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LIŪDNA SUKAKTIS
40 METŲ

Nedaug linksmų jubiliejų teturime 
švęsti. Ir šiemetinė 40 metų didžiojo 
egzodo sukaktis apgaubta liūdesio šy
du.

Lietuvos vokiečiai ir vokiečių kil
mės lietuviai šią sukaktį minėjo prieš 
trejetą metų. Jų repatriacija į Vokie
tiją buvo vykdoma dar prieš vokiečių- 
sovietų karo pradžią 1941. Ja pasinau 
dojo ir daugelis grynų lietuvių, trauk
damiesi nuo bolševikinio teroro. At
skiri bėgimai į Vokietiją prasidėjo dar 
1940 sovietams okupavus Lietuvą. Pir 
masis ir pats žymiausias pabėgėlis bu
vo prezidentas Antanas Smetona su 
šeima, perėjęs Lietuvos-Vokietijos šie 
ną 1940 birželio 16. Bet tai buvo tik 
atskiri atvejai. Masinis lietuvių egzo
das vyko 1944 vasarą ir rudenį, priar
tėjus Rytų frontui, kai per 60,000 tau
tiečių pasitraukė į Vakarus.

Sprendimas pasilikti namie ar trauk 
tis turėjo būti padarytas labai skubiai. 
Dažną apsispręsti privertė ne tik be
siartinanti antroji sovietų okupacija, 
bet ir vokiečių žandarai, išvarę tūkstan 
čius žmonių apkasų kasti ir, gainio
dami iš vienos vietos į kitą, atvarę į 
Vokietiją. Visas Vokietijos pasienis 
buvo skubiai evakuotas, šimtai lietu
vių atsidūrė šiame krašte vokiečių ka
rių uniformose, traukdamiesi kartu su 
karą pralaimėjusia kariuomene. Tuo 
būdu buvo išardytos šeimos, daug su
žeistų ir ligonių. Keliauti, dirbti ir gy
venti Vokietijoje teko pusbadžiu po 
Vakarų sąjungininkų bombų kruša.

Tas bėdas ir nelaimes laikėme laiki
nėmis. Karui pasibaigus, tikėjomės 
grįžti į laisvą Lietuvą. Trečiojo Reicho 
galas kasdien artėjo. Buvome įsitiki
nę, kad Vakarų sąjungininkai leis ap
sispręsti per karą okupuotoms tau
toms. Juk tą pažadą jie įrašė ir iškil
mingai paskelbė Atlanto Chartoje, ku 
rią pasirašė ir Sovietų Sąjunga.

Tokie prisiminimai ir nusivylimai 
šiandien gaubia tuos, kurie paliko tė
vynę prieš 40 metų. Viltį grįžti į laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą tolydžio pa 
keitė beviltė benamystė, jei namus su
prasime ne tik kaip stogą ant galvos ir 
keturias sienas, bet daugiau kaip gim
tinę ir tėviškę. Po karo panašiai ir bu-

MIRĖ RAŠYTOJA
M. M. SLAVĖNIENĖ

Birželio 14 d. Auiburno ligoninėje, Aus
tralijoje, mirė lietuvių spaudos bendradar 
bė, veikli kultūrininkė, rašytoja-poetė Ma 
rij.a Magdalena Mykolaitytė Slavėnienė.

Ji gimė 1908 m. balandžio 22 d. Gudelių 
valsčiaus Pilotiškiuose, Mari j ampolės 
apsk., suvalkiečių ūkininkų J.M. Mykolai 
čdų šeimoje. Ta šeima išaugino Lietuvos 
žymųjį rašytoją Vincą Mykolaitį-Putiną.

Baigusi Vytauto Didžiojo universitetą, 
buvo jau žinoma poetė.

1944 m. patekusi Vokietijon, Scheinfel- 
do stovykloje veikė literatų grupėje, dir 
bo stovyklos laikraščio redakcijoje, ruošė 
lietuviškai mokyklai reikalingus vadovė
lius. Bendradarbiavo „Žiburiuose“, laimė
jo novelės konkursą, buvo išleistas jos 
eilėraščių rinkinys „Po svetimu dangu
mi“.

1948 m. išvyko į Kanadą, gyveno Van- 
couveryje. 1949 m. atvyko į Australiją, 
apsigyveno Sidnėjuje, su teisininku Juozu 
Slavėnu sukūrė šeimą, susilaukė dukrelės 
Rasos.

1960 m. įsteigė Sidnėjaus lietuvių lite
ratų būrelį, rengė literatūrines popietes.

M.M. Slavėnienė buvo tokios prigimties, 
kad pilnai laiminga tegalėjo būti tik gim
toje žemėje .Todėl jos lyrika nostalginė. 
1973 m. išleista jos poezijos knyga „Neži 
nomi keleiviai“.

Knygoje „Putinas mano atsiminimuo
se“ (1977 m.) Marija Slavėnienė savo ta 
lentą gyventi praeityje ir susižavėjimą 
viskuo, kas palietė jos sielą anais aprašo 
maišiais laikais, išliejo tokia puikia ir ly
riškai atausta proza, tokiu subrandintu 
kūrybiniu žodžiu, kad tie visi atsiminimų 
vaizdai ir epizodai, o kartu ir jos pačios 
vardas, nebeišnyks iš lietuvių literatūros.

J.A. Jūragis („Mūsų Pastogė“)
Palaidota Sidnėjaus Rookwoodo kapinių 

lietuvių skyriuje.

BE NAMŲ
vome vadinami. Pabėgėlius globoju
sios tarptautinės organizacijos UNR 
RA ir vėliau IRO mums davė DP — 
displaced persons — arba išvietintųjų 
vardą, t.y. ne laisva valia pakeitusių 
gyvenamą vietą, bet prievarta išblokš 
tų iš namų ir tėviškių. Ir mes patys va 
dinome save tremtiniais: buvome įkūrę 
Vokietijos lietuvių tremtinių sąjungą 
ir steigėme kitas tremtinių draugijas. 
Vėliau vokiečiai davė mums dar tiks
lesnį pavadinimą — heimatlose Aus- 
laender, t.y. užsieniečiai be tėvynės. 
Tai ne paprasti užsieniečiai — turis
tai ar duoneliautojai, vokiečių vadina
mi svečiais darbininkais (Gastarbei- 
ter). Jie visi, būdami užsienyje, nau
dojasi savo valstybių globa. Mes to
kios globos neturime. Užsienyje esan
čios diplomatinės nepriklausomos Lie 
tuvos atstovybės paveikios globos su
teikti negali. Jungtinių Tautų pabėgė
lių komisaro teikiama globa daugiau 
simbolinė. Kad nebūtume ne tik bena 
miais, bet ir beteisiais žmonėmis, dau 
gelis esame apsirūpinę vokiškais pa
sais. Betgi svetimos valstybės piliety
bės priėmimas keičia tik asmens doku 
mentus bei teisinę padėtį, bet nepa
keičia ir negali pakeisti pačio asmens 
— jo kilmės, kraujo ir širdies. Teisin
gai senieji romėnai sakydavo, kad žmo 
nės, kurie per jūras keliauja, tik dan
gų ant galvos pakeičia, bet ne širdį. Va 
karų Vokietija, būdama moderni de
mokratinė valstybė, suteikdama savo 
pilietybę, nereikalauja atsižadėti turi
mos tautybės. Geriausias pavyzdys yra 
Vasario 16 gimnazija, kurioje mokosi 
daugiausia vokiečių pilietybę turinčių 
tėvų vaikai. Ji yra Federalinės ir Hes- 
seno krašto vyriausybių remiama, nors 
pagrindinis šios mokyklos uždavinys 
puoselėti bei ugdyti lietuvybę.

Didysis egzodas, vykęs prieš 40 me
tų, per 60.000 lietuvių gyvenimą pa
kreipė nelaukta linkme. Jei pirmomis 
pokario dienomis didžiausias visų rū 
pestis buvo kasdieninės duonos ir kū 
rimosi klausimai, tai dabar iškilo liki- 
minės išeivijos ir Lietuvos problemos. 
Tai labai plati sritis. Tie klausimai bus 
plačiau svarstomi XXXI Europos lie 
tuviškųjų studijų savaitėje Augsburge 
š.m. nuo liepos 29 iki rugpjūčio 5.

(Vokietijos LB V-bos informacijos)

PASKUTINĖS SACHAROVŲ 
NUOTRAUKOS

Nobelio taikos premijos laureato rusų 
akademiko Sacharovo ir jo žmonos nuo
traukos pasirodė anglų laikrašty „The 
Observer“. Vienoje nuotraukoje yra ma
tomas A. Sacharovas, vaikščiojantis Gor
kio parke, apsivilkęs storu megztiniu, su 
lietpalčiu rankoje. Kitoje nuotraukoje ma 
tomą Sacharovo žmona Yelena Bonner, 
viena, piktu žvilgsniu žvelgianti į fotogra 
fą... Šias neseniai pačių sovietų Gorkyje 
padarytas nuotraukas į Vakarus atgabe
no rusas žurnalistas Viktor Louis, kuris 
anglų laikraščiui „The Observer“ pareiš
kė: „Asmeniškai garantuoju šių nuotrau 
kų autentįškumą. Sacharovas ir jo žmona 
buvo nufotografuoti birželio 12 ir 15 die 
nomis“.

Rusų žurnalistas pažymėjo, kad netru
kus Sacharovą galės aplankyti ne tik so
vietiniai gydytojai, bet ir tarpt, gydy
tojų komisija. Tačiau pirmiau jo sveikata 
turi būti kiek galima geriau sustiprinta. 
Vakaruose gyvenantys Sacharovo gimlnai 
čiai ir draugai mano, kad paskelbtos foto 
nuotraukos gali būti vertos dėmesio, nors 
jų drabužiai atrodo kiek per šilti šiam va 
saros laikotarpiui. Iš atskirai nufotogra
fuotų vyro ir žmonos nuotraukų „The Ob 
server“ spėja, kad Sacharovą ir jo žmoną 
sovietinis saugumas šiuo metu laiko a't 
skirtus vieną nuo kito.

TEISMO NUOSPRENDIS RYGOJE
Sovietų teismas Rygoje birželio 29 d. 

nuteisė Zacharą Zunšteiną trims metams 
kalėjimo už tariamą antisovietlnę veiklą. 
Kaip jo žmona Tatjana pasakė, jos vyras 
Zacharas norėjęs emigruoti į Izraelį, o 
teismo byla buvo tik komedija.

PROF. DR. BRONIUS NEMICKAS 
LANKĖSI VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE
Su Pavergtųjų Europos Tautų delegaci

ja prof. dr. Bronius Nemickas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių 
reikalų komisijos narys, atstovaudamas 
šioms organizacijoms, 1984 m. birželio 13 
d. lankėsi Valstybės Departamente.

Delegaciją (ją sudarė Korbonski, Nemic 
kas, Kvetko, Busch, Visoianu ir Petkov) 
priėmė Europos reikalams sekretoriaus 
pavaduotojas Mark Palmer. Priėmimo me 
tu nuoširdžioje dvasioje išsiaiškinta eilė 
Mausimų: pažiūra į sankcijas Lenkijai, 
Sovietų atsisakymas dalyvauti Olimpia
doj, pareiškimas ryšium su Pavergtųjų 
tautų savaite ir kt. Apžvelgdamas dabar 
tinę padėtį pavergtoje Lietuvoje, Br. Ne 
mickas pabrėžė sustiprintą sovietizaciją 
ir sugriežtintą terorą, ypač prieš pogrin
džio spaudą ir religiją. Taip pat nurodė 
okupantų pastangas, sunaikinusias Hel
sinkio Sutarimų stebėjimo grupę, ir sie
kiančias likviduoti Katalikų komitetą ti
kėjimo teisėms ginti. Be to, atkreipė dė
mesį į pastarojo meto areštus ir sunkią 
politinių kalinių, ypač Viktoro Petkaus 
ir Vytauto Skuodžio, būklę. Užsiminė So
vietų uždraudimą užsienyje apmuitintų 
siuntinių į Pabaltijo kraštus siuntimą. Se 
kretoriaus pavaduotojas atsakydamas tei 
gė, kad Pavergtųjų tautų savaitės proga 
būsią pakartotinai pareikšta Pabaltijo vai 
styfbių neteisėtos sovietinės inkorporaci
jos nepripažinimas, o siuntų klausimas 
iškeltas Tarptautinėje pašto konferencijo 
je.
Apie pasimatymą su Valstybės Departs 

mento sekretoriaus pavaduotoju Br. Ne
mickas painformavo Lietuvos atstovą 
Vašingtone.

EUROPOS LB VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šiais metais Europos LB kraštų pirmi
ninkų ir vaidybų narių suvažiavimas 
įvyks Augsburge, Vokietijoje, rugpjūčio 2 
d., Europos lietuviškųjų studijų savaitės 
metu. Kovo mėnesi Vokietijos LB krašto 
valdybos pirm. Juozui Sabui lankantis 
Čikagoje, jis tarėsi su PLB pirm. Vytau
tu Kamantų ir pirm, pavad. dr. Tomu 
Remeilklu suvažiavimo programos klausi
mais. Vokietijos LB krašto valdyba yra 
šio suvažiavimo globėja ir šeimininkė. Į 
suvažiavimą vyks PLB valdybos pirm. Vy 
tautas Kamantas.

MARIJONAI ROMOJE
Romoje pasibaigė Marijonų Vienuolijos 

generalinė nepaprastoji kapitula. Svar
biausias kapitulos uždavinys yra galuti
nai priimti ir patvirtinti Vienuolijos pa
grindinį įstatymą — konstituciją, per
tvarkytą pagal Vatikano antrojo susirin
kimo nuostatus. Kapitulos nariai yra su
važiavę iš įvairių kraštų: JAV, Brazilijos, 
Australijos, Anglijos, Lenkijos — iš viso 
daugiau negu 30 atstovų.

Raudonosios armijos dezertyrai
Birželio 27 d. Europos parlamento at

stovybės rūmuose, Londone, buvo suruoš 
ta spaudos konferencija, kurioje žurnalis
tai susitiko su dviem sovietų kareiviais, 
kovojusiais Afganistane ir patekusiais į 
partizanų nelaisvę.

Seržantą Igorį Rykovą ir eilinį Olegą 
Chlaną žurnalistams pristatė Europos par 
lamento atstovas lordas Bethell, kuris su 
parlamentarų grupe lankėsi Pakistane ir 
Afganistano pasienyje. Ten jis kalbėjosi 
su Afganistano laisvės kovotojais ir su
žinojo apie belaisvius. Afganistano parti
zanai pasakė jam, kad du belaisviai norė
tų apsigyventi Anglijoje. Igor Rykov pa
rašė Britanijos min. pirmininkei Mar- 
garetai Thatcher peticiją, prašydamas 
jam ir jo draugui Olegui Chlanui suteikti 
politinį prieglobstį.

