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SOVIETINĖJE 
SPAUDOJE h

ŽVĖRIŠKA IMPERIALIZMO
4 PRIGIMTIS

Lapkričio gale apie pusantro šimto 
tūkstančių Lietuvos studentų ir mokslei
vių buvo sušaukti ‘į „Visuotinę politinę 
dieną“. Apie trys tūkstančiai aktyvistų su 
šilę kūlė tuščius šiaudus, kaip pagerinti 
jaunimo komunistinį auklėjimą. Ką pa
darysi. Nori nenori, bet reikia vykdyti 
maskvinio Centro komiteto nutarimą. 
Kaip paprastai, panašiais žodžiais pakar 
totos senos klišės apie marksizmo-leniniz
mo „galingą kūrybinę energiją, mobilizuo 
jančią kuriamąją jėgą“. Kaip senais ge
rais laikais pabrėžtas klasinio grūdinimo 
reikalas. Tai lyg nieko naujo.

Šios „Visuotinės politinės dienos“ susi
tikimuose vis dėlto suklusti vertė gana pe 
simistiškas dabartinės tarptautinės padė
ties vertinimas ir išvados. Dabar, girdi, 
„kai be galo ryškiai atsiskleidė žvėriška 
imperializmo prigimtis, jo arši neapykan 
ta socialistinei santvarkai, ypač svarbu 
stiprinti jaunimo karinį patriotinį auklė
jimą“ („Tiesa“, 1984.11.30). čia tai įdo
mu. Tarybų Sąjunga labai uoliai remia už 
sienyje įvairius taikos sąjūdžius, bet savo 
viduje, žiū, jaunimą ne taikai, bet karui 
auklėja! Tačiau nesismulkinkim. Pasakyta 
stiprinti jaunimo karinį patriotinį auklė
jimą, ir jis bus stiprinamas. O kaip kon
krečiai? Ogi drauge su pasiruošimais arte 
j ančiai pergalės keturiasdešimtmečio su
kakčiai. Reikės „plačiau rengti žygius re
voliucijos ir kovinės šlovės vietomis, kari 
nius-sportinius žaidimus, susitikimus su 
frontininkais, sustiprinti mokymo 'įstaigų 
ryšius su kariniais daliniais“.

Taip bus ne tik Lietuvoj, bet ir visose 
kitose tarybinėse respublikose. Ir vis dėl
to šioje Maskvos kampanijoje Lietuva ir 
kitos Baltijos respublikos ketina išsiskirti 
ir savitai pasirodyti. Jei visur kitur ruo
šiamasi „didžiojo tėvynės karo pergalės“ 
keturiasdešimtmečiui, tai čia į pasiruoši
mus įeina ir vietinės reikšmės įvykis — 
45-ri metai nuo tarybų valdžios įkūrimo. 
Kad tik Maskva šiuose renginiuose neįžiū 
retų nelemto „vietininkiškumo“!

O jeigu jau kalba eina apie „žvėrišką 
imperializmo prigimtį“, tai kur kitur šiuo 
metu tai ryškiau matyti, jeigu ne Afganis 
tane, į kuri Maskva prieš penkerius metus 
įsibrovė, siųsdama ten ir Lietuvos jaunuo 
liūs lieti kraują ir vykdyti karo nusikalti 
mus?

J.Vd.

VOKIEČIAI APIE PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJĄ

Gerai informuotas Vokietijos laikraštis 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG dažnai praneša apie padėtį Lietu
voje. Per pastaruosius mėnesius laikraitis 
išspausdino kelis išsarfresnius pranešimus 
apie Lietuvos katalikų Bažnyčios rūpes
čius.

FAZ XII. 11d. numeryje Norbert Thiel 
aiškina, kodėl Vatikano 1984 metų metraš 
tyje nėra paminėtas Panevėžio vyskupijos 
valdytojas. Jis sako, jog nuo 1969 m. gruo 
džio 21 d. iki praeitų metų Panevėžio vys 
kupijos valdytoju buvo monsinjoras Ro
mualdas Krikščiūnas. Dar 1983 m. balan
džio 8 dieną vysk. Krikščiūnas kartu su 
trim kitais Lietuvos vyskupais (Poviloniu, 
Sladkevičium ir Vaičium) lankėsi Romoje 
ir buvo popiežiaus priimtas privačioje au 
diencijoje. Bet tuoj po to vysk. Krikščiū 
nas dėl „sveikatos“ pasitraukė iš savo 
pareigų. Tikroji atsistatydinimo priežas
tis buvo kita.

Vatikanui negalint susitarti su sovietų 
valdžios įstaigomis dėl kandidato Pane
vėžio vyskupijos valdytojo postui, nuo 
1983 m. gegužės 9 dienos vyskupijos reika 
lūs tvarko kapitulos vikaras kun. Kazimie 
ras Dulksnys. Bet kapitulos vikarai Vati
kano metraščiuose neminimi, todėl jis nė 
ra paminėtas 1984 m. metraštyje.

SOVIETŲ MEDALIS LATVIŲ 
KARDINOLUI

Sovietų telegramų agentūra TASS pra
nešė, kad 89 metų amžiaus Latvijos kata
likų kardinolas Julijonas Vaivods yra ap
dovanotas sovietų medaliu. Už „nuopel
nus taikos sąjūdžiui ir jo vadovaujamos 
bažnyčios paramą Sovietų valstybės tai
kos politikai“ jis gavo „Sovietų taikos 
fondo“ garbės medalį.

DBLS PIRMININKO RASTAS
AR GORBAČIOVAS SUPRATO?

D. Britanijc;- parlamentarų kvietimu, 
1984 m. gruodžio mėnesį Londone lankėsi 
Sovietų aukščiausios tarybos deputatų de 
legacija, kuriai vadovavo Michailas Gar- 
bačiovas, vienas žymiųjų Sov. Sąjungos 
komunistų partijos vadovų.

jų vizito išvakarėse DBLS Centro Val
dybos pirm. J. Alkis kreipėsi raštu į D. 
Britanijos ministrę pirmininkę p. M. That 
cher, prašydamas atkreipti dėmesį į įvy
kius Lietuvoje.

J. Alkis priminė .poniai Thatcher, kad 
nuo 1975 m. rugpjūčio 1 dienos, kada bu
vo pasirašytas Helsinkio baigiamasis aktas 
Sov. Sąjungos valdžia visai nerodo jokio 
noro Įgyvendinti tų 'įsipareigojimų, kurie 
buvo įrašyti dokumente žmogaus teisių 
srityje. O visos dalyvaujančios valstybės 
buvo įsipareigojusios įgyvendinti savo 
kraštuose pagrindines žmogaus teises, 
kaip sąžinės, religijos bei tikėjimo laisves, 
leisti savo gyventojams keliauti į užsienį 
bei pasikeisti informacijomis.

Per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje, 
kuri nuo 1940 metų yra neteisėtai sovietų 
okupuota, nuolat pažeidžiamos žmogaus 
teisės: dvasiškija ir tikintieji yra persekio 
jami, suimami, ištremiami į tolimus rajo
nus. J. Alkis nurodė kelioliką pavyzdžių 
tų Lietuvos piliečių, kurie šiuo metu yra 
kalinami sovietų darbo stovyklose, nors

DIDINAMI APRIBOJIMAI
Kaip tvirtina tarybinė propaganda, kul- 

tfiriniai Tarybų Lietuvos ryšiai su užsie
niu' klesti. Taip pat „sužydėję“ kultūriniai 
ryšiai su mūsų lietuviška išeivija. Tą nuo 
1st pabrėžta Vilniaus radijo laidos ir „Gim 
tojo krašto“ bendradarbiai. O kaip yra iš 
tikrųjų?

(Lietuviai iki šiol su užsieniu galėjo 
bendrauti laiškais, siuntiniais-dovanomis 
ir telefonu, šiais keliais, ypač dviem pir
maisiais (trečiasis būdavo prieinamas la
bai retai), ir tepasinaudodavome mes, 
esantys Tėvynėje, palaikyti nors mažu
čius santykius su tautiečiais užsienyje, 
kad vieni kitų neužmirštume, šitaip ir 
baigdavosi visas „kultūrinis bendradar
biavimas su išeivija“. Dar galima pridur
ti, kad tokius ryšius tepalaikydavome tik 
tie, kurie dar turėjome užsienyje giminių, 
„nepamirštų“ per 'įvairius gyvenimo ir po 
litlikos vingius. Čia neminime apie reus 
išvykas svetur arba dar retesnes viešna
ges pensininkų arba mokslininkų.

Kiek daugiau mūsų „užsienio“ bičiulių 
galėdavo atvykti pas mus turistiniais ke
liais, pasigrožėti „mūsų sostine“ Maskva, 
Leningradu, ir trumpam pabūti... Vilniu
je. Na, tada ir puldavome į sostinę pasi
šnekėti su savo giminėmis, apgyvendin
tais „superliuksusiniame“ užsieniečiams 
skirtame viešbutyje, už kurį mūsų „lie
tuviška“ valdžia, stipriai „mylėdama“ iš
eivį — lietuvį ir demonstruodama „glau
džiausius“ kultūrinius ryšius, imdavo „su 
perliuksilšką“ mokestį — po kelias de
šimtis dolerių už vienos paros patarnavi
mus. Aišku, su savo brangiais giminai
čiais mes galėdavome pasimatyti tame 
viešbutyje tik pavakare, po savo valdiškų 
darbų, nes gyvendami, pavyzdžiui, Kavars 
ke ar Raseiniuose, iš kur apsiliuobę ir at
skubėdavome į tą brangų viešbutį, nega
lėdavome anksčiau susitikti su visai die
nai pagal programą išvežtais į Trakus mū 
sų giminaičiais.

Tačiau paskutiniu metu šie keliai su
sisiekti su giminėmis užsienyje dar la
biau siaurinami. Visą laiką pastoviai di
dinamas mokestis už siunčiamas dovanas 
'į užsienį. Jeigu prieš 3-5 metus knygos 
pasiuntimas į JAV kainavo apie 1-1,5 rub
lio, tai 1982 m. vidury jau 10-15 rub., t.y. 
siuntimas kainuoja brangiau už patį daik
tą, kelis kartus. Be to, atsirado nauji są
rašai tų daiktų-dovanų, kuriuos uždraus
ta siųsti j „kapitalistines“ šalis. Paštai

ŠVENTIKAS G. JAKUNIN PERKELTAS 
KITUR

Vakarus pasiekusiomis žiniomis, sovie
tų įkalintas stačiatikių šventikas Gleb Ja- 
kunin, iš Permės priverčiamųjų darbų la
gerio, kur išbuvo penkerius metus, dabar 
yra perkeltas į Irnihsham vietovę Sibire. 
Paryžiuje leidžiamas stačiatikių informaci 
jų biuletenis, pranešdamas žinią, primena, 
kad G. Jakunin yra vienas iš steigėjų ru
sų komiteto tikinčiųjų teisėm Sovietų Są 
jungoje ginti. Jakunin buvo suimtas ir nu 
teistas 1979-ais metais.

A.A. TEOFILĖ BAKAITIENĖ

Gruodžio 24 d. mirė Nottinghame Teofi
lė Bakaitienė, 85 m., plačiai žinoma lab
darė. Per katedrą palaidota sausio 3 dieną. 

turimomis žiniomis vien tik Permos 
gulage jų yra kelios dešimtys.

J. Alkis prašė atkreipti M. Gorbačiovo 
dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Sov. 
Sąjungoje ir pažymėjo, kad kalinių bei 
tremtinių paleidimas sudarytų palankes
nę atmosferą Rytų-Vakarų santykiams.

