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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS

PRAŠYMAS
š.m. birželio 6 d. gaisro ugnis pa

darė daiųg žalos gimnazijai ir pilies 
gyventojams. Pilis nebeatrodo panaši, 
jog ten įkas nors būtų galėjęs gyventi: 
baldai sugadinti, muzikos kambarys 
žiūri į dangų, išklotas muzikos instru
mentų plastmasinėmis dėmėmis. Ne
bėra stogo, lubų, salės. Pastatai ir bal
dai bus greit atstatyti.

Tačiau labiausiai ugnis ir vanduo 
mus nuskriaudė, nuniokodami gim
nazijos biblioteką. Jos trečdalis sude
gė, knygų trečdalis sušlapo, kurių dau
gumą nebegalima naudoti. Kur dabar 
atgauti šį turtą? Niekas neišleis mums 
pagal užsakymą visų tų kūrinių, kurie 
buvo kaupiami metų metais. Todėl 
Vasario 16-osios gimnazija kreipiasi į 
visus pasaulio lietuvius: — Padėkite at
kurti gimnazijos bibliotekų!

Greičiausiai turime užpildyti lenty
nas, skirtas lietuvių rašytojų kūri
niams, kurie privalomi. įvairiose kla
sėse perskaityti pagal nurodytą prog
ramą. Susidaro maždaug toks sąrašas 
reikalingų knygų: V. Pietario „Algi
mantas“, V. Krėvės „Skirgaila“, ap
sakymų rinkinys „Šiaurinėj pastogėj“ 
ir kt., Maironio „Pavasario balsai“, 
poemos ir kt., K. Binkio „Atžalynas“, 
„Šimtas pavasarių“ ir kt., A. Bara
nausko „Anykščių šilelis“, žemaitės 
apsakymai, Šatrijos Raganos „Viktu
tė“, „Vincas Stonis“ ir kt., Vaižganto 
„Dėdės ir dėdienės“, „Rimai ir Neri
mai“, ir kt., V. Mykolaičio - Putino 
„Altorių šešėly“, „Sukilėliai“, „Valdo
vo sūnus“, lyrika, B. Sruogos „Milži
no paunksimėj“, „Baisioji naktis“, Ais 
čio lyrika, B. Brazdžionio poezijos lei
diniai, V. Ramono „Kryžiai“, „Dul
kės raudonam saulėleidy“, J. Gliau
dės „šikšnosparnių sostas“, V. Kudir
kos „Satyros“ ir poezija, Lazdynų Pe
lėdos apsakymai, J. Biliūno apsaky
mai, Vydūno „Prabočių šešėliai“ ir 
kt., I. šeiniaus „Kuprelis“, Vaičiūno 
„Prisikėlimas“ ir kt., I. Simonaitytės 
„Aukštųjų Šimonių likimas“, ,(Pava
sario audroj“ ir kt., J. Paukštelio 
„Kaimynai“, J. Grušo „Karjeristai“ ir 
dramos. Daugelio šių paminėtų knygų 
dar po vieną kitą egzempliorių turime, 
o jų reikia daugiau.

Iš visuotinės literatūros trūksta A. 
Flobero, Hugo, Dikenso, Ibseno, Puš
kino, Dostojevskio, Kornelio, Molje
ro, Šekspyro kūrinių. Jų ir anksčiau 
vos po keletą egzempliorių teturėjome. 
Iš antikinės literatūros liko tik Home
ro „Ilijada“, o skubiausiai reikia įsi
gyti Sofoklio „Antigonę“, Euripido 
„Medėją“.

Gal kas iš jūsų turite po keletą šių 
knygų savo namų bibliotekose, gal 
kas iš jūsų galite paaukoti ir savo vie
natinius, branginamus egzempliorius? 
Su laiku mūsų mokiniai vertins jūsų 
auką.

Praradome daug knygų, kurios neį
eina į mokymosi programą, o yra skir 
tos laisvalaikio skaitymui, ši skaitinių 
rūšis yra taip pat laibai svarbi, nes ji 
patraukia skaitytoją savo žavesiu, nau 
jais pasauliais, lavina litertūrinį sko
nį. Mūsų gimnazijai svarbu, kad mo
kiniai atprastų nuo komiškų, menkos 
meninės vertės leidinių, o pamėgtų 
tikrą literatūros meną. Čia didelės 
reikšmės turi ir verstinė literatūra. 
Dž. Londonas, S. Bronte, S. Lagerlef, 
Main Rido, A. Diuma ir daugelio ki
tų rašytojų kūriniai yra tinkama dirva 
įsistiprinti skaitymui. Gi mūsų lietu
viškasis M. Tvenas, Romualdas Spa
lis, yra ypatingai jaunimo mėgiamas, 
nes jis patraukia gyvais dialogais, įdo
miomis situacijomis, artima jaunimui 
tematika, šviesiausiais idealais. Deja, 
liko tik 2 „Gatvės berniuko nuotykių“ 
egzemplioriai, o visi kiti jo romanai 
žuvo. Tokios laisvalaikio skaitymui 
skirtos ir jaunimą patraukiančios lite
ratūros taip pat labai prašome.

Dar yra viena svarbi knygų dalis.

VLIKo TARYBOS POSĖDIS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Tarybos posėdis įvyko Čikagos Tau
tiniuose Namuose liepos 28 d. Tarybos 
pirm. inž. Jonas Jurkūnas, atidarydamas 
posėdį, pristatė svečius: VLIKo pirmininko 
pavaduotoją prof. dr. D. Krivicką, VLIKo 
Politinės ir Teisių Komisijos narį prof. dr. 
J. Meškauską ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos atstovą dr. T. Remeikį 
ir kanadietį ped. A. Rinkūną. PLB atstovo 
jau buvom nematę keletą metų.

VLIKo valdybos vardu pranešimą pada
rė dr. D. Krivickas. Vasaros metu darbai 
sulėtėja. ELTA įvairiomis kalbomis eina 
reguliariai ir jos pareikalavimas vis didė
jąs. Valdyba gauna daug palankių atsi
liepimų. Pabaitiečių Santalkos pirminin
kas šiuo metu lankosi Europoje, kur mėgi
na patirti nuotaikas dėl Pabaitiečių San
talkos keliamos bylos Sovietams. Latviai 
įteikė VLIKui savo kaltinimo projektą. Jie 
bazuojasi Latvijos ir Pabaltijo rusini
mu. Valdyba labiau linkusi kelti lietuvių 
pasipriešinimą oKupantui. Projektas dar 
esąs studijų fazėje. Latviai ir Estai neturi 
VLIKui tolygių organizacijų, bet dirbama 
kartu, kad būtų galima kalbėti stipresniu 
balsu. Jaunimo ekskursija laivu į Helsin
kį remtina. Visa bėda Europoj mažai yra 
likę lietuvių, kai tuo tarpu latviai ir estai 
ten dar gana gausūs, šiuo klausimu pasi
tarimai vyksta su Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga. Susidomėjimas ir reakcija 
yra gera. Rengiama nauja brošiūra apie 
VLIKą.

Santykių išsivystymas su PLB vyksta 
labai lėtai. Europos Parlamentas po rinki
mų yra gerokai pasikeitęs. Smarkiai pra
laimėjo komunistai. Perrinkti atstovai, 
ypač von Habsburg, savo laiškuose VLIKui 
žada tolimesnę paramą Pabaitiečių laisvės 
kovose. VLIKas manąs, kad Jaltos klausi
mu šiuo metu geriausia nedaryti jokių 
pareiškimų. Jalta Lietuvos visai nemini, 
o tik svarsto Rusijos-Lenkijos sienas. Be 
to, Jaltos nutarimai esą priešingi Atlanto 
Chartai. Pasisakius už Jaltą, už Kurzono 
linijos paliekami Suvalkai ir didelė dalis 
lietuviškų žemių Gudijoje. PLB užsianga
žavo už Jaltos nutarimus. Paskutinėmis 
žiniomis įteiktas raštas JAV užsienių rei
kalų komisijos pirmininkui sen. Ch. Percy. 
Raštas pasirašytas Urbono, antgalvė — 
PLB Valdybos. Tuo reikalu PLB su VLIKu 
nesitarė. Dr. Krivickas kritiškai pasisakė 
prieš dr. Nemicko straipsnį „Drauge“ Jal
tos klausimu.

PLB atstovas paprašytas pareikšti savo 
nuomonę pastebėjo, kad esą lietuviai kaž
kodėl vis įsitikinę, kad visi turi sutikti, 
Nuomonių įvairume jis nematąs „jokios 
tragedijos“. (Mūsų nuomone, kreipiantis 
į kitas valstybes, reikia turėti vieną nuo
monę. Ką dr. Remeikis atsakytų sen. Per
cy apie PLB raštą, jei jis dirbtų VLIKe ir 
turėtų kalbėti VLIKo vardu?). Santykiai 
su VLIKu taisosi iš lėto, nes PLB Valdyba 
išsimėčiusį po visą Ameriką susitinka re
tai. Nuo išrinkimo 1983 m. gegužės mėn. 
ji turėjusi tik tris posėdžius.

Tarybos pirm. J. Jurkūno pakviestas pa
kalbėti tema „Keletas uždavinių VLIKo 40 
metų sukakties proga“, dr. J. Meškauskas 
pastebėjo, kad svečias turėtų būti manda
gus, bet buvo paprašytas pasisakyti kritiš
kai. VLIKo daug atlikta, „reikalingas ir 
visokiais būdais remtinas“. Pasigendama 
daugiau informacijos apie VLIKą. Visuo
menės sutarimas esąs būtinas. Rekomen
duoja sudaryti komitetą politinei ir kultū
rinei raidai sekti Lietuvoje ir Amerikoje, 
komitetą ekonomijai ir industrijai Lietu- 

kurių netekome, tačiau kurių nors po 
vfeną egzempliorių bibliotekoje priva
lome turėti. Tai yra mūsų Tėvynės ne
priklausomybės, okupacijų, karo, trė
mimų, lagerių, pokario gyvenimą ob
jektyviai liudijantys kūriniai ar doku
mentacija. Dažnai labiau subrendę 
mokiniai paprašo skaitinių, pavyz
džiui, apie Darių ir Girėną arba apie 
lietuvių vargus Sibire. Gi neseniai iš 
Lietuvos atvykusioms mūsų moki
niams, kurie daugiau mėgsta skaityti, 
tokios knygos — tikra naujiena. To
kios literatūros mes taip pat prašome.

Lietuvių Vasario 16-osios gimnazi
ja — vienintelė visame laisvame pašau 
lyje. Biblioteka yra viena iš jos kerti
nių akmenų. Todėl prašome visų lie
tuvių padėti ją atkurti. Mūsų adresas 
yra:

Privates Litauisches Gymnasium, 
Schloss Rennhof,
6840 Lam pertheim-Huettenfeld.

Dėkojame visiems iš anksto.
Bronė LipSienė
Gimnazijos bibliotekos vedėja 

voje studijuoti, komitetą teisės ir politi
nės santvarkos raidai sekti. Mano, kad Lie
tuva laukia iš mūsų planų ir pasiruošimo 
ateičiai. VLIKo valdybą paskaitininkas ly
gino su ministru kabinetu, o Tarybą — su 
seimu.

„Dar dėl VLIKo Tarybos Susitvarkymo" 
tema kalbėjo Tarybos narys Mečys Valiu
kėnas. Tarybai reikalingas nuolatinis pir
mininkas. Pirmininkams keičiantis kas du 
mėnesiai, pasitarnaujama demokratinei 
dvasiai, bet nustojama nenutrūkstamo tęs
tinumo ir agresyvesnio planų vykdymo. 
Taryba turi turėti savo pastovią būstinę 
ir asmenį, į kurį būtų galima bet kokiu 
reikalu, bet kuriuo laiku kreiptis, šie pa
keitimai pareikalautų ir kai kurių statu
to pakeitimų, šiuos klausimus toliau stu
dijuoti ir referuoti sekančiam Tarybos po
sėdžiui iš M. Valiukėno, G. Lazausko ir 
dr. V. Šimaičio.

P. Jurkūnas pranešė, kad jau peržiūrė
ti paskutiniai pasiūlymai sąryšyje su lei
džiama knyga apie VLIKą. Knygos redak
torius p. A. Rinkūnas tuo tikslu atvyko iš 
Toronto ir paėmė dėmesin paskutinius pa
siūlymus. Redaktorius pranešė, kad kny
ga bus spausdinama Kanadoje. Paskutinė 
redakcija bus padaryta greitu laiku ir 
knyga atiduota spaustuvei.

Sienų Komisijos sekr. A. Regis painfor
mavo, kad Mažosios Lietuvos Lietuvių Są
junga leidžia knygą „Lithuania Minor“. 
Knygos redaktorius — ilgametis VLIKo 
datbininkas M. Gelžinis. Knyga padėsian
ti VLIKui apginti Mažąją Lietuvą ir Lie
tuvos sienas.

Pabaigai dr. D. Krivickas, surinkęs pas
kutines žinias, painformavo apie naujus 
Sovietų suvaržymus santykiavime su už
sieniečiais. Atrodo, kad kiekvienas gyvenąs 
Rusijoj ar jos okupuotoj teritorijoj ir gau
nąs bet kokią paramą iš užsienio, gali būti 
apkaltintas priešvalstybine veikla. Be leidi
mo niekas negalės užsieniečių apnakvy- 
dinti ar juos pavėžinti nuosavom priemo
nėm.

Posėdis baigtas diskusijomis ir Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos parengtomis 
vaišėmis. Posėdyje be jau minėtų svečių 
dalyvavo trylikos iš penkiolikos VLIKą su
darančių grupių atstovai ir jų antrininkai. 
Toliau VLIKo Tarybos pirmininkavimą 
iperima Stasys žadeikis, Lietuvos Ūkinin
kų Partija. Sekretoriaus — Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga.

(LKDS)

PATARIAMOJI TARYBA
Jau antri metai Čikagoje veikia „Mid

west Advisory Council“, kurio pagrindinis 
tikslas informuotis ir supažindinti įtakin- 
gesnius apylinkės žmones su JAV politi
kos vingiais ir santykių raida su kitomis 
valstybėmis, ypač su Sovietiniu bloku. Vie
nas iš šio komiteto kūrėjų ir dabartinių 
vadovų yra Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjungos garbės narys inž. Antanas 
Rudis. Į paskaitas kviečiami tik komiteto 
narių rekomenduojami asmenys.

