patraukti į baudžiamąją atsakomybę, pa
gal BK 187 straipsnį: Vertimas duoti pa
rodymus — Asmens, darančio kratą ar 
parengtinį tardymą, vertimas duoti ap
klausos metu parodymus, pavartojant 
grasinamus ar kitokius neteisėtus veiks-

Raketos prie Baltijos
SS-20 VIDUTINIO NUOTOLIO RAKETOS 

PABALTIJO RESPUBLIKOSE

Anglų televizija ir radijas dažnai rodo 
ir pasakoja, kaip moterys-taikos gynėjos 
stoja prieš atominių ginklų išdėstymą 
Anglijos teritorijoje. Jos turi demokrati
nę teisę nesutikti su vyriausybės nuomo
ne, jos turi teisę viešai tą nuomonę pa
reikšti. Sovietų televizija, naudodamąsi 
Vakarų televizijos medžiaga, dažnai rodo 
per savo televiziją, komentuodama, kaip 
policija žiauriai susidoroja su taikos gy
nėjom. Bet kelintas Vakarų pasaulio te
levizijos žiūrovas žino, kas atsitiktų šim
tams ir tūkstančiams lietuvių, latvių ir 
estų moterų, jei jos pamėgintų padaryti 
tai, ką daro moterys Greenham Common. 
Jų neliktų nei pėdsako, jos dingtų be ži
nios, nei šuo nesulotų. O sovietiškai gal
vojant čia nieko nėra ypatingo, tik 
reikia priimti šitokią nesąmonę: 
komunistų partija yra liaudies siekių ir 
troškimų vykdytoja. Ką daro partija— 
to nori liaudis, ir tai turi būti įsikalta į 
galvą ant visados. Liaudies noras,.(partijai 
įstatymas ir ji neleis, jei .saujele' (nors 
jų būtų ir astronominis skaičius, nesvar
bu) drįsta galvoti kitaip ir, kas įžūliau
sia, dar ir garsiai galvoti. Jie nusižengia 
liaudies įstatymams, o kas nusižengia ‘įsta
tymams, visame pasaulyje tas ipats, — 
sėdi kalėjime.

Anglijos dienraštis „The Daily Tele
graph" š.m. sausio 17 dieną savo straips
nyje „Rusai išdėsto SS-20 Pabaltijy“ ra
šo, kad Sovietų valdžia pakeičia trumpo 
atstumo raketas SS-5 į vidutinio atstumo 
raketas SS-20 ir kad šios raketos yra iš
dėstomos Pabaltijo respublikose. Laikraš
tis remiasi Pasaulio Baltų konferencijos 
paskelbtu komunikatu. Laikraštis pažy
mi, kad Sovietų vyriausybė tuo pat metu 
siūlo sukurti šiaurinę zoną be atominių 
ginklų. Mums netenka stebėtis, visiems 
jau seniai nenaujiena, kad Sovietai sako 
viena, o daro kitą, — tai jų politikos pa
grindas. „The Daily Telegraph" rašo to
liau, kad Julius Kadelis, Pasaulio Laisvų
jų Latvių Federacijos informacijos Sky
riaus direktorius, pareiškė spaudos konfe
rencijoje Stockholme, kur vyksta Pasau- 

mus, — baudžiamas laisvės atėmimu iki 
3 metų. Ta pati veikla, susijusi su smurto 
pavartojimu ar pasityčiojimu iš apklau
siamojo asmenybės, — baudžiama laisvės 
atėmimu nuo 3 iki 8-rių metų. Bet tai tik 
ant popierio, o tikrovėje, per visą Lietu
vos okupacijos laikotarpį, čekistai sąmo
ningai laužo šį straipsnį ir nė vienas iš 
jų nebuvo patrauktas į baudžiamąją atsa
komybę, nes viskas pas juos pagrįsta me
lu, klasta.

Nieko nelšgavęs per tardymą čekistas 
PETRUŠKEVIČIUS liepė kareiviui mane 
nuvesti ’į KGB požemį — tardymo izolia
torių. Uždarė vienutėje. Atėjusi moteris 
mane iškrėtė, atėmė viską, net kryželį nuo 
kaklo, rožančių, medalikėlį. Po to pervedė 
mane į atskirą kampinę kamerą, kurioje 
vieną išlaikė apie 17 parų. Nors kamero
je buvo labai karšta, trūko oro, mano 
nuotaika buvo laibai gera, kad mane su
ėmė vieną ir nieko neįpainiojau. Dėko
dama Dievui giedojau giesmes, o karei
viai — sargai daužė į kameros duris ir 
šaukė kad nutilčiau. Kai jų nepaklausiau, 
jie parašė izoliatoriaus viršininkui rapor
tą, o patys dejavo: „Na ir atvežė mums 
ilgai grojančią plokštelę, niekaip neišjung
ti...“ Neužilgo ėmė man labai slinkti plau 
kai ir kristi svoris. KGB turi būdus nu
alinti tardomuosius, manydami, kad nu
silpus fizinėm jėgom ir valia nusilps... Bet 
jie nežino, kad ir pats silpniausias, atsi
rėmęs į Kristų, yra nepalaužiamas.

PETRUŠKEVIČIUS tardė mane apie 2 
mėn. ir r.eprakalbinęs bylos klausimais, 
mano bylą atidavė. Mane pradėjo tardyti 
tardymo poskirio viršininkas RIMKUS. 
Jis taip pat visą laiką grasino psichiatri
ne ligonine ir tyčiojosi iš tikinčiųjų: „Bai
liai jūs visi... Kai tik pas mus pakliūna
te, visi kaip zuikiai į krūmus bėgate: ty
lite, į klausimus neats akinėj ate, parody
mų neduodate... Revoliucionieriai teis
me tribūną darydavo, rėždavo tiesą ‘į akis, 
o jūs — bailiai...“ „Nesijuokite iš tikin
čiųjų, -- patariau jam, — geriau pasiim
kite šv. Raštą ir paskaitykite skyrelį apie 
Dovydo kovą su Galijotu. Tai laibai tinka 
dabartiniam atvejui. Jūs — KGB, sim
boliškai, šiandieną esate tas Galijotas: 
tūkstančiui daribuotojų, šimtai tūkstan
čių jūsų agentų — informatorių, jūs turi
te visas geriausias sekimo-pasiklausymo 
priemones, jūsų žinioje visa jėga — ka 
riuomenė, milicija, kalėjimai, psichiatri
nės, o žmonių mulkinimui jūs specialius 
mokslus baigėte ir 20 metų praktiką tam 
turite; o mes — tikintieji, silpnesni už 
Dovydu’ką ne tik laidyklės su akmenuku 
neturime, bet jūs mums ir kryželius nuo 
kaklo nutraukėte. Tačiau mes. kaip ir 
Dovydukas, prieš jus einame Galybių 
Viešpaties vardu, ir jei Gerasis Dievas to 
panorės — bus tribūna (kalba teisme), tik 
truputį palaukite...“ Gerasis Dievas pa
laimino ir ypatingai slapto teismo (salė
je sėdėjo tik keli čekistai) smulkmenos 