Pagal britų spaudos ir televizijos prane
šimus, Britanijos užsienio reikalų minis
tras Sir G. Howe, pasikalbėjime su M. 
Gorbačiovu Foreign Office, o taip pat per 
priėmimą Hampton Court pilyje, priminė 
svečiui žmogaus teisių pažeidimus Sov. Są 
jungoje. Konservatorių partijos parlamen 
to atstovas Norman St. John-Stevas iš
kėlė tikinčiųjų persekiojimo klausimą per 
svečiams surengtą mitingą Parlamento 
rūmuose. Vėliau žmogaus teisių klausimu 
kalbėjo su M. Gorbačiovu Britanijos opo
zicijos partijų lyderiai N. Kinnock, D. 
Steel ir D. Owen.

Gan daug tuo klausimu rašė ir britų 
spauda. Bet, kaip pažymėjo konservatorių 
dienraštis the DAILY TELEGRAPH (1984 
XII.20), su M. Gorbačiovu buvo kalbėta 
labai mandagiai, ir todėl vargu ar jis su
prato visą reikalą. Sovietų vadovams rei
kia dažniau ir aiškiau priminti žmogaus 
teisių įsipareigojimus, ir sakyti jiems, kad 
jų veikla šioje srityje yra nepatenkinama.

gauna tiek daug tų sąrašų, kad juose ne
susigaudo. Sakoma, kad būtų geriau, jog 
saugumas nurodytų, tik ką galima siųsti. 
Ypač apriboti pokalbiai telefonu su užsie
niu. Dovanos siuntimas giminei leidžia
mas tik pateikus visus duomenis iš paso, 
ko anksčiau nereikėjo.

Nuo 1982 m. rugsėjo mėn. uždrausta 
siųsti knygos’ jį užsienį. Jeigu prieš 4-10 
metų buvo galima siųsti bet kurias kny
gas, o nuo 1980 m. uždrausta siųsti knygas, 
išleistas iki 1975 m., tai dabar uždrausta 
siųsti į užsienį bet kokias knygas (leidžia 
ma tik atskirais atvejais atskiru ministe
rijos parėdymu, kurio išsirūpinimas ati
ma mums daug laiko ir sveikatos). Dabar 
mes negalime pasiųsti jokios knygelės net 
tiems užsienio lietuviams, kurie mūsų 
aukštosioms mokykloms padovanojo šim
tus knygų. Todėl šis draudimas siųsti kny 
gas yra neteisingas ir grubiai pažeidžia 
žmogaus teises į kultūririį bendradarbia
vimą. Tik kodėl tyli „Gimtasis kraštas“?..

P. Palėnis
(„Aušra“ Nr. 41, 1984)

TAUTOS FONDO PIRMININKAS 
AUSTRALIJOJE

Tautos Fondo Valdybos pirmininkas Juo 
zas Giedraitis su ponia gruodžio mėn. 11 
d. išvyko į Australiją, pakviestas Tautos 
Fondo ir VLIKo įgaliotinių. Ponas Gie
draitis numatė aplankyti didesniąsias lie
tuvių kolonijas ir pasidalyti mintimis su 
vietiniais lietuviais apie Tautos Fondo rū
pesčius ir, žinoma, apie Vyriausiojo Lietu 
vos Išlaisvinimo Komiteto darbus ir sieki 
mus. Kaip ir anksčiau, visas kelionės iš
laidas p. Giedraitis apsimoka iš savo pa
ties santaupų.

Atsiliepimai apie Kronika
Vakarus pasiekiantys Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos numeriai, kaip žino
ma, yra verčiami į ‘įvairias kalbas, pasie
kią tolimiausius pasaulio kraštus. Leidi
nių vertimais besirūpinančią Kronikom 
leisti Sąjungą, Jungtinėse Amerikos Vai 
stijose, nuolat pasiekia vis nauji nuošir
dūs ir dažnai jaudinantys atsiliepimai apie 
Kroniką. Vieną jų neseniai atsiuntė Sa
mos ir Tokelau salų, Ramiajame Vande
nyne, kardinolas Pio Taofinuu. Savo laiš 
ke jis rašo: — „Ką tik gavau dokumenti
nį leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika". Man truputi gėda gyventi lais
vėje, žinant, kaip skaudžiai yra persekio 
jami katalikai Lietuvoje. Kronika iš tikro 
man atvėrė akis, man sudarė galimybę ar 
čiau susipažinti su Lietuvos Bažnyčia, ku
ri priklauso tam pačiam Kristaus Kūnui, 
kaip ir mes. Stengsiuosi pasirūpinti, kad 
būtų sudaryta galimybė mūsų krašto kata 
likams jungtis maldoje su Lietuvos krikš
čionimis. Šią pareigą pajutome skaitydami 
Kroniką. Iš savo pusės, kasdien šventų 
Mišių maldoje prisiminsiu tikinčiuosius, 
kuriem tenka taip skaudžiai kentėti dėl 
Kristaus".
Kronikom leisti Sąjunga Jungtinėse Ame 

rikos Valstijose yra jau išleidusi septynis 
Kronikos tomus lietuvių ir kitomis kalbo būtų auklėjamos 
mis. nėję dvasioje“.

LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO 
EKSKURSIJA

Gal dar tik žiema prasidėjo, bet va
sara vis artėja. Ar jau esate pagalvoję, 
ką veiksite ateinančią vasarą? Jei dar 
ne, tai pagalvokite apie ekskursiją lai
vu Baltijos jūroje. Yra organizuojama 
„Laisvės ir Taikos Laivo Ekskursija“ 
išeivijos pabaltiečiams. Dauguma daly 
vių bus jaunimas, nors ir vyresnieji yra 
kviečiami. Latviai, estai ir lietuviai iš 
viso pasaulio dalyvaus šioje ekskursijo 
je-

Ekskursija prasidės 1985 m. liepos 
29 d. ir baigsis rugpjūčio 5 d. Bus su
stojimai Kopenhagoje, Helsinkyje ir 
Stockholme. Kaina tik apie 280.00 dol. 
asmeniui.

Programos bus politinio ir kultūri
nio pobūdžio. Taip pat pakviesti žy
mūs artistai, muzikai, sportininkai, 
mokslininkai, kalbėtojai ir tarptauti
nės spaudos atstovai.

Organizatoriai mielai laukia finan
sinės paramos šiam įvykiui. Jei norite 
daugiau informacijos, ar jei galite fi
nansiniai paremti, rašykite vienu iš 
sekančių adresų:

1. Baltic Peace and Freedom Cruise 
5559 Modena Pl.
Agoura, Ca. 91301
USA

2. Ingrid Petrauskas
12 Brampton Rise Dunstable 
Bedfordshire, LV6 3BY 
U.K.

NAFTOS ŠALTINIAI BALTIJOJ
PRAVDA (1984.XII.10) pranešė, kad so 

vietų geologai, ieškodami naftos šaltinių 
Baltijos jūroje, netoli Kalingrado (Kara
liaučiaus) išgręžė 3 km gylio šulinį, iš ku 
rio išgavo kelias tonas aukštos kokybės naf 
tos.
Laikraštis sako, kad tyrinėjimo platforma 

yra pastatyta kelių mylių atstume nuo 
Taran iškyšulio. Ten dabar bus išgręžta 
dar keletas šulinių, kad galima būtų nu
statyti šelfo plotą, kuriame yra „juodojo 
aukso".

KAUNO KATEDROJE
IŠKILMĖS, KURIAS SOVIETAI 
PROPAGANDOS SUMETIMAIS 
IŠGARSINO UŽSIENYJE, BET 

NUTYLĖJO LIETUVOS IR SAVO 
SPAUDOJE.

Vokietijos dienraštis FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG (1984.XII.5) 
pranešime iš Maskvos rašoma, kad Lietu
voje ligšiolinis Vilkaviškio dekanas kun. 
Juozas Preikšas buvo iškilmingai įšventin 
tas vyskupu. Apie tai pranešusi sovietų te 
legramų agentūra TASS, pažymėdama, 
jog iškilmėse Kauno katedroje, kuri esan 
ti priskaitoma prie seniausių Romos kata
likų bažnyčių Lietuvos respublikoje, daly 
vavo „didelis skaičius tikinčiųjų“. Taip 
pat dalyvavo visi vyskupai ir daug, gal 
apie 600, kunigų.

Panašios iškilmės buvo suruoštos ir vys 
kupui Poviloniui, Kauno vyskupijos apaš
taliniam administratoriui, kurį popiežius 
lapkričio mėnesį pakėlė į arkivyskupus. 
Nors TASSo pranešime iškilmės buvo ap
rašytos gan plačiai, kaip pastebi vokiečių 
laikraštis, Vatikanas nebuvo paminėtas 
nei vienu žodžiu. Žinia buvo skirta vien 
tik užsieniui ir joks Maskvos laikraštis 
(nei Vilniaus — red.) jos neišspausdino.

Kaip sako pranešimas, naujasis vysku
pas yra gimęs prieš 58 metus Šakiuose, 
darbininko šeimoje. Baigęs Kauno kunigų 
seminariją, kun. Preikšas pirmiausiai dir 
bo lektorium, vėliau buvo paskirtas Vilka 
viskio vyskupijos kancleriu, o nuo 1969 
m. buvo pakeltas į dekanus. Du jo broliai 
esą taip pat bažnyčios tarnai: vienas yra 
vargonininkas, o antras — chorvedys. Tre 
čias brolis yra sunkvežimio šoferis, o vie
nintelė sesuo — vaistininkė.

Neatsižvelgiant 'į tai, kad kunigo pakė
limas į vyskupus negalėjo būti padarytas 
be Sovietų valdžios sutikimo, kaip pažy
mi vokiečių laikraštis, santykiai tarp Mas 
kvos ir Vatikano lieka įtempti. Primena
ma, jog Maskva neleido popiežiui nuvykti 
į šv. Kazimiero iškilmes Vilniuje, kur jis 
buvo Lietuvos dvasiškijos kviečiamas. Pas 
taruoju laiku komunistų partijos organas 
„Pravda“, aprašydamas Turkmėnijos mu 
sulmonų elgesį, pažymėjo, kad katalikiš
kos Lietuvos bendrija, atvirkščiai, rodo 
blogą pavyzdį, visais būdais kliudydama 
ateistinį jaunimo auklėjimą. Esą Lietu
voje „ligi šios dienos žymi dalis gyvento
jų yra religinės ideologijos įtakoje“, o kas 
svarbiausia, komunistų partija nepakan
kamai kreipia dėmesį, kad darbo masės 

„moksliniai-materialisti-

Mirė prof. V. šeštokas
Lapkričio 23 d. Vilniuje mirė prof. Vac

lovas šeštokas.
V. šeštokas gimė 1931 m. Anykščių 

valse. Vidurinį mokslą baigė Ukmergėje. 
Kauno politechnikos institute 1955 m. įgi
jęs inžinieriaus kelininko specialybę. 1960 
m. pradėjo pedagoginį darbą Kauno poli
technikos institute, o nuo 1967 m. tęsė jį 
Vilniaus inžineriniame statybos institute, 
kur nuo 1971 m. iki mirties vadovavo mies 
tų statybos katedrai. 1971 m. apgynė tech
nikos mokslų daktaro disertaciją.

Zarasuose statoma nauja gamykla
Zarasuose statoma pirmoji Pabaltijyje 

plastmasinių konstrukcijų gamykla.
Naujoji įmonė tieks kaimo statyboms 

lengvas ir pigias, iš chemijos pramonės at 
liekų supresuotas konstrukcijas. Jos bus 
naudojamos šiltnamiams, sandėliams, gara 
žams, kitiems žemės ūkio objektams sta
tyti.