Liepos mėn. 10 d. paskaitininku buvo 
Madrido Konferencijos ambasadorius M. 
Kapelman. Ambasadorius iškėlė daug įdo
mių minčių ir samprotavimų. Jis priminė, 
kad yra naivu galvoti, kad Sovietų Sąjun
ga negresia Amerikos saugumui militariš- 
kai. Sovietai eina į pasitarimus ne susitar
ti, bet kitus užmigdyti savo tariamais įsi
pareigojimais. Helsinkio susitarimai rei
kalauja, kad visi susitarimai turi būti pri
imti vienbalsiai. Todėl, bet kokie nutari
mai, apie kuriuos rusai turi rezervų, ne
gali būti priimti. Ko galima tikėtis, tai 
yra demaskavimo Sovietų pasirašytų ir 
nesilaikomų sutarčių. Kad rusai nusileis 
jų pažiūrų nenaudai yra tik svajonė.

Ponas Kapelmanas pasakojo, kad buvo 
nuomonių skirtumų Madride tarp Vakarų 
Europos ir Amerikos delegacijų. Pristatant 
rusų prasižengimus Helsinkio aktams, vo
kiečiai nenorėję kelti persekiojamų asme
nų pavardžių. Amerikos delegacija vis dėl 
to tai padarė ir parodė, kad tai buvo tiks
lus ėjimas.

Į pastabas, kad Helsinkio pasitarimų la
bai norėjusi Sovietų Sąjunga ir ar jie ką 
gero atnešė vakarams, Kapelmanas atsa
kė, kad prieš tai tokių didesnių konferen
cijų nebuvę, o kalbėtis vis dėlto reikia. 
Branduolinio karo galimybė yra reali ir 
reikia kalbėtis ir su aršiausiais priešais. 
Konferencijos ir pasitarimai demaskuoja 
rusų intencijas ir įtikina abejojančius. Į 
paklausimą apie demokratų partijos krypi
mą į kairę, ambasadorius apgailestavo par
tijos linkimą į nusiginklavimą ir nesupra
timą įvykių Pietų Amerikoj. Paskaitoje 
p. Rudžio pakviestas dalyvavo LKDS Cent
ro Komiteto pirm. VI. šoliūnas.

(g.)

VLIKO TELEGRAMOS PREZIDENTUI 
REAGAN UI IR KONGRESMENUI KEMT

VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis rug
pjūčio 18 d. pasiuntė telegramas Lietuvos 
ir Rytų Europos klausimais prezidentui 
Reaganui ir kongresmenui Jack F. Kem- 
pui (R-NY). Telegramoje prezidentui Rea 
ganui sakoma:

„Mes pritariame Jūsų penktadienį, 1984 
m. rugpjūčio 17 d. padarytam pareiški
mui, kad Jungtinės Valstijos nepripažįsta 
Sovietų Sąjungos įvykdyto Europos pa
dalinimo. Neginčijamas faktas, kad Jal
tos sutartyje reikalaujama laisvų demokra 
tinių rinkimų visose sąjungininkų iš na
cių išvaduotose šalyse. Sovietų Sąjunga 
sulaužė ne tiktai Jaltos, bet ir kitas sutar 
tis... jėga pavergdama ir tebelaikydama 
pavergusi Rytų Europos kraštus, o ypač 
Pabaltijo valstybes. Visų Amerikos ir kitų 
po pasaulį išsisklaidžiusių lietuvių vardu 
mes Jus sveikiname už Jūsų teisingą nusi 
statymą ir pažadame Jums pilną paramą".

Telegramoje kongr. Kempui pakartoja
mas Reagano pareiškimas Jaltos klausi
mu. Kongresmenas prašomas iškelti sį 
klausimą, diskutuojant JAV-jų užsienio 
politiką respublikonų konvencijoje, ir pa 
sirūpinti, kad šis prezidento pareiškimas 
būtų įtrauktas į respublikonų platformą.

Kongresmenai H.J. Hyde (R-1L) ir C. 
W. Bill Young (R-FLa), taipgi Valstybės 
Departamento pareigūnas Ed. Derwinski 
pažadėjo dr. Bobeliui šį reikalą paremti.

G. DAMUŠYTĖ LANKĖSI

SOV. SĄJUNGOJE
So v. Sąjungos miestus per dvi savaites 

lankė Amerikos įvairių Bažnyčių atstovų 
delegacija, tikslu susipažinti su religijos 
padėtimi toje ateistinėje valstybėje. Su 
266 amerikiečių grupe keliavo ir lietuvai
tė Gintė Damušytė, dirbanti Lietuvių Re
liginėje Šalpoje ir Lietuvių Informacijos 
Centre, kurio būstinė yra Brooklyne.

Delegacija aplankė 14 miestų nuo Taš
kento iki Talino, kur sovietų pareigūnai 
aiškino amerikiečiams apie „religijos lais
vę Sov. Sąjungoje.“ Kai jie lankėsi Mask
vos evangelikų bažnyčioje, du vietiniai 
žmonės iškėlė užrašą „Čia persekiojama 
Bažnyčia“. Demonstrantai tuoj pat buvo 
suimti.

Aprašydamas šią „sudrumstą ramybę“, 
Brooklyno pranciškonų „Darbininkas“ įvy 
kį pavadino „Skaudus neapdairumas.“ 
Tokia, matyt, buvo pažiūra Amerikos 
tikybininkų, važinėjančių į Sov. Sąjungą 
su „taikos misijomis“.

Šią savaitę Sov. Sąjungą pakartotinai 
lanko Amerikos evangelistas Billy Gra
ham, kuriam bus leista kalbėti 23 bažny
čiose. Kai jis lankėsi Maskvoje praeitais 
metais, Billy Graham džiaugėsi Sov. Są
jungos „religijos laisve“, nes jo pamoks
lo klausėsi pilna bažnyčia. Vėliau paaiš
kėjo, kad visa jo kongregacija buvo KGB 
pareigūnai.

Liet. Socialdemokratu susirinkimas
i

Rugpjūčio 25 d. Manchesterio Liet, klu
be įvyko Liet. Socialdemokratų organiza
cijos D. Britanijoje susirinkimas, į kurį 
nariai suvažiavo iš visos Anglijos. Susirin
kimą atidarė pirm. K. Tamošiūnas, pra
šydamas tylos minute pagerbti mirusius 
narius. Susirinkimui pirmininkavo K. Ta
mošiūnas, sekretoriavo S. Lauruvėnas.

Org. pirmininkas K. Tamošiūnas pada
rė pranešimą apie atliktus darbus per 
pastaruosius kelis metus, dalyvaujant 
įvairiose konferencijose bei demonstraci
jose. Kiek plačiau papasakojo apie DBLS 
veiklą, nes socialdemokratų atstovai pa
stoviai dalyvauja DBLS suvažiavimuose 
ir Tarybos darbuose.

Sekr. J. Vilčinskas savo pranešime pa
minėjo svarbesnius įvykius nuo 1979 m.:

1980 m. LSDP Užs. Delegatūros delega
tas dalyvavo Soc. Internacionalo kongre
se, kuris vyko Madride. Ten buvo priim
ta deklaracija žmogaus teisių klausimu 
ir pasisakyta dėl tautų laisvo apsispren
dimo teisių. LSDP delegatas įteikė memo
randumą apie žmogaus teisių pažeidimus 
okupuotoje Lietuvoje.

1981 m. mirė LSDP Užs. Delegatūros 
pirmininkas J. Skorubskas, ėjęs tas parei 
Sas nuo 1967 m.

1982 m. Bonoje įvyko Vid. ir Rytų Eu
ropos Socialistų Unijos konferencija, ku
rioje dalyvavo 8 egzilinių socialistų par
tijų ir Vokietijos S.D. partijos atstovai. 
Svarstyta padėtis Lenkijoje, ryšium su 
tuo laiku vykusiomis valdžios represijo
mis prieš Solidarnosc veiklą. Mūsų par
tijos delegatai iškėlė Baltijos valstybių 
klausimą, kuris tuo laiku buvo Europos 
Parlamento darbotvarkėje. Konferencija 
nutarė kreiptis į Europos Parlamento at
stovus - socialistus, prašant juos parem
ti Politinės komisijos paruoštą rezoliuci
ją, kurioje buvo siūloma pritaikyti apsi

hetuvoje
Mirė agr. V. Vazalinskas

Liepos 7 d. Vilniuje mirė agronomas 
Vytautas Vazalinskas, dirbęs žemės ūkio 
mokslinį darbą dar nepriklausomybės lai
kais.

Gimęs 1910 m. kovo 16 d. Šeduvoje, 
Vytautas Vazalinskas 19'30 m. baigė Dot
nuvos Žemės Ūkio akademiją ir sekan
čiais metais gilino studijas Danijoje. Grį
žęs į Lietuvą dirbo Lietuvos Žemės Ūkio 
tyrimo įstaigoje, propagavo žemės ūkio 
naujoves. Spaudoje siūlė gilinti žemės 
ūkio reformą ir plėsti kooperaciją.

Karo metu dirbo agronomu Krasnoda- 
ro krašte, o po karo dėstė Dotnuvos Že
mės Ūkio akademijoje, eilę metų buvo 
žemės ūkio ministeriu, o nuo 1965 m. — 
Ministrų tarybos pirmininko pavaduoto
ju. 1980 m. išėjo į pensiją.

Periodinėje spaudoje rašė žemės ūkio 
gamybos klausimais.

Atleistas iš pareigų
„Tiesa“ (VIII.14) pranešė, kad Vytau

tas Sakalauskas, Lietuvos TSR Ministrų 
tarybos pirmasis pavaduotojas, atleistas 
iš pareigų „ryšium su perėjimu į kitą 
darbą.“
Liūtis ir vėtra Vilniuje

Rugpjūčio 11 d. per Vilnių ir apylinkes 
praūžė nepaprasta vėtra, kuri miesto 
gatvėje išvertė kelis aukštus topolius. 
Medžiai virsdami skersai gatvę nutraukė 
troleibusų laidus. Nuo vėtros nukentėjo 
keturios dešimtys medžių, o liūtis užtvin
dė gatves. Per kelioliką minučių iškrito 
52 milimetrai lietaus.
„Suvartukas“ Portugalijoj

Rugpjūčio mėn. pradžioje Portugalijo
je įvykusiame tarptautiniame folkloro fes 
tivalyje dalyvavo Pungės saviveiklininkų 
šokių ir dainų kolektyvas „Suvartukas“.

„Suvartukas“ yra vienas populiariau
sių Lietuvoje meno saviveiklos kolekty
vų. Jame šoka, dainuoja, groja mokyto
jai, inžinieriai, darbininkai, tarnautojai, 
moksleiviai. „Suvartuko“ meno vadovė ir 
vyriausioji baletmeisterė yra kultūros 
švietimo darbuotoja D. Radvilavičienė.

Gaisrai
„Tiesos“ duomenimis, nuo metų pra

džios Lietuvoje buvo 765 gaisrai. Tai — 
šimtu daugiau negu pernai. Iš šio skai
čiaus 70 gaisrų kilo žemės ūkio objektuo
se, jų padarytas nuostolis — 322 tūkstan
čiai rublių, pernai šis skaičius buvo dvi
gubai mažesnis. Nuo metų pradžios lieps
noje jau žuvo 11,10 tonų pašarų ir 207 
gyvuliai.

Pernai javapjūties metu kilo 5 gaisrai 
grūdų sandėliuose.
Naftininkų laikraštis

Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos 
dirbantieji gavo pirmąjį savo daugiatira- 
žio laikraščio „Fakelas“ numerį.

sprendimo teisę Estijai, Latvijai ir Lietu
vai, kaip savo peticijoje prašė tų kraštų 
45 piliečiai, pasiuntę savo raštą Vakarų 
valstybių vyriausybėms.

Kaip žinome, vėliau svarstant Europos 
Parlamente Baltijos kraštų klausimą, vi
sų Europos valstybių socialistų partijų at
stovai vieningai parėmė rezoliucijos pro
jektą. Kovojančioms dėl laisvės Pabaltijo 
tautoms tai buvo didelis moralinis laimė
jimas.

Iždininkas A. Vigelskas pranešė apie 
organizacijos kasos stovį. Revizijos komi
sijos vardu A. Stanevičius patvirtino, kad 
iždo stovis yra patenkinamas. Susirinki
mas nutarė paskirti 100 svarų paramą J. 
Vilčinsko paruoštai knygai išleisti. Kele
tas narių papildė tą paramą savo asme
niškais įnašais. Knyga apie Lietuvos dar
bo sąjūdžio siekius šiuo metu yra spaus
dinama „Nidos“ spaustuvėje Londone. Ti
kimasi, kad išeis dar šiais metais.

Perrinkta Org. valdyba: K. Tamošiū
nas, J. Vilčinskas, A. Vigelskas, A. Pupe- 
lis ir S. Lauruvėnas. Revizijos komisijon 
išrinktas A. Stankevičius ir V. Motuzą.

Dėl pranešimų vyko gan gyvos diskusi
jos, kuriose dalyvavo nariai ir susirinki
me dalyvavę svečiai. Du dalyviai pareiš
kė norą įstoti į organizaciją. Susirinki
mas praėjo sklandžiai ir draugiškoje nuo
taikoje.

Po pertraukos nariai ir svečiai buvo 
pakviesti vaišių, kurias bibliotekos kam
baryje skaniai pagamino J. Verbickas. Ta 
proga K. Tamošiūnas pasveikino 75 metų 
amžių pasiekusį J. Vilčinską, apibūdinda
mas jo visuomeninį darbą D. Britanijos 
lietuvių tarpe. Nariai ir svečiai prisidėjo 
prie sveikinimų ir pabaigai sugiedojo Il
giausių metų!