lio Baltų konferencija, kad kovotojai už 
taiką Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra 
labai sunerimę, kad jų žemėje išdėstomi 
atominiai ginklai. Baltų Konferencija nu
tarė, toliau sako laikraštis, patelkti Sto- 
ckholmo 35 Tautų konferencijai dėl nusi
ginklavimo Europoje detalią informaciją 
kaip apie šias raketas, taip ir apie didžiau 
šią Europoje atominę elektrinę Ignalinos 
rajone, Dūkšto miestelio apylinkėse, kuri 
gali tapti Baltijos jūros radioaktyvaus už
teršimo priežastimi, žinodami, kaip So
vietai viską „kokybiškai“ gamina ir „kaip 
jie blogai laikosi saugumo technikos tai
syklių su branduolinėm medžiagom,“ — 
pareiškė Pasaulio Estų organizacijos vice
prezidentas A. Kriisa, „ir tas faktas, kad 
atominiai ginklai išdėstomi netoli Estijos 
miestų Tapa ir Kopipu, kelia didelį neri
mą“. Lietuvos mokslininkai, toliau rašo 
„D.T.“, labai rezervuotai pasisako apie 
tai, kokią grėsmę sudaro Lietuvos eže
rams iš elektrinės varomas karštas van
duo į netoliese esantį Druskių ežerą, nes 
nelaimės atveju, prasiveržus radioakty
vioms medžiagoms, jos nutekėtų net iki 
Baltijos jūros.

Druskių ežeras, į kurį varomas iš elek
trinės karštas vanduo, kaip ir visi kiti 
Ignalinos rajono ežerai, tarpusavy susisie
ja mažais upeliais ar požeminiais ryšiais. 
Visi upeliai suteka į Lakajos arba Žeime
nos upes, o Žeimena įteka į Nerį, o Neils 
plukdo savo vandenis į Nemuną, o Nemu
nas, mūsų upių tėvelis, visą tą radioakty
vų vandenį paslaugiai nuplulkdys toliau į 
Baltijos jūrą. Jei prie Baltijos gyventų 
tik lietuviai, latviai ir estai, tai maža bė
da, tegu jie nuodijasi, bet Suomija, Švedi
ja, Danija ir kitos valstybės savo gyven
tojų nuodyti nenori.

Tiesos jie nepasakys viešai apie šito 
vandens radioaktyvumą, nes jie ne Va
karuose veikianti Žalioji Partija,kuri tiria 
gamtos (aplinkos) užteršimą savistoviai 
ir, nieko nepaisydama, tyrimo rezultatus 
skelbia viešai. Sovietų okupuotoje Lietu
voje tai liks „valstybinė paslaptis“. Na, 
o kaip žmonės? Ką gi, mirt vieną sykį 
reikės, o koks skirtumas nuo ko, tik visa 
bėda tame, kad Vakarų pasaulio gyvento
jai nenori su tuo sutikti.

— tai ką per teismą kalbėjau, labai greit 
tapo žinoma plačiam pasauliui. „Jei Die
vas už mus, tai, kas gi prieš mus?!“ Jis 
išsirenka kas pasaulyje menka, kad su
gėdintų tuos, kurie mano esą šis tas... 
Jam vienam garbė, padėka ir meilė per 
amžius! Apie 2 mėn. su manimi vargo 
RIMKUS ir nielko neišgavęs mane tardy
ti perleido tardymo skyriaus viršininko pa 
vaduotojui KAŽIUI. Pačią pirmą dieną 
čekistas KAŽYS, negavęs atsakymo į by
lą liečiantį klausimą, ėmė šaukti: „šizo- 
frenike tu!“ — „Pasirodo, kad jūs ne tik 
tardytojas, bet ir. genialus psichiatras? — 
nustebusi jo paklausiau. — Jūs vos mane 
pamatęs taip užtikrintai diagnozuojate...“ 
„Taip, aš psichiatras, — patvirtino KA
ŽYS, — ir kai veža į durnių namus pir
mas pasirašau.“ „Kiek aš žinau, šizofre- 
nikai dažniausiai serga didybės manija. 
Kadangi jūs save laikote genijumi, labai 
tiktų jums susirūpinti savo sveikata.,, — 
patariau jam. KAŽYS iš piktumo išbalo 
ir ėmė lakstyti po kabinetą. Po to ėmė 
gąsdinti ir grasinti, net Lietuvos partiza
nų nuotraukas rodyti, kurios su mano by
la visiškai nieko bendro neturėjo. Tardė 
visą dieną, o kai kareivis vakare parvedė 
į saugumo rūsį-kalėjimą, paprašiau po
pierio ir parašiau prokurorui protesto pa
reiškimą, kopijas gi — KGB pirmininkui 
ir tardymo skyriaus viršininkui. Pareiš
kime protestavau prieš moralinį chuliga
nizmą, kuriuo per tardymus užsiima 
čekistai: papulk. PETRUŠKEVIČIUS, ma
joras RIMKUS ir KAŽYS. Jie grasinda
mi psichiatrine ligonine prievartauja 
duoti parodymus. Pareiškime pabrėžiau, 
kad aš ne prieš psichekspertyzę, bet prieš 
tą nuolatinį čekistų tyčiojimąsi iš žmo
gaus orumo ir kad aš sutinku geriau, jog 
jie mane muštų, nes fizinės žaizdos užgi- 
ja greičiau nei moralinės traumos. Jei 
tardytojai nenutrauks šio chuliganizmo, 
atsisakau eiti į tardymus. Maždaug 2 sa
vaites manęs nevedė tardyti, o po to ga
vau iš KGB prokuroro BAKUČIONIO ši
tokį atsakymą: „Tardytojai turi teisę 
daryti psichekspertyzę, bet šiuo atveju 
nemato tam reikalo.“ KAŽYS mane tar
dė tik vieną dieną. Po BAKUČIONIO at
sakymo į protesto pareiškimą, mane tar
dyti pradėjo nusipelnęs čekistas Vytau
tas PELELIS. Kai kareivis nuvedė mane 
į tardymą PELELIS paklausė: „Tai ką, 
skundiesi?“ „Nesiskundžiu, o protestuo- 
iu,“ — atsakiau jam. „Matai, — tęsė če
kistas, — aš dirbu čia virš 20 metų. Vis- 
solkių vyrų ąžuolų per tą laiką mačiau... 
Savaitę, kitą, jie šiokią tokią nuotaiką iš
laikydavę, o po to visi nosis nuleisdavo... 
O tu čia, tokiose štai sąlygose, jau penktas 
mėnuo ryto iki vakaro šypsodamasi vaikš
tai. Mes tokių nematėme“. „Ne dėl geros 
nuotaikos jūsų kolegos čekistai mane psi
chiatrine ligonine baugino, o kad parody
mų neduodu“, — pertraukiau PILELIO 
kalbą. „Vot, duotumei bent vieną parody
mą Ir išleistume tave namo“, — melagin
gai žadėjo PILELIS. „Jei jūs man duotu
mėte ir 1008-čiai metų jaunystę, bei visą 
kas yra gražiausio pasaulyje už vieną 
parodymą dėl kurio kas nors turėtų ne
malonumų, tai tie metai man pragaru 
virstų. Jei gi ir visą gyvenimą psichiatri
nėje laikytumėte, bet aš žinočiau, kad nie 
kas dėl manęs nenukentėjo, tai ir ten šyp
sodamasi vaikščiočiau. Sąžinės ramybė 
brangesnė už laisvę ir gyvybę. Aš gi ne
suprantu, kaip jūs, kurio sąžinę slegia 
tiek daug nekaltų žmonių pralieto krau
jo ir ašarų galite naktimis miegoti?!. Su
tikčiau tūkstantį kartų mirti, negu vieną 
sekundę su jūsų sąžine laisvėje būti!“ 
Maj. PILELES nubalo ir nuleido galvą. 
Trumpam jis tarsi suakmenėjo. Supra
tau, kad jis žino savo niekšybės gilumą 
bet nebeturi jėgų, o gal ir noro iš to liū
no pakilti. (Jau sugrįžus iš Sibiro sužino
jau, kad tikrai PILELIO praeitis yra bai
si). Po kiek laiko vargšas čekistas pakėlė 
galvą ir piktai pagrasino: „Jei taip, tai 
mes šiandien pat iš saugumo išvejame na 
mo, o tavo vardu, tarsi tu išdavei žmo
nes, darome kratas ir areštus. (Čia jis 
pavardėmis išvardija visą eilę geriausių 
žmonių). Mums nieko nereiškia po pro
tokolu sufalsifikuoti tavo parašą. Ir vot
— ir tavieji nuo tavęs, kaip išdavikės, nu 
sigręš; Ir mes tau „labas“ nesakysime...“ 
„Išgąsdinote, — nusišypsojau, — tegul 
nuo manęs visi nusigręžia, man nereikia 
žmonių piipažinimo, man reikia tik vie
no, kad mano sąžinė būtų rami. O savo 
nelaimingąjį „labas“ sau pasilikite“. 
„Mes ir taip viską žinome,“ — nenusileido 
PELELIS. „Jei viską žinote, tai dėl ko 
mane tardote?“ — paklausiau jo. „Ne vi
sai viską, — paaiškino, — bet daug ką...“ 
Ir kad mane išgąsdinti pradėjo pasakoti: 
„Takią tai dieną, tokią tai valandą, tas ir 
tas (viską tiksliai) buvo pas tave, tu 
vaišinai slyvų kompotu...“ Pajutau neri
mą, kad nefpainiotų nekaltų žmonių. Mln 
tirais paprašiau Gerojo Dievo, kad padė
tų man ir staiga prisiminiau, tik ką kame
roje ;vykusį labai juokingą epizodą ir 
kad pratrūksiu nuoširdžiausiu juoku. 
PILELES visko laukė, tik ne šio mano 
juoko. Jis taip pasimetė ir sumišo, kad 
nutilo, prasižiojo ir labai nustebęs kelias 
minutes žiūrėjo į mane, nesuprasdamas 
mano juoko priežasties. Jis žinojo, kad tai 
apie ką jis man pasakojo, juoko man ne
sukėlė, bet priešingai, turėjo sukelti bai