Rytų Europos egzilų organizacija Londo 
ne „Liaison Group“ iš savo pusės prašė 
britų valdžios įstaigas patenkinti jų prašy 
mą. Tuo pagrindu, o ypatingai lordo Bet
hell rūpesčiu, prieš porą savaičių jie atvy 
ko į Angliją. Jų kelionę finansiniai par
ėmė Londono laikraščio MAIL ON SUN
DAY leidėjai.

Abu belaisviai yra jauni vyrukai, vie
nam 22, kitam — 21 metai. Jie išliko gyvi 
tik dėka partizanų malonės. Jie pasakė, 
kad pilnai supranta afganistaniečių pasi
piktinimą sovietais, kurie įsiveržė 'į jų 
kraštą ir pavergė tautą. Jie dėkingi, kad 
partizanai paliko juos gyvųjų tarpe, taip 
pat dėkingi lordui Bethell, kuris juos čia 
atgabeno, Britanijos vyriausybei, leidu
siai jiems čia pasilikti, ir ligoninės perso
nalui, kuris Londone juos rūpestingai 
slaugė. Dabar jie mokosi anglų kalbos ir 
tikisi, kad' vėliau gaus darbo savo specla 
lybėje. Jie buvo motorizuotų dalių kariai, 
taigi, automechanikai.

Jie pasakojo, kad jie buvo pasipiktinę 
sovietų žiaurybėmis Afganistane ir todėl 
sutarė pabėgti į Pakistaną, žygiuodami

V. PETKAUS LIKIMAS
Užsienio spaudos agentūros praneša, 

kad iš Lietuvos neoficialiais keliais buvo 
kreiptasi į Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, 
prašant ištirti lietuvio sąžinės belaisvio 
Viktoro Petkaus sveikatos būklę ir iš vi
so jo likimą. Apie Viktorą Petkų jau dau 
giau kaip šešis mėnesius neturima jokių 
žinių. Praėjusių metų gruodžio mėnesį Pet 
kaus žmona buvo nuvykusi į Permės kon 
centracijos lagerį pasimatyti savo vyru, 
bet, po trijų dienų laukimo, stovyklos 
vadovybė, nepaaiškindama priežasties, jai 
nedavė reikiamo leidimo. Nei Petkaus 
žmonai, nei kiti jo artimieji ir bičiuliai 
taip pat jau šešis mėnesius iš belaisvio 
negauna jokių laiškų. Visa tai kelia su
sirūpinimą Petkaus artimųjų ir bičiulių 
tarpe taip pat ir dėl to, kad Petkaus svei 
kata dėl labai sunkių kalinimo sąlygų 
praėjusias metais buvo smarkai pablogė
jusi. Koncentracijos stovykloje ilgai jam 
nebuvo teikiama reikalinga medicininė 
priežiūra. Tiktai po ilgo delsimo, 1982 
metais jam buvo išpjautas ant veido iš
augęs piktybinis auglys. Užsienio spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad Viktoras 
Petkus, kuris yra 55-erių metų amžiaus, 
jau ilgus metus yra laikomas beveik vlsiš 
koje izoliacijoje. Daugiau kaip dvejus me
tus jam draudžiama gauti siuntinius, dau 
gumas jo paties siunčiamų laiškų buvo 
konfiskuoti dėl to, kad jų turinys esąs 
ideologiniai pavojingas. Jo celė buvo pa 
kartotinai iškratyta, konfiskuojant ir su
naikinant visus joje surastus užrašus, 
laiškus ir straipsnius. Užsienio spaudos 
agentūros priemenaĮ kad Viktoras Petkus 
dabar atlieka jau trečią sunkią bausmę. 
Būdamas dar gimnazistu, Petkus atliko 
šešerlų metų kalėjimo bausmę už dalyva 
vimą katalikų jaunimo sąjūdyje, 1957-ais 
metais jis buvo suimtas už religinės li
teratūros platinimą ir nuteistas aštuone
rius metus kalėti, galop 1977-ais metais 
Petkus buvo vėl suimtas už tariamą anti- 
sovietinę agitaciją ir propagandą ir nu
teistas dešimt metų kalėti ir penkeriem 
metam tremties. Viktoras Petkus, rašo 
spauda, yra vienas iš Lietuvos Helsinkio 
Grutės narių, būdamas koncentracijos 
stovykloje, drauge su estu žmogaus teisių 
gynėju Mart Nikius, jis įsijungė ir į Uk
rainiečių Helsinkio grupę. JAV komisija 
Europos saugumo ir 'bendradarbiavimo 
klausimais yra pasiūliusi Viktorą Petkų 
ir kelis kitus sovietų kalinamus žmogaus 
teisių gynėjus kandidatais Nobelio Taikos 
premijai, šią kandidatūrą amerikiečių 
komisija iškėlė taip pat ir šiais metais.

PABĖGO KETURI ESTAI
Keturi estai sportininkai, turėję atlikti 

karinę prievolę Raudonoje armijoje, pa
bėgo guminiu laiveliu į Suomiją, o iš ten 
paspruko į Švediją. Jie nenorėjo kariau
ti Afganistane.

Visi keturi priklausė tam pačiam spor 
to klubui. Už dalyvavimą antisovietinėje 
demonstracijoje, jiems buvo uždrausta ke 
liauti į užsienį.

upės slėniu, jie sutiko Afganistano lais
vės kovotojus, kurie paėmė juos į nelais
vę. Belaisvių stovykloje jie buvo 11 mėne 
šių, kol juos aplankė lordas Bethell ir iš
vežė į Angliją.

Sovietų kareivių nuotaika Afganistane 
yra prislėgta, nes kovoti tenka prieš be
ginklius gyventojus. Kareiviai yra siunčia 
mi į reidus kaimuose, kur jie priversti 
ieškoti ginklų. Tuo pat laiku kareiviai gro 
bia afganistaniečių turtą, žiauriai elgiasi 
su vietos gyventojais. Jeigu suranda bent 
vieną šovinį, visas kaimas laikomas parti 
zanų globėju. Tuo atveju vyrai yra sušau 
domi, o moterys ir vaikai uždaromi trobo 
je ir susprogdinami. Be to, kaimai yra 
puolami iš lėktuvų bei malūnsparnių. Žu 
domi gyventojai, naikinamas jų turtas.

Kai kurių dalinių karininkai yra tikri 
sadistai. Buvo toks atsitikimas, kad kari
ninkas įsakė kareiviui nužudyti jauną 
berniuką,, vien tik tam, kad kareivis „pri
prastų prie kraujo“.

Sovietų kareiviai Afganistane yra blo
gai aprūpinami, blogas maistas, o kartais 
ir tokio trūksta. Jei suserga geltonlige, li
gonius laiko aptvertame kieme, neteikda 
mi jokios medicinos pagalbos, išskyrus sal 
dytą vandenį. Karininkai traktuoja ka
reivius kaip gyvulius. Karinės prievolės 
laikas sovietų kariuomenėje — 2 metai.

Abu jaunuoliai prašė spaudos atstovų 
perduoti afganistaniečių laisvės kovoto
jams prašymą: nežudyti belaisvių. Jeigu 
būtų sudarytos sąlygos sovietų karei
viams dezertiruoti, tai jų tūkstančiai pa
bėgtų, ir tuo būdu pasibaigtų beprasmis 
karas.

Spaudos konferencijoje dalyvavo visų 
didžiųjų Londono laikraščių koresponden 
tai, taip pat kai kurių užsienio laikraščių 
(korespondentai, radijo ir televizijos žurna 
listai ir didelė grupė Rytų Europos egzili- 
nių spaudos darbuotojų.

LIETUVOJE
Naujasis „Klaipėdos“ viešbutis

Klaipėdos miesto centre pastatytas nau 
jas viešbutis. Pastatas turi du korpusus 
(vienas šešių, kitas aštuonių aukštų). Kor 
pusus jungia trylikaaukštis bokštas. Vieš 
būtis pastatytas iš latviškų plytų, kurios 
daug patvaresnės. Latviai moka pagamin 
ti geresnės kokybės plytas. Lietuviai ne
moka, ir jau geras dešimtmetis, o gal ir 
daugiau, leidžia broką — milijonus ply
tų, kurios po keliolikos metų tampa blo
gai išdegto molio krūva.

Viešbučio architektas — Gytis Tiškus.
Sporto šventė vaikams

Vilniaus „Žalgirio“ centriniame stadic 
ne buvo surengta masinė sporto šventė, 
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 
Sporto varžybose ir įvairiose pramogose 
dalyvavo vaikai ir tėveliai. Tai jau dešim 
ta iš eilės tokia šventė. Joje dalyvavo 
apie 5000 rajono gyventojų.
„Užkeikti vienuoliai“

Lietuvos akademinio operos ir baleto 
teatro kolektyvas sezoną užbaigė prem- 
jera-baletu „Užkeikti vienuoliai“. Libretą 
A. Vienuolio-Žukausko legendos moty
vais parašė ir choreografiją sukūrė artis 
tas V. Grivickas. Kompozitorius — J. Ba 
šinskas.
„Kraštctyros“ baruose

Tryškių vidurinės mokyklos kraštotyros 
būrelio vadovas P. Ananjevas „Tiesoje“ 
nušvietė būrelio darbą: „Renkame medžią 
gą apie Tryškių revoliucinę praeitį. Tel
šių kraštotyros muziejus suteikė žinių 
apie 1905-1907 metų revoliucijos atgarsius 
Tryškiuose. 1905 metų lapkričio 7 d. buvo 
įkurtas revoliucinis komitetas, streikavo 
Moldenių dvaro darbininkai...“
Pagerbtas ,S.J. Jokubka

Birželio 5 d. Vilniaus Meno darbuotojų 
rūmuose buvo pagerbtas „žymus pažangių 
jų užsienio lietuvių visuomenės veikėjas“, 
ilgametis „Vilnies“ laikraščio vyr. redak
torius Stasys Jonas Jokubka. 75 metų su 
laukęs, sukaktuvininkas pats atvyko į pa 
gerbimą Ir tarė žodį. Svečias iš JAV „pla 
čiai papasakojo apie pažangiųjų lietuvių 
organizacijų veiklą kovojant už taiką, 
skleidžiant tiesos žodį apie Tarybų šalį, 
stiprinant ryšius su tėvų žeme...“
Medaliai lietuviams

Latvijoje įvykusiam Sov. Sąjungos au
tomobilių žiedinių lenktynių čempionate 
neblogai pasirodė lietuviai automobilinin 
kai. Septintoje automobilių klasėje tre
čias buvo vilnietis Gediminas Kupčikas. 
Aštuntoje mašinų klasėje sidabro medalį 
iškovojo vilnietis Jurgis šiaudkulis, o 
bronzos — vilnietis Vytautas Tarailė.
Kietaširdžiai

Matas Dalba „Valstiečių laikraštyje“ pa 
sakoj a:

— Sėdi Algirdas Dapkūnas už nuosavo 
automobilio vairo ir svajoja: grečiau par 
važiavus, atsipagirioti gavus.

Deja, kelią pastoja autoinspektoriai. 
Tenka lipti iš „vežimo“: girtam už vairo 
— ne vieta.

Tik kad supyks Algirdas. Kur matyta! 
Jį „Gegužės pirmosios“ kolūkio mechanl 
zatorių taip įžeisti! Šitaip turbūt nė pats 
kolūkio pirmininkas nedrįstų. Ir dar to
kią dieną, kai jaunavedžius į metrikacijos 
biurą reikia vežti. Kietaširdžiai tie inspek 
toriai.

Autoinspektorių kietaširdiškumu įsitiki 
no ir to paties Lazdijų rajono Aštriosios 
Kirsnos daržovių sėklininkystės tarybinio 
ūkio traktorininkas Jonas šmullys.

Vežė žmogus ganyklon vandenį karvu
tėms. Vežė ir būtų nuvežęs, jei ne tie kie 
taširdžiai. Nusodino darbštuoli nuo trak
toriaus. Vien už tai, kad anksčiau už juod 
marges atsigėrė. Suprantama — ne vande 
nėlio.
A”traeilės pareigos

Kai kurių kategorijų darbuotojai gali 
būti priimti į antraeiles pareigas toje pa
čioje arba kitoje įmonėje, organizacijoje 
ar įstaigoje. Kontroliuojant šiuos klausi
mus, reikia žinoti, kad, priimant į antra
eiles pareigas, privaloma gauti1 sutikimą 
iš pagrindinės darbavietės vadovų ir prof 
sąjungos komiteto, pažymą apie atlygini
mo dydlį, darbo laiką, turimą kategoriją. 
Nesant šių dokumentų, darbuotojas lai
komas neteisėtai priimtu, ir už tai liau
dies kontrolės komitetai kaltus asmenis 
gali bausti.
žolės miltai

Merkio ėksperimentiniame ūkyje pra
dėjo gaminti žolės miltus.
Bulvių tarkavimo mašinėlės

Mažeikių kompresorių gamykla pateikė 
prekybos tinklui pirmąją siuntą elektri
nių mašinėlių. Tai naujas plataus vartoji
mo gaminys, kokio lig šiol negamino res
publikos pramonė.

-jer;. ,
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14. KITI JO ŠVENTUMO 

LIUDIJIMAI
Pereitą kartą matėme, kaip gerokai 

pirm visų prašymų karalaitį paskelbti 
šventuoju jo šventumo ir jo užtarimu 
'įvykstančių stebuklų garsas buvo jau pla 
čiai pasklidęs tarp Vilniaus fa Lietuvos 
gyventojų. Paminėjome kelis iš pačios 
XVI amžiaus pradžios šaltiniuose išliku
sius liudijimus. Panašių liudijimų yra ir 
antrojo to amžiaus dešimtmečių.

Bene iškalbingiausiu paliudijimu laiky 
tinas lenko, renesanso poeto ir humanis
to, Andriaus Krzyckio eiliuotas Kazimie
rui sveikinimas — malda „Ad tumulam 
divi Casimiri“ („Prie šventojo Kazimie
ro kapo“; .šventąją' čia reikia suprasti 
kaip „šventųjų gaubės vertąjį“). Tai gana 
ilga, 68 eilučių religinio turinio odė. Jos 
autorius buvo kilęs iš Poznanės vyskupi
jos, Krzycko kaimo, Wschowos apskrities. 
Humanistinį išsilavinimą jis įgijo Italijo
je, Bolonijos universitete. Grįžęs į Lenki
ją, tapo Poznanės katedros kanauninku, 
kiek vėliau, 1511 metais, ten pat prelatu 
scholastikų. Kai Lenkijos karalius ir Lie 
tuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Se 
nasis vedė pirmąją žmoną, vengrę Bar
borą, Krzyckis buvo paskirtas karalienės 
dvaro kancleriu. Po karalienės ankstyvos 
mirties jis perėjo dirbti pas karalių se
kretorium, 1522 m. tapo Pirzemysiio vys'ku 
pu, po penkerių metų buvo perkeltas į 
Plocką, o 1'535 metų pabaigoje perėmė 
Gnezno arkivyskupiją, kurią trumpai te 
valdęs, mirė 1537 m., būdamas vos 55 me
tų amžiaus.