Manoma, kad naujoji įmonė pradės vei
kti jau šiais metais.
Vaizduojamosios dailės paroda Vilniuje

Gruodžio mėn. Vilniuje vyko vaizduoja
mosios dailės paroda. 190 dailininkų eks
ponavo apie 300 tapybos, grafikos, skulp
tūros kūrinių. Dailininkų darbuose įpras
mintos gyvenimo, darbo, taikos temos.
Ruošiasi Dainų šventei

Gruodžio mėn. įvyko respublikinės savi
veiklinio meno apžiūros ir 1985 m. Res
publikinės dainų šventės organizacinio ko 
miteto posėdis. 1985 m. Dainų šventė skir 
ta „tarybinės liaudies pergalės didžiaįa- 
me tėvynės kare 40-mečiui ir Tarybų val-» 
džios atkūrimo Lietuvoje 45-mečiui“.
Restauruoti Kauno muzikinio teatro 
rūmai

Gruodžio mėn. baigti restauruoti Kauno 
muzikinio teatro rūmai. Šiuose rūmuose 
buvo pastatyti pirmieji lietuviški dramos, 
operos ir baleto spektakliai.

Senasis XIX amžiaus pastatas restau
ruotas pagal Paminklų konservavimo ins
tituto Kauno skyriaus specialistų paruoš
tą projektą. Vyriausias architektas — K. 
Žalnierius.

Gruodžio 6 d. restauruotuose teatro rū
muose pradėtas naujas sezonas.
Sugrįžo iš Uralo

Savo gastroles po Uralą ir Vakarų Sibi
rą baigė Lietuvos liaudies buities muzie
jaus Liaudies muzikos teatro trupė, vado 
vaujama meno veikėjo Povilo Mataičio. 
Urale jie susitiko ir su panevėžiečiais, at
vykusiais čia dirbti su komjaunimo kelia
lapiais.
Minės A. Baranauską

Gruodžio mėn. įvyko Antano Baranaus
ko gimimo 150-ųjų metinių minėjimo res 
publikinės organizacinės komisijos (posė
dis.

Aptartas platus renginių planas. Iškil
mingi vakarai numatomi Vilniuje, Anykš 
čiuose. Bibliotekose bus rengiamos lietu
vių literatūros klasiko kūrinių, literatūros 
apie jo gyvenimą ir kūrybos kelią paro
dos. šiais metais „Vaga“ išspausdins ketu 
riomis kalbomis, gausiai iliustruotą poe
mos „Anykščių šilelis“ leidinį, bus sukur
tas dokumentinis kino filmas.
žvyro kelias

Geras žvyro kelias neseniai sujungė Aly 
taus rajono Panemuninkų ir Margaravos 
kaimus. Juo ypač patenkinti margaravie- 
čiai, kurie prieš porą metų rudenį ir pava 
sai'į negalėdavo privažiuoti prie savo sody 
bų.

„Tiesa“ rašo: „Naujas kelias — tai Aly 
taus apylinkės Tarybos deputatų veiklos 
vykdant rinkėjų priesakus rezultatas. Pa
sinaudoję paklausimo teise, jie kreipėsi į 
rajono Tarybos vykdomąjį komitetą. Nu
tiesti kelią buvo pavesta melioracijos sta 
tybos ir montavimo valdybai“.
„Tiesa“ 1985 metais

„Tiesos“ Skaitytojų pašte, technikas Č. 
Paleckis sako:

„1985 m. „Tiesą" norėčiau matyti kovin 
gą, raunančią mūsų gyvenimo negeroves, 
drąsiai kritikuojančią piktnaudžiavimą tar 
nybine padėtimi, pliekiančią tinginius ir 
mėgėjus gyventi kitų sąskaita“. 
„Nemunas“ — Čekoslovakijoje

Čekoslovakijoje viešėjo Kauno politech 
nikos instituto dainų ir šokių liaudies an
samblis „Nemunas“. Saviveiklininkai pir 
miausia koncertavo Prahos gyventojams.
Ambulatorija Sedoje

Naują ambulatoriją Sedoje pastatė Ma
žeikių tarpkolūkinė statybos organizaci
ja. Per pamainą čia bus galima priimti 
100 žmonių. Ambulatorijoje dirbs vaikų 
ir moterų gydytojai.
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31. KOPLYČIA VILNIAUS 

KATEDROJE
Gardine mirusio karalaičio kūną tą patį 

pavasarį ar vasarą atvežė 'į Vilnių ir palai 
dojo vienoje katedros koplyčioje, kuri vė
liau priglaudė ir kitų karaliaus šeimos na 
rių palaikus. Tyrinėjusieji Vilniaus kate
dros praeitį nurodo tai buvus antrąją ko
plyčią šiaurinėje pusėje, nepertoli nuo di
džiųjų durų. Kazimiero karstas pagal vie
nus buvęs padėtas kriptoje po koplyčia, pa 
gal kitus įmūrytas į koplyčios sieną. Tik 
tai vėliau, atšventus 1604 metų iškilmes, 
šv. Kazimiero relikvijas greičiausiai iškė
lė ant altoriaus arba patalpino apatinėje 
altoriaus dalyje. Pačiai koplyčiai buvo 
prigijęs karališkosios, kiek vėliau taip pat 
pal. arba šv. Kazimiero koplyčios pavadini 
mas.

Tos senosios, dar XV a. atnaujintos ko
plyčios forma negalėjo būti kitokia kaip 
gotiško stiliaus. Bet kaip tik tuomet kei
tėsi meno kryptis: vietoje gotikos skatina
mo susitelkimo, dvasios pakilimo, apytam 
sėje vidaus erdvėje mistinės nuotaikos 
sklidimo buvo linkstama daugiau kreipti 
dėmesį .į geriau suderintas, paprastumu 
dvelkiančias formas, o dar vėliau imta ža 
vėtis formų ir spalvų įvairybe, linijų ju
drumu, gausumo, 'įmantrumo, ištaigingu
mo pajutimu. Senoji šv. Kazimiero koply 
čia nebepatiko pasikeitusiam religiniam 
jausmui ir meno skoniui. Ji buvo per pa
prasta, per tamsi, per asketiška, per toli 
nuo šventovės svarbiausio punkto — al
toriaus. Gimė mintis šventajam Globėjui 
statyti naują buveinę.

Didingai, garbingai ir sykiu moderniai 
pagerbti savo šventąjį rūpėjo visiems: 
dvasiškiams ir pasauliečiams, ne tik Lie
tuvos sostinėje, bet ir visame krašte. La
biausiai tuo rūpinosi, negailėdamas jokių 
išlaidų, Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Zigmantas III Vaza, ku 
ris per savo motiną buvo šv. Kazimiero 
giminaitis. Beieškant naujai koplyčiai vie 
tos, atėjo 'į pagalbą Vilniaus vyskupas 
Eustachas Valavičius. Jis sutiko tam tiks
lui mainais perleisti savo šeimos koply
čią, esančią visai šalia presbiterijos, pačią 
kampinę pietinėje katedros pusėje. 1624 
m. kovo 8 d. buvo pasirašyta mainų sutar 
tis: vyskupas karaliui perleidžia savąją ko 
plyčią, o karalius jam už tai atiduoda se
nąją karališkąją. Turbūt dar tais pačiais 
1624 m. šv. Kazimiero kūnas sidabriniame 
karste buvo laikinai perkeltas į Goštautų- 
Chodkevičių koplyčią — trečiąją nuo di
džiųjų durų, dešinėje pusėje.

Buvusią Valavičių koplyčią teko nu
griauti. Jos vietoje pradėta statyti naujo
ji karališkoji arba šv. Kazimiero koplyčia, 
ta pati, kuri tebestovi ir dabar. Statybos 
darbai užtruko virš 10 metų. Ypač koply 
čios vidaus įrengimas ir išpuošimas atėmė 
daug laiko. Koplyčiai planus paruošė ir,

FRAZEOLOGIZMAI
MŪSŲ KALBOS LOBYNAS

Frazeologizmai yra pastovūs žodžių 
junginiai, vartojami perkeltine reikšme ir 
teikiantys kalbai raiškumo, vaizdumo, gy
vumo. Pavyzdžiui: akis draskyti — įžūliai 
kalbėti; dantis rodyti — juoktis, juokau
ti; ne iš kelmo spirtas — pakankamai gu
drus; molio Motiejus — ištižėlis, kelmas, 
liurbis.

Frazeologizmo reikšmė nėra laisvųjų 
žodžių junginių, įeinančių į frazeologiz
mo sudėtį, reikšmių suma. Pvz., Petrui 
kiekviename žingsnyje akis draskė, ir 
palyginkite: Katė šuniui akis drasko. Per
keltinę reikšmę šie laisvieji žodžių jungi
niai gauna tik tapę nedalomu, pastoviu 
žodžių junginiu. Kalbėdami mes frazeolo
gizmų nesukuriame, bet juos atkuriame, 
nes tai yra iš kartos į kartą susiformavę 
posakiai, frazės kalbos viduje. Jie būdin
gi tik tai kalbai, kurioje jie atsirado. Ka
dangi frazeologizmo reikšmė nėra jį suda
rančių žodžių reikšmių suma, tai, ver
čiant iš vienos kalbos į kitą, pažodinis 
frazeologizmo vertimas neperteikfa fra
zeologizmo reikšmės. Dažnai girdime An
glijos ir Amerikos lietuvius vartojant 
frazeologizmą „duoti maišą“. Tas, kuris 
nemoka anglu kalbos nesupras ką norėjo 
pasakyti. Angliškai to gdve a sack reiškia 
„atleisti iš darbo“, o lietuviai tokią reikš
mę perduoda vaizdžiai visai kitokiu 
frazeologizmu. Todėl pažodinis vertimas 
tik užteršia šnekančiojo kalbą.

Frazeologizmai visada vaizdūs, raiškūs. 
Pakeiskime frazeologizmą kitais žodžiais. 
Ir posakis nebeteks gyvumo, raiškumo, 
vaizdumo. Palyginkime: Nunešk ir paspir 
gink akis už tok'į laikrodį (Nunešk ir su
gėdink); Reik ar n erti k laido gerklę (rė
kauja).

Frazeologizmu ypač g'ausu liaudies šne
kamojoje kalboje bei tautosakoje — pa
tarlėse, pasakose, priežodžiuose. Frazeo
logizmuose glūdi mūsų žmonių patirtis, 
išmintis, išmonė, sąmojus.

Iš liaudies kalbos frazeologizmų sėmė
si ir semiasi rašytojai.

Frazeologizmai — kalbos vaizdumo, tur 
tingumo šaltinis: jais pasakoma ir glaus, 
tai, ir sodriai, ir raiškiai, ir naujai; pra- 
leiskime frazeologizmus, — ir sakinys 
nublanks, neteks raiškumo, gyvumo.

Frazeologizmai vartojami ne tik gro

atrodo, jos statybai vadovavo italas Kon 
stantinas Tencalla. Jis buvo karaliaus Zig 
manto, o šiam mirus, jo sūnaus Vladislovo 
dvaro architektas. Be jo dar buvo ir kitų 
statybos, dekoracijos, skulptūros meistrų, 
kurie savo darbu prisidėjo prie koplyčios 
įrengimo.