mę ir nerimą. Jis tikriausiai pamanė, kad 
aš žinau tą juridinę gudrybę, jog tai ką 
čekistai šnipinėdami sužino neturi juridi
nės galios, kol patys žmonės įbauginti 
čekistų žinojimo, neprisipažįsta. O iš tik
rųjų aš to režinojau. Nuo to karto PELE
LIS per 6 mėn. tardymo nė karto neužsi
minė apie tai ką šnipinėdami buvo su
žinoję. Vieną dieną jis pradėjo mane la
bai girti: „Per visą savo darbo praktiką 
aš nesutikau žmogaus, panašaus į tave, 
kuris tiek daug gero žmonėms padary
tų Paklausiau, kodėl jis mane taip 
giria. „Tai ne komplimentas, bet tiesa“, — 
pasakė čekistas. „Ir nežiūrint to, kad aš 
iš tikro stengiausi visiems tik gerą dary
ti, — pasakiau jam, — jūs teisme man 
paskirsite didesnę bausmę nei žmogžu
džiams...“ Taip, gausi daugiau nei žmo- 
žudžiai, nes tu perdaug žinai..:“ — pa
tvirtino PELELIS. O kitą dieną, jis mane 
ir kitus suimtuosius tikinčiuosius — a.a. 
l:un. Virgilijų JAUGELĮ, Petrą PLUMPĄ 
pavadino fanatikais. „Jums patiems tas 
žodis geriausia tinka, — pasakiau čekis
tui, — nes visus jėga norite bedieviais 
padaryti. O tikintieji visus žmones myli, 
nes Jėzus Kristus pasakė: ,Ką padarysite 
vienam — man padarysite'. Kovojame tik 
su blogiu, o jus užjaučiame ir jei reikėtų, 
už jus ir gyvybę atiduotume. Jūs tai ži
note!“ Taip. PELELIS tai žinojo, bet ne
žiūrint to, jis liudininkų parodymų proto
koluose, jiems juos pasirašius ir išėjus 
po apklausinėjimo, į specialiai protokole 
paliktą tuščią eilutę, įrašė, esą, jie liudi
jo mane esančia fanatike. Tą falsifikaciją 
pamačiau, kai prieš teismą susipažinau 
su savo byla. Sugrįžus Iš Sibiro paklau
siau tų liudininkų, ar sakė, kad esu fana
tikė. Nei vienas to nepasakė, o kai kurie 
net nežinojo ką tas žodis reiškia. Religi
nį fanatizmą čekistai prirašo visiems, ku
rie yra teisiami dėl tikėjimo. Iš to aišku, 
kad yra tam bendros slaptos instrukcijos 
iš Maskvos.

(Bus daugiau)

NELEIDŽIA TAIKOS ŠALININKAMS 
DEMONSTRUOTI

Čekoslovakijos milicininkai Prahoje 
suėmė du jaunus italus taikos šalininkus, 
kurie sostinės Senojoje aikštėje buvo iškė 
lę transparantą su šūkiu už branduolinį 
nusiginklavimą. Suėmimo priežastis ta, 
kad jaunieji italai iškeltu šūkiu ragino ne 
tik Vakarų Europos valstybes, bet ir 
komunistų valdomus Rytų Europos kraš
tus sustabdyyti naujų branduolinių rake
tų dislokavimą. Kaip žinoma, komunistų 
valdomuose kraštuose yra leidžiamos de
monstracijos tik už Vakarų nusiginkla
vimą. Demonstrantai už abipusišką nusi
ginklavimą yra suimami ir apkaltinami 
priešvalstybine agitacija. Visa grupė jau
nų italų, apie 80 asmenų, buvo numatę 
šiomis dienomis Prahoje surengti taikin
gą manifestaciją už visuotinį nusiginkla
vimą, bet čekoslovakų milicininkai gru
biai juos atstūmė Austrijos-čekoslovaki- 
jos pasienyje. Panašiai pasielgė ir Rytų 
Vokietijos milicija su kita jaunų italų 
taikos šalininkų grupe, kuri norėjo demon, 
struoti už nusiginklavimą Rytų Berlyne. 
Jaunimo grupė nebuvo įleista į Rytų Ber
lyną ir turėjo pasitenkinti iškelti savo 
transparantus prie vadinamosios „gėdos 
sienos“, skiriančios komunistų valdomą 
Berlyną nuo laisvųjų Vakarų.