Kai neseniai vedęs karalius Žygimantas

POLONISTIKA LIETUVOJE
Sovietų okupuotos Lietuvos mokyklose 

praeitais mokslo metais lenkų kalbos mo
kėsi 11.986 moksleiviai bei studentai. Pa
gal Lietuvos TSR švietimo ministerijos 
duomenis, Lietuvoje yra 105 mokyklos, 
kuriose dėstoma lenkų kalba. Tame skai
čiuje yra 32 vidurinės mokyklos, 47 aš
tuonmetės ir 27 pradžios mokyklos.

Vilniaus pedagoginis institutas ruošia 
18 specialybių mokytojus bendro lavinimo 
mokykloms, kuriose dėstoma lietuvių, ru 
sų Ir lenkų kalbomis. Lenkų mokykloms 
mokytojus ruošia to instituto lenkų kal
bos ir literatūros skyrius, kuris yra at
skiras administraciniai didaktinis viene
tas, jo vedėju yra VI. čečiota. Jis parašė 
Vilniuje leidžiamam lenkų kalba laikraš
čiui „Czerwony sztandar“ straipsnį apie 
„polonistiką“, kuriame išaiškino lenkų 
kalbos padėti Lietuvoje.

Pedagoginio instituto lenkų skyriuje 
šiuo metu studijuoja 250 studentų. Moks
las tęsiasi 5 metus. Skyriuje dėstoma to 
kie dalykai: dabartinė lenkų kalba, istori
nė gramatika, dialektologija, literatūri
nės kalbos istorija, palyginamoji grama
tika slavų kalbų, literatūros istorija ir teo 
rija, visuomenės mokslai ir pedagogika. 
Studentams taip pat dėstoma rusų, lietu
vių ir viena užsienio kalba. Studijuojama 
lotynų kalba, rusų, lietuvių ir pasaulinė 
literatūra.

Instituto lektorių tarpe yra jaunosios 
kartos atstovų, išėjusių aukštuosius 
mokslus Krokuvos ir Varšuvos un i versite 
tuose.

BALYS GAJAUSKAS

DARBININKO
GYVENIMAS

ŽVILGSNIS Į TSRS DARBININKŲ PADĖTĮ 
6

Svarbų vaidmenį imperijoje vaidina partinė biu 
rokratija. Ji taria lemiamą žodį. Ji — tai centrinis 
valstybės aparatas, kurį sudaro gerai apmokamų 
partinių karjeristų armija. Anot Džilo, tai „naujoji 
klasė“. Nė viena normali valstybė negalėtų išlaiky 
ti tokios gausios biurokratijos. Ji neturėtų iš ko ją 
apmokėti.

Bolševikų imperijos griaučiai — milicija, sau
gumas, kariuomenė ir kitos pusiau karinės formuo 
tės. Be šių griaučių ji susmuktų kaip kūnas be kau
lų. Ta didžiulė armija gina bolševikų imperijos ir 
biurokratijos interesus, šią veltėdžių armiją turi iš
laikyti darbininkai ir valstiečiai, štai dėl to atrodo, 
kad bolševikų imperijoje nėra bedarbių.

Daug bolševikai kalba apie darbą, apie dar
bininkus. Tačiau jie vengia kalbėti apie uždarbį. 
Atrodo, kad darbininkui visai nereikia atlyginti už 
darbą, kad svarbu tik duoti darbą. Kartais jie skel
bia vidutinį uždarbį, bet jis miglotas, nerealus.Be to, 
bolševikine statistika sunku patikėti, žemesnės or
ganizacijos savo ataskaitose prirašinėja, išpučia duo 
menis, kaip joms geriau. Todėl galutinė statistika 
labai išpūsta. Taip ir su vidutiniu uždarbiu. Jis ga
li būti išlaužtas iš piršto. Oficialus uždarbis neparo
do tikrosios darbininko padėties.

Prieš kelis metus tuometinis bolševikų imperi
jos valdovas Brežnevas paskelbė vidutinį darbinin
ko atlyginimą — 160 rub. Jis tvirtino, kad tai la

GLOBĖJAS ŠV. K4ZIMIER4S
1513 m. rugpjūčio mėnesį su visu savo 
dvaru atvyko ilgesniam laikui į Vilnių, 
Lietuvos sostinėje apsigyveno ir karalie
nės kancleris Krzyckis. Jis čia išbuvo be 
veik pusantrų metų. Žinoma, ilgai nelau
kęs, jis nuėjo aplankyti ir karalaičio Ka
zimiero kapą, kuris — kaip jis sakė — 
saugo „šventas dulkes“ („sanctum cine- 
rem“). Tuomet, turbūt tų pačių 1513 me
tų rudenį, jis ir sukūrė minėtąją odę. Ją 
pradedu šiais žodžiais: „Ar tai tavo čia 
kapas, tavo palaimintas grabas, Kazimie 
rai, ar tai tavo didžiai šlovinga buveinė? 
Nors visame pasaulyje pasklido garsas, 
skelbiąs dorybių tavo nuostabius ženklus, 
daug daugiau tačiau akims atsiveria daly 
kų, kuriuos skelbia daugybė čia, šventoje 
vietoje, pakabintų vaškinių votų“ (žr. 
Andreae Cricil Carmina, i'šl. K. Morawski, 
Oracoviae 1888, 53-54). Ir tuojau ima ap
gailestauti, kad Kazimieras netapo Lietu 
vos ir Lenkijos valdovu': „O kad tau būtų 
atitekę didžiojo tėvo skeptrai, šiandien 
jų taip nevargintų priešų .antpuoliai!" 
Mat, tuo metu Maskvos kariuomenė smar 
kiai puolė rytines Lietuvos didžiosios kuni 
gaikštystos sritis ir 1514 metais užėmė 
lietuviams strategiškai labai svarbią 
Smolensko pilį). Toliau Krzyckis aprašo 
mirusio Kazimiero galią: „Tu, miręs, ki
tiems grąžini gyvybę, išlaisvini (paraly
žiaus) grandinėmis supančiotus ir išnai
kini ligų visas galybes; ką tu tad nuveik
tum gyvas, žydinčioje, kaip anuomet, jau 
nystėje valdydamas žmonių daugybę, vis 
ką teisingai tvarkydamas?“ (ten pat,psl. 
54). Kiek toliau iškelia jo prigimties 'do
vanas: „Tau, sakoma, prigimtis davusi 
tiek talentų, kad pavyduolė mirtis jų il-

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI
Vatikano paštas artimiausiu laiku išleis 

keturių pašto ženklų seriją, skirtą pami
nėti Bažnyčios kultūrinėms bei moksli
nėms institucijoms: Popiežiškai mokslų 
akademijai, Vatikano archyvui, Vatikano 
bibliotekai ir Vatikano astronomijos ob
servatorijai.

Popiežiškoji mokslų akademija Romoje 
veikia nuo 1603 metų. Popiežiaus Pijaus 
XI rūpesčiu 1936 metais mokslų adademi 
ja buvo iš pagrindų pertvarkyta ir prltai 
kyta naujų laikų reikalavimams. Akademi 
jai priklauso kelios dešimtys pasaulinio 
garso mokslininkų iš įvairių tautų.

Vatikano archyvas buvo įsteigtas 1614 
metais. 1881 metais popiežius Leonas XIII 
leido laisvai naudotis archyvo medžiaga. 
Dabar Vatikano archyvas yra vienas Iš 
svarbiausių istorijos studijų centrų visa
me pasaulyje. Popiežiaus Pauliaus VI ini 
ciatyva buvo įrengtos naujos erdvios ar
chyvo patalpos, kurias neseniai pašventi
no dabartinis popiežius Jonas Paulius II. 
Popiežišką Vatikano biblioteką yra įstei
gęs popiežius Sikstas V 16-tajame šimt
metyje. Biblioteka amžių bėgyje buvo nuo 
lat plečiama. Neseniai praplėstos patal
pos sudaro geras sąlygas viso pasaulio 
mokslininkams pasinaudoti bibliotekos 
veikalais.

Vatikano astronomijos observatorija 
yra seniausia šios srities mokslo instituci 
ja Europos žemyne. Ją įsteigė popiežius 
Grigalius XIII 1576 metais. Popiežiaus Pi 
jaus XI rūpesčių 1930 m. astronomijos 
observatorija iš Vatikano buvo perkelta į 
popiežių vasaros rezidenciją. 

bai aukštas vidurkis. Prie to dar pridėjo nemokamą 
mokslą, gydymą, pensijas. Visa tai sudarytų 210 
rub. per mėnesį. Matome, kad tie „nemokamieji“ 
priedai kainuoja darbininkams 50 rub. per mėnesį. 
Jeigu akyliau panagrinėsime tą vidutinį uždarbį, 
tai pamatysime, kad jis visai nedidelis. Iš tų 160 
rub. išskaičiuoja pajamų mokestį, profsąjungų nario 
mokestį, kai kuriems mažašeimių mokestį. Lieka 
maždaug 140 rub. Toks vidutinis uždarbis mažas, 
nes maisto produktų ir kitų prekių kainos aukštos. 
Vidutinė šeima iš tokio uždarbio tik skurdžiai pra 
gyvena. Dauguma darbininkų negauna ir to vidu
tinio atlyginimo. Dirbantieji sveikatos apsaugoje, 
lengvojoje pramonėje, prekyboje, švietime gauna 
vos 80-100 rb. per mėnesį. Taigi, vidutinis darbiniu 
ko uždarbis yra dar žemesnis, tik jį iškelia biurokra 
tijos atlyginimai, kurie gerokai aukštesni.

Bolševikų propaganda nuolatos tauškia apie 
nemokamą gydymą, mokslą, socialinį aprūpinimą. 
Atrodo, kad ne darbininkai ir valstiečiai tai uždir
ba, o bolševikams viskas krenta iš oro ir jie dalija 
tas .^nemokamas“ gėrybes. Jie visai pamiršta, kad 
juos pačius dirbantieji neša ant savo pečių.

Kiekvieną mėnesį ima išdirbančiųjų dalį už
darbio net jų neatsiklausę, tų vadinamųjų nemoka 
mų gėrybių apmokėjimui (gydymui, mokslui, pen
sijoms). Darbininkai net nežino savo realaus uždar
bio. Juk ne kiekvienas gydosi kas mėnesį, ne kiek
vieno vaikai, jeigu jų turi, mokosi. Prie nuolatinės 
algos reikia pridėti kai kada kai kuriems darbinin
kams išmokamas premijas. Paprastai jos būna ne
didelės —- 5-10 rub. Didesnes sau skiria viršininkai, 
nedidelės premijos nepakeičia bendros darbininkų 
padėties. Jiems reikia ieškoti papildomų pragyveni
mo šaltinių. Toks oficialus šaltinis yra papildomos 
pareigos, kaip jas vadina .pusė etato“. Dirbantysis 
pasiėmęs papildomas pareigas jas atlieka vakarais 
ir poilsio dienomis. Taigi darbininkas šiek tiek pa

giau nebegalėjo pakęsti; davė kraitį, kurį 
puošė mokslo žinios ir iškalbingas lie
žuvis, jį piuošė tavo, Ilgaplauki Febai, ei
liuota kūryba“. Po to iškelia Kazimiero iš 
iriintingumą, teisingumą, pamaldumą. Jį 
pagaliau prašo, kad iš savo sosto ten aukis 
tybėse pažvelgtų į Žygimantą, savo brolį, 
ir iškankintą tėvynę: „Į tave nelaimių 
prislėgti kreipiamės, tave pas Dievą daug 
galintį maldaujame: skubėk gelbėti tėvy 
nę, tėvynę gelbėk, neapleisk savo šlovin
gojo brolio“ . („Ad te confugimius fessi, 
tua numina votis/ Pulsamus, patriae pro 
tinus after opom,/ After opem patriae, 
Clarum ne desere tratrem“ — ten pat, 
psl. 55-56).

Ta proga Krzyckis sukūrė taip part aš- 
tuoneilę epitafiją, kuri lietuviškai taip 
skamba:

Sustok, keleivi, bent trumpam, tave 
prašau, 

Didžio princo čia ilsisi pelenai. 
Jo tėvas rankoje laikė Lenkijos

Skeptrus, 
O jo keturi broliai tapo karaliais, 
Ir jo motina — iš imperatorių giminės. 
Jo gyvybė užgeso penktame lustre. 
Jei patinka, stabtelėk ir žvilgterėk, 

Vaško gausybė (t.y. vaškiniai votai) tau 
aiškiau prabils. (Ten pat, psl. 56).

(Pastaba: čia minėtas lustras, lot.: .lus
trum', reiškia penkerių metų laikotarpį).

Epitafija, matyt, buvo skirta Kazimie 
ro antkapiui. Ar ji iš tikrųjų ten buvo įra 
Syta, ar liko tik poeto kūrybos rinkiniuo-

DARIUS - GIRĖNAS 1933-1983
E. JASIŪNO KNYGA

Nuo to laiko, kai lietuviai lakūnai Ste
ponas Darius ir Stasys Girėnas, perskridę 
Atlanto vandenyną, 1933 m. liepos mėn. 
17 d. anksti ryte tragiškai žuvo, jie 
tapo lietuvių tautos didvyriai. Metai iš 
metų jų populiarumas mūsų tautoje nei 
kiek nemažėja, gal, net didėja.

Švenčiant jų žuvimo 50-ties metų su
kaktį, okup. Lietuvoje pagaminti du fil
mai apie Darių-Girėną, išleistas medalis, 
paskelbta straipsnių.

Laisvajame pasaulyje gyvenantieji lie
tuviai jų garbei išleido medalį, paskelbė 
rašinių, surengė didingų minėjimų. Len
kijoje gyvenantieji lietuviai išleido gra
žų medalį, Algimanto Žemaitaičio dėka, 
taip pat vairinius ženklelius.

Laukta knygos. Po daugelio metų duo
menų ir medžiagos rinkimo lietuvis Ed
mundas Jasiūnas, gyvenantis Čikagoje, to 
kią knygą parengė, sudarė Komitetą ir 
1984 metais Čikagoje išleido didelę, labai 
gausiai iliustruotą kinygą-albumą, užva- 
dintą DARIUS — GIRĖNAS 1933-1983. 
(Transatlantinio skridimo 50 metų sukak
čiai paminėti). Knyga 263 psl., didelio 
formato, puikiame popieriuje. Kaina 25 
dol.