Nariai ir bičiuliai pasižadėjo vėl susi- 
[ tikti už dviejų metų. V.M.
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N.K.K. NAUJI LEIDINIAI
Nidos Knygų Klubas nariams išsiunti

nėjo dvi naujas knygas: Jurgio Gliaudos 
romaną „Baltos vėliavos“ ir Vytauto 
Rimkaus asmeniškus prisiminimus ir iš
gyvenimus „Lietuvių sukilimas Vilniuje 
1941 metais“. Tai 106-sis ir 107-sis Nidos 
Knygų Klubo leidiniai šiais metais. Šiuo 
metu spaustuvėje spausdinamas 1985 m. 
kasdien nuplėšiamas kalendorius ir stam
bi J. Vilčinsko redaguota knyga „Lietu
vos darbo sąjūdžio siekiai“. 108-ju Nidos 
Knygų Klubo leidiniu bus Jurgio Jankaus 
novelių rinkinys „Klajojančios liepsnos“, 
o 109-ju — Avos Saudargienės beletristi
nis liudijimas „Naikinamieji“. 110-ju ir 
112-ju leidiniu pasirodys 11-toji ir 12-ji 
„Pradalgė“, jubiliejinis literatūros met
raštis dviejose dalyse atžymės 30 metų 
Nidos Knygų Klubo įkūrimo, 20 metų 
„Pradalgės“ ir 20 metų „Antro kaimo“ 
jubiliejus, šio metraščio laiku negalėjo
me išleisti, nes prašomas būti garbės lei
dėju vienas lietuviškųjų kultūros fondų 
atsisakė jubiliejinę knygą paremti. To 
paties likimo susilaukė ir F. Neveravi- 
čiaus raštų rinkinys „Priešai“. Pusė yra 
atspausta ir sukrauta spaustuvėje, o liku
siai pusei yra ieškomas garbės leidėjas.

Jurgio Gliaudos romano „Baltos vėlia
vos“ siužetas yra iš mūsų gyvenimo die
nų. Autorius peržengia etninio išeiviško 
gyvenimo uždarumo ribas. Didžlulėn ki
tataučių visuomenėn patekęs antrosios ge 
neracijos lietuvis, tačiau niekad nepasie
kia pilnutinio savo prigimties vientisu
mo. Jo gyvenimo gairės: pašaipus ciniz
mas ir baikštus lyriškumas. Grumdama
sis su būties vėtromis, herojus kelia savo 
tariamų pergalių vėliavas, nenujausda
mas, kad tai tėra baltos kapituliacinės 
vėliavos.

Romano masę sudaro artima gyvenimo 
ir mirties sandūra. Su tuo herojus susi
duria dažnai, skausmingai, su sarkastiš
ko optimizmo nuotaika. Nidos Knygų 
Klubas yra įsitikinęs, kad „Baltos vėlia-

ATSFAUSDINTA NEPAPRASTA KNYGA, 
AIŠKINANTI LIETUVOS ŽEMĖLAPĮ
1. Atspausdinta nepaprasta knyga TIK

ROJI LIETUVA, aiškinanti Lietuvos žemė
lapį. Knygos parengimas truko daug me
tų. Knyga didelio formato — 11 x 8,5 inčų 
arba 28x22 centimetrų, kietais viršeliais, 
puikiame popieriuje, yra 79-ių senų Lie
tuvos ir Pabaltijo žemėlapių atspaudai ir 
dar 172 iliustracijos. Kaina 20 dol ir 2 dol. 
persiuntimas.

2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 
1:1.000.000. Šio žemėlapio aiškinimai kny
goje TIKROJI LIETUVA. Parengė Algir
das Gustaitis. 12 dol.

3. 1595 metų Lietuvos žemėlapis, su aiš
kinimais. 6 dol.

4. 1749 metų Lietuvos žemėlapis, su aiš
kinimais. 7 dol.

5. 14-ka Lietuvos miestų herbų. Kiek
vienas ant atskiro lapo. 3 dol.

Aiškinimai lietuvių kalba. Spausdinta 
juoda-balta. Išleido žinomos lietuvių or
ganizacijos.

Užsakymus amerikiečių doleriais siųsti 
leidinių platintojui: S. Bernatavičius, 1513 
South 48th Court, Cicero, Illinois 60650, 
U.S.A.

vos“ yra dar vienas Jurgio Gliaudos zings 
■nis į beletristikos plotį ir gilumą.

Jurgis Gliaudą gimė 1906 metais Sibi
re, Tobolsko mieste. 1922 metais, kartu 
su tėvais, jis atkilo Kaunan. Čia baigė 
Aušros gimnaziją ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto teisių fakultetą, gaudamas dip
lomuoto teisininko titulą. Tarnavo Pašto 
Valdyboje, vėliau turėjo advokato prak
tiką Kaune. 1944-47 metais gyveno Vo
kietijoje ir Šveicarijoje. 1947 metais at
vyko į Jungtines Amerikos valstijas ir 
iki 1953 metų gyveno Detroite. Tų metų 
pabaigoje atsikraustė į Kaliforniją (Los 
Angeles ir West Covina), kur dabar te
begyvena. Vedęs Mariją Jankauskaitę. 
Vienturtis sūnus, Jurgis, teisės daktaras, 
advokatas.

Dviejų romanų rankraščiai, parašyti 
autoriui esant dar studentu, liko Kaune. 
„Tai buvo naudinga treniruotė, kaip tvar
kytis su romano žanru“, rašo Jurgis Gliau 
d a.

Tretįjį romaną „Namai ant smėlio“ au
torius parašė Šveicarijoje. Iš viso Jurgis 
GHauda sukūrė 23 įvairaus beletristinio 
žanro veikalus. Jų tarpe keli istoriniai 
romanai. Nidos Knygų Klubas išleido 
šiuos Jurgio Gliaudos veikalus: novelių 
rinkinius „Taikos rytas“ ir „Bausmė“ ir 
romanus „Agonija“, „Ikaro sonata“ ir 
„Baltos vėliavos“.

Keliolika jo knygų pasidarė bibliogra
finėmis retenybėmis — jų tarpe Nidos 
leidiniai „Agonija“ ir „Ikaro sonata“. 
Knygos buvo išpirktos per trumpą laiką. 
Tai įrodo temų patrauklumą, temų trak
tavimo pagaulumą ir autoriaus ryšį su 
skaitytoju.

Daugelis jo raštų yra premijuoti: as
tuonios romanų premijos, penkios nove
lių premijos ir dvi publicistinės premijos. 
Los Angeles miesto taryba 1977 metais 
jam suteikė, kaip iškiliam piliečiui, „kul
tūrinės veiklos nuopelnų rezoliuciją“. Lie 
tuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje 1978 me
tais jam suteikė šaulių ordiną ir pakėlė 
į garbės šaulio laipsnį.

Jurgio Gliaudos raštai pasirodė anglų, 
latvių ir rusų kalba — knygomis ir perio
dikoje.

Kada 1963 metais pasirodė „Namai ant 
smėlio“ anglų kalboje (Manyland Books), 
multimill joninio žurnalo „Times“ recen
zentas nedvejodamas pavadino romaną 
„geriausiu veikalu, palietusiu nacizmo te
mą“.

Apie Jurgio Gliaudos kūrybą, kritikas 
Algirdas Antanaitis, „Encyclopedia Litu- 
anica“, Il-me tome rašo: „Formos ir tu
rinio versatylumas, kartu su nusiteikimu 
imtis nūdieniškųjų problemų, vaizduo
jant ryškiais dramatiškais kontrastais, 
yra Gliaudos meno žymės. Jo personažai 
visad išmokslinti, jie kovoja dėl savo in
dividualumo ir savo laisvės išsaugojimo 
nelygioje kovoje su likimu“.

1968 metais literatūros kritikos rašinių 
rinkinyje „Lietuvių literatūra svetur“ 
Kęstutis Kablys (psl. 212), parinkdamas 
dešimtį dviejų dekadų bėgyje parašytų 
romanų, padarė išvadą: „Tai veikalai, ku
riuos sunku užmiršti. Jie tvirtina, kad lie
tuvių romanan atėjo žmogus. Jie liudija, 
kad išeivijos rašytojo sėja stambiosios 
beletristikos laukuose atnešė derlių“. 

Tarp tų dešimties kritiko parinktų roma
nų buvo du Jurgio Gliaudos romanai — 
„šikšnosparnių sostas“ ir „Ikaro sonata“.

įvertindamas „Įkaro sonatą“ anglų kal
bos laidoje, profesorius Charles Angoff 
entuziastiškai pareiškė knygos įvade: „Su 
sumuojant „Ikaro sonatą“ atveria naują 
patyrimą fikcinėje prozoje. Veikalas yra 
išbrandintas, šviežias, su pagaulia įžval
ga. Veikalo vyrai ir moterys pilnutiniai 
gyvena knygos puslapiuose — Ir čia iš
kyla asmenybė ir meno filosofija, su ku
ria pasaulis privalo skaitytis“.

Ir mūsų literatūros klasikas Antanas 
Vaičiulaitis „Lietuvių Enciklopedijoje“, 
(XV t., 633 psl.), Jurgio Gliaudos kūry
bos žymes aptaria sekančiai: „Jo romanas 
yra sava sandari konstrukcija, dinamiš
kas veiksmas, aktuali Ir artimai išgyven
ta tema bei psichologinis pastabumas“.
111-ju Nidos Knygų Klubo leidiniu spaus 

dinsime dar vieną Jurgio Gliaudos istori
nį romaną „Ganytojas ir vilkai“. Veikalo 
pavadinimas nusako jo turinį: tai tragiš
kos ir herojinės vyskupo Motiejaus Va
lančiaus epochos beletristinis dokumen
tas. šio romano ištrauką spausdinsime 
jubiliejinio literatūros metraščio „Pradai 
ges“ pirmoje dalyje, vienuoliktoje kny
goje. N.K.K.

NAUJOS KNYGOS
Pirmieji svetur. Alė Rūta. Premijuotas 

romanas. 378 psl. Kaina 12 dol. Viršelį 
piešė dail. Rasa Arbaitė. Lietuviškos Kny 
gos Klubo leidinys, Chicaga. 1984 m.

Pirmieji svetur (Išstumtųjų dalia) — 
tai 19 šimt. pabaigos ir 20 pradžios lietu
vių ateivių Amerikoj gyvenimo iškarpa. 
Kūrinyje gyvai piešiami dideli naujųjų 
ateivių troškimai, noras gyventi geresniu 
gyvenimu, rūpestis savo organizacijo
mis...

Gynybinių Vilniaus sienų nugriovimas, 
Leonid Žytkowich. Vertė Marijus Blynas. 
56 psl. Iliustruota. Išleido Kęstučio Jero
nimo Butkaus Fondas, 1984 m.

Daugelis Lietuvos Istorinių bei vertin
gų pastatų laiko bėgyje išnyko nuo že
mės paviršiaus. Vienus išgriovė priešai, ki 
ti patys sugriuvo, dar kiti tapo nugriauti... 
palyginti dar neseniai, kaip kad įvyko su 
Vilniaus miesto siena, jos vartais ir 
bokštais.

Čia duodamas vertimas vienos knygos- 
studijos apie Vilniaus miesto sieną bei jos 
išgriovimą. Autorius labai objektyviai, Iš
samiai ir moksliškai atvaizduoja visą 
miesto sienos istoriją, paremdamas savo 
tvirtinimus dokumentiniais šaltiniais. 
(Vertėjas).
I. Nostradamus ir pranašystės. II. Erdvės 

paslaptys. Marijus Blynas. 104 psl. Ilius
truota. Išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus 
Fondas, 1984 m.

„Tegul tie, kurie skaitys mano eiles, 
svarsto jas rimtai!

Tegu nemokšos ir neišlavinti ignoran- 
tai jų neliečia!

Tegul astrologai, kvailiai ir barbarai 
laikosi atokiai!“ (Michael Nostradamus).

Aiškiaregis Nostradamus, gyvenęs 16 
šimtmetyje (1503-1566). Jo pranašystės 
iki šiol visos išsipildė. Jis pranašavo: 
„Metuose 1999 ir septyni mėnesiai, iš pa
dangės ateis didysis teroro karalius... Ir 
Marsas (karas) viešpataus!“

TAUTA PO RIMBU
STASYS MOTUZAS PRIMENA APIE LIETUVIŲ KANČIAS

Oldenburgo, V. Vokietijoje, bažnytinis 
laikraštis „kirche + leben“ rugpjūčio 19 d. 
išspausdino straipsnį apie Vechtos senelių 
prieglaudoje gyvenantį lietuvį Stasį Motu
zą. Straipsnis i'iustruotas trim nuotrau
kom: jo paties ir jo darbų.

■ • •

Jis jau sulaukė 86 m. Dešimtmečiai pra
ėjo nuo tos dienos, kai Stasys Motuzas, 
buvęs mažo Lietuvos miesto viršaitis, tu
rėjo palikti savo tėvynę, kartu su dauge
liu likimo draugų pasitraukdamas nuo so
vietų priespaudos. Didelė grupė lietuvių 
atvyko į Varelį ir po karo ten ra- 
uo prieglobstį su kitais pabėgėliais iš 
Baltijos kraštų. Pagaliau nemažas jų bū
relis liko gyventi viename Vechtos šv. 
Jadvygos Labdaros Draugijos pastato 
spa ne. Jau mažai jų beliko: kiti jau ilsi
si Vechtos kapinyne, tarp jų ir Stasio Mo
tužes motina, kurios kapą medžio droži
nėtojas sūnus papuošė menišku kryžium.

Medžio drožinėjimas S. Motuzui buvo 
ne tik liaudies meno išraiška, kurios dir
biniai iš Vechtos yra net Ameriką pasie
kę, bet taip pat būdas išreikšti sovietų pa
vergtos tautos kančias. Istoriškai ir pagal 
nusistatymą lietuviai, taip pat kaip ir len
kai, yra katalikai. Stasio Motuzo liaudies 
mene yra pamaldumo bruožas ir kartu 
primena istorinius įvykius iš lietuvių tau
tos gyvenimo.

Toks yra ir kančių kryžius, Motuzo iš
drožtas: sovietų pjautuvas kaipo tautų 
pavergimo simbolis. Lietuviškas įrašas ant 
lentelės sako: „Apsaugok, Aukščiausias, tą 
mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bo
čių kapai".

„Pjautuvo kryžiaus“ papėdėje užrašy
ta: „Liūdnas prisiminimas — 1940 m. bir
želio mėn. 15 d. Sovietų Rusija klastingai 
okupavo Lietuvą".