KONKURSAS
P LR Švietimo ir Tautinio Auklėjimo 

Komisija skelbia
JAUNIMUI SKIRTO

ROM ANO/APYSAKOS 
KONKURSĄ

Konkurso premija — 1,000 dol. 
Premijos mecenatė yra Rožė G. Ja
sinskienė.

Romano/apysakos Konkurso temos 
bruožai:

1) Kūrinio tema, kurią pasirenka 
autorius-aulorė, turi būti suprantama, 
atitinkanti šių dienų jaunimui, mielai 
jo skaitoma: skirta jaunimui tarp 13 
metų ir 18 metų (aukštesniosios mo
kyklos) amžiaus;

2) Premijos mecenatė pageidauja, 
kad kūrinyje būtų iškelta jaunimo kil
numo, grožio pamokoma mintis.

Konkursui kūrinio įteikimo tai
syklės:

1) Kūrinys turi būti rašytas maši
nėlė, pasirašytas slapyvarde.

2) Slapyvarde užrašoma ant, kartu 
su kūriniu siunčiamo, užklijuoto voko. 
Voke įdedamas lapas su šiomis žinio
mis: kūrinio pavadinimas, tikras var
das ir pavardė, pilnas adresas ir tele
fonas.

3) Konkursiniai kūriniai yra atsiun
čiami PLB švietimo ir Tautinio Auklė 
jimo Komisijai iki 1985 vasario mėn. 
16 d. (pašto antspaudas), šiuo adresu:

PLB Jaunikio Romano/Apysakos 
Konkursas

PLB Būstinė
5620 S. Claremont Ave.

Chicago, IL 60636
Premijuotas kūrinys tampa PLB 

Švietimo ir Tautinio Auklėjimo Komi
sijos nuosavybe. Vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau.

SAVAITGALIO PABIROS
VIEŠBUČIO PASLAPTIS

1889 metais Paryžiyje vyko didžiulė 
tarptautinė paroda. Iš viso pasaulio su
važiavo šimtai turtuolių, pirklių ir taiks
tančiai turistų. Viešbučiai buvo pilni sve
čių.

Tuo pat laiku iš Indijos j Marseilio 
uostą atplaukė viena turtinga aniglė su 
savo dukterim. Iš ten užsisakė puošniame 
Paryžiaus viešbutyje du kambarius.

Atvykusios į sostinę, viešbučio svečių 
knygoje užsiregistravo. Motina užėmė 
kambarį Nr. 342. Tai buvo liuksusinis 
kambarys: langus puošė rausvo aksomo 
užuolaidos, į akis krito puikūs rožiniai 
sienų apmušalai ir bronza paauksuoti 
baldai.

Tą pačią dieną senoji ponia staiga su
sirgo. Tuoj atvyko viešbučio vedėjas, pa
šaukė gydytoją. Duktė nesuprato pran
cūzų kalbos ir stebėjosi, kodėl taip ilgai 
tie du prancūzai kažiką aiškinosi.

Pagaliau prie jos priėjo vedėjas ir pa
mažu angliškai pasakė:

— Ponia sunkiai serga. Gydytojas ne
gali jos vienos palikti. Tuoj atvyks karie
ta ir jums pačiai reiks važiuoti į jo ka
binetą vaistų.

Už pusvalandžio pribuvo vežikas. Duktė 
išskubėjo į gydytojo namus.

Važiuojant Paryžiaus gatvėmis, ji 
pastebėjo, kad arkliai labai iiš lėto bėga, 
o vežikas nė nebando jų paraginti.

— Greičiau, greičiau, — angliškai šau
kė mergina.

Vežikas sustabdė arklius, nulipo že
myn, ėmė kažką ten taisyti ir prancū
ziškai aiškinti, o paskui vėl pradėjo važi
uoti, bet dar lėčiau.

Visa kelionė užtruko daugiau kaip ke
turias valandas.

Sugrįžusi į viešbutį, vaistais nešina, 
duktė skubėjo į motinos kambarį, bet 
priėjusi prie durų negalėjo jų atidaryti. 
Durys buvo užrakintos.

Tuoj pat bėgo ji pas viešbučio budėtoją 
rakto:

— Prašau man Nr. 342 raktą!
— 342? Kodėl? Tai ne jūsų kambarys. 

Tas kambarys išnuomotas vienai vokiečių 
porelei. Jie dabar parodoje, — paaiškino 
lėtai raktininkas.

— Ne! Tai mano motinos numeris. Pra
šau patikrinti svečių knygą, šiandien mes 
ten abi užsiregistravom ir pasirašėm, — 
pradėjo pykti mergina.

Atvertęs knygą, vyrukas parodė:
— Prašau, žiūrėkit! Jūs tik viena už

rašyta. Jokios motinos nėr... 342 — vokie 
čiij kambarys.

— Negali būti! — ginčijosi toliau duk
tė.

Tarnautojas pašaukė viešbučio vedėją, 
kuris paėmęs raktą nuvedė merginą į vir
šų. Atvedęs prie kambario Nr. 342 durų, 
atrakino jas ir įvedė:

— Svečiai parodoje. Kambaryje nieko 
nėra! Pati žiūrėkite...

Duktė žiūrėjo ir stebėjosi: rodos, tas 
pats kambarys, tas pats numeris, bet sie
nos žalios, užuolaidos rudos ir baldai ki
tokie..

Nežinodama, ką toliau daryti, mergina 
paliko viešbutį, susirado Britų ambasadą. 
Tačiau ir ten niekas netikėjo jos pasako
jimu. Neįtikino nei ambasadoriaus, nei 
miesto policijos, net laikraštininkų.

Pagaliau sugrįžo į Angliją, kur ištyri
mui uždarė ją į bepročių ligoninę.

Šio nepaprasto atsitikimo paaiškinimas 
galėtų būti šitoks: motina Indijoje užsi
krėtė maru ir viešbučio gydytojas atpa
žino tos ligos požymius. Žinia apie ma
rą galėjo išgąsdinti visą Paryžių ir išvai
kyti didžiosios parodos svečius. Paslap
tis turėjo būti išlaikyta! Tačiau, kur din
go motinos kūnas ir kaip per keturias va
landas perdekoravo tą kambarį, taip ir 
liko neišaiškinta.

Moteris užeina į mėsinę Ir paprašo 
vištos.

Mėsininkas atneša nedidelę, pasveria 
ir sako:

— Keturi litai.
— Per maža. Gal surasit didesnę?
Nuėjęs į kitą kambarį, mėsininkas pa

tampo tą pačią vištelę, vienintelę likusią 
krautuvėje, sugrįžta prie svarstyklių, vėl 
pasveria ir paduoda:

— Prašau. Penki litai.
— Ačiū, gerai. Aš paimsiu abi, jeigu 

neturite didesnės, — išsiima devynis li
tus moteriškė.