Anais laikais tokie meistrai keliaudavo 
grupėmis, sudarydami tam tikras arteles, 
kurioms vadovaudavo vienos šeimos ar gi 
minės nariai. Kaip ano meto garsūs meis 
trai, Karolis ir Steponas Madernai, Pran
ciškus Borrominis, Domininkas Fontana ir 
kiti, taip ir Tencalla buvo kilęs nuo Lom
bardijos ežerų bei Alpių papėdžių, grei
čiausiai iš vietovės Bissone, prie Lugano 
ežero, itališkoje Šveicarijos dalyyje. Kon 
stantiną Tencalla dokumentai mini 1612 
m. dirbantį prie šv. Petro bazilikos Romo
je fasado, vadovaujant Karoliui Mader- 
nui, ir 1617 m. besidarbuojantį prie An
gelo pilies. Atrodo, jog tai tas pats šv. Ka 
zimiero koplyčios Vilniuje statytojas. Tarp 
dekoratorių galėjo būti ir Tencallos žemie 
čių, gal ir giminaičių, pavarde Castelli, 
nes vienas jų, Matteo Castelli iš Melidės, 
1612 m. dirbęs Romos S. Maria Maggiore 
bazilikoje, 1614 m. jau minimas Lenkijoje. 
Kitas, Andrea Castelli, iš tos pačios Meli
dės, yra autorius Belanuose prie Varšu
vos labai panašiai sukomponuotos funda
cinės lentos kaip ir marmurinė fundacinė 
lenta prie šv. Kazimiero koplyčios, taip 
kad abi jas reikėtų priskirti tam pačiam 
meistrui. Todėl nenuostabu, kad 'į Lietuvą 
atneštas barokas buvo itališkas ir siejosi 
su garsiais Romos ankstyvojo baroko sta 
tiniais: II Gesu bažnyčia ir Sistina bei Pao 
liną koplyčiomis S. Maria Maggiore bazi
likoje. Pažymėtina, kad minėtoje Paolina 
arba, kaip kiti ją vadina, Borghese koply 
čioje yra palaidoti ir abu popiežiai, turėję 
didelės reikšmės šv. Kazimiero garbini
mui: Klemensas VIII, kurio brevė davė 
pagrindą 1604 metų iškilmėms, ir Paulius 
V, kuris įrašė šv. Kazimiero šventę iį visos 
Bažnyčios kalendorių. Kad Vilniaus kate
dros šv. Kazimiero koplyčia yra panaši 
į garsiąją Romos S. Maria Maggiore bazi
likos koplyčią, rašė 1733 m. savo prane
šime į Romą Vilniaus vyskupas Mykolas 
Zenkavičius (Relationes status... I, 119). 
Vilniškės koplyčios interjeras iš tikro vi
sas itališkas, Vilniaus tradicijų įtakos ja
me nematyti. Sienų apdailai gausiai nau 
dotas marmuras ir granitas, atgabenti iš 
Italijos ir Karpatų kalnų. Sienose juodo 
marmuro fone išsiskiria rausvos spalvos 
piliastrai ir žemutinis frizas, judriomis 
laužytomis linijomis apibėgantis visos ko
plyčios perimetrą. Virš sienose esančių 
nišų gerai dera balto marmuro trikampiai 
frontonai (plg. N. Kitkauskas, Vilniaus 
katedra, Vilnius 1976, psl. 27 ir sek.).

Koplyčios lubų vietoje uždėtas apskir
tas kupolas ant aukštoko tambūro. Per 
tambūro langus krinta šviesa į koplyčios 

žinėje literatūroje. Jie tinka visur, kur tik 
norime pasakyti vaizdžiai, įtaigiai: ir lai
kraščio straipsniui, ir dažnam rašiniui, 
ir šnekamajai kalbai. Tik sąlyga viena, — 
jie turi būti lietuviški jei 
kalbame lietuviškai. Kiekvienas 
nori vaizdžiai, gyvai, įtaigiai ir įdomiai 
kalbėti, bet begyvendami toli nuo namų 
ir Tėvynės, pradedame pamiršti, kaip 
kadais mūsų tėvai ir senoliai kalbėjo. Šiį 
kartą norėčiau priminti keletą naudotinų 
frazeologizmų-palyginimų. Šie frazeolo
gizmai yra bene patys populiariausi šne
kamojoje kalboje. Mes esame linkę lyginti 
vieną su kitu, pvz., rėkti, bliauti, garsiai 
šaukti.Liaudies išradingumas palyginimuo 
se yra stulbinantis, beribis: Tu ponia ne
rėk, kaip ant adatų pasodinta; Ko bliauni 
kaip galvon skeltas; Ko šaukiate kaip 
velniai avietyne. Tokių palyginimų labai 
daug. Ypač pravartu mūsų jaunimui juos 
mokėti ir vartoti, todėl apsistosiu ties vie 
na sąvoka, būtent: girtas, prisisprogęs, 
prisigėręs.

Nusigėręs kaip aludaris, kaip šiaučius, 
Gali pasitaikyti, kad aludaris dar ir gir
tuoklis būtu, bet „girtas kaip bitelė, man 
kojos kaip šeivos“ labai jau vaizdžiai ir 
su jumoru pasakyta. Bitelė gali tik nuo 
saldaus nektaro apsvaigti...Sako, „Ut, 
atšlitiniuoja girtas kaip dūmas,“ gal to
dėl kad labai svyruodamas eina? Panašūs 
yra ir šie frazeologizmai, kurie taip pat 
atkreipia mūsų dėmesį, būtent į netvirtą 
girtuoklio eiseną, ar būseną: girtas kaip 
pantis, girtas kaip šniūras, girtas kaip 
pėdas (pvz., Algą paima — visi girti kaip 
pėdai, visai nebepaeina. Palygindami, iš
reiškiame savo požiūrį į girtavimą, 'į gir
tuoklius. Malonu pastebėti, kad lietuviai 
neigiamai žiūri į girtavimą, todėl neretai 
išgirstame: Girtas kaip kiaulė netelpa 
rainame megztinyje; Kur tu matei tokį 
besmegenį—girtas kaip pelų maišas ir dar 
nukeverzojo pas draugus; Prisimaukęs 
kaip nelabasis, nei ant kojų nebepastovi: 
Ko čia atsivilkai girtas kaip šuva.

Kiti gi su jumoru žiūri į girtuoklį šaky 
darni: Girtas kaip šiaučius; Prisigėriau 
kaip gaidys, o kas mane pabaidys; Parein 
tėvas kaip penkių pilių ponas prisimovęs; 
Girtas kaip žemelė — šiandien tu su juo 
nesusikalbėsi. A.B. 

vidų, kuri savo langų neturi. Kupole anks 
čiau buvusios italo Giacinto Campana fres 
kos, o sienas puošę Baltramiejaus Stro- 
blos iš Vroclavo sukurti paveikslai. Visa 
tai išdegę ir išnykę po 1655 m. rusų bei 
kazokų siautėjimo. Altoriai, skulptūros, 
žvakidės, įvairūs ornamentai buvo iš bran 
gaus metalo, daugiausia sidabro. Koply
čia su tuo palyginti nedideliu interjeru at 
sėjusi per tris milijonus auksinų. Į aukš 
tai virš altoriaus 'įtaisytą sidabrinį kars- 
tą-relikvijorių buvo perkeltas šventojo kū 
nas. Relikvijoriaus išorę iš visų pusių 
puošė raižiniai, vaizduoją šventojo stebu
klus, o patį karstą laikė iškėlę šeši ange
lai. Sieną už altoriaus puošė penkios sida
brinės statulos: aukštai centre — sėdintis 
Kristus, kiek žemiau — vienoje pusėje šv. 
Petras, antroje šv. Paulius, dar žemiau — 
šv. Kazimieras ir šv. Zigmantas.

Po koplyčia jau tuomet buvo planuoja
ma kripta-mauzoliejus, kuris priglaustų 
Vilniuje esančius Jogailaičių ir jų šeimos 
narių karstus, o vėliau ir kai kuriuos ki
tus įpėdinius. Pamatų sienose yra žen
klų, kad buvo projektuota kryžiniais 
skliautais dengta kripta, bet planas ne
įvykdytas, matyt, dėl aukšto gruntinių 
vandenų lygio. Kripta buvo išmūryta tik
tai mūsų amžiuje prieš pat 1939 m. karą 
ir jon pernešti šv. Kazimiero brolio Alek
sandro ii’ kito brolio, Žygimanto, žmonų, 
karalienių Elzbietos ir Barboros, sarkofa 
gai.

Užbaigus koplyčią 1636 m. į ją didžiau
siomis iškilmėmis buvo perkeltas šv. Ka
zimiero kūnas. Tam įvykiui prisiminti 
pietinėje koplyčios sienoje iš lauko pusės 
buvo įmūryta marmurinė lenta su lotyniš 
ku įrašu, kui'į čia išverčiu į lietuvių kal
bą:

G(eriausiajam), D(idingiausiajam) 
D(ievui).

Zigmantas III, Lenkijos ir Švedijos 
karalius, 

dieviškajam Kazimierui, 
karaliaus Kazimiero Jogailaičio sūnui, 

Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės

Patronui, Globėjui, Gynėjui, 
princui-kunigaikščiui ir giminaičiui 

pastatė, įrengė ir išpuošė 
šį monumentą;
Vladislovas IV, 

perkeldamas šventojo kūną, 
jį pagerbė, užbaigė, pašventė,

1636 Viešpaties metais rugpjūčio 14 dieną.
Paulius Rabikauskas

LITUANISTIKOS KATEDRA

Nuo pr. metų rudens darbą pradėjo Il
linois universitete, Čikagoje, įsteigta Li
tuanistikos katedra. Veikla pradėta su tri
mis aspirantais, kurių du siekia magistro 
laipsnio, o trečias — daktaro laipsnio. Ka 
tedros vedėju, kaip žinoma, yra paskirtas 
prof. dr. Bronius Vaškelis. Tame universi 
tete yra lituanistinių studijų pragrama ba 
kalauro laipsniui 'įsigyti. Universitete įkur 
ta lituanistikos biblioteka, kurios pagrindą 
sudaro profesoriaus Antano Salio asme
ninė biblioteka, turtinga kalbotyros veika 
lais. Biblioteka dabar yra plečiama, įjun 
giant ir lietuvių grožinės literatūros bei 
mokslo leidinius.

ŠV. RAŠTAS JAPONŲ KALBA

Japonijoje šiais metais bus gali
ma įsigyti šventojo Rašto naują ekume
ninį vertimą. Vertimą parengė iš 39 asme 
nų sudaryta bendra japonų katalikų-pro
testantų komisija, šventojo Rašto naujo 
vertimo darbai užtruko 15 metų. Pilnas 
ekumeninis Šv. Rašto — Senojo ir Nau
jojo Testamento — vertimas japonų kal
ba bus išleistas šių metų pavasarį.

POPIEŽIUS IR RAUPSUOTIEJI

Popiežius Jonas Paulius II, savo apaš
talinių kelionių tolimuose pasaulio kraš
tuose metu, yra ne kartą lankęsis raupsuo 
tųjų ligoninėse, tardamas sergantiesiems 
paguodos ir padrąsinimo žodį, bet dar 
niekad nebuvo atsitikę, kad raupsuotasis 
būtų aplankęs Popiežių Vatikane. Tai pir
mą kartą įvyko gruodžio 5 d., po bendro
sios audiencijos. Vatikane pas Popiežių 
apsilankęs raupsuotasis yra 73 metų bra- 
zilietis Antonio Magalhaes Martins, kuris 
būdamas 20 metų amžiaus susirgo raup
sų liga ir nuo to laiko, taigi 53 metus, gy
vena vienoje Brazilijos raupsuotųjų stovy 
kloję, iš kurios niekad iki šiol nebuvo iš
vykęs. Gydytojai nustatė, kad Martins li
ga nebėra užkrečiama, bet ji paliko skau
džias žymes jo kūne: ligonis nebegali 
vaikščioti. Į Vatikaną susitikimui su Popie 
žium Martins atvyko sėdėdamas vežimėly 
je, jį palydėjo kunigas Gerlin, kuris jau 
daugiau kaip 10 metų Brazilijoje globoja 
raupsuotuosius. Popiežius su ligoniu il
giau pasikalbėjo ir jį palaimino. Martins 
padėkojo šventajam Tėvui už rūpestį raup 
suotaisiais, kad neužmiršta jų aplankyti 
savo kelionių metu. Pažymėtina, kad Mar 
tins yra parašęs knygą apie savo skau
džius išgyvenimus ligos metu. Knyga yra 
pavadinta „Kitoje sienos pusėje". Vien 
Brazilijoje yra apie 350 tūkstančių raup
suotųjų, visame pasaulyje jų skaičius šie 
kia apie 20 milijonų.