Savo tautos kentėjimu dalinosi ir lietu

vis meažio diožinėtojas, kuris šių metų 
4-to vasario sulaukė 86 metų. Ar žinoma 
taip vadinamuose „laisvuose Vakaruose", 
kad Bažnyčia Lietuvoje yra persekiojama? 
Ar mūsų vaikai dar žino, kur yra Lietu
va? Beviltiškai siunčia lietuviai dvasiš
kiai pareiškimus sovietų valdžiai apie be- 
teisiškas jų tautos skriaudas. Ar žino mū 
sų mokyklos apie tai?

Stasys Motuzas, kuris dėl silpnos sveika
tos prieš keletą dienų iš savo buto buvo 
perkeltas į Vechtos šv. Marijos ligoninę, 
galvoja apie tai dieną ir naktį. Jis pri
klauso prie tų mūsų piliečių Oldenburgo 
krašte, kurie yra lengvai pamirštami, nes 
jų jau taip mažai ir su jais kartais turi
me kalbos sunkumų. Aplankymai senelių 
prieglaudose ir ligoninėse galėtų daug 
-prašviesti jų vienišumą.

VISUOMENINIAI KLAUSIMAI
Metų pradžioje knygų rinkoje pasirodė 

Mykolo Krupavičiaus straipsnių rinkinys 
„Visuomeniniai Klausimai“. Turinio atžvil
giu straipsniai yra suskirstyti į šias gru
pes: Lietuvių tauta, Krikščioniškoji demok
ratija, Katalikų veikimas, Darbininkas ir 
darbas, Enciklikos Rerum novarum studi
jos, Komunizmo problemos ir Auklėjimo 
problemos, šios pastraipos rėmai neleidžia 
plačiau analizuot šią knygą. Skaitytojas 
čia ras daug įdomių žinių apie politinę 
lietuvių išeiviją, apie lietuvių politines 
partijas, nepriklausomybės kovas, laisvos 
Lietuvos kūrimą ir atsiekimus.

Knygai įvadą parašė kun. Vytautas Bag- 
danavičius. Įvade, tarp kitko, jis sako: „Ne 
,eikia praleisti iš akių fakto, kad niekur 
kitur pasaulyje Leono XIII principai vals
tybiniu mastu nebuvo pritaikinti gyveni
me. šis lietuvių tautos atsiekimas dėl to 
yra visuotinės Bažnyčios atsiekimas. Ir dėl 
to apie jį galima pasakyti, kad čia įvyko 
pirmasis krikščioniškosios demokratijos iš
bandymas gyvenime, kuris pasirodė prak
tiškai įvykdomas kraštutiniškai sunkiose 
sąlygose, šita prasme Lietuvos krikščio
niškoji demokratija yra pasaulinės reikš
mės atsiekimas“.

Knyga išleista Popiežiaus Leono XIII 
Fondo. Prie knygos išleidimo daug pasidar 
bavo a.a. dr. Balys Paliokas ir jo sudarytas 
komitetas. Knygos mecenatai dr. Austė ir 
dr. Mindaugas Vygantai, paaukoję 2000 
dol. Dr. B. Paliokas mirė nesulaukęs kny
gos pasirodymo. Knyga labai gražiai iš
leista, kietais viršeliais. Knygos kaina 15 
dol. įskaitant persiuntimo išlaidas. Knyga 
gaunama pas LKDS Biuletenio administra
torių. Užsakymus siųsti: Jonas Kavaliaus
kas, 6437 S. Washtenaw Ave., Chicago, 
Illinois 60629.

Lituania en la Prensa de Venezuela. 
Leidinys ispanų kalba. Redagavo Jūratė 
Statkutė Rosales, Caracas. 1984 m. Leidi
nys išsiuntinėtas Pietų Amerikos valsty
bių spaudai, valdžios, universitetų ir kt. 
pareigūnams.
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Galėtume vaikus mokyti kai kuriose mokyklose uk
rainiečių kalbos. Didelė tauta, stipri Ukrainos pramonė, 
pilna žemės turtų, senos kultūros šalis, be to, esame be
veik kaimynai. Visi šie faktoriai mus verčia palaikyti su 
ukrainiečiais glaudžius santykius. Neginčytina, kad mums 
reikalinga rusų kalba. Tačiau ne kiekvienoje mokykloje. 
Kiekviena tauta užmezga santykius su kitomis tautomis, 
o ypač artimai bendrauja su kaimynais ir didelėmis tau
tomis. Ir mes nuo seno palaikome santykius su įvairiomis 
tautomis, jų tarpe ir su Rusija. Ir ateityje santykiai su Ru
sija bus svarbūs mūsų tautos gyvenime. Mums reikia turė
ti rusų kalbos specialistų. Be to, tam tikra dalis baigusių 
vidurines ir aukštąsias mokyklas turi mokėti rusų kalbą. 
Tačiau tiek turi būti mokoma, kiek reikalauja mūsų tau
tos ekonominiai, kultūriniai ir politiniai interesai. Jokiu 
būdu negalima atiduoti rusų kalbai pirmenybės prieš Va
karų tautų kalbas. Bolševikinėje Imperijoje nutylima tau
tinių mažumų švietimo problema gimtąja kalba. Kiek
vienoje respublikoje gyvena daug kitų tautų gyventojų, 
kurie sudaro, ir kurie nesudaro atskiro administracinio 
vieneto. Jie gyvena išsisklaidę tarp pagrindinių tautos gy
ventojų, nors kai kuriose vietose, ypač miestuose gana 
tankiai. Kai kurios tautinės mažumos turi savo mokyklas. 
Tai lenkai Lietuvoje ir vokiečiai Kazachijoje. Bolševikai 
padarė toms tautinėms mažumoms nedidelę kultūrinę nuo
laidą — leido švietimą gimtąja kalba. Galbūt todėl, kad 
norėjo išlaikyti gerus santykius su Lenkija ir Vokietijos 
federacine respublika.

Rusijoje gyvena daug tautinių mažumų. Gausiausios 
iš jų — žydai ir ukrainiečiai. Jie sudaro didelę gyventojų 
dalį miestuose. Tačiau jų vaikai turi mokytis rusų kalba 
nes mokyklų sava kalba nėra. Reikalavimas tokių mokyk
lų būtų palaikytas „buržuaziniu nacionalizmu“. Mūsų tau

tiečiai gyvenantys Baltarusijoje neturi lietuviškų mokyk
lų. Bet kokia lietuviška kultūrinė veikla laikoma nusikalti
mu, už ją baudžiama.

Labai sunki dalia teko Sibiro tremtiniams. Lietuviai, 
kaip ir kitų tautų tremtiniai, neturėjo elementariausių 
žmogaus teisių. Apie mokyklas gimtąja kalba negalėjo net 
svajoti. Tremtinių vaikai galėjo mokytis tik rusiškose mo
kyklose, žinoma, jeigu jos buvo.

Rusinimas nesibaigia mokyklose. Jaunuolius, kaip ir 
caro laikais, toliau rusina kariuomenėje. Bolševikinė ka
riuomenė — tai tas žaizdras, iš kurio turi išeiti aprusėję 
ir protiniai sulušinti vyrai, pasiruošę aklai vykdyti bet ko
kį nusikaltimą bolševikų įsakomą.

Rusinimo banga ritasi per įstaigas ir įmones. Kai ku
rių didesnių miestų, ypač Vilniaus, Kauno, Klaipėdos įmo
nėse, kurios tiesiogiai valdomos iš Maskvos, skamba rusų 
kalba. Ten ne tik dauguma darbininkų atvykėliai iš Rusi
jos, bet ir didelė dalis administracijos yra rusai. Atvykė
liai sukuria rusišką aplinką. Tam padeda ir vadinamoji 
vaizdinė agitacija: įvairūs šūkiai, sienlaikraščiai, diagra
mos. Techninė bei kitokia informacija dažniausiai rašo
ma rusiškai. Administracijos dokumentai — taip pat. Lie
tuviai darbininkai ir tarnautojai turi vartoti rusų kalbą 
ne tik tvarkydami reikalus su administracija, bet ir bend
raudami su kitų tautybių darbininkais. Taigi ir daugelis 
įmonių yra lietuvių rusinimo židiniai.

Geresnė padėtis vietinės okupacinės valdžios tvarko
mose įmonėse bei įstaigose. Išskyrus Vilnių, Klaipėdą ir 
Vilniaus krašto miestelius, kuriuose didelę gyventojų da
lį sudaro rusai ir kitų tautybių žmonės, kalbantys rusiškai, 
šiose įmonėse bei įstaigose rusų dirba mažai. Todėl rusiš
kos aplinkos jie nesudaro. Tačiau ir tokiose įmonėse ne 
visada gali išsiversti be rusų kalbos, nes dalis dokumenta
cijos taip pat rašoma rusiškai.

Saugumas ir milicija Lietuvoje vartoja ir lietuvių kal
bą, bet daugumą dokumentų rašo rusų kalba, šios organi
zacijos turi užgniaužti bet kokį tautinį pasipriešinimą. 
Todėl jose dirba daug rusų. Tai patys reakcingiausi oku
pantų ramsčiai Lietuvoje.

Pavažinėkime bet kokia susisiekimo priemone po Lie
tuvą. Kur beužsuktume — į miestą ar į provinciją, visur 
susidursime su rusų kalba. Atrodo, jog Lietuvoje gyvena 
pusė rusų ir pusė lietuvių, o kraštas nuo gilios senovės pri
klauso abiems tautoms. Nesvarbu, kad kokiame kaime ne
gyvena nė vieno ruso, bet kaimo pavadinimas užrašyta 
ir rusiškai. Plentai ir keliai nusėti rusiškais užrašais. Dar 
bar dar rašo pirma lietuviškai, o paskui rusiškai. Kai ru
siški kolonizatoriai daugiau apgyvendins kraštą, bus ne
sunku sukeisti kalbas vietomis. O kai „internacionalizmas“ 
dar giliau įleis šaknis Lietuvoje, liks tik rusiški užrašai.

Geležinkeliai Lietuvoje priklauso Pabaltijo valdybai. 
Todėl nuo pat pradžios šiose susisiekimo priemonėse bei 
jų stotyse vartojama rusų kalba. Vis dėlto lietuvių kalbą 
turėjo įsileisti pirmiausia į geležinkelio stotis, nes čia rei
kia aptarnauti lietuvius gyventojus. Miestuose apstu įvai
rių skelbimų, reklamų bei iškabų. Tuoj po karo prie lie
tuviškų įstaigų ir parduotuvių pavadinimų prikergė ru
siškus. Lietuvos miestus užplūdo reklamos, skelbimai ir 
kitokia makulatūra rusų kalba. Gatvės dar ilgą laiką turė
jo tik lietuviškus užrašus. Pagaliau neiškentė okupantai 
lietuviškų užrašų ir paleido į gatves „internacionalizmo“ 
bangą. Tiesa, jie keitė ne iš karto visus užrašus, bet laips
niškai, per ilgesnį laiką. Pirmiausia pasirodė lietuviški ir 
rusiški užrašai didesnėse gatvėse. Okupantai pateikia sa
vo užrašus dalimis, kad gyventojai lengviau prie jų pri
prastų. Rusinimo tempai ne visuose miestouse vienodi. Jie 
spartesni Vilniuje ir Klaipėdoje, nes ten didelę gyvento
jų dalį sudaro svetimtaučiai. Be to, Vilniuje sukaupta oku
pacinės valdžios centrinė administracija. Kaunas, Šiau
liai, Panevėžys lėčiau rusinami. Dar lėčiau — rajonų mies
tai ir miesteliai. Iš visų Lietuvos dalių labiausiai rusina
mas Vilniaus kraštas.

(Bus daugiau)
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Šie metai Vasario 16 gimnazijai buvo 
lyg Senojo Testamento Jobui. Koks tai 
demonas abiem sudegino namus, abiem 
ledai sutraiškė javus ir gėles, abiem bai
sios vėtros išlaužė stipriuosius medžius. 
Abudu tačiau per visokias negandas ne
žuvo, priešingai — sustiprėjo (Viešpaties 
ar Likimo rankos vedami)!

Gimnazijos, atrodo, laiko dantys neį- 
graužia: ji kartais susvyruoja, kiek ap- 
sensta, bet vėl iš savo pelenų atgimsta 
naujai mokyklinei jaunystei, lyg tas mito
logijos paukštis Feniksas.

Naujieji mokslo metai, pradėti rugpjū
čio 27 d., iš naujo 'įrodo lietuviškąjį 
norą savo gimnazijoje gyvuoti. Sve
tur lietuviams jaunuoliams gal niekur ki
tur taip akivaizdžiai neparodomas lietu
vių tautinis gyvenimas, kaip Vasario 16 
gimnazijoje. O tojo lietuviškojo „way of 
life“ išmokti susirinko šiemet jau per 80 
jaunuolių. Tai jau „minia“, palyginus su 
praėjusių kelerių metų Skursna — 60.

Ir mokytojai ir mokiniai džiugiau kėlė 
tą rytą trispalvę ir linksmiau giedojo 
mokslo metų premjerinėse pamaldose. Ir 
abiems kapelionams pakilo ūpas pamoks
lauti ne Jeruzalės griuvėsių nuotaika, o 
skelbti jauniems maldininkams pavyzdžiu 
dvylikmetį Jėzų, kuris palikęs tėvų na
mus, (kaip ir gimnazijos jaunuoliai) ga- 
linėjosi išmintimi šventykloje su rabi
nais ir mokytojais.

KiliF rašo
KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ LAIKŲ 

KUNIGAS
(„Laiškų lietuviams“ konkurse premijuo
tas rašinys)

BIRUTĖ KOŽICLENĖ

Sėdžiu garų pripildytame kambaryje 
(semiuos sveikatos!) tarp rankšluosčiais 
apvyniotų kūnų ir klausausi. Eina kalba 
apie temą: „Koks turėtų būti šių laikų ku 
nigas“.