Knygoje sukaupta daug vertingų nuo
traukų. Yra S. Dariaus ranka rašytų laiš 
kų, anglų ir lietuvių kalbomis.

Lietuvių k. tekstas pradedamas 29 pus
lapiu, baigiamas 66 psl. Autorius rašo, 
jaunystėje skaudžiai pergyveno Dariaus- 
Girėno žuvimą, šiuo laiku jis yra profesi
nis inžinierius, komercinis lakūnas. Ame
rikos Aviacijos Istorijos Draugijos narys, 

se, mums nesvarbu, — ji yra iškalbus liu 
dljimas apie ten rodytą mirusiam karalai 
čiui ypatingą pagarbą.

Tai vieno iš daugelio, kurie tuomet, 
praėjus beveik 30 metų nuo Kazimiero 
mirties, lankė jo kapą, poetiška forma 
mums paliktas liudijimas. Andrius Krzyc 
kis, kaip poetas, buvo didelių priešingy
bių žmogus. Jaunystėje jis parašė nema
ža nešvankių eilėraščių, kuriuos po mir
ties rastus tarp jo rankraščių vėliau kiti 
išspausdino. Jis sukūrė taip pat kandžių 
epigramų ir paškvilių, bet taip pat ir 
rimtų, gilios minties poemų, net religinių 
ypač kalėdinių giesmių. Apie šv. Kazimie 
rą jis rašė jau būdamas virš 30 metų am 
žiaus ir eidamas rimtas bei atsakingas pa 
reigas. Aprašė, ką mato: daugybę iš vaš
ko pagamintų votų, vaizdingai išreiškian 
čių patirtas malones Ir išgijimus; apraše, 
apie ką visi kalbėjo: karalaičio dorybes, 
jo didelius gabumus, jo užtarimu įvykstan 
čius stebuklus.

Šią ilgą šv. Kazimiero garbei odę ir 
trumputę epitafiją Krzyckis tikriausiai 
skaito ir gal jas perrašytas įteikė kara
lienei, karaliui ir kitiems Vilniuje esan
tiems dignitoriams. Nors jose yra poetiš
kų išsireiškimų, kai kur ir perdėjimų, bet 
tikrovei atliepiančių vaizdų jis neišgal
vojo. Juk kiekvienas pats galėjo nueiti 
prie Kazimiero kapo ir įsitikinti, ar taip 
Iš tikrųjų yra, kaip -poetas rašo.

Visa tai įvyko dar prieš imantis konkre 
čių žygių Kazimierą. Romoje iškilmingai 
paskelbti šventuoju. Apie kanonizaciją nė 
ra šiuose eilėraščiuose nė mažiausios už
uominos.

Paulius Rabikauskas

žinomas lietuvių visuomenininkas, lietu
viškos spaudos bendradarbis. Spausdina 
Darius ir Girėno gyvenimo aprašymą, pa
siruošimą skristi, pakilimą ir žuvimą.

Rengdamas knygą, per eilę metų surin
ko 15-ka storų tomų medžiagos. Leidiny
je atspausdinta beveik 400 fotografijų, 
daug nuotraukų paimta iš asmeniško Ste 
pono Dariaus albumo, sistematlngai ves
to iki 1927 m. pabaigos. Nemaža nuotrau
kų panaudojo iš 1935 m. Petro Jurgėlos 
išleistos puikios knygos SPARNUOTI LIE 
TUVIAI DARIUS IR GIRĖNAS.

Knygoje skaitome, kad vardą Lituanica 
pasiūlė A. Vaivada. Darius ir Girėnas iš
skrido 1933 m. liepos 15 d. iš New Yonko 
aerodromo, netrukus po garsaus ameri
kiečių lakūno Wiley Post išskridimo iš 
to pat aerodromo kelionei aplink pasaulį.

E. Jasiūnas rašo 47 psl., kad W. Post 
pakilo 5 vai. 10 min. ryte, o Lietuvių 
Enciklopedija XXIII 341 p-sl. rašo:

„Išskridęs iš Benneito aerodromo 1933 
VII 15,5. 24 vai., t.y. lygiai viena vai. anks 
člau prieš pakylant iš ten pat Dariaus ir 
Girėno Lituanicai, nukreipė į save pasau
lio spaudos dėmesį, tuo būdu nustelbda
mas lietuvių lakūnų žygio garsą. P. nusi
leido Berlyne, o Darius ir Girėnas nuskrl 
do 130 km toliau“.
Didvyrių palaikus pasitiko Lietuvos 
aviacijos naikintuvai

Dariui ir Girėnui žuvus netoli Soldino, 
Brandenburgo provincijoje, jų kūnai, po 
atitinkamų apeigų, buvo atvežti į Kauną, 
atskraidino Vokietijos „Deruluft“ oro li
nijos lėktuvas. „Prie Vokietijos sienos 

kelia savo uždarbį atsisakydamas poilsio. Kai ku
rie dirba vasaros atostogų metu. Tačiau tokių ne
daug. O ką daro tie, kurie negali oficialiai pasidi
dinti atlyginimo? Tokių dauguma ir gyvenimas ver 
čia juos ieškoti papildomų lėšų kitokiais būdais. 
Lengviausia — vogti jų pačių gaminamą produkci
ją, ją vartoti ir pardavinėti. Tačiau tokiu būdu ge
rinti savo gyvenimą rizikinga, nes už tai baudžia. 
Bet bausmės žmonių nebaugina ir jie vagia. Vagys 
tės iš fabrikų, sandėlių, valgyklų, restoranų, kolū
kių tiek paplito, kad žmonės jų nelaiko vagystėmis. 
Jas vadina „kombinavimu“. Po karo buvo pelninga 
dirbti maisto pramonėje, ypač mėsos kombinatuo
se, saldainių fabrikuose, maisto sandėliuose. Tada 
žmonės gyveno pusbadžiu ir reikėjo kaip nors pra
misti. Gerai dar buvo Lietuvoje, Latvijoje, Estijo
je. Ten ūkininkai dar nebuvo suvaryti į kolūkius. 
Nors ir terorizuojami valstiečiai aprūpindavo kraš
tą maisto produktais. Net iš Rusijos plūsdavo žmo
nės į Pabaltijį pirkti maisto. Vėliau gyvenimas ge
rėjo, bet ne tiek, kad visko užtektų ir būtų galima 
iš algos pragyventi.

Po karo daug metų bolševikų imperija statė 
mažai gyvenamųjų namų, gamino mažai namų apy 
vokos daiktų, bei kitų prekių. Gyventojai turėjo vers 
tis kaip išmanė, .jkombinuoti“. Kas nesugeba „kom 
binuoti“, laikomas nevykėliu. Todėl „kombinuoja“ 
ir darbininkai, ir viršininkai. Darbininkas tempia 
kišenėmis, o viršininkas veža mašinomis, dides
niems viršininkams viską sutvarko žemesnieji. Ka
dangi bolševikų imperijoje viršininkais gali būti tik 
partiečiai, tai stambiausi vagys yra komunistai.

v
Prekyboje labai paplitęs sukčiavimas. Parduo 

tuvėse pirkėjus dažnai apgauna. Deficitines prekes 
nuslepia ir pardavinėja spekuliacinėmis kainomis.

(Bus daugiau)

trlmotorinį lėktvą pasitiko dvi Lietuvos 
karo aviacijos naikintuvų grandys ir at
lydėjo į Kauną. Kauno aerodrome žuvu
sių didvyrių laukė organizacijos su vėlia 
vorais ir apie 50 tūkstančių žmonių minia, 
mieste gaudė bažnyčių varpai ir staugė 
fabrikų sirenos“. (54 psl.).

Žuvę didvyriai buvo apdovanoti Vyčio 
Kryžiaus 5-to laipsnio ordinais. Šaulių 
žvaigžde ir Skautų Svastikos žymeniu.

Dariaus ir Girėno vardu yra pavadinta 
daug gatvių, mokyklų, sporto vienetų ir 
kitko. Išleista pašto ženklų, medalių. Jų 
vardu pasivadino eilė šaulių, JAV-ių karo 
veteranų vienetų. Švenčiant 50-metį nuo 
didvyrių mirties-žuvimo, 1983 metais Či
kagoje eisenoje dalyvavo apie 20.000 žsno 
nių, padėta 112 gyvų gėlių vainikų, paša 
kyta kalbų, atlikta giesmių. Jų vardu su
kurta įvairių meninių, muzikinių kūrinių.
GauSybė nuotraukų

Knygoje nuo 69 puslapio iki 259 psl. — 
nuotraukos apie Darių ir Girėną ar juos 
gerbiančių asmenų, įvykių. Pradedama 
nuo S Dariaus žaidynių įvairiose sporto 
grupėse. Steponas Darius buvo vienas iš 
vadovų, atgaunant Klaipėdos kraštą 1923 
metais — trys nuotraukos iš tų garbingų 
laikų. Paskui Lietuvos aviacijoje, kurioje 
Steponas Darius kaip lakūnas trečioje 
Lietuvos karo aviacijos eskadrilėje. įvai
rios iškilmės JAV-ėse, jau ruošiantis skirs 
ti į Lietuvą. Bendravimas su Stasiu Girė
nu, eilė jų nuotraukų. Didingos tų dviejų 
didvyrių laidojimo iškilmės gražiai pavaiz 
duotos daugeliu nuotraukų. Tolesni jų 
gerbimai Lietuvoje, JAV-ėse ir Lenkijoje, 
kur dabar randasi toji vietovė, anksčiau 
vadinta Soldin, o lenkai nuo 1945 metų 
pradėjo vadinti Mysliborz.

Vertingas sakinys knygoje: „Savo spat 
nūs suglaudė ir žuvo senovės prūsų lietu
vių krašte“. (31 pSl.).

Knyga didelė, sukaupta daug duomenų. 
Norėtųsi pilnesnių, išsamesnių paaiškini
mų po nuotraukomis. Daug kas įrašyta 
taip sutrauktai, kad dairaisi papildomų 
duomenų. Be reikalo įrašyta, kad ^Dariaus 
ir Girėno kapas sovietų karių kapinėse, 
Aukštuosiuose Šančiuose, 1968.VII.16“ 
(215-217 psl.). Kai kas gali bandyti aiš
kinti, klausinėti, kodėl sovietų karių ka
pinėse? Ne, jie niekad nebus sovietų ka
rių kapinėse, jie visad bus atskirai nuo 
sovietų ar kitų mūsų tautos priešų.

Mums, kaip ir svetimiesiems, įdomūs, 
o gal net svarbūs, svetimųjų pasisakymai. 
Psl. 152-153 duoda kai kurios svetimtau
čių spaudos pagrindines antraštes, su di 
dėlėmis raidėmis tuose laikraščiuose apie 
žuvusius Darių Ir Girėną. Būtų naudin
ga ištisai perspausdinti tokius straipsnius 
kaip dokumentaciją.

Ten duota dviejų lietuviškų laikraščių 
— Vienybės ir Naujienų — pirmųjų pus
lapių sumažintos nuotraukos. Lietuviškos 
spaudos, neabejotinai, buvo daugiau, pa
gerbusios mūsų didvyrius.

Knygą skaičiau, varčiau džiaugdamasis, ■ 
iki grlįžau ir pradėjau skaityti anglų kai 
ba tekstą, esantį 5-27 psl., kaip ir po vi
somis nuotraukomis, turinčiomis lietuvių 
ir anglų k. aiškinimus. Kažin kodėl auto 
rius iškreipė mūsų tautos didvyrių var
dus ir angliškai juos rašo Stephen Darius, 
Stanley Girėnas. Kai knygoje yra foto
grafiniai jų parašai, aiškiai įskaitomi: 
Stasys Girėnas, Steponas Darius, po jų 
nuotrauka 150 psl.

Jei panašiai lietuviškus vardus iškrai
pytų svetimieji, mes pakeltume nemažą 
triukšmą, siųstume priekaištavimų, pra
šymų atitaisyti bent sekančioje laidoje, 
šiuo kart neleistinus pakeitimus padarė 
lietuvis autorius, bendravęs su knygos lei 
dimo Komitetu. Ką sakytume, jei kas Vy 
tauto Didžiojo vardą pakeistu kokiu Vic 
tor, arba Antano Smetonos vardą į An
tony.
Knygos pradžioje įrašyta: First Printing. 

Leidžiant antrąją laidą, būtinai reikėtų 
atitaisyti Dariaus Ir Girėno vardus, juos 
rašyti lietuviškai. Net skaudu matyti, kad 
po jų Testamentu atspausdinta Stephen 
Darius, Stanley Girėnas. Lietuvių tauta 
žino tik Steponą Darių ir Stasį Girėną. 
Turėtume vargo, jei svetimieji į savo en
ciklopedijas pradėtų įrašinėti Stephen, 
Stanley.

Autorius įdėjo labai daug darbo, su
kaupė vertingų, nesenstančių duomenų 
apie Darių Ir Girėną. Už tai jam prikišu 
so didelė padėka.

Lietuvis

Atsiųsta paminėti
SAMISDAT Nr. >19, Kuratorium Geisti- 

ge Freiheit, Šveicarijoje vokiečių kalba lei 
ūžiamas žurnalas, šiame numeryje 88 psl, 
kaina 13.50 šveicariškų frankų.

Tarp kitų 'įdomių straipsnių, šiame nu
meryje yra Balio Gajausko pranešimias 
iš koncentracijos stovyklos, vertimai iš 
lietuvių pogrindžio leidinių: Aušros Nr. 
Nir. 32, 33 ir 34, „Lietuvos ateities“ Nr. 
6, It LKB kronikos Nr. 60 ir 61, Taigi treč 
dalis žurnalo lietuviška tema.

Žurnalą galima gauti iš leidėjo: Kura
torium Geisttige Freiheit, Postfach 227, 
3601 Thun, Switzerland.

47 metmenys. Kūryba ir analizė, 1984. 
Rašo: Ž. Bilaišyto, V. Trumpa, MA. Rasa, 
K. Ostrauskas, J. Tumo-Vaižganto laiškai, 
V. Kavolis, A. Nykos-Niliūno vertimai, V. 
Kelertienė, L. Lėtas, A. Veščiūnaitė, T. 
Venclova, A. Mickūnas.

Dailės darbai: R. Bartuškos, L. Livaltės 
ir ž. Mikšio.