Tėvas bara sūnelį:
— Ko tu taip vėlai grįžti namo? Aš ta

vęs negaliu ryte prikelti, kai laikas eiti 
mokyklon... Atsimink, kad ankstyvas 
paukštis visad pasigauna slieką!

— Tai, ar ne kvailas sliekas, kad taip 
anksti keliasi? — ginčijasi sūnus.

— Tas sliekas dar nebuvo atsigulęs, 
grįžo paryčiui namo, — nutraukia tėvas.

• ••
Įstaigos viršininkas sekretorei:
— Užkabink šitą pranešimą ant laikro

džio — aš noriu, kad visi jį pamatytų.
**•

Traukinyje keleivis ieško savo kišenėse 
bilieto, o kontrolierius nekantriai laukia.

— Žiūrėk, tamsta, turi įsikandęs dan
tyse, o ieškai kišenėse, — sako kontro
lierius, — ir, ištraukęs iš jo burnos bilie
tą, patikrina ir nueina.

— Ar ne kvaila įsikąsti bilietą ir už
miršti? — klausia šalia Sėdintis keleivis.

— Kvaila? Nevisiškai — turėjau nu
čiulpti pasenusią bilieto datą, — šypteli 
draugelis.

3



EUROPOS USTUVIS 1984 m. (Vasario 2d. Nr. >5 (1692)

LI ETLI VIS
LITHUANIAN

WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain 

by the Lithuanian Blouse Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office..
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 16 svarų, 

pusei metų 8 sv. Užsienyje 17 sv. Į užsie
nį „E.L.“ yra siunčiamas oro paštu.

Kronika
KAS—KADA—KUR

Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 18 d., Westminster Cathedral Conferen 
ee Centre.

Vasario 16 minėjimas Vokietijoje: vasa
rio 11 d. — Muenchene, vasario 12 d.

Vasario 16 minėjimas Paryžiuje — va
sario 18 d.
— Memmmgene, vasario 18 d. — Centri
nis minėjimas Huettenfelde, Buergehaus, 
vasario pabaigoj — Stuttgarte.

S v. Kazimiero sukakties pamaldos IRo- 
moje — kovo 4 d., Šv. Petro bazilikoje. 
Popiežius laikys iškilmingas mišias.

Šv. Kazimiero sukakties minėjimo pa
maldos Londone —■ kovo 4 d,, sekmadienį, 
5.30 vai. p.p., Westminsterio Kat. Katedro 
je. Pakviesti arkfvysk B. Heim ir vysk. 
D. Konstant. Giedos lietuvių choras.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos (Pary
žiuje — kovo 25 d., Notre Dame katedro
je.

DBLS ir LNB Metinis Suvažiavimas — 
kovo 31 — balandžio 1 d.d., Lietuvių Na
muose, Londone.

Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 — 
rugpjūčio 5 d.d., Augsburge, V. Vokietiji- 
ja.

Šv. Onos D-jos Blynų Balius — vasario 
25 d., 8 v.v., Sporto ir Soc. Klubo patal
pose, 345A, Victoria Park Rd., E.9.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Šv. Kazimiero jubiliejaus proga, šiame 

„Europos Lietuvio“ numeryje pradėjome 
spausdinti Prof. Dr. Pauliaus Rabikaus
ko, S.J., kruopščiai paruoštus straipsnius, 
kuriuose ypač 'įdomiai ir plačiai nušvies
tas Lietuvos Globėjo gyvenimas.

Dėkodami Profesoriui, norime atkreipti 
ir skaitytojų dėmesį atidžiai sekti ir ne
praleisti busimųjų tęsinių, kuriuose iš
keliama anų laikų daugybė istorinių fak„ 
tų.

VYSK. DEKSNYS LANKYS 
D. BRITANIJOS LIETUVIUS

Vakarų Europos lietuvių vyskupas A. 
Dekšnys šiais metais aplankys D. Britani
jos lietuvius.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Dr. Jonas Mockus, Derby — 100 dol. 

(Pinigai gauti T.F. Valdyboje, New Yor
ke). A. Mykolaitis — 3 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
20 sv. — P. Pagojus.
15 sv. — S. Macuras.
11 sv. — I. Grundulas.
10 sv. — Dr. J. Juraitis.
14.50 dol. — K. Rožanskas.
8 sv. — I,. Dzemyda.
Po 6 sv. — J. Bačianskas, L. Ašmega,

J. Plepys, P. Senvaitis, J. Šulskus.
5 sv. — Iz. Sragauskis.
Po 4 sv. — A. Kukanauskas, J. Dirvons- 

kis, P. Sarapinas.
Po 3 sv. — VI. 'Žemaitis, A. Mykolaitis, 

B. Drevinškas, J. Stalbeng, R. Karalius.
Po 2 sv. — A. Valentą, O. Petravičius.
Po 1 sv. E. Tamašauskas, J. Strumskis,

K. Kamai auskas M. Linkevičius, K. 
D’rungilas, S Žemaitaitis, J. Vilimas, J. 
Šlepertas, S. šuliauskas, V. Byla, F. Ri
monis ir B. Navaslauskas.

Visiems dėkojame.

Londonas
VASARIO 16 MINĖJIMAS RYTŲ 

LONDONE
Sekmadieni, vasario 19 d., Rytų Lon

dono DBLS skyriaus nariai ir visi Lon
dono lietuviai prašomi atvykti 11 vai. ry
to į Lietuvių Bažnyčią ir dalyvauti pamal
dose už Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos 
atstovas p. V Balickas. Per pamaldas 
giedos solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt iš 
Paryžiaus. Tokiu būdu paminėsime Vasa
rio 16.

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 5 d., sekmadienį, 2.30 vai p.p., 
šaukiamas Vyties klubo narių metinis 

Susirinkimas.
Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 

■kt.
Maloniai kviečiami klubo nariai gausiai 

dalyvauti. Klubo Valdyba.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
si. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Manchesleris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vasario 11 d., 6 vai. vak., Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose ren
gia

Vasario 16 minėjimą.
Paskaitą skaityys p. H. Vaineikis iš 

Boltono. Po to — trumpa meninė dalis.
Kviečiame ir prašome Manchesterio ir 

apylinkės lietuvius kuo gausiau atsilan
kyti ir praleisti keletą valandų klube, nes 
vietos bus visiems.

Iki malonaus pasimatymo vasario 11 
dieną.

Klubo adresas: 121, Middleton Road, 
Crumpsail, Manchester, M8 6JY

Skyriaus Valdyba

MIRĖ BENEDIKTAS ŽEBELYS

Sausio 2 d , eidamas 62-sius metus, nuo 
širdies smūgio mirė B. žebelys.