— Tik pagalvok, — sako viena, — mū
sų Father X pasakojo, kai pas ji ateina du 
jaunuoliai, pasiryžę susituokti, jis liepia 
jiems eiti namo, pagyventi kartu keletą 
metų ir tik tada ateiti tuoktis. Kai aš pa
sakiau, kad tai nuodėmė, tai jis atsakė, 
jog skyrybos esanti dar didesnė nuodėmė. 
O kai aš vėl sakiau, kad iš tokio gyveni
mo gali atsirasti ir vaikų, tai jis labai pa 
prastai paaiškino, kad dabar jų lengva iš
vengti.

Tarp garų nematyti veidų, bet balsas 
jau kitas:

— Šaltą žiemos rytą vaikai bažnyčioje 
drebėdami laukė pamaldų pradžios. Fat
her X, kaip paprastai, vėlavosi. Pagaliau 
atėjęs paliko bažnyčios duris atdaras. Mo 
kiniai ir mokytojai dreba nuo šalčio. Pa 
galiau vienas mokytojas atsistoja, nueina 
ir uždaro duris. Viduryje mišių kunigėlis 
liepia vienam vaikui nueiti ir vėl duris ati 
daryti. Kai po pamaldų visi puolė kunige 
lį ne tik dėl šalčio, 'bet ir dėl „griaunamo 
autoriteto“, tai buvo toks atsakymas: „Per 
valandą niekas nesušals, o tyras oras ge
rai ir mokytojams, ir mokiniams. Be to, 
aš čia šeimininkas!“

Nutariu, kad čia kalba mokytoja. Karš
ta. Reikėtų jau išeiti. Gana sveikatos, bet 
taip .įdomu! Moterėlės parašys man 
straipsnį „Laiškų lietuviams“ konkursui. 
Atrodo, kad prabyla vėl pirmasis balsas:

— Telefonas. Kunigas kviečiamas pas 
ligonį. Bet tuo metu kunigas pjauna žolę. 
Kaip buvo su nukirptom „jeans“, taip ir 
nuvažiavo. Žmonės jo neįsileidžia su šven 
čiausiuOju. Nori „tikro kunigo“. Ilgai už
truko, kol jis įrodė, kad yra tikras kuni 
gas.

Pagalvojau, kad čia kalba kokia nors 
kunigo šeimininkė.

Štai restorane pietauja grupelė. „Tėve“, 
— kreipiasi vienas iš pietaujančių į savo 
draugą kunigą, „ššš... Matai, kad aš ne- 
kunigiškai apsirengęs. Vadink mane var
du. Nenoriu, kad mane kiti atpažintų ir 
vargintų visokiais reikalais...“

Kai gydytojas kur išeina, palieka savo 
telefoną, kur jį galima surasti. Argi kuni 
gas neturėtų taip pat daryti? Juk jeigu 
žmogus miršta ir nori kunigo...... A, suras
kitą“, atsakys ne vienas.

Maža tokių kunigų yra, bet vis dėlto 
yra. Prisimenu gimnazijos laikus, kai vie 
nas kunigas klasėje pasisakė, jog į kuni
gus jį patraukusi muzika. Nedrįsome ta
da paklausti, kodėl jis nestudijavo muzi
kos, o ėjo į seminariją. Tokio neteisingo 
kunigo (Dieve, duok jam dangaus karalys 
tę!) nei prieš jį, nei po jo nebuvau sutiku 
si. Jeigu po jo nebūtų atėjęs idealus kuni 
gas, daug mano klasės draugų ir draugių 
būtų nusigręžę nuo bažnyčios. Kai po dau 
gelio metų sutikau tą pirmąjį kunigą čia, 
Amerikoje, išdrįsau pasakyti, koks netei 
singas jis buvo. Nustebo... „Negi pažy
miai buvo taip svarbu?“ Nesuprato, kad 
ne tik apie pažymius buvo kalbama...

Tokių negatyvių kunigų gal yra nedaug. 
O tuos „pažangiuosius“ gal didelė jauni
mo dalis dievina, bet man tai nelabai pri
imtina. Neeinu su gyvenimu? Galbūt ir 
neeinu, bet per didelis šių dienų kunigų 
liberališkumas man kažkaip visai nepri

NAUJI METAI GIMNAZIJOJE
Pamaldų antra dalis nukelta į gimna

zijos kiemą šventinti naują klasėms pa
statą medinį baraką. Atsiprašau: ne „ba
raką“, o „mokslo patalpas“, — taip jį 
koregavo gimnazijos kuratorijos šefas tėv. 
A. Bernatonis, užvertlndamas švęstu 
vandeniu. O jis, tas kuklus pastačiukas, 
pagarbos vertas! Jis — tai iš pilies pele
nų užgimęs lietuviškasis Feniksas! Jį 
gyventi iššaukė daugybė rėmėjų savo pi
nigais ir lietuviškasis genijus. Olandai, 
supylę '30 km ilgio pylimą per jūrą, to 
gigantiško darbo centre įrašė varyje: 
„Tauta, kuri nori gyventi, galvoja apie 
savo jaunimą“. Ar kitaip lietuviai galvo
ja ir darbuojasi?

Nauji metai — nauji žmonės
Ne tik mokiniuose naujų veidų, bet ir 

mokytojų eilėje.
Budrios naujos jėgos saugos Internatų 

jaunimą gyvenimo painiavose ir kryžke
lėse. Merginų internatan atėjo dvi nau
jos „mamos“ — vedėjos. Tai Genė Vens- 
kuvienė (kanadietė) ir Livija Lipaitė (iš 
Angelų miesto).

Vyrukams naujas „tėvas“ — vos trupu
tį vyresnis už vyriausius mokinius — Vai- 
nis Aleksa (čikagietts), kupinas meilės ir 
pagalbos savo jauniems „draugams“.

Biologija ir chemija pavesta jaunai mo
kytojai Marion Lueder (Vokietija).

Prie gimnazijos inspektoriaus rankenų 

imtinas. Kad aš už tai degsiu pragare, 
man taip pat nelabai priimtina...

Kokį kunigą aš noriu matyti? Strazdelio 
tipo? O ne! Tai per didelis kraštutinumas. 
Juk yra ir aukso vidurys. Kiekvienas kuni 
gas yra žmogus. Bet gal pirma norėčiau 
matyti kunigą ir tik po to žmogų.

Kepurė jau gerokai apdėvėta, sutana 
taip pat. Reikėtų ir bažnyčią dažyti, bet... 
Yra studenčiokas, kuriam reikia už moks 
lą užmokėti... Lieka ta pati sutana, ta 
pati nudėvėta skrybėlė. Į akis dar per 
daug nesimeta, bus gerai... Pasklido žinia, 
jog bažnyčią reikia dažyti. Susibūrė para 
pijiečiai — mes išdažysim savaitgaliais!

Sužinojo kunigas apie našlę, kuriai rei 
kalinga pagalba. Jis ją susiranda. Neklau 
šia, kiek sekmadienių nebuvo bažnyčioje, 
neklausia, kada buvo išpažinties ar komu 
nijos. Net neklausia, ar ji priklauso jo 
parapijai. Jei reikalinga pagalba, ir kuni
go ranka jai ištiesta.

Gerai, kad kunigas kartais nupjauna žo 
lę — tai sveikas fizinis darbas. Bet kiek
gi laiko užtruktų pakeisti džinsus į kuni
giškus rūbus? Ar ne tam yra kunigas, kad 
galėtum pas jį nueiti, pasikalbėti, pasi
guosti? Ar ne tam yra dvasinis pašauki
mas, kad būtų galima dvasiškai pasiguos
ti? Kažkodėl dvasininkija šiandien yra ne 
paprastai užsiėmusi visokiais „nedvasi
niais“ reikalais, o neturi laiko savo pašau 
kimo reikalams. Argi nuostabu, kad jų 
tiek maža? Kartą vienas senas amerikietis 
kunigas man priekaištavo, kad daug lie
tuvių kunigų išbėgo ir paliko Lietuvos 
žmones. Bandžiau aiškinti, kad komuniz
mas kunigų neglosto, o jis man atrėžė; 
.^Piemuo negali palikti savo avių!“ Pagal 
vojau, kad gal jis ir teisus, bet vis dėlto 
to jam nepasakiau. Lengviau yra būti čia 
ir kritikuoti ten likusius, kurie bando la
viruoti ir gyventi... kurie naktimis tuokia 
ir naktimis krikštija, kurie per pamoks
lus nebijo paraginti vaikučius eiti į bažny 
čią ir priimti pirmąją Komuniją.

Taigi koks turėtų 'būti kunigas? „Genys 
margas — gyvenimas dar margesnis“. Ko
kio kunigo aš norėčiau, kitam toks nepa
geidautinas. Kas man nepriimtina, kitam 
būtina. Ar aš galiu norėti kunigo pagal 
savo modelį? Gyvenu tarp įvairiausių žmo 
nių. Kaip aš galiu piršti „savo“ kunigą ki
tam? O jei ir atsirastų toks kunigas-mo- 
delis, tai ar ilgainiui jis neatsibostų?

Gal tik norėčiau matyti kunigą, kuris 
kitą suprastų. Ne būtinai jis turi sutikti 
su mano nuomone, bet kad nepyktų, jeigu 
aš su jo nuomone nesutikčiau. Norėčiau 
matyti daugiau kunigų, kurie nekartotų 
atmintinai išmoktų pamokslų, lyg kokią 
pasaką, kad per kiekvienas laidotuves „ne 
sodintų gėlelės Sibiro taigose“, o per vestu 
ves nekalbėtų nuolat apie „lietuviškos 
šeimos išlaikymą“, nors vienas iš susituo 
kiančiųjų visai ne lietuvis. Norėčiau aš 
matyti kunigą-žmogų, kuris moka paguos 
ti ir padėti, neužsidaro savame kiaute, kai 
kitam įvyksta nelaimė. Dažnai jau vien 
aplankymas, vienumos išblaškymas būna 
pagalba. Kunigai yra pripratę prie vienu 
mos, bet gal nepagalvoja, kad pasaulie
čiui toji vienuma gali būti labai sunki. 
Viena mano draugė sakydavo: „Vienuma 
gimdo milžinus, bet tegul eina į pragarą 
toji vienuma su savo milžinais...“

Noriu matyti kunigą, kuris pakiltų virš 
manęs, kuris būtų man „dvasiškas tėve
lis“, kuris mažiau rūpintųsi politika ir 
savimi, o daugiau kitais; kuris būtų tole- 
rantas; kuris, užuot kiršinęs, skelbtų ra
mybę ir taiką; kuris skelbtų Dievo žodį ne 
pragaro ugnimi, ne vien žodžiais, bet ypač 
veiksmais. Taip pat mano norimas maty
ti kunigas turėtų būti susipratęs, su visais 
taikoje gyvenąs lietuvis.

prisėdo itin veiklus ir kūrybingas Rolan
das Tesnau, neseniai baigęs vokiečių gim
nazijų mokytojų studijas.

Neapsieita be nostalgijos prisiminus 
tuos, kurie buvo ir atrodė visad bus čia.

Sulaukęs senjorato amžiaus, su gimna
zija praėjusiais mokslo metais atsisveiki
no mok. Alfonsas Krivickas. Savo kultū
ringo amžiaus jis gimnazijai paskyrė be
veik 30 metų! Dėstydamas menus, Krivic
kas atvėrė daugybei mokinių akis į pro
porcijas Ir darną. Jo patarimu (atseit ir 
nuopelnu), daugiausia vasariečių mosimų 
pasirinko studijuoti menus. Jis gimnazi
joje dėstė istoriją, keldamas iš visokių 
kapų milžinus, kurie gali tarti ir šiandien 
„žodelį iš senovės laikų“! Į šakotą Krivic
ko darbuotę įsirikiavo ir tiltų statymas 
tarp Tarybinės Lietuvos ir išeivijos „fak
torių“. Pasiges gerojo mokytojo Alfonso 
daug mokinukų, kurie priprato prie jo. 
Pasiges ir tie, kurie savo pažymių vi
durkiu jau niekad nepasieks mok. Alfon
so vertinimo aukštumų.

Nostalgija užgožė daugelį, atsisveiki
nus mielą Medį (Buiviu vadino jį tik paš
tininkas). O buvo jis mokytojas ir bend
rabučio vedėjas, netelpąs savy: origina
liomis idėjomis, aštria, bet konstruktyvia 
dalykų kritika ir paveikia pagalba ber- 
niuxams gyvenimo alternatyvose.

Švenčių programų rengėjams reikės il
gokai dairytis į visas šalis,, kad rastų pa
kaitą Daivai Markelytei. Visose gimnazi
jos ir 'bendruomenės šventėse Daiva įbrė
žė žymų rėžį: jos deklamacijos, rit
mika, valdyba, dainos vargu kieno pakar
tosimos. Lyg šventojo sesuo visad pergy
vendavo savo rengtas programas pati au
torė, ją tokią išgyvendavo ir programų 
dalyviai.

Kažkaip neprigijo mergaičių internate 
jo pernykštė vedėja Rūta Reznikienė (to- 
rontietė). Žadėjo ilgokai likti vedėja, ge
rumu ir griežtumu vesti merginas į atei
tį, kurią gi merginos suprato (streiku) 
ne savo dabartimi ir ne savo ateitimi.

Gyvenimas eina toliau
Pamokų patalpose (barake) — bus 

mokslas, o buvusiose klasėse — miegos. 
Gautos lovos kol kas dviaukštės, bet nau
jos, neišgulėtos. Spintos ir kiti mokiniams 
baldai — kątik Iš dirbtuvių, kvepia da
žais. Žinia, tenka vyrukams kiek susispaus 
ti, kiek tyliau radiją groti. Tačiau, kas 
sugeba internate sugyventi, tas sugebės 
busimoj šeimoj.

Nauji mokiniai
Kad vienas 'kitas buvusių vasariečių 

mokinių, dabar tėvų, atsiunčia gimnazijon 
savo atžalų, reiškia, kad pasitiki gimna
zijos visa sistema ir ją vertina. Tokių 
kasmet gausėja. Pagarba tiems, kas savo 
gimnazija anuomet neapsivylė.

Kad vienas kitas (šiemet jau trys!) va
sariečių moksleivių užjūriečių (JAV, Ka
nada) grįžta gimnazijon dar metus mo-

TRUKDYMAI
svęsti sv. kazimiero jubiliejų
Vasario 23 d. į Igliauką (Kapsuko raj.) 

atvykęs RRT įgaliotinio pavaduotojas Juo 
zėnas nurodinėjo klebonui kun. Vytautui 
Urbonui, kaip reikia švęsti šv. Kazimiero 
jubiliejų. Reikalavo, kad iškilmėse nebū
tų jokių „ekscesų, plakatų“, nes tai, jo žo 
džiais tariant, tai būtų tik kunigo A. Sva
rinsko palikimas.