Redaguoja: V. Kavolis.
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MES NIEKADA NEPRALAIMIM!
PRISIMINIMAI Iš KUNIGO ALFONSO SVARINSKO TEISMO PROCESO

4. Autobuse buvome apie 10 
žmonių. Neįskaitau 4-5 čekistų, kurie 
tarpusavyje dalijosi įspūdžiais apie iš 
gertus vakar kiekius bei rūšis „stiprio
sios“. Tas, kuris „įmetė“ daugiausiai, 
pasijuto viršesniu ir kreipėsi į mus. 
Mes su jais šnekų nemezgėme, kol vie 
nas nepasakė, kad Vilnius visada buvo 
ir bus rusų ir lenkų. Čia neišlaikiau ir, 
sumynęs jo politines bei istorines ži
nias, priminęs Gediminą — įkūrėją 
bei kitas aplinkybes, įrodžiau Vilniaus 
„rusiškumo“ okupacinį charakterį. Sar 
gai neturėjo ką atsakyti, tai pasiūlė 
mums „uždaryti gerkles“, priklijuoda 
mi eilę epitetų, žeminusių Dievą ir tikė 
jimą. Mūsų širdys virpėjo skausmu, 
bet ginklu buvo tik žodžiai. Kad baig 
tusi tyčiojimasis, mes neatsakinėjome. 
Po vieną iš autobuso kas keliolika mi
nučių vedė į kitą, didesnį, kur, matyt, 
buvo' „štabas“. Aš buvau trečias.

— Pasą, — piktai tarė vyriškis odi
niu švarku, stambus, aukštas, rudais 
batais ir patinusiais poakiais.

— Iš kur? —‘metė antras, matyt, ne 
toks svarbus ir pigesniu švarkeliu.

— Katalikas .jmatj let“, — sušvogž 
dė trečias, žvilgtelėjęs į mažytį kryže
lį mano atlape.

— Norėčiau žinoti už ką esu sulai
kytas, reikalauju tuojau pat nutraukti 
šį tyčiojimąsi ir paleisti mane, — ta
riau valdydamasis.

— Neskubėk, — tarė pirmas, matyt, 
vyriausias.

Pakamantinėję kelias minutes, ma
ne perdavė milicijos kapitonui, kuris 
jų paliepimus vykdė bėgte. Mane nuve 
dė į kitą autobusą, čia buvom ketu
riese, neskaitant sargų. Už kelių minu 
čių priėjo milicijos majoras. Pakvietė 
mane. Išlipau.

— Žygiuok, — nuvedė prie maši
nos, kurios išvaizda intrigavo ne tiek 
savo spalva ir dydžiu, kiek specialia 
būdele, apipinta vielų tinklu ir groto
mis. Pasijutau kaip tigras arenoje, dre
siruotojai buvo bene 4. Trūko bizūnų, 
bet buvo pistoletai. Atsisėdau. Prie
šais sėdėjo vyriškis apie 70 metų, in
teligentiškos išvaizdos. Nusišypsojo 
man. Pabandžiau atsakyti. Rodos, išė 
jo. šalia sėdėjo jauna mergina. Tyliai 
susipažinome. Dresiruotojai laidė tra
giškus sąmojus. Mes tylėjome. Nebu
vo noro judinti kvailybės skruzdėlyną. 
Po pusvalandžio mane ir merginą iš
vedė, įsodino dar su vienu pažįstamu

Skaitytoju laiškai
„NETEISYBĖS“ NOTTINGHAME

Jeigu kun. S. Matulis, atsakydamas į 
mano kritiką savo straipsnelio nebūtų pa 
vadinęs „Neteisybės Nottinghamui“, — 
gal ir neatsakyčiau. Jausdamas, kad kun. 
S.M. nesuprato mano laiško temos, ban
dysiu paaiškinti vėl.

Svarbiausia mano laiško mintis ir vi
sas to laiško rašymo tikslas buvo parody
ti, kad padaryta klaida, ruošiant tarp
tautines iškilmes paminėti šv. Kazimierą 
tada, kai atvažiavo mūsų taip seniai lauk 
tas vysk. A. Deksnys.

Mes nesusitinkame taip gausiai, net iš 
tolimesnių kampelių, išklausyti angliškų 
Mišių ar airio kunigo pamokslo. Mes at
ėjome susitikti, išgirsti ir pamatyti mūsų 
brangų svečią. Choras stipriai ruošėsi, ir 
labai gražiai išpildė visas Mišių giesmes. 
Tik tos gražios ir ‘įspūdingos lietuviškos 
giesmės kažkaip Išblėso, kai visos Mišios 
buvo laikomos angliškai. Pamokslas buvo 
sakomas angliškai ir daug senesnių žmo
nių jo nesuprato.

Dėl „neteisybės“ priėmime, tai nežinau, 
iš kur kun. S.M. rado apie 40 kitataučių. 
Aš juos galėjau suskaityti ant pirštų. O 
kad priėmimo salėje visikas vyko anglų 
kalboje, tai priklauso nuo nuomonės. Bu
vo šešios angliškos kalbos, kurios nepriti 
ko lietuviško vyskupo priėmimo dvasiai. 
Jis buvo pasodintas tarp svetimųjų Ir ne
gavo su lietuviais susitikti, kol visi pra
dėjo skirstytis namo.

Skaudžiausia „neteisybė“, kad DBLS 
negalėjo būti reprezentuota prie garbės 
stalo, tuo ją paniekinant ir kartu mus 
visus. Be DBLS mažai kas čia Anglijoje 
bebūtų, „Gintaro“ choro ir tokių iškllmin 
gų Mišių tikrai nebūtų buvę.

Tai tokios „neteisybės“ anot kun. S.M. 
mano laiškelyje. Didelė dauguma buvo 
šiuo priėmimu nusivylusi ir paliko salę 
dar prieš pabaigą.

Gaila, kad kun. S.M. negalėjo atvažiuoti 
į vyskupo priėmimą Sodyboje. Būtų gale 
jęs pamatyti, kaip DBLS lietuviai moka 
priimti savo vyskupą.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad neturiu 
nieko prieš anglus ar airius, bet viskas 
turi būti savo vietoje.

H. Gasperas 

į mikroautobusą ir su apsauga nuvežė 
į milicijos skyrių Nuvedė į budimąją 
dalį. Keli neaukšto laipsnio ir protinio 
lygio jaunuoliai varstė mus žvilgsniais 
ir darė išvadas:

— žiūrėk, kokie džinsai, o dar val
džia nepatenkintas — burbėjo vienas, 
kurio veido ir nosies spalva iškalbingai 
liudijo priežastis, trukdančias jam įsi
gyti džinsus. Neklausiau jo, kur dar 
pasaulyje žmonės už vienas kelnes dir 
ba 1,5 — 2 mėnesius, bet jis ir to ne
būtų supratęs, nes jo galva buvo už
imta kitokiomis „tiesomis“. Kitas „ii 
losofas“ neklaustas įrodinėjo, kad vai 
džia „gera ir protinga“, nors užklaus
tas, išskyrus blevyzgojimus, nepasakė 
nė vieno fakto, kalbančio apie minė
tas valdžios savybes.

Po vieną išsivesdavo. Mane pakvie
tė maždaug po 5 vai. Nusivedė į kabi
netą vienas milicijos leitenantas, kuris 
paklaustas pavardės, prisistatė esąs 
Eglinsku. Pasisodino už stalo priešais 
save. Užpakalyje manęs atsisėdo civi
liai apsirengęs vyras, tamsaus pelėdiš 
ko žvilgsnio, žaliu kostiumu.

— Rašyk pasiaiškinimą, — tarė Eg 
linskas.

Aš atsisakiau. Surašė pats. Davė pa 
sirašyti. Iš principo atsisakiau, nes ne 
buvau padaręs nieko nusikalstamo. 
Anas pradėjo nervintis. Paklausiau ko 
dėl sulaikė. Atsakė — už viešosios tvar 
kos pažeidimą, pasipriešinimą milici
jai. Pasakiau, kad tai nesąmonė.

— Jeigu jau taip, tai duokite nors 
vieną liudininką — šyptelėjau neabe
jodamas savo teisumu.

— Še! — tėškė jis ant stalo 3 lapus, 
pasirašytus, kiek pastebėjau, mil. ser 
žanto, leitenanto ir „draugovininko“.

Gimnazijos gyvenimas
Pilis ugnyje

Kai Huettemfelde gaisro sirenos kartais 
imdavo kaukti, kiekvienas lietuvis bau
giai krūpteldavo ir žvilgteldavo gimnazi
jos pilies link. Ką žinai: ji tokia sutrešusi, 
tokia senutė, jos palėpėse tiek archyvų, 
viskas nuo seno perdžiūvę. Metų metais 
nieko neįvyko: priešgaisrinės priemonės 
veikė, kartais gimnazistės slapta įlįsdavo 
palėpėn dūmo užtraukta, ar saulutė vasa
rą tiek įkaitindavo perdžiūvusią pastogę, 
jog, rodos, savaime užsidegtų... Ramiai 
sau stūksojo gimnazijos pažiba ligi birže
lio 6 dienos aušros. Tą rytą su kylančia 
saulute ėmė kilti virš pilies sitogo ir iš 
bokšto langų baisios liepsnos, nežinia iš 
kur ir kodėl.

Ir tą rytą pilies rūmo jauni gyventojai 
ramiai miegojo, kai pro šalį pravažiuojan 
tys automobilistai sukėlė aliarmą: namai 
dega, o niekas to nežino, niekas nesigelbs 
ti ir negesina. Išgirdę pavojų, vedėjai ir 
gimnazistai skubiai žadino vieni kitus, gel 
bėjo jaunesniuosius. Viskas vyko taip 
staiga, taip nelauktai, kad gelbėti savo 
daiktų niekam nė galvon neatėjo.

Kelios minutės — visi kieme. O kiemas 
nušviestas traškančių liepsnų... su kau
kiančiomis sirenomis atvyko iš plačios 
apylinkės tiek daug ugniagesių. Ir prasi
dėjo žūtbūtinė kova tarp abiejų aršiųjų 
gamtos elementų — ugnies ir vandens. 
Ugnis įsitvirtino bokšto laiptuose, palėpė 
je, iš viršaus žemyn ėmė ryti perdžiūvu
sias lubas, karštai veržėsi link gyvenamų 
butų, link gražiosios salės, link muzikos 
kambario, link bibliotekos. Metras po 
metro grobė liepsnos visa: ir barokinius 
laiptus, ir lietuviško Rūpintojėlio korido 
rių. Per penkias valandas vargais negalais 
vanduo įveikė savo priešininkę ugnį.

Viena busimoji abiturientė ištarė: 
„Kaip ,gi gali sudegti pilis? Juk ji — mū
sų gyvenimas, ji priklauso mums, ji mū
sų istorija!“

Ir tikrai, pilna jaunos gyvybės buvusi 
pilis, per kelias valandas virto istorija — 
lyg Biržų, Vilniaus, Kauno, Trakų pilies 
likučiai...

Jaunas noras toliau gyventi neužtroško 
gaisro dūmuose. Lietuviškasis jaunimas 
ėmėsi tęsti savo mokslo gyvenimą toliau. 
Nors ir teko nakvynei susikimšti klasėse, 
nors ir ne viskas išgelbėta, bet jau sekan 
čią dieną sėdo gimnazistai prie mokslo 
lyg vargo mokykloj, sėdo prie knygų, dar 
šlapių ar suodinų, ugnies apgraužtų. Ir 
toliau mokyklos gyvenimas eis kaip ėjęs: 
tai užtikrino atsakingiems gimnazijos va
dovams vokiečių teisingos ir dosnios įstai 
gos.
Įprasminta kančia

Vasario 16 gimnazijoje lituanistinės pro 
gramos dalis — Lietuvos istorija. Istorija 
netaisyta, ideologiškai neiškraipyta, o to
kia, kokią rašė nešališki istorikai. Lietu
viukai gimnazistai čia sužino apie visų 
Lietuvos okupantų tautai padarytas 
skriaudas. Dabartinės Lietuvos jaunimas 
iki persotinimo turi klausyti, kad tik vie 
ni hitleriniai fašistai naikino Lietuvos gy- 

Akyse pasidarė tamsu, iš tokio „ma
lonaus“ pareigūno tokios niekšybės ne 
laukiau. Prabilo ir civilis. Jo kalbos tu 
rinys atspindėjo jį patį. Lietė Svarins
ką, Dievą, tikėjimą, mane patį šlykš- 
čiausiomis prasmėmis. Į užuominą, 
kad nė poterių nemoku, o į bažnyčią 
vaikštau retai ir per prievartą — už jo 
sielą mintyse sukalbėjau „Tėve mūsų“.

Išvedė vėl į budinčią dalį. 19 vai. nu 
vedė pas teisėją — moterį. Kalba bu
vo trumpa:

— Pasakok.
Papasakojau.
— Bet čia ne taip. — Parodė tris 

raportus.
—Tai kodėl dar klausiate, jei neti

kite ir neatsižvelgiate?
Ji tylėjo. Kažką skaitė. Už dviejų 

minučių tarė:
— Už viešosios tvarkos pažeidimą, 

pasipriešinimą — 10 parų arešto. Tei 
sėja šypsojosi.

— Ačiū teisėja. Jūs manęs nenuste
binote. Per tas dvi dienas aš jau spė
jau nusivilti tarybine teisėtvarka. O 
jūs — ką gi, jus suprantu, esate toks 
pats manekenas svetimose rankose, 
kaip dauguma.

Išvedė vėl į miliciją. Sužinojau, kad 
dauguma gavo po 50 rub. baudą. 4 
gavome po 10, o 3 po 5 paras arešto. 
Skyriuje kažkoks civilis nurodinėjo 
skyriaus viršininkui:

—■ Į statistines netraukti, tai bus at 
skiros bylos. „Kur gi ne“ — pagalvo
jau.

20 vai. išvežė į izoliatorių. Priėmė 
šiltai. Stovėjo 4 ar 5 milicininkai ir ei 
vilis. Tikrino viską, atėmė ką galėjo 
— batų raištelius, pinigus, net kryželį 
išsegė. Vienam prasitarus, kad „ech,

ventojus. Vasario 16 gimnazijos glmnazis 
tai girdi ir tai, bet kartu sužino, jog ir so 
vietinis režimas buvęs ir yra ne kitoks.čia 
nenutylima nei apie nacių Stutthofą (kur 
hitlerininkai naikino lietuvius), nei apie 
Permę (kur bolševikai naikina).

Ir tokios žiaurios bolševikų pravestos 
lietuvių deportacijos-trėmimai į Sibirą 
1941 m. Baisiojo birželio mėneslį yra au
gantiems lietuviukams neužgijusi žaizda.

Įsijausti į Baisiojo birželio trėmimus, 
bandyti suprasti kančios reikšmę ir mal
da prisiminti nukankintuosius, birželio 14 
dienos vakare gimnazistai susirinko tau- 
tinei-religinei valandėlei. Jaunos mokyto 
jos, Bronė ir Marija, pravedė šią valandė 
lę kartu su jaunimu.