Laima Stepaitienė, sopranas, gimė 
Šiauliuose. Mokėsi Vinco Kudirkos 
Vardo pradžios mokykloje, Kaune. Po 
kario metais, Vokietijoje, lankė Meer- 
becko ir Oldenburgo lietuvių gimnazi

jas. 1949 metais su šeima atvyko Čika 
gon, kur baigė vidurinius mokslus.

Palinkimą dainuoti jautė nuo pat 
vaikystės dienų ir, būdama reto muzi
kalumo, 6 metų amžiaus, konkurso ke 
liti buvo priimta į Lietuvos Valstybi-

Lietuviai
pasaulyje

AKTORĖ KAROLINA MASIULYTĖ
Aktorė Karolina Masiulytė vaidina Ma

žajame Bouvard teatre Paryžiuje. 1985 
metų pradžioje matysime ją naujausioje 
Phillippe Bouvard pjesėje.

JOLANTOS VAIČAITYTĖS PLOKŠTELĖ
Jolanta Vaičaitytė-Goutt išleido lietuvių 

liaudies ir savo dainų plokštelę. Praėjusių 
metų pabaigoje ji koncertavo Australijoje.

PRANO GAILIAUS PARODA
Dail. Pranas Gailius su kitais dailinin

kais nuo gruodžio 5 d. iki 31 d. dalyvavo 
„L'Atelier Lambert“ galerijos parodoje 
Paryžiuje.

MEDALIS JONUI TOMKUI
Atsargos leitenantas Jonas Tomkus ga

vo Paryžiaus miesto medalį, kurį Pary
žiaus burmistras paskyrė už jo nuopelnus 
Paryžiaus miestui.

J. Tomkus kurį laiką yra buvęs Prancū
zijos lietuvių bendruomenės pirmininku.

SPORTININKAS R. INDRILIŪNAS
Sportininkas Rolandas Indriliūnas žaidė 

Prancūzijos rankinio rinktinėje, o paskuti 
niu metu Strasburgo rankinio klube.

Dabar jis įsikūrė Šveicarijoje, Emmen- 
brucke, prie Lucerno, kur žaidžia to mies 
to rankinio komandoje.

PROGRAMA APIE O. MILAŠIŲ
Pr. metų gruodžio 3 d. Prancūzijos an

troji televizijos antena rodė Oskarui Mi
lašiui skirtą programą, kurios metu trys 
žymūs prancūzų aktoriai skaitė poeto eilė 
raščius.

Gruodžio 8 d. įvyko metinis Milašiaus 
bičiulių draugijos susirinkimas.

A.J. GREIMO RINKINYS
Algirdo J. Greimo lietuvių mitologijos 

studijų rinkinys „Apie dievus ir žmones" 
(Des dieux et dės hommes), Editos Rech- 
nerienės iš lietuvių kalbos išverstas į 
prancūzų kalbą, sausio mėn. gale pasiro
dys Prancūzijoje. Tą patį veikalą angliš
kai JAV-se išleis „Indiana University 
Press“.

PASIKALBĖJIMAI SU A.J. GREIMU
Pr. metų gruodžio mėn. Prancūzijos 

France Culture radijas savo Mokslinių 
perspektyvų programoje kelis kartus tran 
sliavo pasikalbėjimus su Algirdu J. Grei
mu.

J.C. MONČYS — AKTORIUS
Jean-Christophe Moneys vadovauja dra 

mos studijai, kuri veikia Jaunimo ir kultu 
ros namuose Montrouge, Prancūzijoje. Nuo 
gruodžio 27 iki sausio 2 d. jis su savo tru 
pe vaidino „Klounų meilėje“ Maria Stuart 
teatre Paryžiuje. Vasarą ir rudenį jis gas 
troliavo su trupe po viso Prancūziją.

Šalia teatrinės veiklos J.C. Moneys pa
rašė knygą apie bendruomeninį gyvenimą 
šiaurės Vendėjos pelkynuose 19 ir 20 am
žiuje, kurią išleido Perdes leidykla.

KARAIMŲ ŽURNALAS
Simonas šišmanas, karaimų mokslinin

kas, įsteigė ir redaguoja karaimų žurnalą. 
Pirmasis numeris išleistas 1983 m. gale 
Paryžiuje. 

nės Operos vaikų chorą, Kaune, kele
rius metus dainuodama Giuseppe Ver
di „Otelio“ operos pastatymuose.

Po keletos metų pianino studijų, Či
kagoje, įstojo į prof. Jono Butėno va
dovaujamą dainavimo klasę, įgydama 
stiprius dainavimo pagrindus. Daina
vimo studijas tęsė Frankfurto konser
vatorijoje, tuo pat metu koncertuoda
ma Vokietijoje, Prancūzijoje ir Švei
carijoje. Turėdama progą, išvyko į Mi 
laną, Italiją, pasaulio vokalistų sosti
nę, ir buvo priimta pas vieną žymiau
sių Milano vokalinio meno profesorių 
Valdomiro Badiali, kur ir apvainika
vo savo vokalines studijas.

Grįžus Amerikon, koncertavo lietu
viams ir kitataučiams. Čikagoje, bei 
Los Angeles mieste, Kalifornijoje, įvy 
kusių rečitalių pelną paskyrė Akademi 
kų Skautų šalpos Fondui, 1974 m. 
įkurdama savo pirmojo muzikos pro
fesoriaus, a.a. sol. Jono Butėno Vardo 
Vokalinę Stipendiją, kuri skiriama jau 
nuoliams, studijuojantiems dainavimo 
meną. 1981 m. išleido savo įdainuotų 
kūrinių plokštelę.

Kritikai ypač palankiai atsiliepė 
apie jos dainavimą, pažymėdami, jog 
solistės „programa visada nauja, pro
porcingai tarptautiška ir lietuviška. 
Tai stiprios menininkės sistematingo 
darbo išdava. Ji puikiai sugeba ištobu 
fintą techniką nudažyti asmeniškomis 
emocijų spalvomis.“

DR. K. BOBELIUI ŠV. GRIGALIAUS 
ORDINAS

VLIKo Seimo metu buvo gautas prane
šimas, kad šv. Tėvas popiežius Jonas Pau 
liūs II, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkui dr. Kazui Bobe 
liui suteikė šv. Grigaliaus ordiną. Tai bu
vo visai netikėta žinia net pačiam pirmi
ninkui. Savo žodyje dr. K. Bobelis pareiš
kė, kad šiuo aktu jo šventenybė popiežius 
pagerbęs ne tiek ipat'į VLIKo pirmininką, 
kiek pačią Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto instituciją.

J. MAŠANAUSKAS —
„MŪSŲ PASTOGĖS“ REDAKTORIUS
Jonas Mašanauskas nuo gruodžio mėn. 

pabaigos perėmė Australijos savaitraščio 
„Mūsų Pastogė“ redagavimą. 1983 metais 
jis kurį laiką redagavo „Europos Lietuvį".

RAŠYT. B. GRAŽULIUI — 70 M.
Detroito, JAV, LžS-gos skyrius ir St. 

Butkaus šaulių kuopa gruodžio 9 d. suren 
gė rašytojo, žurnalisto ir šaulio Balio Gra 
Žulio 70 metų sukakties proga pagerbimą.

RIČARDO BACKIO PRANEŠIMAS IR 
PASKAITOS

Ričardas Bačkis, Europos solidarumo 
unijos atstovas, pr. metų spalio mėn. tarp 
tautiniame kolokviume „Krikščionys ir 
valstybė Europos kraštuose“ Strasburge 
skaitė pranešimą apie Lietuvą.

Europos solidarumo unija buvo įsteig
ta paskutiniųjų rinkimų į Europos parla
mentą metu, ši organizacija gina Sov. Są
jungos pavergtų Europos kraštų teises Eu
ropos parlamente.

„Allianza Cristiana“ sąjūdis Italijoje pa 
kvietė R. Bačkiį kalbėti apie Lietuvą pr. 
metų gruodžio 2 d. Milane. Ta proga Ita
lijoje buvo įsteigta Tarptautinė rezisten
cijos konferencija okupuotuose kraštuose.

Gruodžio 5-6 d. R. Bačkis dalyvavo kon 
ferencijoje, lema: „Dezinformacijos vaid
muo moderniam pasaulyje“, kurią rengė 
tarptautinė rezistencijos konferencija ir 
Europos saugumo institutas.

Gruodžio 13 d. R. Bačkis skaitė paskai
tą apie dabartinę religinę padėtį Lietuvoje 
Meudone — šv. Jurgio vardo rusų studi
jų centre.

S. ŽUKUI — 60 M.
Dirigentui Stasiui Žukui lapkričio 24 d. 

suėjo 60 metų.
Stasys ir Colette Žukai jau daugiau 

kaip 30 metų išgyveno Newcastle mieste, 
Australijoje. Per tą laiką Stasys buvo ak
tyvus visuomeninėje, kultūrinėje ir muzi
kinėje veikloje.

Pokario metais, dar būdamas Danijoje, 
suorganizavo savo pirmąjį Vedbeko lietu 
vių chorą. Atvykęs į Australiją, 'įsteigė 28 
dainininkų chorą, kuriam vadovavo net 30 
metų. Tik prieš keletą metų choras nusto
jo veikęs. Dabar S. Žukas veda vokiečių, 
150 asmenų chorą „Lorelei“.

Šalia muzikinės veiklos, Stasys keturis 
kartus buvo ir Newcastle apylinkės valdy 
bos pirmininku. Prieš dešimt metų jis at 
gaivino Newcastle lietuvių Diskusijų klu 
bą, kuris tebeveikia ir dabar.

ANTANO MONČIO DARBAI
Antanas Moneys pr. metų lapkričio ir 

gruodžio mėn. rodė savo reljefus, pieši
nius, akvareles ir kolažus Jaunimo ir kul 
tūros centre Montrouge, Prancūzijoje.

Spalio mėn. jis išstatė savo darbus Že
mės ūkio ministerijos tarnautojų meno 
parodoje, kurion buvo pakviesti ir keli ki 
ti menininkai.

A. Moneys vadovauja skulptūros kur
sams Universitetiniame miestelyje ir buvo 
eksponavęs savo ir kursantų darbus Pary 
žiu j e.
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)

Kas bebūtų tas, kuris ryžtasi mums pa
tiekti Lietuvos žemėlapį, kuriame pažymė 
ti buvusių, prarastų ir vis dar siektinų 
Lietuvos plotų ir vietovių vardai, aš ger
biu apmąstymų ir susimąstymų tyloje, nes 
tinkamiems žodžiams surasti turėčiau 
daug laiko sugaišti, o jo beturiu taip ma 
ža, taip maža...