Velionis gimė 1921 m. rugpjūčio 28 d. 
Zoliškių kaime, Žygaičių valsčiuje, Tau
ragės apskrityje, ūkininko šeimoje. Ture., 
jo 4 brolius ir 3 seseris. Antrą kartą už
einant rusams, atsidūrė Danijoje, “iš kur 
1943 m. atvyko į Angliją. Dirbo žemės 
ūkyje. Vėliau Ilgą laiką sirgo. Juo rūpi
nosi jo brolis Alfonsas, vienintelis likęs 
šeimos narys. Vėliau 4 metus buvo se
nelių namuose, kur ir mirė. Velionis la
bai rūpinosi gimtuoju kraštu, todėl sirgo 
nostalgija. Nebuvo vedęs. Lietuviškoje vei 
kloję nedalyvavo.

Laidotuvės įvyko sausio 11 d. Mostono 
kapinių koplyyčioje kam. V. Kamaitis at
laikė gedulingas pamaldas ir tarė žodį, 
apibūdinantį veliones- nueitą gyvenimo 
kelią. Palaidotas lietuvių skyriuje prie 
Aušros Vartų paminklo. Laidotuvėse daly 
vavo 43 žmonės, giminės atnešė gėlių.

Ilsėkis, Benediktai, ramybėje.
A. Žebelys ir šeima M. lietuvių klube 

laidotuvių dalyviams surengė arbatėlę, 
kur visi buvo .pavaišinti.

Velionies brolį Alfonsą visi giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Ta pačia proga Alfonsas žebelys nuo
širdžiai dėkoja kan. V. Kamaičiui už rū
pinimąsi brolio laidojimo reikalais, iš
reiškusioms užuojautas dėl brolio mir
ties, klubui už patalpas ir tiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse. A. P-kis

RAMOVĖNŲ 'SUSIRINKIMAS

Sausio 14 d. L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ 
Manchesterio skyrius turėjo M. lietuvių 
klube metinį visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame dalyyvavo nemaža dalis narių, 
kiti, dėl tolimos kelionės, negalėjo atvyk
ti.

Susirinkimą atidarė ramovėnų skyr. 
pirm. K. Murauskas, kuris tarė įžanginį 
žodį ir pakvietė visus tylos valandėle pa
gerbti mirusius ramovėinus (paskutiniu 
laiku mirė kpt. V. Andruškevičius).

Susirinkimui pirmininkavo H. Silius, 
sekretoriavo V. Motuzą.

Valdyba ir Revizijos k-ja padarė pra
nešimus, iš kurių matėsi, kad skyriaus 
veikla, skyriaus pirmininkui ilgai sergant, 
nebuvo ypatinga, tačiau buvo surengti vi
si svarbieji minėjimai ir parengimai. 
Skyriaus finansinis stovis nėra blogas, 
bet reikia ką nors daryti, kad iždas neiš
sektų.

Svarstant įvairius skyriaus reikalus, 
kartu buvo sudarytas veiklos planas 
šiems metams.

Susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdybai bei revizijos k-jai sutinkant, 
senoji valdyba ir revizijos k-ja paliktos 
ir šiems metams.

Valdybą sudaro: pirm. — K. Murauskas 
sekr. — J. Verbickas, ižd. — A. Jakimavi
čius. Revizijos k-ja: S. Lauruvėnas 
(pirm.) Ir V. Motuzą.

Visi jiems linkime sėkmės veikloje.
Susirinkimas uždarytas sugiedant Lie

tuvos himną.
Pasitaikė, kad ramovėnas V. Motuzą 

prieš porą dienų sulaukė 65 m. amžiaus. 
Sekretorius 'įteikė jam visų pasirašytą 
sveikinimo atvirutę ir visi sugiedojo 
Ilgiausių metų. Ta pačia proga mes visi 
linkime jam saulėtų gyvenimo dienų Ir 
asmeninės laimės.

Laikantis seno ramovėnų papročio, po 
susirinkimo visi prie bendro vaišių sta
lo, šauniai lietuviškai dainai skambant, 
linksmai ir gražiai praleido laiką.

A. P-kis

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 11d. DBLS Derbio Skyrius ren 

gia iškilmingą
VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ

Minėjimas įvyks Ukrainiečių Klubo pa
talpose, 27, Charnwood St., Derby, 6.30 
vai. vakaro.

Paskaitą skaitys DBLS pirm. J. Alkis 
Po kurios bus įvairi ir plati meninė da
lis, kurią išpildys Skyriaus jaunųjų meni
ninkų būrelis „Tėviškėlė“ Ir suaugusių 
dainos mėgėjų būrelis. Programoje: lietu
viškos dainos, deklamacijos, muzika ir 
kitokie pasirodymai.

Minėjiman atsilankys aukšti vietos 
anglų, kitataučių organizacijų ir spaudos 
atstovai.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius, maloniai 
kviečiame gausiai į šį minėjimą atsilanky 
ti ir tuo atšvęsti mūsų garbingą šventę ir 
pasigrožėti lietuvišku menu.

Skyriaus Valdyba
Stoke-on Trent
DBLS iSTOKE-ON-TRENT SKYRIAUS, 

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Įvyks 1984 m. vasario 4 d., 6.30 vai. va

kare, The Archers aludėje, May Banke.
Dienotvarkėje: pranešimai Ir naujos 

valdybos, revizijos komisijos ir atstovo į 
DBLS-gos metinį suvažiavimą rinkimai.

Susirinkimo metu DBLS-gos Centro 
V-bos pirmininkas J. Alkis padarys pra
nešimą Vasario 16-tos minėjimo proga.

Prašoma visus skyriaus narius ir jų 
svečius susirinkime gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba
Boltonas

KAUKIŲ BALIUS
Š.m. vasario 4 d. 7.30 vai. vak., ukrai

niečių salėje (99 Castle St., Bolton), įvyks 
metinis, Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
rengiamas, Kaukių Balius — Karnavalas. 
Šokiams gros geras ir populiarus orkes
tras, bus turtinga loterija ir didelis mais
to ir gėrimų pasirinkimas.

Visi lietuviai yra maloniai kviečiami 
šiame karnavale dalyvauti. Praėjusių 
metų tokie parengimai visada gražiai 
praėjo ir rengėjai yra pasiryžę ir šiais 
metais nė vieno neapvilti.

SODYBA
SUSIRINKIMAS IR MINĖJIMAS

Vasario 11 d„ šeštadienį, 7 vai. vak., 
DBLS Sodybos Skyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris bus sujungtas su 
Nepriklausomybės šventės minėjimu.

Prašome gausiai dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Coventry
DBLS COVENTRIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
DBLS Coventry skyriaus metinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį vasario 26 d., 
11 vai. Kambarys užsakytas Polish Ex- 
servicemen Club, Whitefriars Lane, Co
ventry. Bus renkama valdyba, revizijos 
komisija ir atstovas į DBLS visuotinį su
važiavimą Londone. Bus svarstomi skyrių 
ir Sąjungą liečią klausimai.

Į šį susirinkimą atvyksta Centro Valdy
bos organizaciniams reikalams narys. Pra
šome kuo gausiau dalyvauti. Taip pat 
kviečiame skyriui nepriklausančius lie
tuvius. Skyriaus Valdyba

ŠKOTIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DELS Škotijos Skyrius rengia VASA
RIO 16 MINĖJIMĄ, kuris įvyks Škotijos 
Lietuvių Socialiniame Klube, 79A, Calder 
Rd., Bellshill

Programa:
šeštadienį, vasario 11 d., 5 vai., jauni

mo, jų tėvų ir tautinių šokių grupės susi
tikimas su DBLS Centro Valdybos organi
zaciniams reikalams nariu ir LSS Euro
pos Rajono skautų atstovais. Bus rodomi 
garsiniai filmai iš mūsų skautų ir jauni
mo stovyklų ir pasitarta jaunimo reika
lais.