Ši susimąstymo valandėlė turėjo vykti 
girdint Rūpintojėliui, t.y. prie lietuviškojo 
kryžiaus priešais gimnazijos klasių pasta 
tą. Tačiau dėl lietaus teko susirinkti salė
je prie Rugių Madonos (Stančikaitės) pa 
veikslo.

Mielas gimnazistams tas lietuviškasis 
kryžius! Be jo gimnazija atrodytų kaip ir 
daugelis kitų mokyklų, o gimnazistai irgi 
kaip kiti. Kartą vyresniųjų klasių raši
niuose buvo tokia tema: „Gausit aukų mi 
lijoną, jei nugriausi! kryžių“! Mokiniai 
(išskyrus vieną) reagavo: „Geriau be mili 
jono, bet su lietuviškuoju kryžiumi, nes 
jisai yra mums ir Rasai, ir Kryžių kalnas, 
ir Nežinomo kario, ir Nežinomojo tremti 
nio bei laisvės kovotojo kapo kryžius“. 
Jei tokių dlaugiau!

Huettenfeldo lietuvių amžiaus pirami
dės viršūnėje, lyg žvaigždė Kalėdų eglu
tės viršūnėje, spindi deimantas: brandus 
metais ir darbais Justinas Lukošius. Bir
želio vidury sukako deimantinis 75 metų 
amžius, kai gyvenimas džiaugiasi šiuo 
žmogumi, lietuvių visuomenė — tauriu 
tautiečiu, o Huettenfeldo apylinkė 
— nerodančio nuovargio kultūrininku. Bir 
želio 15 dieną huettenfeldiečial pagerbė 
savo garbingąjį senjorą, o gerbti buvo ir 
yra už ką!

Gimnazijoje Lukošius yra ne eilinis, o 
„baltasis milžinas“ (dėl balto dobiliuko 
spalvos plaukų ir milžiniško stuomens). 
Jis čia visų didžiausias! Su Justinu skai
tosi ne tik apylinkė, ne tik vokiečių įstai
gos, bet gal net gamtos elementai: kai 
gaisras naikino gimnazijos pilį, liepsnos 
nudegino viską ligi Justino valdos, čia 
sustojo. Gaisras apdegino gimnazijos bi
blioteką, bet nepalietė Lukošiaus knygų 
kiosko.

Iškilmių pabaigoje solenizantą Justiną 
sumanesni gerbėjai apvainikavo „senjora 
to antro laipsnio žymeniu“, plačia didin
ga tautine juosta, ir sugiedojo „Ilgiausių 
bei veikliausių metų“.
Gimnazijos mitas

Pilies gaisras mokslo metams nudegino 
vieną savaitę (savaite paankstintos ato
stogos), o tradicinė Joninių šventė nukel
ta į naujojo pastato įkurtuves. O Jonines 
gimnazija planavo šitaip: buvo pradėtos 
mobilizuoti visos vokalinės, orkestrinės, 
tautodailės, plastinio meno pajėgos, o sve 

nei čia reikėjo, nei čia ką“, civilis puo 
lė, kaip grobuonis, ir pasakė šiuos žo
džius tik rusiškai:

— Ir Svarinską, ir jį sušaudyti, o ne 
paleisti reikia!

Man jau viskas nebeturėjo reikšmės. 
Išbuvau „sąžiningai“ 10 parų. Perėjau 
3 kameras, mačiau visokių žmonių — 
vagių, plėšikų, chuliganų — žmonių 
vėtytų ir mėtytų, kalėjusių, 12 net 16

PILIES GAISRAS
1984 birželio 6-tą, 5.10 vai., Romuvos gy 

ventojus pažadino įkyrus automobilio si
gnalas gatvėj ir žmonių riksmas. Pravėrę 
akis, jie išvyko liepsnojančią pilį — kaip 
žvakė degė bokštas. Bematant ugnis ap
ėmė stogą.

Tuoj šoko iš lovų mokiniai su savo ben 
drabučio vedėju Mečiu Buivlu. Nespėję 
nei apsirengti, griebėsi nešti vertingesnius 
savo daiktus ir patys sprukti laukan. 
Ėmė staugti ugniagesių sirenos. Gesini
mas vyko tokia tvarka.

5.20 vai. pasigirdo ugniagesių sirenos 
Huettenfeldte ir Lampertheime. 5,28 vai. 
pasirodė pirmosios gaisrininkų mašinos ga 
tvėje ir Romuvos kieme. Po keletos minu 
čių stiprios vandens čiurkšlės pasipylė į 
ugnį. Vandentiekis nebepajėgė tiekti pa
kankamai vandens, tai dalis mašinų ėmė 
jį iš kūdros. Gaisras vis plėtėsi. Kai at
skubėjo daug galingų ugniagesių mašinų 
ir upėmis ėmė pilti vandenį, ugnies plė
timasis buvo sustabdytas. Sudegė per 2/3 
stogo ir palėpių, vietomis įkrito lubos. Ne 
paliestas liko tik vakarinis sparnas, kur 
yra Lietuvių kultūros institutas, gimnazi 
jos ūkio vedėjos biuras, Vokietijos LB Vai 
dyfbos raštinė ir knygų kioskas. Visa kita 
sudegė, apdegė arba sulieta vandeniu.

Sudegė keletas vertingų muzikos instru 
tmentų bei įrengimų, palėpėje sukrautos 
ir jau sunkiais beįsiūlomos pirkti knygos. 
Gimnazijos bibliotekos dalis knygų sude
gė, o likusios sušlapintos.

Tik prasidėjus gaisrui, kartu su ugnia
gesiais pasirodė ir laikraščių reporteriai. 
Kaimyninis Viemheimer Zeitumg dar bir 
želio 6 rytą informavo apie degančią Renn 
hofo pilį ir išspausdino jos nuotrauką. 
Radijas ir televizija visą dieną pranešinė 
jo apie gaisrą.

Didelį dėmesį parodė vokiečių įstaigos. 
Į gaisro vietą tuoj atvyko aukštas Hesse- 
no socialinių reikalų ministerijos parei
gūnas Roeder, Bergstrasse apskrities vir 
šininko pavaduotojas Strecker, Lampert- 
heimo burmistras Dieter ir kiti. Nedelsė 
ir vietos bei Weisbadeno kriminalinės po 
licijos valdininkai. Jie tuoj ėmėsi tirti 
gaisro priežastį, apklausinėdami gimnazi
jos bei bendrabučio vadovus ir mokinius.

Gaisrą gesino 20 mašinų iš Huettenfel
do, Lampertheimo, Viernheimo, Heppen- 
heimo ir Bensheimo. Artimiausios vieto
vės Hemsbacho, kuriami dar prieš metus 
priklausė Romuva, gaisrininkai nepasi
rodė. Mat, jis yra Baden-Wuerttembergo 
krašte. Ir tokiais atvejais biurokratizmas 
galioja...

Didelėje nelaimėje buvo ir nemaža lai
mės. Didžiausia — kad nesudegė ir nesu
žeistas nei vienas mokinys ar kuris kitas 
pilies gyventojas, ir joks gaisrininkas, 
nors gaisro gesinime dalyvavo 130 žmo
nių, įskaitant ir Vokietijos Raudono kry
žiaus talkininkus bei Techniškos pasaltos 
žmones. Jie atvyko dešimtimi mašinų su 
visais greitosios pagalbos įrengimais bei 
virtuve, kuri aprūpino gaisrininkus karšta 
kava (rytas ir diena buvo vėsoki) ir bri
kutėmis, o vidurdienį ir šiltus pietus at
gabeno.

Taip pat didelė laimė, kad nors išdegė, 

čiams—geišos ir pastogės. Gaila žydinčio 
papartėlio ir jo žiedo nepanaudotos lai
mės! Tačiau gimnazija laimės sau ieško 
ne tik iš lietuviškojo paparčio! Gal gim
nazija niekada taip sklandžiai neklestėjo, 
kaip dabar. Joje darbuojasi puikiai pa
ruošti jauni mokytojai (lietuviai ir vokie 
čiai), internatuose -— sąžiningi vedėjai. 
Vadovauja iš prigimties tinkamas jaunas 
direktorius. Mokiniai ir kolegos dažniau 
šiai vadina jį tiktai Andriumi, kaip ir ki
tus mokytojus vardais — kaip tinka soli 
darioje šeimoje. Gimnazistai Romuvoje 
jaučiasi kaip namie: vertingi ir reikalin
gi. Andrius duoda mokiniams laisvės — 
kiek reikia, bet ir drausmės — kiek būti
na. ši jauniems mokiniams reikalinga sa 
vų namų šeimos aplinka, pradėta buvusių 
vadovų J. Kavaliūno ir V. Pancerienės, ne 
ša vaisius: mokiniai savų namų nei ter
šia, nei peikia, priešingai — pataria ki
tiems atvykti mokytis ’į jų lietuvišką mo
kyklą. Ir atrodo, kad sekančiais metais 
mokinių padidės bent 20 proc. Kaip mito 
loginis Atlasas neša ant pečių žemę, pa
našią gimnazijos mitologiją kuria jaunas 
direktorius: ant jo kiek palinkusių pečių 
sukrauta ir gimnazijos administracija, ir 
mokiniams verbuoti propaganda, ir korės 
pondencija su vokiečių įstaigomis, ir ūki
niai rūpesčiai, ir naujos pilies-intemato 
pastatymas, ir pamokos, ir mokyklos mo
ralė ir mokinių išvykos (Amerikon). Tie
sa, Andriui talkininkauja Kuratorijos vai 
dyba (tėv. Alfonsas ir J. Valiūnas) ir ras 
tiininkė-sekretorė (kruopšti Živilė), bet 
tik talkininkauja. Ligi šiol gimnazijai pa 
parčio žiedu buvo jos direktorius Andrius 
Šmitas. Dieve, duok ir toliau jam sveika
tos, nervų ir simpatijos!

Stebėtojas

metų, visi sakė: „Tu tikrai nekaltai sė 
di“. Tada aš jų klausiau:

— Tai kas kaltas?
Į tai jie turėjo atsakymą, bet beveli

jo jį pasilikti sau.
Svarinską nuteisė 10 metų, mane 

10 parų, ir ne tik dėl to skaičių suta
pimo šį procesą aš prisiminsiu visą gy
venimą-

(„Lietuvos ateitis“, Nr. 7)

bet nenugriuvo ‘35 m aukščio pilies bokš
tas. Laimė kaimynams Griunvaldams 
(Griunvaldienė yra gimnazijos virėja, o 
dvi dukros lanko mūsų mokyklą). Jų na
mas tik per gatvę — 12 m nuo pilies. Vė
jas pūtė į parko pusę, tai nei ugnis, nei 
karštis su dūmais jų namo nelietė.

Mokiniai apgyvendinti gimnazijos kla
sių pastate, kur yra prausyklos ir dušai. 
Pamokos vyko normalia tvarka. Tik at
šauktos Joninės, nes, blogam orui pasitai
kius, nebūtų kur dėtis. Sudegus muzikos 
instrumentams, orkestras neturi kuo gro 
ti.

Birželio 8 Vokietijos LB ir Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos valdybos, susirin 
kusios apsvarstyti po gaisro susidariusios 
padėties, išrinko komisiją pilies atstatymo 
planams paruošti. Gimnazijos direktoriui 
Andriui Smitui pavedė atstovauti Vokie 
bijos LB ir Kiuratorijai, kalbantis su vo
kiečių įstaigomis. Kiti komisijos nariai: 
inž. Juozas Sabas, Vokietijos LB Valdybos 
pirmininkas, inž. Jonas K. Valiūnas, Ku
ratorijos iždininkas ir vyr. mokyt. Vincas 
Bartusevičius, Lietuvių kultūros institu
to vedėjas.

Birželio 12 Hesseno krašto draudimo 
įstaigos pareigūnai pradėjo skaičiuoti 
gaisro padarytus nuostolius.

Pirmoji pagalba ir pirmoji auka
Turbūt daugiausia nuo gaisro nukentė

jo berniukų bendrabučio vedėjo pavaduo 
tojo Viliaus ir dail. Jūratės Lemlkių šei
ma, auginanti tris mažus vaikus. LABDA 
RA parėmė ją tūkstančiu DM. LABDA
ROS adresas: Jonas Glemža, Conventrain 
33, 7260 Calw-Hirsau. Sąskaita banke: 
LABDARA e.V., Landesgirokasse Stutt
gart Nr. 1185168 BLZ 600 501 01.

Patyrusi apie gaisrą, buvusi Vasario 16 
gimnazijos mergaičių bendrabučio vedė
ja dr. Mar. Stankus-Saulaitė iš Čikagos 
atsiuntė 100 dol. auką gimnazijai.

(VLB VI)

KATALIKAI ŠVEICARIJOJ
49 proc. visų Šveicarijos gyventojų, 

'įskaitant ir užsieniečius, yra katalikai. 
48 proc. priklauso įvairiom protestantų 
bendruomenėm ir 3 proc. kitam religijom. 
Katalikų procentą padidina užsieniečiai, 
kurių 70 proc. yna katalikai. Bet ir dėl na 
tūralinių priežasčių katalikų skaičius švei 
carijoje nuolat didėja. 1950 metais katali 
kų čia buvo 41 proc,, 1960 m. — 45 proc. 
ir 1970 — 49 proc. Šio pastovaus katalikų 
skaičiaus daugėjimo pirmoji priežastis 
yra katalikiškos šeimos, kurios paprastai 
yra pastovesnės ir gausesnės, mažiau pa
liestos skyrybų, vaikų vengimo ir kitų 
šiuolaikinių negerovių. Už kelerių metų 
katalikai Šveicarijoje sudarys 50 proc. vi
sų gyventojų.

Katalikai Šveicarijoje, kaip ir Lietuvo
je, yra pasidaliję 'į šešias vyskupijas: Ba
zelio, Churo, Lozanos-Ženevos-Pribourgo, 
Sankt Gallen, Lugano ir Siono. Bažny
čios organizacija Šveicarijoje yra kiek ki 
tokia negu kituose kraštuose. Pavyzdžiui, 
čia nėra nė vienos arkivyskupijos. Visos 
vyskupijos priklauso tiesiogiai nuo Ro
mos. Nėra bažnytinės provincijos. Vysku 
pų konferenciją sudaro 10 asmenų: 6 
vyskupai ordinarai, 2 vyskupai pagelbinin 
kai ir 2 abatai. Vyskupų konferencijos 
pirmininko pareigas eina visi iš eilės. 
Šiuo metu Šveicarijos vyskupų konferen 
cijai vadovauja Siono vyskupas Schwery.