Kovo 4 d. Raseinių rajono vaikai ir jau 
nimas, kad negalėtų dalyvauti šv. Kazi
miero minėjime, buvo įpareigoti stovėti 
rinkimuose garbės sargyboje prie urnų.

Varėnoje kovo 4 d. keturių mokyklų mo 
kiniams buvo organizuojama privaloma iš 
vyka į mišką. Tą dieną į .bažnyčią atėjo 
tik patys drąsiausi.

Kovo 4 d. Žilinuose (Varėnos raj.) su
mos metu buvo surengta sporto šventė, 
kurioje privalėjo dalyvauti visi mokiniai.

Linkmenyse (Ignalinos raj.) buvo įspė
ti tėvai, kad kovo 4 d. savo vaikų neleistų 
prie altoriaus, nes bus sekami. Tėvai, pa
būgę gąsdinimų, vaikų į bažnyčią nesive
dė.

Alytaus rajono vykdomojo komiteto pir 
mininko pavaduotojas Makštutis vasario 
23 d. buvo sušaukęs rajono kunigus. Jis 
įspėjo, kad iškilmių dieną nebūtų jokių de 
monstracijų ar eitynių. Liepė griežtai lai 
kytis vyskupo bendrai visoms parapi
joms duotų patarimų, nesiimti savo inicia 
tyvos, priminė, jog valdžia žino, kad iš
kilmių dieną kunigai bažnyčiose turės 
skaityti laišką tikintiesiems.

Vasario 16 d. atvykę pas Mastaičių km. 
(Kauno raj.) gyventoją šidiškį keli mili
cininkai, sustatę atitinkamą protokolą, iš
sivežė šv. Kazimiero statulą, kurią buvo 
ruošiamasi pastatyti bažnyčios šventoriu
je.

Prienuose kovo 1 d. vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas Morkvėnas 
nurodinėjo, kaip reikia švęsti šv. Kazi
miero 500 metų jubiliejų, draudė į bažny 
čias įsileisti svetimus kunigus, organi
zuoti procesijas, eitynes.

Prienų parapijos tikintieji šv. Kazimie
ro 500 metų jubiliejui atminti šventoriuje 
ruošėsi pastatyti ąžuolinę šv. Kazimiero 
statulą. Rajono valdžia, motyvuodama, 
kad statula, atseit, nemenlška, statyti ją 
šventoriuje neleido.

(LKB Kronika. Nr. 62)

kytis jau pilną programą (lietuvių ir vo
kiečių), tai liudija, kad tie mokiniai savo 
„Alma mater“ neapsivylė, ją ypatingiau 
įvertina už savo krašto mokyklas. Taip 
teigė Marytė Balaišytė (torontietė), tre
tiems metams atvykusi į Vasario 16 gim
naziją ir jau įkopusi į abitūros klasę. Prie 
gimnazijos dvigubo atestato aitinasi ir 
Darius Sužieaėlis (iš Aaelphi) ir Milda 
Motekaitytė (iš Texas).

Gimnazijos metams bėgant, kai kas iš 
mokytojų nusidėjo, įvaiilais sumetimais 
išraudamas iš lietuvių mokyklos savo vai
ką ir jį įkišdamas į vokiečių mokyklas. 
Maloniai pritrenkė šiemet Vasario 16 gim 
nazijos Ilgametis joje mokytojas ir dės
tytojas kalbų institute (Berlitz), vokietis 
A. Weigelis, įrašydamas savo mielą sūnų 
Michaelį tarp lietuvių mokinių, šis pe
dagogikoje daug patyręs mokytojas ir at
sakingas tėvas žinojo, ką daro: jam Vasa
rio 16 gimnazija nėra menkesnė už vokie
čių, priešingai — ji turtingesnė dvasioje 
savo lietuvių kultūra.

Nemažiau reikia pakelti pagarbos skry
bėlę prieš užjūrio tėvus, kurie investavo 
savo šeimos brangųjį turtą (vaikus) į 
Vasario 16 gimnaziją. Pagarba Š. Ameri
kos 23 šeimoms, P. Amerikos 4 šeimoms, 
Australijos — vienai (kol kas).

Gimnazijos titanai ir talkininkai
Gimnazijos istorija gali didžiuotis ir 

vadovais. Kiekvienas buvęs direktorius 
jai ką asmeniškai ypatingo davė, pagal 
laiko poreikius ir direktyvas. Dabartiniam 
direktoriui griūte užgriuvo reikalų reika
lai: sėkmingai ir pelningai pervesti gim
naziją iš Baden-Wuertenberg į Hesseno 
provinciją (Landą), sėkmingai įtikinti vo
kiečių valstybės ir bažnyčių hierarchus 
remti lietuvių kultūros instituciją, atsta
tydinti apdegusią pilį, pastatydinti ber
niukams internatą, suuosti tam kapitalo, 
neapleisti pedagoginio darbo, kartu su 
mokytojais kultūrinti „mokinių kūrybin
gą laisvalaikį“.

Nemažiau vis lekia, vis skuba gimnazi
jos širdis Ir skrandis — jos ūkvedė. Ne

ŠILUVOS
Marijos gimimo šventė Lietuvoje ne vie

noje parapijoje pažymima iškilmingais at
laidais, o garsiausi šios šventės atlaidai 
būna Šiluvoje ir Trakuose.

Praėjusiais metais Šiluvoje atlaidų me
tu dalyvavo apie 45-50 tūkstančių maldi
ninkų iš visos Lietuvos ir kaimyninių res
publikų. Minios tikinčiųjų su rožančiais 
rankose keliais ėjo visas oktavos dienas 
apie koplyčioje esantį Marijos altorių, 
prašydami Dievo Motinos globos sau ir 
persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai, šv. Ko
munija tikintiesiems buvo dalinama ne tik 
bažnyčioje ir koplyčioje, bet ir šventoriu
je. Išdalinta 40 tūkstančių.

Rugsėjo 11 d., sekmadienį (tai pagrin
dinė atlaidų diena), šv. Mišių auką au
kojo vyskupai — Liudvikas Pavilonis ir 
Romualdas Krikščiūnas. Po pamaldų dau
gybė tikinčiųjų, tame tarpe nemažai jau
nimo, kalbėdami rožančių už suimtus ku
nigus, keliais ėjo nuo didžiojo altoriaus 
apie bažnyčią. Tikinčiųjų priekyje ėjo ku
nigai: Vaclovas Stakėnas ir Leonas Kali
nauskas. Praeitus du metus tokiai eisenai 
vadovavo kun. A Svarinskas.

Rugsėjo 13 d., minint Dievo Motinos 
pasirodymą Fatimoje, iškilmingas šv. Mi
šias konceleibravo jo Ekscelencija vysku
pas Julijonas Steponavičius ir 30 kunigų. 
Vyskupas J. Steponavičius ta proga paša 
kė įspūdingą pamokslą.

Rugsėjo 14 d. buvo meldžiamasi už tau
tos blaivybę. Prie koncelebraclnių šv. Mi 
šių prisijungė apie 30 kunigų. Pamokslą 
blaivybės klausimu pasakė kun. P. Puza- 
ras.

Rugsėjo 15 d., paskutinę atlaidų dieną, 
po sumos ir iškilmingos procesijos buvo 
šventinamas ant vyskupo Labuko kapo 
naujai pastatytas paminklas — kryžius. 
Paminklą pašventino ir pasakė pamokslą 
vyskupas Vincentas Sladkevičius.

Rugsėjo 12 d. Pociūnėlių klebonas kun. 
Antanas Jokubauskas, radęs laisvą pus
valandį tarp pamaldų, bažnyčioje iš sa
kyklos pasakė aktualų pamokslą, palies-

PASAKOS
„Vilnius Records“ jau išleido naują 

vaikams plokštelę „Pasakos“. Muziką 
sukūrė miuz. Aleksandras Stankevi
čius. Aplanką nupiešė jaunoji Venta 
Rutkauskaitė (ji laimėjo 100 dol. pre
miją „Pasakos“ aplanko konkurse).

Pirmoje pusėje: Dangus griūna — 
Gužučio ir Gervės piršlybos — Milži
nai — Našlaitėlis ir Milžinas — Slibi
nas Devyngalvis — „Kuriu, kuriu pe
čiukų“.

Antroje pusėje: „Ein Saulelė aplin
kui dangų“ — Perkūno ginčas su Vel
niu — Plungės Pilies kalnas — Eglė, 
žalčių karalienė.

Šią įdomią, puikiai pagamintą, tin
kamą ne tik vaikams, bet ir suaugu
siems pasiklausyti plokštelę galima 
užsisakyti:

Vilnius Records, 2127 rue Guy,
Montreal, Quebec, H3H 2L9, 
Canada. 

moteris, o dinamitas! Ji vis prie autobusiu 
ko vairo maisto parvežti, ji susirgusias 
virėjas prie puodų pakeičia, ji finansines 
sąskaitas raštinėje balansuoja, ji — poil
sio metu — susikūprinusi piie gėlių: gim
nazija, sako, turi žydėti savų ir svečių 
aklai.

Atostogos? Ir vienas ir kita čia jas šie
met žinojo esant tik „ant popieriaus“. Lai
mei, abu vis turi ar susiranda sau talal- 
ninkų, apmokamų ir ne. Savo metines 
atostogas gimnazijos atstatymui (mokslo 
patalpas įrengti, „baraką“ statyti) paau
kojo ir kiti sunkiai pakartojamos vertės 
tautiečiai: hiutenieldietis rangovas A. 
šiugždinis (senj) ir svečiai iš Punsko: 
Vitalis Grig utis, statybininkas, ir Petras 
Gavienas, bankininkas. Jie nežvelgdami į 
laikrodžius, nepaisydami delnuose pūslių, 
atmesdami net poilsio šventes, galvotrūK- 
čiais skubėjo laiku parengti atvykstan
tiems moksleiviams orias patalpas. Ir su
spėjo viską, viską užbaigti, palikdami 
pastatus kitiems tik šventinti.

Puikūs tie punskiečiai: suaugę ir jau
nimas. Viena Punsko gimnazijos lietuvai
tė, Violeta Grigutytė, per visą vasarą bi
telės kantrumu rūšiavo, rikiavo iš gaisro 
išgelbėtas bibliotekos knygas. O kiek jo
se suodžių, plėnių ir cheminio tvaiko! Ne
paisydama to, mergina, kiekvieną išgel
bėtą ir restauruotą knygą, dailyraščiu 
įregistravo bibliotekininkės naujai užves- 
ton kartotekon.

Vieni gimnaziją remia mokiniais, kiti 
pinigais, treti darbais, ketvirti simpatijo
mis ar maldomis. Mokykla šiemet reika
linga visko.

Į ateitį!
Rytą gimnazijoje pakilo lietuviškoji 

trispalvė, vakare — kilo laužo liepsnos 
ir sutartinės. Visa tai — lyg kelrodžiai 
naujuose mokslo metuose! O jie — tai 
šviežias gyvenimo lapas, rašomas Vasario 
16 gimnazijos senųjų ir jaunųjų Jobų 
Fenikso paukščio nemaria plunksna.

Pergyven;s

ATLAIDAI
damas čekistų persekiojamą Lietuvos Baž 
nyčią. Uz tai saugumas taraė siluvos kle
boną, barė, kad leido kalbėti kun. A. Jo- 
kubauskui. Rugsėjo 13 d. kun. A. Joku
bauskas prievarta išvežtas į Radviliškį ir 
kelias valandas tardytas, o jo bute Pociū
nėliuose padaryta krata. Kratos metu su
rasta ir paimta keli seni pogrindžio lei
dinių „Aušra" ir „Kronika“ numeriai. Rug
sėjo 15 d. kun. A. Jokubauskas, suradęs 
laisvą tarpą, vėl iš sakyklos prabilo į ti
kinčiuosius. Aiškino, kokiom priemonėm 
ateistai Lietuvoje kovoja prieš tikėjimą, 
papasakojo apie tardymą ir čekistų pada
rytą kratą.

Gausus ir aktyvus tikinčiųjų dalyvavi
mas Šiluvos atlaiduose ateistams kėlė 
daug nerimo ir rūpesčių. Autoinspekcijos 
žiniomis, vien tik sekmadienį į atlaidus 
suvažiavo keturi tūkstančiai lengvųjų au
tomobilių. Raseinių raj. taksistams buvo 
uždrausta vežti žmones Šiluvos link. Ra
seinių autobusų stotyje važiuoti į Šiluvą 
autobusų laukė daug tikinčiųjų, tačiau pa
pildomo autobuso niekas nedavė. Šiluvoje 
buvo daug uniformuotų milicininkų, sau
gumiečių, seklių, nuolat stebėjo maldinin 
kus.

Turimomis žiniomis, Šiluvos nepasiekė 
tikintieji iš Rygos, važiavę dviem pasisam
dytais autobusais. Jie buvo apklausti ir 
grąžinti į Rygą.

Rugsėjo 11 d. būrelis tikinčiųjų iš Ky
bartų (apie 20 žmonių), kalbėdami ro
žančių pėsti ėjo iš Tytuvėnų į Šiluvą. Iki 
Šiluvos likus maždaug 2 km., milicininkai 
juos prievarta susodino į autobusą ir, nu
vežę į Raseinių milicijos skyrių, užsirašė 
jų pavardes. Saugumietis Kavaliauskas 
ir milicijos viršininko pavaduotojas liepė 
visiems rašyti pasiaiškinimus, tačiau ti
kintieji atsisakė, motyvuodami, kad jie 
jokio nusikaltimo nepadarė. Nepilnamečius 
ir be tėvų buvusius vaikus žadėjo perduo
ti vaikų kambario inspektoriui, tačiau, 
šie, be pusryčių išbuvę iki 14 vai., pasitai
kius progai, pabėgo.