Tas, kuris imasi tokį Lietuvos žemėlapį, 
kurti, yra drąsus pasiryžėlis nežinomiems 
nuotykiams (filmų pasaulio Tarzanas). 
Juk lietuvių tautos istorija nuo Mindaugo 
laikų, 700 metų būvyje, raitėsi ir kraipėsi 
vedina įvykių ir nuotykių, daug jau pa
mirštų ir daug jau nebesurandamų nė jų 
pelenuose, nė jiems kadaise jų garbei sta 
tytuose paminkluose. Kas gi liko? Labai 
maža: dar užsilikusiuose senovės raštuose 
sakoma, kad didelės lietuvių tautos dalys 
(pvz., prūsai) tapo priešų išžudytos ir jų 
žemės pavergtos, o šių dienų spaudoje pra 
nešama, kad mažas bejėgis lietuvių bū
relis dar liko, prispaustas prie Nemuno 
krantų ir iš lėto naikinamas svetimoje ne
laisvėje, kad vis dar rungiasi su nuožmiu 
kaimynu dėl savo laisvės.

Ir štai tokiu kritišku tautos gyvenimo 
laikmečiu vis dar atsiranda naujų pasiry
žėlių. Jie išvyksta 'į tolimas žuvusių lietu 
vių kapų tamsas, ilgai klaidžioja ir grįžta 
su žinia, kur kadaise gyveno lietuvis ir ko 
kia turėtų būti tikroji Lietuva, lietuvių 
tautos troškimų ilgesio ir buvusių istori
nių veiksmų žemė.

Štai mano rankoje knyga „Tikroji Lie
tuva“. Autorius — Algirdas Gustaitis. Iš
leido Lietuvos šaulių Sąjunga tremtyje, 
Chicaga, 1983 m. Nesu nė istorikas, nė že
mėlapių žinovas, todėl net nemėginsiu 
vertinti iš geografinės ar istorinės tiesos 
taško, t.y., ar visi kaimai tiksliai atžymėti

KAIP TVARKOSI LENKAI
NEPAPRASTAS LENKŲ PLŪDIMAS Į

V. VOKIETIJOS UOSTAMIESČIUS

Kasmet prieš Kalėdų šventes su keltu- 
laivu ROGALIN atvykdavo į Luebecko- 
Travemuendės uostamiesčius kelioms va
landoms pasisvečiuoti ir Kalėdoms apsi
pirkti nemaža lenkų, ir tuo pačiu laivu 
grįždavo į savo gyvenamąsias vietas. Tai 
buvo visai normalu ir dėl to niekas per
daug nesijaudino, šiemet gi nrješ Kalėdas 
lenkų antplūdis pasiekė ?.tio lygio, 
kad čia užsieniečiais rūpinančioms įstai
goms sudaro nemaža rūpesčio.

Vasaros metu, nuo 15 gegužės ligi 15 
spalio laivas ROGALIN du kartus savai
tėje kursuodavo tarp Travemuendės-Swi- 
noujseie (Swinemuende), Travemuende- 
Gdansk (Dancigas) ir Travemuende-Ron- 
ne (Danų saloje Bornholm) vokiečių pub
likai. žiemos metu laivas šiuo ruožu kur
suoja išimtinai lenkams ir jie šia proga la 
bai plačiai naudojasi. Kelionė sumokama 
zlotais, kurių niekam netrūksta, o vokie
čių DM-arkės ištisus metus graibstomos 
ir taupomos prieškalėdiniam apsipirkimui. 
Iš viso atrodo, kad lenkai gana pamėgę V. 
Vokietiją, o dar labiau tvirtas vokiečių 
markes, už kurias visko galima gauti. Vos 
išlipę į krantą, lenkai skuba į pigias be 
patarnavimo discounto krautuves ir prisi
perka tiek plastikinių pilnų maišelių, kad 
vos gali panešti. Vokiečių muitininkai tik 
dėl formos lipantiems 'į laivą vogčiomis pa 
žvelgia į pasą, pirkiniais visai nesidomi. 
Tai maloniausi keleiviai, kuriais netenka 
rūpintis. Kiek blogiau su tais, kurie laiki
nai ar visam laikui nori čia pasilikti. 
Ypač daug vargo teko pernešti iš turisti
nio laivo Stefan Batory Hamburge pasili- 
kusiems 192 asmenims, kurie kaip tik čia 
atvyko šventadienį, lapkričio 21 dieną. 
Nors tai ir buvo trečiadienis, maldos ir 
atgailų diena, tai visos įstaigos uždaros. 
Lenkai apie tai, žinoma, nežinojo, pikti
nosi ir klaidžiojo, daugelis be pinigų, alka 
ni ir be pastogės, kol vargani sulaukė ry
tojaus dienos, šis atvejis susilaukė ir Ham 
burgo senate ilgų ir karštų diskusijų, vis 
ieškant dėl šių nemalonumų kaltininkų.

Iš norinčiųjų čia pasilikti, iškirtinos ir
gi trys grupės. Lengviausiai susidorojama 
su tais, kurie visomis išgalėmis stengiasi 
įrodyti savo vokiečių kilmę. Tiems duoda 
mi nemokamai bilietai kelionėms į karan 
tinus Friedlande arba Helmstete, kol 
jiems, jų kilmę ištyrus, išduodami vokiški 
dokumentai ir skirstomi į norimas vieto
ves. Kurie prašo politinės globos, susilau
kia didelės procedūros, bet pabėgėliai iš 
Rytų bloko politinę globą gana greitai gau 
na. Kiti stengiasi keliauti į kitus kraštus. 
Vokiečių pasiuntinybė Varšuvoje dieną ir 
naktį apgulta asmenų, norinčių kelioms sa 
vaitėms gauti vokiečių vizą.

Vokiškos markės ir viza tai daugelio len 
kų laukiama svajonė. Kas jas turi jau
čiasi laimingas, nes nėra varžomas ir gali 
laike kelių savaičių grįžti į Lenkiją ir 
traukiniu, o kai kas net grįžta su nuosava, 
čia pirkta naudota automašina. DDR-vo- 
kiečiai pavydi lenkams tos laisvės, apie 
kurią jie tik gali svajoti. Toks tai margas 
yra gyvenimas ir jis, atrodo, artimiausiu 
laiku nepasikeis.

jiems priklausomose vietose, ar praeityje 
ten tikrai gyveno lietuviai ir ar kiekvie
nas upelis teisingai išraizgytas. Ne šiuo 
tikslu šį laišką rašau. Man pakanka, jeigu 
knygą bevartydamas aš pats matau, kad 
žemėlapis yra daugelio metų labai kruopš 
taus darbo vaisius; beskaitant irgi matosi 
kiek įvairių pasikalbėjimų turėjo autorius 
su mokslo žmonėmis, kokia daugybe šalti
nių teko naudotis, kol apsisprendė, kur 
padėti tašką kaimui, miesteliui ar miestui, 
kuriuose neabejotinai gyveno lietuviai ar 
prūsai, priklausę lietuvių genčiai. Trum
pai suglaudus ir kalbant pusėtinai stam
biomis bendrybėmis, galėtume pasakyti, 
kad A. Gustaičio žemėlapis Lietuvos šiau 
rėš, rytų ir net pietų sienų atžvilgiu ma
žai kuo skiriasi nuo nepriklausomoje Lie
tuvoje vartoto žemėlapio mokyklose ir 
šiaip valstybinėse įstaigose. Jis buvo pa
grįstas 1920 metų sutartimi su Sovietais: 
sienos šiaurėje liko beveik be pakeitimų; 
rytuose sienos pastumiamos apie 20 kilo
metrų į Rusijos pusę, prasilenkdamos su 
Minsku apie 50 kilometrų atstumu; dau
giau skiriasi pietų siena su Lenkija — ji 
nesiekia Baltstogės, bet Gardinas, Suval
kai, Augustavas, kaip ir 1920 metų žemė
lapyje, lieka A. Gustaičio žemėlapyje. Bet, 
žinoma, jis labai skiriasi nuo dabartinės 
Lietuvos sienų.

Kpdėl šie skirtumai atsirado? Dar mums 
gerai atmenamais laikais, Pilsudskis, gi
męs Vilniuje, nusprendė jėga pasisavinti 
Vilnių ir Vilniaus kraštą. Tai įvykdė be 
mažiausio Kremliaus ir lietuvių komunis 
tų pasipriešinimo, veikiau su jų pritari
mu.

LENKIJA NERIASI IŠ KAILIO

Nors karo stovs Lenkijoje formaliai at
šauktas, gen. Jeruzelskio vyriausybė Va
karų pasaulyje vis dar nėra pilnai priima
ma. Keturiems metams (1980) išrinkto 
seimo kadencija baigėsi kovo mėnesyje ir 
jis faktinai veikia nelegaliai. Dėl nepasto 
vios politinės padėties krašte lig šiol buvo 
vengiama pravesti naujus rinkimus. Vi
same krašte dėl to jaučiamas nepasitenki 
nimas ir nerimas.

Paskutiniame šiais metais gruodžio pra
džioje įvykusiame Lenkijos seimo posėdy
je vis dėlto nutarta ateinančiais 1985 m. 
rugpjūčio 31 d. seimą paleisti ir pravesti 
naujus visuotinius seimo rinkimus. Ta pro 
ga gen. Jaruzelskis savo kalboje smarkiai 
puolė Vakarų valstybes, o ypač Prancūzi
ją ir Ameriką, kad jos nededančios jokių 
pastangų santykiams su Lenkija visiškai 
normalizuoti. Girdi, Prancūzija pamiršusi 
per šimtmečiais buvusius nuoširdžius tra 
dicinius santykius su Lenkija ir pasiduo
danti glušinamai Amerikos ir V. Vokieti
jos įtakai. (Didysis lenkų laisvės vadas 
Tadeusz Kosciuszko labai rėmė Napoleo
ną jo 1812 m. žygyje į Rusiją, tikėdamasis 
tuo būdu išlaisvinti lenkų tautą iš rusų 
vergovės). Amerika irgi neturėtų kištis į 
Lenkijos vidaus reikalus ir bet kokias 
sankcijas ir blokadą turėtų visiškai anu
liuoti. Su V. Vokietija taip pat pageidauti 
ni normalūs ir pastovūs santykiai.

Lenkija gerai žino, kad ji tik su Vakarų 
valstybių pagalba gali išbristi iš sunkios 
ekonominės padėties ir, esant laisvai pre
kybai su visomis šalimis, lengviau išsimo
kėti milžiniškas skolas tarptautiniams ban 
kams, bet jos rankos yra surištos. Dabar 
vos sumokamos palūkanos, kad bent sko 
los būtų vis toliau atidedamos. Katalikų 
Bažnyčia Lenkijoje turi labai svarų žodį 
ir, vadovaujant sumaniam, nuosaikiam ir 
kartais nuolaidžiam Primui Glempui, san 
tykiai su valdžia kol kas gana darnūs, 
nors pati liaudis, pasmaugus kunigą Popie 
luszką, labai įniršusi. Ar pavyks kunigo 
P. pasmaugimo aplinkybes ir užkulisinius 
asmenis susekti labai abejotina. Juo la
biau, kad du žymūs saugumo valdininkai, 
vedę kvotą, su svarbiais kvotos daviniais 
žuvo keistoje eismo avarijoje, frontaliai 
susidūrę su sunkvežimiu. Lenkai netiki 
tikra eismo nelaime ir mano, kad visa tai 
sąmoningai inscenizuota. Jaunas sunkve- 
žimo šoferis suimtas. Sunku reikalą išaiš
kinti, kai užkulisiuose sėdi kurstytojai 
(KGB) ir nematomai trauko vadeles. Kaip 
pogrindyje veikiančios organizacijos „Soli 
darnoscz" biuletenis praneša, vos 2 savai
tėms nuo kunigo Popieluszkos pasmaugi
mo praėjus, lapkričio iš 19 į 20 naktį ne
toli Liublino, vėl buvo užpulti ir sumušti 
du kunigai, Eugeniusz Kociolko ir kun. 
Ziomka iš Matczyno. Kaip ilgai dar tęsis 
lenkų kantrybė ir kunigų persekiojimas?