26-iuose kantonuose Bažnyčios ir vals
tybės santykiai yra tvarkomi pagal vie
tinių valdžios įstaigų ir Bažnyčios atstovų 
susitarimą. Šioje srityje kantonai yra 
autonomiški, nepriklausomi nuo centri
nės valdžios. Įvairumą dar padidina ketu 
rios įvairios kultūros ir keturios kalbos: 
vokiečių, prancūzų, italų, romanų.

šešiose Šveicarijos vyskupijose Ir dvie
jose abatijose yra 1700 parapijų, čia dir 
ba 4110 kunigų, iš kurių 1.612 yra vie
nuoliai. Vienuolių nekunigų yra 370. Sese 
rų vienuolių yra daugiau negu 10 tūkstan 
čių. Kandidatų į kunigus, besimokančių 
Kunigų seminarijose, yra 218. Kiekvie
nam kunigui tenka 768 katalikai. Prieš 
Antrąjį pasaulinį karą 'į šv. Kryžiaus vie 
nuoliją Šveicarijoje buvo įstojusios 75- 
kios lietuvaitės. Dauguma jų ir šiandien 
čia tebegyvena.

Lietuvių Šveicarijoje yra nedaug, vos 
kelios dešimtys, bet jie yra gerai žinomi 
ir įtakingi. Lietuvių ir Lietuvos vardą 
čia gal daugiausia išgarsino žymusis Lie 
tuvos šveicaras prof. Juozas Eretas, ku
ris mirė praėjusį kovo mėnesį, sulaukęs 
86-erų metų amžiaus. Visoje Šveicarijoje 
ir net užsienio kraštuose yra žinoma Ziu- 
richo šveicarų jaunimo lietuviškų tauti
nių šokių bei dainų grupė, kuriai su di
deliu pasisekimu vadovauja patyrusi šios 
srities specialistė Staslulienė.
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K r o n i k ii
KAS—KADA—KUR

J5-J1 Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d., Lietuvių Sodyboje.

Lietuvių vaikų, 8-14 m. amžiaus, vasa
ros stovykla — liepos 21 — rugpjūčio 5 
Romuvoje, Huettenfelde. Mokestis: 200 
DM už dvi savaites.

XXXI Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 
— rugpjūčio 5 d.d. Augsburge, St. Ulrich 
Akademijos namuose, Kappelberg 1. Mo 
kestis: 350 DM., registracijos mokestis — 
65 DM. Registruotis: Frl. J. Barasas, 8000 
Muenchen 50, Rubinstr. 1.

Iškilmingos pamaldos Koelno katedroje 
už Persekiojamą Bažnyčią ir šv. Kazimie 
ro 500 m. sukakties minėjimas — rugsėjo 
29 d., 15 vai.

Lietuvių kultūros instituto suvažiavi
mas Romuvoje — spalio 19-21 d. Bus skai 
tomos 5 viešos mokslinės paskaitos.

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje — spalio 26-28 d.

Evangelikų sąskrydis Neustadte, prie 
Baltijos jūros — liepos 14-15 dienomis.

Pasaulio Liet. Evangelikų Jaunimo su
važiavimas — rugpjūčio 15-25 dienomis, 
Anmabergo pilyje, V. Vokietijoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Ignas Juška — 50 sv.
Br. Gleveckas — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Dr.J. Gimbutas — 10 s v.
K. Šova — 10 sv.
Po 4 sv.: J. Povilavlčius, B. Narbutis ir 

K. Petrauskas.
M. Blynas — 2 dol.
Po 1 sv.: M. Janulis ir V. šakalys.

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
Derbio DBLS skyrius paaukojo Lituanis 

tikos katedrai 15 svarų.
Reiškiame padėką.

DBLS kasininkas

PADĖKA
Tautinės Panamos Fondo nuoširdžiam 

ir nuolatiniam rėmėjui p-ui N.B., už stam 
bią vieno tūkstančio svarų auką, gilią pa
dėką reiškia

TPF Valdyba'

Londonas
„GINTARO“ KONCERTAS 

LONDONE
„Europos Lietuvyje“ anksčiau buvo 

paskelbta, kad nenumatoma surengti 
atvykstančio liepos 20 d. į D. Britani
ją Toronto „Gintaro“ ansamblio kon 
certo Londone.

Dabar koncertą nutarė surengti DB 
LS Centro valdyba ir jis įvyks liepos 
31 d., antradienį, 19 vai. Common
wealth Institute salėje, Kensington 
High St., W.8.

VYKSTA ATOSTOGŲ KANADON
Londoniškės Marija Vikanienė ir Vik

torija Puidokienė skrenda Kanadon atos
togų. Kartu vyksta ir V. Puidokienės 
krikšto duktė Regina Grupiljonaitė, kuri 
aplankys savo brolį Joną ir jo šeimą Ka
nadoje.

Per V. Puidokienę gauta padėka už „E. 
Lietuvio“ persiuntimą į Japoniją iš Esther 
Davis (BBC English, Japan), kuri mielai 
Skaito mūsų laikraštį, nors ir turi naudo 
ti lietuviškai-anglišką žodyną.

PAMALDOS
Eccles — liepos 8 d., 12.15 vai.
Nottinghame — liepos 8 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leamingtone Spa — liepos 8 d., 14 vai., 

Šv. Petre.
Coventryje — liepos 8 d., 16 vai., Šv. 

Elzbietoje.
Nottinghame —liepos 15 d., 11.15 vai., 

Liet, židinyje.
Derbyje — liepos 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhamptone — liepos 15 d., 17 vai., 

Šv., Petre, North St.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. 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.

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Ateinantis Draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadieni, liepos mėn. 7 d., 3 vai. p.p. 
Manchesterio lietuvių klube, 121 Middle
ton Rd., Manchester.

Programoje einamieji reikalai ir pašto 
ženklų tungelis-mugė.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvaut.

VYSKUPO APSILANKYMO 
ATGARSIAI

Po J.E. vysk. A. Deksnio vizito Man- 
chesteryje, katalikų laikraštis THE UNI
VERSE paminėjo jo apsilankymą ir įdėjo 
nuotrauką su kan. V. Kampaičiu ir St. 
Chad’s klebonu B. McGarry, stovinčius 
prie vyskupo pašventinto šv. Kazimiero 
paveikslo.

Rašant ankstesnę korespondenciją apie 
vyskupo vizitą Manchesteryje, nebuvo pa 
žymėta, kad J.E. vysk. A. Deksnys prie 
altoriaus įteikė klebonui B. McGarry šv. 
Kazimiero 500 m. jubiliejaus sidabrinį 
medalį už jo parodytą palankumą lietu
viams jų dvasiniuose ir kituose reikaluo
se. šis vyskupo gestas jį labai sujaudino, 
— jis tokio pripažinimo nesitikėjo. Taip 
pat nebuvo paminėta, kad pinigines au
kas vyskupui įteikė DBLS Rochdalės ir 
DBLS Leigh skyriai, už kurias jis visiems 
nuoširdžiai padėkojo raštu.

Dėl šių korespondencijoje praleistų da 
lykų reikia pasakyti tai, kad korespon
dentas ne visada pastebi viską, ypač tada, 
jei jis tuo metu ten nebūna, arba kai kas 
nors daroma, nepainformuojant jo.

Atrodo, kad J.E. vysk. A. Deksnio vizi
tas buvo paskutinis, nes po jo vizito per 
Vatikano radijo lietuviškas žinias buvo 
pranešta, kad nauju vyskupu Europai bu 
vo paskirtas Prisikėlimo parapijos Toron 
te, Kanadoje, pranciškonas Povilas Balta 
kis, gimęs 1925 m. Panevėžyje. Taigi, mū 
sų buvusiam J.E. vysk. A. Deksniui lin
kime pilnai užsitarnauto gražaus poilsio ir 
laukiame mūsų naujojo ganytojo.

A. P-kis
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 23 d. Manchesterio ir apylin
kės lietuviai bei organizacijos su savo vė 
liavomis dalyvavo Mostono kapinėse išvež 
tųjų minėjime ir nuo koplyčios eisena nu 
vyko prie lietuvių paminklinio kryžiaus, 
kur kan. Kamaitis tarė pradinį žodį, o 
DBLS Manchesterio skyr. pirm. A. Jalo- 
veCkas, kan. V. Kairaičio pavestas, prie 
paminklinio kryžiaus padėjo visuomenės 
ir organizacijų vardu bendrą vainiką. Ka 
dangi lijo, minėjimas buvo tęsiamas ka
pinių koplyčioje, čia kan. V. Kamaitis pa 
sakė platų žodį ir priminė išvežimų die
nas bei patirtus išvežtųjų vargus. Tuo pa 
čiu išreiškė viltį, kad Gailestingasis Die
vas vėl sugrąžins Lietuvai laisvę Ir Nepri 
klausom ybę.

’Minėjimas baigtas sugiedant Marija, 
Marija ir Lietuvos himną.

Po minėjimo dauguma nuvyko į lietu
vių klubą pasižmonėti ir švęsti Joninių. 
Jonų klube turėjome keturis. Ypač šau
niai savo vardadienį paminėjo Jonas Ver 
bickas, klubo užvaizdas.

A. P-kis

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Liepos mėn. 7 d., 18 vai. 30 min., 
„NEWHAMPTON INN“ svetainėje, Ric
hes Str. Wolverhampton, DBLS Wolver- 
hamptono skyrius šaukia skyriaus narių 
ir prijaučiančių susirinkimą.

Po susirinkimo, ten pat numatoma do
mino mėgėjams pravesti domino turnyrą, 
visi domino mėgėjai prašome gausiai daly 
vauti.

Skyriaus valdyba

ROŽINIS
Pranešu, kad sekantis Rožinis bus lie

pos 7 d., 5 v.pp., prie išstatyto Švč. Sak
ramento, 38 Park Rd., East Wolverhamp
ton, priešais West Parką.

Prašome jungtis su mumis artimesnes 
kolonijas šiame svarbiam maldos žygyje.

N. Narbutienė.

PADĖKA
Reiškiu viešą padėką L.S.S. Anglijos 

rajono vadams ir skautams už sveikinimą 
Vardo dienos proga.

Jonas Liobė 
(Ketteringiškis, vienišas senas jaunuolis)

VOKIETIJA
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA

Liepos 21 — rugpjūčio 5 bus lietuvių 
vaikų vasaros stovykla Romuvoje (Huet
tenfelde). Priimami ir mišrių šeimų vai
kai nuo 8 iki 14 metų amžiaus. Stovyklai 
vadovaus mokyt. Ronaldas Tesnau su pa
galbininkėmis, talkins mūsų gimnazijos 
mokytojai. Mokestis paliktas pernykštis: 
už pirmą vaiką teks mokėti 200 DM už 
dvi savaites arba 14,30 DM už dieną, už 
antrą — 180 DM arba po 13 DM už dieną, 
už trečią ir kitus tos pačios šeimos vaikus 
— po 150 DM arba po 11 DM už dieną. 
Vaikai gyvens mergaičių bendrabuty.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Vasaros atostogos prasidėjo birželio 29. 

Po atostogų į bendrabutį mokiniai renkasi 
rugpjūčio 26.Mokslas prasideda rugpjūčio 
27.
Abiturientai

Šiemet abitūros egzaminus laikė keturi 
mokiniai ir visi išlaikė.

Romanas DIRGĖLAS, gimęs 1962 bir
želio 27 Weidentaly, ■ netoli Kaiserslauter- 
no. Pradžios mokslą ėjo vietos miestely ir 
Ludwigshafene/Rhein, kur dabar su tė
vais gyvena. Į Vasario 16 gimnaziją įsto
jo 1972. Čia šoko tautinius šokius. Su tau 
tinių šokių grupe 1980 dalyvavo VI Liet, 
tautinių šokių šventėje Čikagoje. Didelis 
muzikos mėgėjas — gimnazijos mokinių 
orkestre groja gitara. Žada studijuoti 
elektrotechniką. Jei pasiseks gauti vietą 
kuriame nors kaimyniniame universitete, 
tai ir studijuodamas ketina groti gimnazi
jos orkestre.

Sesuo Justina yra šią gimnaziją baigu
si 1978, o Birutė yra taip pat čia mokiu
sis.

Gintarė KOTKYTĖ yra gimusi 1964 
birželio 2 Tauragėje. Ten pat baigė 7 pra 
džios mokyklos klases. 1978 tėvų šeimoje 
atvyko į Vak. Vokietiją. Iš pradžių lankė 
vokiečių kalbos mokyklą Celėj ir vokie
čių gimnaziją 1979-1981 Verdene. Į Vasa
rio 16 gimnaziją įstojo 1981 rudenį. Čia 
šoko tautinius šokius, buvo mergaičių ben 
drabužio seniūne. Vokietijos lietuvių jau 
nimo sąjungos valdybos narė. Mėgsta šok 
ti, skaityti. Žada studijuoti biologiją.

Artūras KOTKĖ, Gintarės brolis, yra 
gimęs 1961 gruodžio 3 taip pat Tauragėje, 
kur baigė 9 klases. Į Vak. Vokietiją atvy
ko 1978. Lankė vokiečių kalbos mokyklą, 
o 1980 stojo į Vasario 16 gimnazijos X 
klasę. Šoko tautinius šokius. Priklausė 
Lampertheimo karatės klubui, dalyvau
damas pirmenybėse ir laimėdamas pirmas 
vietas. Ketina studijuoti rusų kalbą ir 
sportą Heidelberge.

Brigita PREUSAITĖ, gimusi 1964 bir
želio 2 Lebenstedte (Salzgiter 1), penkias 
pradžios mokyklos klases išėjo Salzgitery. 
Į Vasario 16 gimnaziją atvyko 1975. Pri
klausė skautams, šoko tautinius šokius, 
dainavo gimnazijos chore, sportavo. Mėgs 
ta skaityyti. Ketina studijuoti meną (di
zainą). Sesuo Sigrida yra irgi mokiusis 
šioje gimnazijoje, įsigydama mažąją abi- 
tūrą.

IEŠKOMA BENDRABUČIO VEDĖJA 
IR VIRĖJA

Vasario 16 gimnazija ieško mergaičių 
bendrabučio vedėjos ir diplomuotos anglų 
kalbos mokytojos, kuri taip pat galėtų 
būti mergaičių bendrabučio vedėjos pa
vaduotoja.

Reikalinga ir virėja. Kreiptis į gimnazi 
jos vadovybę: Litauisches Gymnasium 
D-6840 Lampertheim 4 —■ Huettenfeld.