LNB KRONIKA

MIRĖ KUNIGAI

N. NORKŪNAS IR J. JASINEVICIUS
Birželio 28 d. Lietuvoje mirė Reškutėnų 

(Vilniaus arkivyskupijoje) klebonas kun. 
Napoleonas Norkūnas, gim. 1926 m.

Birželio 29 d. Kretingos ligoninėje mirė 
Kartenos klebonas kun. Jonas Jasinevi- 
čius, gim. 1909 m.

MIRĖ KUN. J. BAIKAUSKAS
Klaipėdos ligoninėje staiga mirė vieti

nis altaristas kun. Jonas Baikauskas. Ve
lionis (buvo sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Kunigu įšventintas 30-tais metais, taigi 
prieš ketverius metus paminėjęs kunigys
tės 50 metų jubiliejų. Kunigo Jono Bai- 
kausko laidotuvės įvyko Klaipėdoje rugp
jūčio 28 d. Mūsų žiniomis, tai jau 17-tas 
šiemet Lietuvoje miręs kunigas. Telšių 
vyskupijoje ir Klaipėdos prelatūroje yra 
jau daugiau kaip 50 parapijų, kurios ne
turi savo kunigo ir yra aptarnaujamos iš 
kitur.

■ ■
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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.

Tautos šventės minėjimas ir lietuvių 
sąskrydis Nottinghame — rugsėjo 22 d.

DBLS Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

Iškilmingos pamaldos Koelno katedroje 
už Persekiojamą Bažnyčią ir šv. Kazimie
ro minėjimas — spalio 6 d. Pamaldas lai
kys vysk. Klaus Diek. Pradžia 15 vai. Visi 
Vokietijos ir kaimyninių valstybių lietu
vis! kviečiami gausiai dalyvauti.

DBLJS-gos Pantomimos Koncertas — 
Rugsėjo 15 d. „The Place“ Theatre, Lon
done. Programą užpildys Paulius Rajeckas 
iš New Yorko.

Pabaltiečių Jaunimo Savaitgalis II — 
Rugsėjo 28-30 dienomis, Catthorpe Manor, 
nr. Rugby. Programa ruošiama, daugiau 
žinių galima gauti iš DBLJS.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lione — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

Pašto ženklų ir lietuviškų audinių pa
roda — rugsėjo 29-30 d., Manchesterio Lie 
tuvių klube, 121, Middleton Rd., Man
chester 8.

Tradiciniai Boltono lietuvių šokiai — 
spalio 20 d.. Ukrainiečių salėje, 99, Castle 
St., Bolton.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Jonas Glemža (Vokietija) — 25 svarai. 
Nuoširdžiai dėkoja.

TFA D. Britanijoje

PABRANGO PAŠTAS
Nuo rugsėjo 3 d. Britanijos pašto tari

fas pakeltas apie 10%. Dabar pašto ženk
las I klasės laiškui kainuoja 17 p., o II 
klasės laiškui — 13 p. Pirmos klasės laiš
kai krašto viduje pasiekia adresą maž
daug per vieną dieną, antros klasės — 
eina kiek ilgiau.

Laiškams į Europos kraštus pašto ženk
las kainuoja 22 p., į Ameriką oro paštu — 
31 p., į Australiją — 34 p.

SULYGINO MOTERŲ IR VYRŲ TEISES
Britanijos pensininkai (Senior Citizen) 

turi teisę važinėti geležinkeliais už pusę 
kainos. Norėdami ta teise pasinaudoti, 
pensininkai turi įsigyti specialų metiriį 
pažymėjimą — „Senior Citizen Rail
card“ — kuris kainuoja 12 svarą.

Ligšiol tą Railcard'ą turėjo teisę įsigy
ti vyrai, kuriems sukako 65 m. amžiaus, 
o moterys — 60 metų. Bet nuo š.m. rug
sėjo mėnesio pradžios vyrai, kaip ir mo
terys, ta privilegija gali naudotis nuo 60 
metų amžiaus.

Panašų pažymėjimą galima įsigyti ke
lionei geležinkeliu į Europos kontinento 
kraštus. Tai kainuoja papildomai 5 sva
rus.

Sodyba
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių jaunimo savaitgalyje LITHEX 
IV, kuris buvo suruoštas Lietuvių Sodybo 
je 24-27 dienomis, dalyvavo apie 40 asme
nų. Oxforde gyvenančios lietuvaitės Ingrid 
Petrauskaitės iniciatyva, paskaitą skaity
ti apie Lietuvos karali-ą Mindaugą buvo 
pakviestas lenkų istorikas Michal Gied- 
royc, kuris kalbėjo taip pat apie XIII 
šimtmety įvykusį Lietuvos kiikštą.

Po paskaitos sekė gyvos diskusijos, ku
rių klausėsi DBLS pirm. Jaras Alkis ir 
kiti svečiai. Kitas dvi paskaitas skaitė 
P. Varkala ir M. Bajorinas.

Suvažiavimą gan plačiai aprašė Lon
dono lenkų dienraštis DZIENNIK POLS- 
KI (LX.6), pažymėdamas, kad lietuvių iš
eivija didžiai vertina Lietuvos charge 
d'affaires V. Balicko, kuris dirba Londo
no pasiuntinybėje, veiklą.

PADĖKA
Šiuo reiškiame nuoširdžią padėką Wol- 

verhamptono, Birminghamo ir kitų kolo
nijų lietuviams gausiai dalyvavusiems ir 
palydėjusiems į kapines a.a. Ernestą Glo- 
žaitį, o ypač ponioms, prisidėjusioms prie 
kavutės paruošimo.

Marta Renceliauskienė
Antanas Petkevičius

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.

DIDYSIS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

IR LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Šių metų Tautos šventės minėji

mas ir tradicinis D. Britanijos lie
tuvių sąskrydis įvyks rugsėjo 22 d. 
Nottinghame, Ukrainiečių salėje, 
16 Bentinck Rd.

Numatyta turtinga ir prasminga meninė 
programa, kurią išpildys mūsų jaunosios 
pajėgos.

Pradžia 6 vai. vak...
Kviečiami visi D. Britanijos lietuviai ir 

jų svečiai. Tikimasi, kad visos lietuviš
kos kolonijos bus atstovaujamos.

Rengia DBLS Nottinghamo skyrius ir 
DBLS kultūrinės veiklos komisija.

Londonas
MIRĖ JONAS VAITKUS

Londone, London Hospital, Whitechapel 
Rd., rugpjūčio 9 d., po operacijos mirė 
Jonas Vaitkus, sulaukęs 78 metų.

Jonas Vaitkus buvo gimęs netoli Rasei
nių, Kunkojų kaime. Velionis atvyko į 
D. Britaniją kaip ir daugumas Rytų Eu
ropos pabėgėlių pasibaigus Antrajam Pa
sauliniam karui, kada žmonės negalėjo 
grįžti į savo gimtuosius kraštus dėl So
vietų okupacijos.

Didesnę savo gyvenimo dalį Anglijoje 
praleido Londone. Buvo visų' mėgiamas 
dėl sugyvenamo būdo, aktyviai prisidėjo 
pile organizuoto lietuvių gyvenimo ir 
veiklos Londone.

■Gedulingos pamaldos buvo atliktos pran 
cūzų bažnyčioje, „Our Lady of the As
sumption", Velionio kūnas sudegintas 
Manor Park krematoriuje.

Lietuvoje liko sesuo, brolis ir jų šei
mos.

PAULIAUS RAJECKO SPEKTAKLIS
Po labai sėkmingų gastrolių Edinburgo 

festivalyje, Paulius Rajeckas, New Yorko 
teatro artistas, šeštadienį, rugsėjo 15 die
ną pasirodys Londono teatro scenoje.

Kaip jau anksčiau buvo skelbta, P. Ra
jecko spektaklis įvyks „The Place" teat
re, 17 Dukes Road, London, WC1, visai 
netoli Euston geležink. stoties. Arti teatro 
praeina autobusai 14, 30, 68, 73 ir 77c. 
Požem. stotis Euston.

Pantomime spektaklį ruošia D. Brita
nijos Liet. Jaunimo S-ga. Vaidinimo pra
džia 7.30 vai. vak., 'įėjimas 3.50 sv. Bilie
tai parduodami teatro kasoje.

Apie P. Rajecko pasirodymą Edinburgo 
festivalyje labai palankiai atsiliepė Ško
tijos laikraštis THE SCOTSMAN (VIII. 
14).

Visi lietuviai kviečiami pamatyti šį 
vienintelį lietuvio menininko pasirodymą 
Londone. Atsiveskite ir savo draugus!

EKSKURSIJA I SĄSKRYDĮ
I rugsėjo 22 d. Tautos šventės minėji

mą ir lietuvių sąskrydį Nottinghame ren 
giama ekskursija autobusu. Kaina 5 sva
rai. Išvykstama tos dienos rytą 12 vai. 
nuo Lietuvių bažnyčios, o nuo Lietuvių 
Namų 12.30 vai. Grįžtama tą patį vakarą.

Užsirašyti klebonijoje. Lietuvių Namuo 
se arba pas B. Butrimą (tel. 368-1288, 
ext. 29 ar 368-4400).

Prašome kuo skubiau užsisakyti vietą.

LIETUVIŠKAS KOPŪSTŲ IR DEŠRŲ 
VAKARAS

Londono Liet. Sporto ir Socialinis klu
bas spalio mėn. 13 d., šeštadienį, rengia

Lietuvišką kopūstų ir dešrų vakarą.
Įėjimas 2 svarai. Bilietai gaunami pas 

sekretorių klube.
Prie lietuviškos kaimiškos polkos, sve

čiai nemokamai bus pavaišinti kopūstais 
ir dešrom.

PAMALDOS
Huddersfielde — rugsėjo 16 d., 1 vai., 

St. Joseph's baž., Somerset Rd.,
Manchesteryje — rugsėjo 30 d.. 12.30 

vai.
Nottinghame — rugsėjo 16 d., 11.15 

vai., Aušros Va-tuose.
Derbyje — rugsėjo 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.

Bradfordas
PAGERBTAS A. BUCYS

Liepos 22 d. įvyko klubo narių pusmeti
nis susirinkimas. Sis susirinkimas buvo 
skirtingas nuo visų kitų, nes tą dieną Vy
ties kiubo nariai šventė ir Aniceto Bučio 
25 metų kiubo valdyboje darbo sukaktį ir 
jo gimtadienį.

Po susirinkimo p. Gurevičius pakvietė 
visus narius į vaišių salę užkandžiams.

Antrąją susirinkimo dalį, jeigu taip bū
tų galima išsireikšti, atidarė p. Gurevičius. 
Nuoširdžiais žodžiais pasveikno Anicetą 
gimtadienio proga, padėkojo už 25 metų 
darbą klubo valdyboje, palinkėdamas ge
ros sveikatos dar daug metų dirbti Vyties 
Kiubo valdyboje, o p. Grybas savo trumpo
je kalboje pasakė, kad jam tuos metus 
teko dirbti su Anicetu klubo valdyboje ir 
kad tas darbas davė gerų vaisių klubo kul 
turiniam ir ekonominiam gyvenimui.

Ponia Grybienė įteikė Anicetui klubo 
narių vardu ypatingai gražų grafiną.

Tenka pažymėti, kad tą dieną Anicetas 
gavo labai daug sveikinimų net ir iš to
limesnių vietovių.

J. Adomonis sveikindamas Anicetą, dau
giausia kalbėjo apie jo kultūrinę veiklą 
ir nuveiktus darbus, ne tik Bradforde, bet 
ir visoj Anglijoj.

Anicetas labai nuoširdžiai visiems pa
dėkojo už dovaną ir linkėjimus pareikš
damas, kad, jei jo sveikata leis, dirbs ir 
toiiau.

Po tosto Anicetui sugiedota ilgiausių 
metų ir iš naujo grafino prasidėjo vaišės.

J. Adomonis

Derby
SUKAKTUVĖS IR IŠLEISTUVĖS

Galbūt ir neteisinga būtų taip pavadin
ti, gal geriau — sukaktuvės ir naujo gyve
nimo pradžia, nes vieną dalį užbaigęs, tu 
ri pradėti kitą.

Gyvenimas susideda lyg iš laiptų: au
gimas, mokslas, šeimos kūrimas, darbo 
pradėjimas. Prieiname vieną laiptą, žengia 
me į sekantį. Gyvenimas eina pirmyn ir 
kiekvienas priartėjame prie to laipto, ku
rį užkopę išsiskiriame iš kitų tanpo. Atsi
gręžę pažiūrime žemyn į tuos apačioje, 
bėgančius, triūsiančius, nešamus gyvenimo 
srovės.

Gal tas žvilgsnis ir yra nostalgiškas, nes 
tas gyvenimo spaudimas jau praeityje. 
Vėl atsisukame pirmyn ir pradedam žib
ėti į gyvenimą kitokiomis akimis.
Pamatome, kad dingo svarbiausias visą 

gyvenimą varginąs dalykas — laiko trū
kumas. Galima padaryti tuos dalykus, ku
riems atlikti visuomet trūko laiko.

Br. Zinkus š.m. rugsėjo 1 d. priėjo tą 
laiptą ir, visų išlydimas, užkopė į naują 
gyvenimo dalį — pensiją.

Susirinkome nemažai: lietuvių iš Derby, 
Nottinghamo ir apylinkių, svečių iš palik
tos darbovietės.

Susėdę prie gražiai paruoštų stalų, pa
kėlę taures vyno, užtraukėme „Ilgiausių 
Metų“ , linkėdami Broniui laimingai pra
dėti šį naują gyvenimą.

O naujam gyvenimui turėti tokią pra
džią, kaip to vakaro puota, kurią jam pa
ruošė žmona Gilma ir duktė Milda, tikrai 
buvo malonu.

Vakarą paįvairino nuotaikinga A. Sadu- 
os šokių kapela, kad net sukaktuvininkas 
neiškentė ir sutrenkė kulnį į grindis.

Nereikia daug rašyti apie Br. Zinkų. 
Mažai yra Anglijoje lietuvių, kurie jo ne
pažinotų ar bent nebūtų girdėję apie jį. 
Savo visą gyvenimą buvo nenuilstamas 
darbininkas skautiškoje dvasioje ir visur 
reprezentavo lietuvius skautus. Visuomet 
dalyvavo visuomeninėje veikloje, tiek vie
tinėje, tiek centrinėje. Pradėjo šią veiklą 
nuo pat atvažiavimo į šį kraštą ir dabar 
dar nežada pakabinti kepurės.