7 vai. vak. — šokiai-vakaruškos.
Sekmadienį, vasario 12 d„ vai. p.p„ pa

maldos Šv. Šeimos bažnyčioje, Calder Rd., 
Bellshill. Jas laikys kun. J. Andriušius.

Tuoj po pamaldų, apie 3.15 vai. p.p„ ško 
tijos Liet. Soc. Klube iškilmingas Vasa
rio 16 minėjimas.

Meninę dalį atliks sol. V. Gasperienė, 
Šv. Cecilijos choras, vad. Pr. Dzidoliko, 
ir „Aušros“ tautinių šokių grupė, vad. K. 
Rugienienės.

Visi maloniai kviečiami atvykti.
Sekmadienį Klubas bus atidarytas visą 

dieną.

LENKIJA

LIETUVIŠKOS (PAMALDOS SfECINE

ščecino lietuvių ratelio pastangomis, 
sekmadienį, vasario 19 d., ščecino šv. Jo
no Krikštytojo bazilikoje bus atlaikytos 
lietuviškos pamaldos. Mišias atnašaus 
kan. Alfonsas Jurkevičius, asistuojamas 
kun. Br. Kukulio, kuris atvyks iš Barče- 
vo.

Tokiu būdu bus atžymėta Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sukaktis. Ta 
proga Ščecino bazilikoje pirmą kartą 
skambės lietuviškos giesmės. Lenkijos lie 
tuviai nekantriai laukia tos dienos.

Maidenhead
A.A. ELENA jšOVIENĖ

Nelauktai, bet amžinai atsisveikinome 
su veiklia skyriaus nare Elena Petronėle 
Katakevičiūte-šoviene. Sausio 13 d. į 
„Our Lady or the Angels“ bažnyčią Cwm 
bran, susirinko gražus būrys lietuvių. Ge
dulingas šventas mišias atlaikė vietinis 
klebonas Fr. F. O'Donnell ir iš Londono 
atvykęs kun. Dr. J. Sakevičius. Iš bažny
čios karstas palydėtas į Panteg kapines. 
Po laidotuvių susirinkta liūdinčio vyro, 
Kazimiero Šovos, namuose.

Elena gimė 1909.1.31 d. Grončisnos vien
kiemy, Gelvonų valsčiuje, Ukmergės ap
skrity. Turėjo už save jaunesnius brolį ir 
seserį. Lavinosi Kaišiadorių žemės ūkio 
mokykloje. 1930 m. sukūre šeimą ir apsi
gyveno Kaune, kur sulaukė dviejų sūnų. 
Buvo šaulė ir priklausė Kauno Tvirtovės 
būriui.

Tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje mielai 
jungėsi į tautinį bei kultūrinį danbą, pri
klausydama chorams, padėdama organi
zuoti parodas, ruošti pobūvius. Mėgdavo 
susitikti su žmonėmis ir jiems pagelbėti. 
Todėl buvo visų labai gerbiama.

Karui baigiantis pasitraukė 'į Vokietiją, 
o iš ten į Angliją. Pradžioje gyveno Hull 
ir Alsager šeimų hosteliuose. Dirbo virtu
vėje ir porceliano fabrike. Po trumpo lai
ko nusipirko namus Bursleme. Drauge su 
savo vyru svajojo įsigyti ūkį. Tai pasi
sekė ir ūkininkavo Valijoj iki pensijos 
amžiaus. Jų ūky įvyko Anglijos rajono 
skautų pirmieji skiltininkų kursai. Jauni
mas taip pat susirinkdavo savaitgalių 
vakaronėms. Persikėlus į Marlow, velionė 
aktyviai įsitraukė į Maidenhead skyriaus 
veiklą. Sūnums persikėlus į Val'iją, jinai 
su vyru taip pat pasekė tuo keliu. Gaila, 
neilgai teko džiaugtis senatve. Sausio 7 d. 
sustojo plakusi širdis.

Tebūna jai lengva svetima žemelė.

PADĖKA

K. šova, sūnūs ir jų šeimos reiškia di
delę padėką visiems užjautosioms ir pa- 
gelbėjusiems liūdesio valandoje. Ypač 
kun. dr. J. Sakevičiui ir kitiems atvyku
sioms iš toliau

VOKIETIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ MIUNCHENE

Nebuvo nė vienų Kalėdų Munchene, 
kad vaikučiai nebūtų pradžiuginti Eglu
tės švente. Rengėjais būdavo ir LB Val
dyba, ir Moterų klubas su vargo moky
klos programa, o Kalėdų Senelis vis at
vykdavo su pilnu maišu BALFo dovanų. 
Šiais metais Eglutę ruošė viena Vargo mo 
Ikykla sausio 5 d., o BALFo Kalėdų Sene
lis atvyko labai turtingas ir gausiai ap
dovanojo ne tik vaikučius, bet ir skaniai 
pavaišino tėvelius bei svetelius.

Mokytoja Alina Grinienė, atidarydama 
Eglutės šventę, perskaitė ir BALFo pir
mininkės p. M. Rudienės laišką su sveiki
nimais šventei.

Sunkiai, sunkiai atpūškavo Kalėdų Se
nelis (net iš Švedijos Aid. Broland) ir 
pareikalavo parodyt, ką vaikai per metus 
išmoko. O išmoko jie nemažai. Pirmiausia 
Viktutė Čeginskaitė pasveikino gerąjį Se
nelį, palinkėdama jam ilgiausių metų, kad 
teiktų jis kuo daugiausia džiaugsmo ir vai 
kučiams ir tėveliams tremtiniams. Tada 
buvo suvaidinta Sniego Malūno pasaka, 
kurią surežisavo molkyt. Vida Girniuvie- 
nė. Vaidinti vaikučiams, turbūt labiausiai 
patinka! Eilėraštukų prisakė visi ne po 
vieną, bet kai kurie net po kelis, o Ne
rio,gutė Landaitė (7 m.) meniškai pade
klamavo savo sukurtą eilėraštį „Kalėdų 
Senelis“. Judiika Hermanaitė padainavo, 
Irutė Marklytė padūdavo fleita, Rimutė 
Girniūtė su Neringa Landaitė pavaidino 
angelo sargo saugomą mergytę. Kalėdų 
Seneliui užklausus,pagal kokius papročius 
— lietuviškus ar vokiškus — jie šventė 
šeimose Kūčias, Kalėdas, Andriukas Gri
nius atsakė, kad jis nė nežino, kokie tie 
vokiški papročiai; aišku, jie šventė lietu
viškai! Ir tada visa mokykla sujudo deng
ti Kūčių stalą, pasimeldė ir pagiedojo, pa
galiau būrė laimę, traukdami šieną iš po 
staltiesės. Aišku, tokiems lietuviškiems 
vaikams Senelis tuoj atrišo gėrybių mai
šą ir dar pažaidė su jais.