W.W.

STIPENDIJOS STUDENTAMS
Jau keli metai iš eilės, Čikagos Lietu

vių Krikščionių Demokratų Sąjungos sky 
rius suorganizuoja paramą mokslus einan 
tiems lietuviams jaunuoliams, kurie gra
žiai pasireiškia veikloje ir savo pažiūromis 
artimi krikščioniškai demokratiškoms pa
žiūroms į gyvenimą.

Pagaliau prisipažinkime, kad čia yra ne 
mažai ir mūsų pačių kaltės. Mums, lietu
viams, dar ir šiandien nevisai aišku, kad 
valstybei gyventi reikalingas žemės plo
tas, ir ne bet koks plotas, bet toks, ku
riame valstybė galėtų įsistiprinti ir klėstė 
ti. Lietuvis to vis dar negali suprasti. Šia 
proga pasakysiu, kiek perdėdamas — lie
tuvio (ypač aukštaičio) meilė savai tėvy
nei baigdavos ties Kėdainiais, o toliausiai 
— ties Kaunu, o kad Vilniuje gyventojų 
daugumą sudarė lenkai, tai buvo „ne mū 
sų reikalas..." Didelė laimė kad dar ne
visai pavėluotai lietuvių tautoje atsirado 
tokių kaip dr. Basanavičius, dr. Kudirka, 
dr. Grinius, kun. Maironis, Bortkevičienė, 
Vileišiai, kurie kitaip galvojo ir davė pra 
dą naujai Lietuvai. Todėl mintį baigda
mas, norėčiau tvirtinti — jeigu tik XIX 
šimtmetyje (taigi čia nereikia klaidžioti is 
torinėse tamsose prieš 300-400 metų) lie
tuviai būtų veržlūs ir supratę, kas yra 
valstybė, tai Vilniaus klausimas niekad ne 
būtų kilęs ir A. Gustaičiui nereikėtų brai 
žyti rytų ar pietų Lietuvos sienų kaip dar 
atgautinų, nes jos būtų savaime lietuviš
kos, kaip šiandien Šiauliai ar Šaukotas. Aš 
pats, būdamas, manau, 12 metų važinėjau 
į Lydos ir Ašmenos atlaidus, kuriuose ma 
no dėdė kun. J. Kuzminskis sakydavo pa 
mokslus lietuviškai. Dabar nė vieno, nė 
kito Tarybinės Lietuvos žemėlapyje nėra. 
Būtų didelė nuodėmė, jeigu šia proga pa
mirščiau vieną žymiausių Lietuvos politi
nių veikėjų socialdemokratą S. Kairį, ku
ris savo atsiminimuose rašo, kad, susiti
kęs su Pilsudskiu (jis irgi buvo socialde
mokratas), pastarasis buvo palankus gali 
mybei, jog miestas Lietuvių Brasta būtų 
Lietuvos įtakos ribose. Apie tai buvo kal
bamasi dar šiame šimtmetyje prieš Pirmą 
jį pasaulinį karą.

Šiuos įvykius aš miniu tik tam, kad pa
sakyti skaitytojui, jog A. Gustaičio žemė
lapis, kiek liečia Lietuvos šiaurės, rytų ir 
pietų sienas, nėra Gustaičio sapnas, fan
tazijos kūrinys, išsigalvojimai... Ne. Skai 
tytojui, kurio amžius siekia tik 80, tai 
yra vis dar atsimintina tikrovė. Istoriškai 
kalbant, viską, apie ką kalbame, nustojo
me tik vakar, todėl kalbėti ir tuo šiandien 
rūpintis ne tik prasminga, bet ir reikalin
ga.

* *

Visai kitaip reikia vertinti ir svarstyti 
A. Gustaičio nubrėžtas Lietuvos sienas 
buvusios Vokietijos teritorijoj, vadinamoj 
Prūsijoj. Čia lietuviai niekuomet negyve
no ir nė vienas Lietuvos kunigaikščių jos 
nevaldė. Prūsai valdė save patys, bet bu
vo lietuvių tautos gimininga atskala, kai 
bėjo lietuviškai, nors ir savąja tarme. Vė 
liau istorijos įvykių bėgyje tapo išžudyti, 
o jų žemės apgyventos vokiečiais. Lietu
vių genčių kovos prieš vokiečius truko la
bai ilgai, jos prasidėjo XII šimtmečio pra
džioje.

Daug šimtmečių Vokietija išlaikė Prū
siją savo valdžioje pastoviose sienose. Vo
kiečiai buvo įsitikinę, kad Prūsija yra vi 
sos Vokietijos pagrindas ir galybės šalti
nis. Taip galvojo visa Vokietija ir todėl 
pradėjo Pirmąjį pasaulinį karą. Tą karą 
pralaimėjo. Visų pirma „amžinos“ Prūsi
jos sienos pajudėjo: Klaipėdos kraštas ati 
teko Lietuvai, o Dancigas su plačiu ruožu 
per Prūsijos vidurį — Lenkijai. Po Antro 
jo pasaulinio karo, Prūsija, šimtmečiais 
išbuvusi Vokietijos galybės pažiba, tapo 
visiškai sunaikinta: ją pasidalijo Lenkija 
ir Rusija. Dalybos įvyko, panaudojant tik 
vieną mastą — jėgą. Istorinė tikrovė, kad 
ten kadaise gyveno prūsai-lietuviai, buvo 
paneigta, nes ta tikrovė nebuvo patogi nei 
Lenkijai, nei Rusijai.

A. Gustaitis savo žemėlapyje todėl visai 
pagrįstai primena ją ir nuženklina lietu-

KAIP LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ 
PADARYTI JAUNIMUI ĮDOMESNĘ? 

(Dviejų jaunuolių iš Los Angeles 
lituanistinės mokyklos pasisakymus) 
Neseniai paėmiau „Draugą“ ir prauė- 

jau skaityti straipsnį, kuris man atrodė 
vienas iš įdomesnių. Greitai nusivyliau, 
nes buvo labai nuobodus. Kai pradėjau 
skaityti, tuoj radau daug nesuprantamų 
žodžių. Reikėjo vartoti žodyną. Kadangi 
tu nesuprantamų žodžių buvo daug ir la
bai dažnai reikėjo vartyti žodyną, tai tuoj 
pavargau. Taip pat ir tema atrodė neįdo
mi. Pradėjau skaityti kitą straipsnį. Vėl 
tos pačios problemos.

Tad, rašant jaunimui, reikėtų vartoti 
paprastesnius žodžius ir parinkti įdomes
nes temas. Būtų labai 'įdomu, jeigu patys 
studentai aprašytų savo sueigas, susirinki 
mus, minėjimus, sporto žaidynes ar bet ko 
kį kitą įdomų atsitikimą. Neseniai mūsų 
skautų tinklinio komanda žaidė prieš len 
kus ir vengrus. Mes laimėjom! Ar nebūtų 
įdomu skaityti, jei kas nors šias rungty
nes būtų aprašęs?

Būtų įdomu sužinoti, ką lietuvių jauni
mas daro kituose Amerikos miestuose, ko 
kia ten yra jų veikla. Jeigu lietuvių spau
da būtų jaunimui įdomi ir suprantama, 
tai jis daugiau skaitytų ir tokiu būdu la
vintų savo lietuvių kalbą. Jaunimas dary 
tusi vis lietuviškesnis. Jeigu neišlaikysim 
lietuvybės tarp jaunimo, tai greit ji visur 
išnyks. Kas tada perims lietuvių organiza 
cijas, kas mokys vaikus lietuvių kalbos?

Auris Jarašiūnas

viškų prūsų kadaise gyventas vietas. Jis 
kruopščiai, kiek galėdamas, vadovaujasi 
senais raštais ir vietovardžiais. Neabejoti 
na, kad A. Gustaitis šen bei ten galėjo ir 
suklysti, bet, kad lietuviai-prūsai nužen
klintame plote gyveno iki juos vokiečiai 
su vokišku sistemingumu neišnaikino, 
lieka ir liks neabejotina tiesa, nežiūrint

SAVAITGALIO PABIROS
STEBUKLINGI PIRŠTAI

(Tęsinys iš pr. nr.)
(2)
Apsuptas saugumiečių, šnipų, fanatikų 

nacių ir žmogžudžių, Himmleris buvo ypač 
įtarus ir atsargus. O jau po dvejų savai
čių Kersteno masažų, jo įtempti nervai 
pradėjo pamažu atsileisti, ir pertraukų 
metu reichsfiureris ėmė atviriau kalbėtis.

Pirmiausia pasakojo apie save ir tą 
skausmingąją ligą. Vėliau pradėjo aiškinti 
Kerstenui germanų rasės pranašumą, SS 
dalinių garbę. Į tuos dalinius pačioje pra 
džioje buvo renkami aukšti, atletiški, švie 
šių plaukų ir akių vyrai. Pagaliau priėjo 
prie savo genijaus — Hitlerio. Vokiečių 
tauta turėjo juo sekti...

Kerstenas tylėdamas klausė. Jis nenore 
jo veltis į politiką, visą savo dėmesį skyrė 
tik ligoniui.

Vieną dieną, masažo pertraukos metu, 
Himmleris staiga tarė:

— Greit pradėsime mes karą...
— Karą? Dėl Dievo meilės, kodėl? — 

sunerimo Kerstenas.
— Todėl, kad Hitleris to nori! Karas iš

kelia stipriuosius, ugdo vyriškumą... Jis 
nebus ilgas. Supuvusios Europos demokra 
tijos ilgai nekariaus!

Praėjo kiek laiko. Himmlerio sveikata 
pasitaisė, skausmai dingo. Kerstenas su
grįžo į Olandiją, bet po trejų mėnesių vėl 
atvyko į Berlyną aplankyti kitų savo pa
cientų.

Tuo metu Himmleriui atsinaujino vidų 
rių skausmai. Kerstenas turėjo pradėti 
naujas masažo sesijas. Neužilgo vokiečiai 
užėmė Čekoslovakiją. Kersteno padėtis 
ypač pasunkėjo, kai naciai puolė Lenkiją 
ir Prancūzija su Anglija įstojo į karą. 
Būdamas Suomijos pilietis, jis kreipėsi į 
savo ambasadą Berlyne, ar grįžti į Olandi 
ją. Besikalbėdamas su suomių diploma
tais, Kerstenas išsitarė apie Himmlerio gy 
dymą. Suomiai, pamatę kokią įtaką jis tu 
ri pas reichsfiurerį, patarė Kerstenui bū
tinai tęsti masažą ir tuo pačiu teikti jiems 
žinias apie Himmlerio planus. Kerstenas 
pasižadėjo.

1940 metais Kersteno gimtinė Estija bu 
vo sovietų okupuota. Į Estiją grįžti jis ne
galėjo, nes 1919 metais kovojo prieš bol
ševikus. Olandija taip pat jau vokiečių už 
imta, o olandų naciai norėjo Kersteną sui 
imti, nes jautė, kad jis palaikė perdaug 
artimus ryšius su karalienės Wilhelminos 
rūmais. Suomijon kelias uždarytas, nes tu 
rėjo ambasados įsakymą nenutraukti 
Himmlerio gydymo. Vokietijoje jo laisvė 
taip pat buvo suvaržyta. Vienu metu, už
imant Olandiją, teko trumpai išbūti namų 
arešte. O po to, jau neprašyta, bet įsaky
ta buvo lydėti Himmlerį į frontą privačia 
me traukinyje. Kai vokiečių kariuomenė 
greitai žygiavo per Prancūziją, Himmlerio 
traukinys su visais departamentais — Ges 
tapo, SS, Žvalgybos, Okupuotųjų teritorijų 
kontrolės — taip pat važiavo į priekį. Ir, 
žinoma, Kerstenas kartu.