Liktų tik palinkėti visų dalyvavusių var
du sėkmingos ateities ir jėgų naujiems 
darbams. h.g.

W olverhamptonas
MIRĖ PETRAS LAGUNECKAS

Rugpjūčio mėn. 7 d. mirė Wolverhamp- 
tono lietuvių kolonijos gyventojas Petras 
Laguneckas, 62 metų amžiaus, kilęs iš 
Šiaulių miesto.

Rugpjūčio mėn. 22 d., po gedulingų pa
maldų, būrelio lietuvių buvo palydėtas į 
Bushburio kapinių krematoriumą. A.P.

„ŠILUVA“ MINI TAUTOS ŠVENTĘ
Retai pasitaiko, kada mes galime minė

ti tautines šventes teisinga data. Dažnai 
jas reikia nukelti į artimiausią šeštadienį 
ar sekmadienį. Wolverhamptonui pavyko 
ir gal dėl to, kad šiemet rugsėjo 8-ta iš
puolė šeštadienį.
. Astuonios moterys, susibūrusios į „Ši

luvos“ draugiją (žemaičiai vadintų „Šid- 
lavos“), surengė Tautos Šventės minėjimą 
labai patogiose ukrainiečių patalpose, 
kur yra ne tik salė ir baras, bet ir virtu
vė, kurią moterys panaudojo visų daly
vių pavaišinimui šiltais ir šaltais užkan
džiais. Jos pačios ir meninę programą 
išpildė. Trejukė, kurią sudarė Genovaitė 
Kaminskienė, Nina ir Janina Narbutienės, 
padeklamavo Vilkonio „Lietuvišką kny
gų“, o jų penketukas (Kostulė Šakalienė, 
Morta Renceliauskienė, Genovaitė Ka
minskienė, Dalė šakalytė Ir Janina Nar
butienė) palinksmino mus lietuviškomis

„LABDAROS“ DARBAI
Brangūs „Labdaros“ Draugijos narės, na
riai ir rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1984-1985 mokslo metai. 
Įvykęs Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
būstinės patalpose Huettenfelde šiais me
tais gaisras sudarė daug rūpesčių visoms 
B-nės institucijoms, o ypač tų patalpų šei
mininkei — Vasario 16 Gimnazijai. Gim
nazijos Kuratorijos Pirmininkas Tėvas Alf. 
Bernatonis, OFM Cap. ir Gimnazijos Di
rektorius A Šmitas kreipėsi į visuomenę 
paramos, smulkiai išdėstydami susidariu
sią būklę ir atliekamus darbus, skubiai 
statomus barakus, kad Gimnazijoje nusta
tytu laiku galėtų be trukdymų prasidėti 
mokslas. Mokslas laiku prasidėjo su žy
miai didesniu mokinių skaičiumi kaip pra
eitais metais. Tokia gimnazijos padėtis pa 
iietė ir „Labdaros“ Draugiją. Draugijos 
Valdyba prisįdeda prie labai reikalingos 
Gimnazijai paramos telkimo ir pan.

Draugijai padidėjo darbų ir su Lenkijos 
lietuvių moksleivių rėmimu. Pradėjus pa
rūpinti jiems rūbų, tenka jų tėvams — li
goniams parūpinti vaistų, o vėliau prašy
mai lietuviškų knygų, ypač Lietuvos isto
rijos. Tenka pasakyti, kad tie pareikalavi
mai, palyginamai, išpildomi. Be Vokieti
jos lietuvių ir dalinai vokiečių šeimų, rū
bų daug siunčia, pagal „Labdaros“ adre
sus KLB šalpos Fondo Hamiltono skyrius. 
Šiais metais jau pasiuntė 50 siuntinių ir 
vėl paprašė 50 adresų. Vydūno Jaunimo 
Fondas (Čikagoje) atsiuntė „Labdarai“ ke 
liolika egzempliorių „Lietuvos Istorijos“ 
A. Šapokos vadovėlio, kurie išsiuntinėti į 
Lenkiją lietuvių kalbos mokytojams ir mo
kykloms. Labai uolus „Labdaros“ rėmė
jas, dabar sunkus ligonis Stays Motuzas

AUSTRALUOS PABALTIEČIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJA

Adelaidėje veikianti Pietų Australijos 
Pabaltiečių Moterų Draugija šiais metais 
mini savo įsikūrimo penkiolikos metų siu 
kaktį. Ši draugija, jungianti Pietų Austrą 
lijoje gyvenančias lietuves, latves ir es
tes moteris, nors ir negausi savo narių 
skaičiumi, atlieka svarbius darbus kovo
je už Pabaltijo kraštų laisvę ir nepriklau
somybę. Draugija palaiko glaudžius ry
šius su australų moterų organizacijomis, 
jas informuoja apie Pabaltijo kraštų da
bartinę padėtį, apie pabaltiečių laisvės 
siekius, prašydama juos paremti, suteikia 
žinių apie pabaltiečius sąžinės ir politi
nius kalinius, ragindama australes mo
teris belaisvius užtarti, reikalauti jų iš
laisvinimo. Draugijos rūpesčiu, australų 
moterų ir kituose laikraščiuose yra 
spausdinami straipsniai apie Pabaltijo 
kraštus, ta tema pravedami pasikalbėji
mai per televiziją. Draugijos rūpesčiu 
Pabaltijo kraštai Pietų Australijoje yra 
garsinami ir įvairiais kultūrinio pobū
džio renginiais — pabaltiečių meno, tau 
todallės parodomis. Draugija taip pat rū 
pinasi pabaltiečių moterų tarpe puoselėti 
tautinę kultūrą ir tautinius papročius.

PRANCŪZIJA
PROF. DR. V. KLEMAS

Prof. dr. Vytautas Klemas, gyvenantis 
JAV, lankėsi Prancūzijoje, kur skaitė pas 
kaitas apie jūros tyrinėjimus erdvių sa
telitais.

AKTORĖ DANUTĖ KRIŠTOPAITYTĖ
Paryžiuje gyvenanti aktorė Danutė 

Krištopaltytė-Henmann reiškiasi televizi
jos filmuose. Ji jau vaidino trijuose fil
muose: „Žalioji brigada“, „Paskutinės 
penkios minutės“ ir „Jaunamartė“. Tuos 
filmus bus galima pamatyti dar šiais me
tais Prancūzijos televizijoje. 

dainomis. Jeigu prie čia suminėtų pavar
džių dar pridėsime Gražiną Lockley ir 
Sodybos lankytojams gerai pažįstamą 
Jadvygą Budnikienę, tai ir turėsime visą 
„Šiluvos“ draugijos narių sąrašą.

Kaip paprastai, moterys be vyrų pagal
bos neapsieina. Iš Nottinghamo atvažiavo 
kun. S. Matulis, o iš Londono — paskai
tininkas, kuris ragino išeivius darbuotis, 
ir priminti visiems, kad pasaulyje yra ne 
vien trečias pasaulis, bet ir antras pa
saulis, kuriame yra ir Lietuva, ir kuris 
tebėra Sovietų imperijos pavergtas. Lai
mei mus visokeriopai remia du galin
giausi vyrai pasaulyje: prezidentas Reaga 
nas ir popiežius Jonas Paulius. Sovietai 
pabūgo įsileisti, nors ir divizijų neturin
ti, popiežių į Lietuvą.

Popiežiaus meilę Lietuvai ir lietuviams 
gražiai pavaizdavo kun. Matulis, perduo
damas iš kasečių popiežiaus kalbas lietu
viškai ir angliškai šv. Kazimiero 500 me
tų mirties minėjimo Romoje proga. Jis 
taip pat parodė daug fotografijų iš to mi
nėjimo.

Kun. Matulis prieš Tautos šventės mi
nėjimą atlaikė šv. Mišias toje pačioje sa
lėje ir palaimino „Šiluvos“ Moterų Drau
giją-

Džiaugiuosiu nuvažiavęs į Wolverhamp- 
toną, nors ir nedaug senų pažįstamų ra
dau, bet pas Janiną ir Danielių Narbu
tus prislvaišinau „iki kaklo“, buvau su
tiktas ir išlydėtas su didžiausiu nuoširdu
mu. M. Bajorinas

visą savo biblioteką perdavė „Labdarai“, 
pavedęs ją Lenkijos lietuviams. Knygos 
jau dalimis siunčiamos, J. Jakaitis 
(Šveicarija) atsiuntė tiems pat tikslams 
Lonaono „Nidos" leidinius.

Tai „Labdaros" Valdybai darbų nestin
ga. Tik gaiia, kad talkininkų įsijungia re
čiau kaip jų nustojama. Ir šiais metais 
Draugija labai apgailestauja, netekus jaut
rios ir rūpestingos rėmėjos a.a. Klaros 
Miongovius.

Šiais metais per pirmąjį pusmetį paja
mos į „Labdaros“ sąskaitą plaukė gana 
sėkmingai, ir buvo galima daugiau parei
kalavimų patenkinti. Draugija tikisi, kad 
ir bėgamame pusmetyje mūsų visuomenė 
bus palanki Draugijos darbams.

Visiems dėkodami už paramą, liekam su 
geriausiais linkėjimais. „Labdaros“ Drau
gijos Valdybos vardu J. Glemža 
Adr.: J. Glemža, Conventrain 33, 7260 
Calw-Hirsau. Banko konto: Labdara e. V. 
Landesgirokasse Stuttgart Nr. 1185168 
BLZ 600501101

VOKIETIJA
KULTŪROS VAKARAS

Hamburgo Apylinkės Lietuvių Savišal
pos D-ja rugsėjo 22 d., 19 vai.., Holzdamm 
5, Hamburg 1, ruošia Kultūros vakarą.

Programoje: įvadinis žodis, paskaita. Me 
ninėje dalyje dr. R Lampsaitytės-Kollar 
vadovaujamas trio gros Brahmso kūrinius; 
solistai Paltinai gros ir dainuos estradinius 
kūrinius; seks tautiniai šokiai. Bus turtin
gas bufetas, loterija, kurioje bus platina
ma Europos Lietuvio ir Pasaulio Lietuvio 
prenumeratos.

Visus kviečiame atsilankyti. Įėjimas ne
mokamas.

KUN. H. J. ŠULCAS
Kun. Hermanas Jonas Šulcas lankėsi 

Vokietijoje pas savo motiną ir brolį.
Miunchene gydėsi pas maliarijos spe

cialistus. Sveikatai sustiprėjus, grįžo į 
Afriką, Ruandos kraštą, kur jis jau kele
tą metų sunkiausiomis sąlygomis aukoja
si juodukams, norėdamas pagerinti jų 
gyvenimą.

KELIONĖ Į VILNIŲ
Kelionę organizuoja Helmutas ŠHonys- 

Schlonies iš Salzgitter-Lebenstedto. Lėk
tuvas išskris iš R. Berlyno. Vykstama 8 
dienoms. Išvykimas spalio 5 d. Kaina 
1050 DM.

HAMBURGO LIETUVIAI IŠKYLAUJA
Hamburgo lietuvių moterų ir vyrų klu

bai, vadovaujami T. ir M. Lipšių, rugpjū
čio 25 d. padarė išvyką į Blankenesės 
(Hamburg) kt. bažnyčios „Maria Gruen“ 
vasarnamį, apie 50 km nuo Hamburgo 
ribų.

Esant gražiam orui, kelionė prasidėjo 9 
vai. ryto. Vykome nuosavais automobi
liais. Gražiai įrengtame vasarnamyje, ra
dome visus 'įrengimus šeimininkavimui; 
todėl galėjome virti, kepti savo atsivež
tas maisto žaliavas. O pavargę kristi į 
patogias lovas.

Mūsų noras buvo ne tik pakvėpuoti gry 
nu kaimo oru, bet ir pakeliauti po miš
kus ir laukus, pažiūrėti, kaip gyvena Vo
kietijoje ūkininkai, kurie kiekvieną dar
bą atlieka tik mašinomis. Poilsio valan
dėlėmis buvo pravedami gražūs ir įdo
mūs skaitymai.

Linksmai praleidę šeštadienį ir sekma
dienį, nes netrūko lietuviškų dainų ir 
muzikos, kiek pavargę, bet geroje nuotai
koje, vėl grįžome į didmiestį, žadėdami 
dar sykį surengti panašią iškylą.

I. Sragauskis 
MIRUSIEJI

Alfonsas Kuprevičius, gim. 1917 m., mi 
rė rugpjūčio 2 d. Hamburge. Palaidotas 
rugpjūčio 14 d. Hamburg-Altona kapinėse.

Romas Sprainys, gim. 1937 m., mirė 
rugpjūčio 28 d. Kasselyje. Palaidotas rug
sėjo 4 d. Lebenstedte.

Juozas Kokoška, gim. 1895 m., mirė lie
pos 27 d. Lebenstedte. Ten ir palaidotas 
rugpjūčio 1 d.

ITALIJA
MIRĖ KARDINOLAS SLIPYJ

Rugsėjo 7 d. Romos ligoninėje mirė 92 
metų amžiaus Ukrainos kardinolas Josyf 
Slipyj. Jis buvo Lvovo arkivyskupu ir 18 
metų kalėjo sov. darbo stovyklose, kol 
Chruščiovas 1963 metais leido jam išvyk
ti į Romą. Po dviejų metų jis buvo pakel
tas į kardinolus.

ITALAI APIE LIETUVĄ
Didžioji Italijos spauda daug rašė apie 

Lietuvą. Dauguma laikraščių atpasakojo 
Lietuvos Vyskupų konferencijos pirminin
ko vysk. Liudo (Povilonio telegramą po
piežiui Jonui Pauliui H, kurioje Lietuvos 
vyskupai dėkoja Šventajam Tėvui už svei 

| kinimus ir lietuvių kalba aukotas Mišias 
baigiamųjų šv. Kazimiero jubiliejaus iš
kilmių Vilniuje proga. Spauda atkreipė 
dėmesį, kad Lietuvos vyskupų telegramo
je nieko nesakoma apie sukliudytą popie
žiaus planą šių iškilmių proga aplankyti 
Lietuvos katalikų bendruomenę.
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