Apylinkės valdybos pirmininkes inž. 
R Hermanas sveikino vienintelę Vokieti
joje lituanistinę mokyklėlę, tautiškai su
sipratusius tėvelius ir vaikų draugus-sve- 
teltos. Prasidėjo vaišės ir vaikučių žaidi
mai su naujai gautais žaislais.

Ar gali būti kas gražesnio, kaip vaiko 
atviras žvilgsnis, spindesys ir žodis, dargi 
gimtąja lietuvių kalba! A.G.

„LABDAROS“ ID-JOS (PIRMININKO 
ADRESAS

Praėjusią savaitę „E. Lietuvyje“ buvo 
klaidingai paskelbtas „Labdaros Draugi
jos pirmininko J. Glemžos adresas, kuris 
yra šitoks:

J. Glemža, 
Coniventrain 33, 

7260 Calw-Hirsau.
W. Germany.

Maidenhead skyriaus metinis susirinki
mas 'įvyko sausio 29 d. J. Stulgaičio na
muose, High Wycombe. Senoji valdyba 
perrinkta ir kitiems metams. Ją sudaro: 
pirmininkas E. Šova, sekretorius J. Stul- 
gaitis, iždininkė N. Len’kevičienė, revizo
rius J. Kvietkauskas. Susirinkime išgirsta 
pranešimų iš Centro valdybos ir CV pa
galbinio politinio komiteto veiklos. Po kai 
bų atsigaivinta kavute ir arbata.

Iš savo iždo skyrius paskyrė 15 sv. skau 
tų stovyklai Eš

Nottinghamas
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 18 d„ 6.30 vai. vakare Ukrai

niečių klubo patalpose, 31 Bentinck Road, 
Nottingham, vietinis DBLS Skyrius ren
gia Vasario 16-tos Minėjimą.

Paskaitą skaitys Skautas Vytis Romas 
Juozelskis.

Meninę dali, patriotiniais motyvais, iš
pildys vietinės pajėgos, prie kurių prisi
dės kitų kolonijų meno mėgėjai. Dainuos 
„Gintaro“ choras.

Po programos įvyks bendras pasižmo- 
nėjimas. Veiks tortinga loterija, bus jau
ki šokių muzika.

Pelnas skiriamas Tautos Fondui.

Sekmadieni, Vasario 19 d., 11.15 vai. 
ryto, Židinyje bus laikomos iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą.

Pamaldose dalyvaus skautai ir giedos 
„Gintaras“.

Skyriaus Valdyba

Prestonas
SKYRIAUS (SUSIRINKIMAS

DBLS Prestono Skyriaus susirinkimas 
įvyks vasario 18 d., 2 vai. p.p., pas M. Ra
moną, 28a Porter St.

Prašome visus narius ir tautiečius atsi
lankyti. Nesusirinkus pilnam narių skai
čiui, už valandos susirinkimas bus prade
damas, nežiūrint susirinkusių skaičiaus.

Skyriaus Valdyba

PASAULYJE
— V. Vokietijos kanceleris H. Kohl lan

kėsi Izraelyje santykių pagerinimo reika
lais. Izraelis kelia protestą, kad vokiečiai 
parduoda ginklus Saudo Arabijai. Kanc
lerį Kohlį pasitiko demonstrantai apsi
rengę dryžuotais kacetininkų drabužiais.

— Praėjusią savaitę Britų parlamente 
buvo keliami žmogaus teisių pažeidimo 
Sovietų Sąjungoje klausimai. 1979 m. so
vietai išleido emigruoti 'daugiau kaip 
50,000 žydų, o 1982 m. leidimus gavo tik 
apie 3,000. Prisimintas buvo ir švedas R. 
Wallenbergas, kuris iš nacių koncentraci
jos stovyklų išgelbėjo 100,000 žydų. Po ka 
ro sovietai jį suėmė, ir nuo to laiko apie 
jį nėra jokių žinių.

— JAV karinė žvalgyba pranešė, kad 
Rytų Vokietijoje, Bemsdorfe, apie 30 
mylių nuo Lenkijos sienos pastebėtos nau 
jai išdėstytos naujosios sovietų SS-22 vi
dutinio fr artimo nuotolio raketos.

— Lenkijos seimas priėmė (įstatymą, 
kuriuo darbininkų algų nustatymą spręs 
ne centro planuotojai, bet įmonių vedė
jai. Tuo būdu manoma pakelti darbo na
šumą,

— Kanadoje vieno namo pastogėje ras
ta 3,000 Hitlerio asmeniškų nuotraukų ir 
įvairių slaptų dokumentų. Tą rinkinį pa
liko dabar miręs šveicaras F. Schiesse, ku
ris karo metu dirbo Kanados karinėj 
žvalgyboj. Jo žmona pasakė, kad tas visas 
rinkinys dėžėje buvo užkaltas beveik 40 
metų.

Spėjama, kad tos nuotraukos ir doku- 
mentai varžytynėse, greičiausia Londone, 
bus parduoti už šimtus tūkstančių svarų.

— Lenkijoj beveik 21 mil. žmonių jau 
matė tą diskusinį „Diena po to“ filmą. 
Su amerikiečių filmų gamintojais buvo 
susitarta nieko nekeisti ir teisingai iš
versti į lenkų kalbą, tačiau cenzūra užte
pė tą dialogą, kuriame kalbama apie Ry
tų Vokietijos kariuomenės sukilimą prieš 
sovietinius valdovus. Kai kurie filmo žiū
rovai susidarė vaizdą, kad sukilo Vakarų 
Vokietijos kariuomenė.

— Žemės drebėjimas sukrėtė Peru sos
tinę Limą.

— I.ordas Kaganas, kuris prieš kiek 
laiko turėjo įvairių nemalonumų ir net 
atliko trumpą kalėjimo bausmę, dabar sa
vo „Gannex“ fabrike įsivedė naują tvar
ką' visi darbininkai, tarnautojai ir direk
toriai privalo kartu pietauti toje pačioje 
valgyklos salėje, be jokių patarnavimo 
skirtumų. Kaip žinome, lordas Kaganas, 
68 m., 'į Angliją atvyko iš Lietuvos. 1

PAMALDOS
Nottinghanic — vasario 5 d„ 11.15 vai.. 

Židinyje.
Kctteringe — vasario 5 d., 14 vai., šv. 

Eduarde.
Northamptone — vasario 5d., 18 vai., šv.

Lauryne, Craven St.
Bradford — vasario 5 ., 12.30 vai.
Eccles — vasario 12 d., 12.15 vai.
Nottinghanie — vasario 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leamingtonc Spa — vasario 12 d„ 14 vai., 

šv. Petre.
Coventryje — vasario 12 d„ 16 vai., šv. 

Elzbietoje.
Huddersfield — vasario 19 d., 13 vai. St.

Joseph's bažn., Somerset Rd.
Manchester — vasario 26 d„ 12.30 vai.
Nottinghame — VASARIO 16 D„ 19 vai., 

židinyje.
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