ŠVEICARIJA
PABĖGĖLIŲ DIENA ZUERICHE

Šiais metais Pabėgėlių Diena Zueriche 
po miesto burmistro patronatu buvo su
ruošta birželio men. 23 d. Įvairūs lokali
niai šveicariškųjų komitetų skyriai orga 
nizavo ją kartu su veik 16 tautų grupėmis 
iš 'įvairių kraštų, gyvenančiomis Šveicari 
joje. Nežiūrint tai, kad mieste lygiagre
čiai vyko d’ar keli parengimai ir oras ne
buvo labai palankus, buvo suruošta trijų 
dienų programa, kurių minėtoji buvo pa
grindinė, apimanti įvairias informacijas, 
tautinių valgių stalelius, folkloro pasirody 
mus ir varžybas, užpildant lapus su klau 
simais apie dalyvaujančių tautų istoriją, 
šiam tikslui galima buvo informacinės 
medžiagos gauti ir iš specialiai išleisto 
laikraščio su straipsniais apie šias tautas.

Mūsų tautinius šokius, ypač grakščiai ir 
su entuziazmu, su paaiškinimais apie kraš 
tą, kultūrą ir pačią tautinių šokių grupę 
reprezentavo p. J. Stasiulienės grupė „Vii 
ti®“. Pora tautiečių ir jų draugų pasižy
mėjo savo pastangomis, dalyvaudami in
formacinėse varžybose taip, jog lietuvių 
grupei atiteko trys pirmieji prizai. Kitų 
laimėjusių tarpe buvo ir tokiu kurie gavo 
kaipo dovaną ir knygų apie Pabaltijį.

Dviejų kitų dienų parengimai apėmė 
šveicariškus kino filmus, iš pabėgėlių bei 
svetimšalių buities, ir koncertus, dalinai 
iš tautinių kompozitorių kūrinių.

Nottinghamas
PASISKIRSTĖ PAREIGOM

Naujoji Nottinghame Moterų Draugijos 
valdyba pasiskirstė pareigas šitaip: pirm. 
— E. Ciganskiemė, vicepinm. — T. Gud- 
liauskiienė, sekr. — B. Bishop, kasin. — 
B. Drulienė, reikalų vedėja — G. Alekna 
vičienė.

BRILIANTINIS VIOLONČELĖS 
KONCERTAS

Luebecko Muzikinių dienų rėmuose, 
šių kultūrinių renginių pabaigai, birželio 
19 d. Luebecko kollziejuje violončelės kon 
certą davė iš Lietuvos kilęs, šiuo metu 
laikomas žymiausiu pasaulio violončelis
tu, prof. Dovydas Geringas, Luebecko 
aukštosios muzikos akademijos docen
tas.

Profesorius didžiulėje salėje, iki pa
skutinės vietos užimtoj publikos, atliko 
šiuos pasaulio kompozitorių kūrinius: 
Robert Schumann (1810-1856) — Adagio 
ir Allegro op. 70; Sergej Prokofief (1891- 
1953) — Sonatą violončelei ir klaviro 
C-Dur op. 119 — Andante grave, Modera
to ir Allegro, manon troppo; Gyeorgy Li
geti (gim. 1923) — Sonatą violončelei so
lo — Dialogo, Capriccio ir Felix Mendels- 
sohn-B-artholdy (1809-1847) — Sonatą vio 
lenčelėi ir klaviro D-Dur op. 58 — Alle
gro assai vivace, Allegretto scherzando, 
Adagio molto ir Allegro e vivace. Pabai
gai, publikai nenuilstamai plojant ir šau 
klant bravo, profesorius daug kartų buvo 
iššauktas į sceną ir dar atliko 5 įvairių au 
torių violončelės kūrinius su didele meile 
ir virtuozo technika.

Pianinu meistriškai palydėjo p. Tanja 
Schatz, prof. Dovydo Geringo žmona, ku
ri yra bu-vus Maskvos aukštosios muzikos 
akademijos katedros pianino klasės docen 
tė.

Prof. Dovydas Geringas ir pianistė p. 
Tanja Schatz buvo gausiai apdovanoti, ne 
tik kad nenuilstamais aplodismentais, bet 
ir gražių gėlių puokštėmis, šiame rinkti
niame ir didingame koncerte Luebecko 
lietuvius atstovavo mokytoja p. Elena Tęs 
nau ir šios recenzijos autorius.

Profesorius yra didžiai malonus, labai 
gražiai kalba lietuviškai ir kartu kuklus 
įžymus muzikas. Nebe reikalo didieji vo
kiečių muzikos reporteriai prof. Dovydą 
Geringą vertina vienu išsireiškimu „Wel 
tklasse“. Iš tikrųjų toks profesorius ir 
yra.

Prof. Dovydas Geringas su žmona Tan
ja gyvena Hamburge. Savo laiku profe
sorius yra davės violončelės specialų kon 
certą Hamburgo lietuviams, neimdamas 
jokio honoraro.

Recenzuodamas šį violončelės koncertą, 
Luebecko muzikos reporteris Gerhard 
Hanschke rašė, kad tai buvo žvaigždžių 
vakaras.

J. Pyragas

EVANGELIKŲ SĄSKRYDIS
Liepos mėn. 14-15 dienomis įvyksta 

VI-sis Lietuvių Evangelikų Sąskrydis 
Neustadte, prie Baltijos Jūros.

Tema: Mūsų tikėjime patyrimai Ir mal
da.

Norintieji dalyvauti registruojiasi pas:
Kun. J. Urdzę
Annaberger Str. 400

53 BONN 2
Tel. 0228/316244, 

arba
R. Baliulis
Ohlendiėkslkamp 9
2 Hamburg 65
Tel. 040/6029606.

RIČARDUI TENDZEGOLSKIUI 
60 METŲ

Sukaktuvininkas yra gimęs 1924 birže
lio 5 Kaune. Mokėsi ten pat — lankė pra 
džios mokyklą ir Tėvų jėzuitų gimnaziją, 
kurią baigė 1942. 1946 buvo ištremtas į 
Sibiro Gulagą Kolymoj, netoli Magadano. 
Kasė auksą ir kasteritą savo kankinto
jams. Netekusį sveikatos 1955 amnestavo 
ir leido grįžti į Kauną. Ten vedė vokiečių 
kilmės Ženią Šreifeldaitę, su kuria 1956 
susilaukė sūnaus Rolando. 1967 su šeima 
atvyko į Vak. Vokietiją. Stengėsi apsigy
venti netoli Vasario 16 gimnazijos, kad 
galėtų į ją leisti sūnų. Apsistojo Mannhei-

I me, kur iki šiol gyvena.
Atvykęs į Vokietiją, tuoj įstojo į Lietu 

vių Bendruomenę ir paveikiai įsijungė į 
jos darbus. Keletą metų pirmininkavo 
Romuvos apylinkei, buvo Vokietijos LB 
Valdybos iždininku. Nuolat renkamas Vo 
kietijos LB Valdybos bei Romuvos apylin 
kės kontrolieriumi ir Lietuvių kultūros 
draugijos iždininku. Su žmona Ženia daug 
keliauja.

Birželio 9 plačiame draugų būry šau
niai atšventė savo jubiliejų.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS
Dabar LKI Valdybą sudaro: vedėjas V. 

Bartusevičius, pavaduotojas dr. V. Lėner 
tas, sekretorius dr. K.J. Čeginskas. Kont
rolierius — P.S. Odinis; archyvo vedėjas 
— dir. A. Šmitas ir bibliotekos vedėjas — 
dipl. bi’bl. A. Hermanas.

Vokietijos LB Valdyba nupirko lenty
nas knygoms, kurios dabar pradėtas ka
taloguoti. Užmegzti ryšiai su lituanistine 
biblioteka ir archyvu Londone (vedėjas 
R. Baublys), su biblioteka Preusslscher 
Kulturbesitz Rytų Europos skyriumi Ber
lyne ir kt. Didėja archyvas, kuriam trūks
ta patalpų. Jų klausimas gali būti išspręs
tas pastačius naują bendrabutį berniu
kams. Išleisti trys leidiniai (Nr.Nr. 3-5), 
kurių autoriai — V. Bartusevičius, A. Her 
manas (vokiečių kalba) ir K.J. Čeginskas.

Numatyta 1984 išleisti dr. A. Geručio, 
dr. P. Rėklaičio, M. Holzmar ir kt. studi
jos 3-4 leidiniais, tęsti bibliotekos knygų 
katalogavimą ir t.t.

Lietuviai
pasaulyje

PREMIJA DR. P. AVIŽONIUI
JAV prezidentas Reaganas nusipelniu

sio mokslinlnko-vadovo premija apdova
nojo lietuvį Dr. Petrą Avižonį, kuris kaip 
techninis direktorius vadovauja Amerikos 
karo aviacijos fizinės optikos, Lazerio, mo 
dėlių laboratorijai Kirtland karo aviaci
jos bazėje, New Meksikoj. Premijos įteiki 
mo iškilmės įvyko Washingtone, Valsty
bės departamento salėje (84.11.1). Drauge 
su Dr. Avižoniu nusipelniusio mokslinin
ko-vadovo premija buvo apdovanoti kiti 
penki Amerikos mokslininkai. Ši premija 
yra skiriama vieną kartą penkerių metų 
laikotarpyje. Kandidatus premijai pasiū
lo JAV Karo aviacijos ministerija. Premi 
jos paskyrimo akte yra atkreipiamas dė
mesys į lietuvio mokslininko techninės 
ekspertizės rezultatus bei atradimus, ku
rie ir toliau sėkmingai tarnauja, vykdant 
aukštosios energijos Lazerio programą. 
Dr. Petras Avižonis, kaip fizinės optikos 
ir Lazerio tyrinėtojas yra plačiai žinomas 
tiek JAV-se, tiek užsienio kraštuose. Jis 
jau yna paskelbęs daugiau negu 40 šios 
srities mokslinių darbų. Dr. Petras Avi
žonis yra gimęs Kaune, Dr. Vytauto Avi
žonio sūnus.

DARIAUS POLIKAIČIO PLOKŠTELĖ
Rugsėjo mėn. Pasaulio Liet. Jaunimo 

Sąjunga planuoja išleisti Dariaus Poiikai 
čio plokštelę.

Darius, 20-ties metų amžiaus talentin
gas lietuvis, jau yra parašęs nemažą eilę 
lietuviškų dainų. Keliom dainom jis para 
šė žodžius ir muziką, o kitom pritaikė mu 
ziką jau anksčiau parašytiems mūsų poe 
tų eilėraščiams, kaip B. Brazdžionio „Aš 
čia gyva“ ir „Klajūnui’.

Darius skambina pianinu, groja akor
deonu, pučia trimitą, skambina gitara ir 
gražiai dainuoja. Jis priklauso populia
riam Čikagos lietuvių orkestrui „Aidas’.

RAŠYT. A. SKIRKOS SUKAKTIS
Australijos lietuvių rašytojui, žurnalis

tui ir veikliam visuomenininkui Antanui 
Skirkai suėjo 70 m. amžiaus.

PASAULYJE
— Trys lenkai pabėgėliai-imigrantai Ka 

nadoje baigė prie Lenkijos konsulato To 
ronte 39 dienų bado streiką. Jie reikala
vo, kad Varšuvos valdžia leistų jų šei
moms išvykti į užsienį.

Pagaliau leidimas buvo duotas.
.— V. Vokietijos misijoj Rytų Berlyne 

šią savaitę dar buvo 30 žmonių, kurie at 
sisa’ko palikti misijos patalpas — jie nori 
Išvykti į Vakarus.

Prieš tai kiti 25 sutiko grįžti į namus, 
kai jiems valdžia pažadėjo leisti paduoti 
pareiškimus emigruoti.

Sunkiausia padėtis yra trijų Rytų vo
kiečių, kuriems valdžia tikrai neduos lei
dimo. Tai vienas kariuomenės kapitonas, 
kitas — laivyno dezertyras ir trečias — 
asmuo, kurio darbas buvo susijęs su val
stybinėm paslaptim.

— Tarptautinė spauda pirmuosiuose 
puslapiuose pranešė sensacingą žinią apie 
katastrofišką sprogimą, įvykusį Sovietų 
Sąjungoje sovietų šiaurės laivyno ginklų 
■ir šaudmenų sandėlyje, Severomorsko ka 
rinėje bazėje prie Barentso jūros. Sprogi
mas įvyko gegužės mėnesį ir buvo toks 
smarkus, jog iš pradžių buvo manoma, 
kad jį sukėlęs branduolinio ginklo bandy 
mas.

— Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo lltur 
ginės šventės proga, daugiau negu dvide
šimt tūkstančių lenkų tikinčiųjų dalyvavo 
šventose Mišiose, kurias Varšuvoje auko 
jo Lenkijos primas kardinolas Glemp. Pa 
maldų metu tartame žodyje kardinolas pa 
žymėjo, kad šiandien Lenkijoje ateistų ma 
auma siekia primesti savo valią tautai, ku 
ri yra giliai tikinti.

— Birželio 24 d. daugiau kaip pusantro 
milijono prancūzų Paryžiaus gatvėse tai
kiomis demonstracijomis išreiškė tautos 
norą, kad privačioms mokykloms būtų su 
teikta pilna laisvė mokyti ir auklėti jauni 
mą. Demonstracijas suorganizavo Katali
kiškųjų mokyklų generalinis sekretoria
tas. Demonstracijų tikslas buvo „Apginti 
mokymo laisvę, sudarant visas reikalin
gas sąlygas“.

— Prancūzijos respublikos prezidentas 
Mitterandas, kalbėdamas Kremliuje jo 
garbei surengtoje iškilmingoje vakarienė 
je, iškėlė sovietų vykdomus žmogaus tei
sių pažeidimus, primindamas, kad Sovie
tų Sąjunga yra pasirašiusi Helsinkio su
sitarimus ir dėl to yra įpareigota juos vyjj 
dyti visose gyvenimo srityse. Prezidentas 
konkrečiai iškėlė akademiko A. Sacharo
vo atvejį, taip pat priminė Afganistaną, 
Lenkiją ir Kambodiją, tai yra tuos kraš
tus, kurių gyventojams atimta galimybe 
laisvai spręsti savo likimą.

— Daugeliui Anglijos ir Valijos vieto
vių gresia sausros pavojus. Kai kuriuose 
rezervuaruose beliko maža vandens, šių 
metų pavasaris buvo vienas iš sausiausių 
šiame šimtmetyje.

PASKENDO LIETUVIS
Vincas Jonkaitis, 67 metų amžiaus, tra 

giškai mirė — paskendo ežere meškerioda 
mas, Wisconsin valstijoj, JAV. Į laidotu- 
vęs atvyko sūnus iš Lenkijos. Liko brolis 
Amerikoje, brolis ir seserys Lietuvoje. 
V. Jonkaitis kurį laiką gyveno Notting- 
hame, Anglijoj.
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