Traukinyje buvo privati Himmlerio bi
blioteka. Kerstenas labai nustebo, kad dau 
gumą ten buvusiųjų knygų sudarė religi
nės: šv. Raštas, Koranas, įvairūs teologi
niai raštai, bažnytiniai įstatymai ir pan. 

Atrodo, kad mūsų spauda yra skirta tik 
vyresniesiems, kad visi straipsniai laikraš 
čiuose ir žurnaluose parašyti tik suaugu
siems. Jaunimui jie yra labai nuobodūs. 
Jaunimo skyriai laikraščiuose per retai 
pasirodo.

Dabartinis mūsų jaunimas tarp savęs 
dažniausiai kalba tik angliškai, nes sun
ku kalbėti lietuviškai. Jaunimo lietuvių 
kalbos žodynas yra menkas, tad jam la
bai sunku skaityti lietuvišką spaudą, kur 
yra tiek nežinomų žodžių. Jeigu laikraš
čiuose ir žurnaluose būtų daugiau straips 
nių, parašytų jaunimui suprantama kalba, 
tai jis juos skaitytų ir vis geriau išmoktų 
lietuvių kalbą. Geriau išmokęs lietuvių 
kalbą, praplėtęs savo žodyną, galbūt jau
nimas ir tarp savęs daugiau kalbėtų lie
tuviškai.

Kai aš skaitau lietuvišką spaudą, pir
miausia ieškau nuotraukų, kuriose pama 
tyčiau kokį pažįstamą. Paskui ieškau 
straipsnių, parašytų pažįstamo jaunuolio. 
Aš tuoj jį perskaitau, nors jis būtų ilgas. 
Paskui ieškau rašinių apie kokį nors įdo 
mų įvykį iš jaunimo gyvenimo, iš jo vei
klos.

Norint padaryti lietuvišką spaudą jau
nimui įdomesnę, reikia dėti daugiau nuo
traukų iš jaunimo gyvenimo ir trumpų, 
įdomių jaunimo veiklos aprašymų. Jei 
taip būtų, tai jaunimas pradėtų daugiau 
skaityti lietuvišką spaudą.

Tauras Radvenis

(Laiškai lietuviams)

kiek amžių dar bepraeitų. Nė lenkų, nė 
rusų šiame krašte niekuomet nebuvo, bet 
„lietuvių giminės“, anot mūsų žymaus is
toriko P. Klimo, „gyveno nuo Nemuno iki 
Vyslos“ (iš A. Gustaičio knygos psl. 56).

(Pabaiga sek. nr.)
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.

Stasys Kuzminskas

— Ar jūs man nesakėt, kad tikras na
cis neturi religijos? — kartą paklausė Ker 
stenąs.

— Žinoma, ne! — atsakė Himmleris.
— Aš nesuprantu, kodėl čia visos tos 

knygos religinės? — tęsė Kerstenas.
— Po Trečiojo reicho pergalės, — aiš

kino reichsfiureris, — fiureris panaikins 
krikščionybę ir ant jos griuvėsių pastatys 
naują germanišką tikėjimą. Mes paliksime 
Dievo sąvoką, tačiau ji nebus pilnai api
brėžta ir aiški. Hitleris užims Kristaus vie 
tą kaip žmonijos išgelbėtojas. Milijonai 
žmonių savo maldose tars tik Hitlerio var 
dą, o po šimto metų žinoma bus tik viena 
nacių religijos biblija!

Kerstenas tik palingavo galvą.
— Taigi sukurti tai naujajai biblijai 

man reikia medžiagos ir dokumentų, — 
baigė Himmleris.

Traukinyje SS karininkai kasdien kelda
vo pergalės puotas. Daugelis jų nemėgo 
Kersteno: to neaiškaus daktaro, prakeikto 
civilio, esto, turinčio tokią didelę įtaką jų 
vadui!

Tik vienas karininkas, vyr. leitenantas 
Rudolfas Brandtas, Himmlerio privatus 
sekretorius, nebuvo taip karingai nusitei
kęs ir palankiai priėmė Kersteną. Iš pro
fesijos Brandtas buvo teisininkas. Naciams 
jis neturėjo simpatijų ir ne savo noru 
įtrauktas į SS. Brandto ramus būdas, ga
bumai ir išsilavinimas greit įgijo Himmle
rio pasitikėjimą. Tačiau ir Brandto svei
kata šlubavo, dažnai skundėsi vidurių 
skausmais. Nuo to ir prasidėjo jo artimes 
nė pažintis su Kerstenu. Palaipsniui jie pa 
žino vienas kitą ir pagaliau pamatė, kad 
jie abu buvo žmonės, kurie dar nebuvo už 
miršę, ką reiškia būti žmogumi.

(Bus daugiau)

PLAUČIAMS...
Skrendančiam į Ameriką vyskupui 

jauna lėktuvo palydovė pasiūlė stiklių 
ką konjako.

— Pasakykit man, kokiame aukšty 
je mes skrendame? — paklausė dvasiš 
kis.

— Dvidešimties tūkstančių pėdų, — 
atsakė panelė.

— Ačiū, ne! Per arti vyriausia būs
tinė, — nusišypsojo vyskupas.

Žmogus Las Vegas kazine pralošė 
visus pinigus. Išeidamas paprašė nepa
žįstamo lošiko vieno dolerio tualetui.

Ir nuo to momento pasikeitė jo lai
mė. Tualeto durys nebuvo užrakintos. 
Kažkas paliko jas neužtrenktas. Dole
ris liko nepanaudotas. Žmogus tą do 
lerį įmetė į pirmąją lošimo mašiną. 
Brrr... su triukšmu iškrito šimtas dole 
rių! Dabar jis vėl sėdo prie ruletės sta 
lo, ir per trumpą laiką išlošė šimtą 
tūkstančių!

Žinia greit pasklido po visą kaziną. 
Tuoj atsirado ir tas nepažįstamasis, ku 
ris davė tą laimingąjį dolerį, bet žmo
gus, susidėjęs pinigus kišenėn, šaltai 
paskelbė:

— Duosiu dešimt tūkstančių tam, 
kuris paliko tualeto duris neužtrenk
tas...

* «
Policininkas sustabdo per greit va

žiuojantį automobilistą.
— Aš važiavau tik keturiasdešimt 

mylių greičiu, — nepasiduoda vairuo
tojas.

— Ne. Tamsta darei penkiasdešimt, 
o šioje vietoje leidžiama tik trisdešimt. 
— aiškina tvarkos atstovas.

— Ne! Keturiasdešimt! — šaukia 
automobilistas.

Tuo metu žmona iškiša galvą:
— Pone policininke, geriau nesigin 

čykite su mano vyru, kai jis yra išgė
ręs!

* «
Psichologai sako, kad geriausias bū 

das išsigydyti nemigą yra sau įsikalbė
ti: „Aš esu naktinis sargas, aš esu nak 
tints sargas...“

Ir kai tik tuo pradėsite tikėti, apims 
saldus miegas.

MUZIKINIO VEIKALO KONKURSAS

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto vai 
dyba skelbia muzikinio veikalo konkur
są. Veikalą atliks jungtinis mišrus choras 
su solistais septintosios Dainų šventės pro 
gramoje 1986 metais. Veikalo apimtis ne 
daugiau 15-20 minučių.

Pirmoji premija — 3,000 dolerių, antro
ji — 1,500.

Konkurso terminas 1985 m. gegužės 30 
d.

Konkurso reikalais kreiptis į dr. A. But 
kų, 2370 Canterbury R., University Hts., 
Ohio 44118, USA. Tel. (216) 932-9944.
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akcijomis.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
V. Chadakauskas — 5 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkoja.

TPF Valdyba

AUKOS LITUANISTIKOS KATEDRAI
Londono Liet. Mot. „Dainavos“ Sambū

ris — 50 sv.
M. Kugrėnas — 50 sv.
Dėkojame.

Maidenhead
SUSIRINKIMAS

DBLS Maidenhead skyrius gruodžio 2 
d. susirinko p. J. Stulgaičio namuose ap
tarti savo veiklą. Skyrius nėra didelis, 
bet jaučia reikalą karts nuo karto susieiti 
pabendrauti ir būti informuotais bendra 
DBLS veikla. Pabaigoj St. Karalevičius ir 
J. Stulgaitis skaniai pavaišino susirinku
sius.

DARIUS POLIKAITIS su broliu ir dviem pusbroliais, atvykę į 
Montrealį šia vasarą, užrekordavo plokštelę. Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Sąjungą financavo plokštelės išleidimą. 
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS yra plokštelės 
producentas. AŠ ČIA GYVA turi jaunę atspalvį su 
moderniškais tonais.

Plokštelę galima įsigyti kioske jūsų mieste arba galima 
užsisakyti sekančiais adresais:
VILNIUS RECORDS OF CANADA
2127 rue Guy
Montreal, Quebec arba
H3H 2L9

Kaina: $10.00 su persiuntimu $12.50 U.S.

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.

AUKOS SPAUDAI
J. Liūdžius — 29.50 sv.
J. Šidlauskas — 10 s v.
B. Rudzevičius — 9.50 sv.
V. Kazirskienė — 7.50 sv.
J. Šukaitis — 7.50 sv.
J. Damskis — 6.43 sv.
Po 5.50 sv.: A. Mažeika, A. širvaitis, N. 

Žvirblis, B. Kuzminskaitė, V. Remeikis ir 
J. Kvietkauskas.

K. Vilkonis — 5 sv.
Po 4.50 sv.: K. Kubilius ir I. Sragauskis.
J. Gudynas — 4 sv.
P. Pupalaigis — 3.50 sv.
P. Vasis — 2.50 sv.
P. Bajoriūnas — 1.50 sv.
Po 50 p.: P. Batakys, A. Petkevičius, J. 

Makoveckienė, R. Gustainis, V. Puidokie
nė, B. Mardosas, O. Dainauskienė, S. Šu- 
liauskas, J. šlepertas ir J. Zdanavičienė.

Visiems rėmėjams nuoširdi padėka.

PALIKIMAS TAUTOS FONDUI
A.a. Bronius Mikulskis, išeidamas pen

sijon, pareiškė pageidavimą, kad jam iš 
darbovietės pensijų fondo priklausanti 
pensija, jam mirus, būtų išmokėta Tautos 
Fondui.

Bronius Mikulskis, gimęs prieš 66 me
tus Garliavoje, 1984 m. rugsėjo 22 d. ras
tas negyvas savo bute, Manchesteryje. Ty 
rimas nustatė, kad jis mirė širdies smūgio 
ištiktas apie rugsėjo 15 d.

Po karo atvykęs iš Vak. Vokietijos D. 
Britanijon, Br. Mikulskis dirbo žemės ūky 
je, o vėliau iki pensijos — tekstilės ir che
mijos pramonėje. Nors priklausė Manches 
terio liet, klubui, lietuvių kultūrinėje bei 
visuomeninėje veikloje velionis nedalyva 
vo. Buvo viengungis. Spalio 8 d. palaido
tas Mostono kapinėse, kur apeigas atliko 
kan. V. Kamaitis.

Išpildydami velionies valią, jo darbovie 
tės pensijų fondo patikėtiniai gruodžio 21 
d. pervedė Tautos Fondo Atstovybei D. 
Britanijoje 577 svarus 81 p.

Jiems dėkoja
TFA D. Britanijoje

W olverhamp tonas
ROŽINIS

Rožinis — sausio 5 d., 5 vai. p.p. prie Švč. 
Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., Chapel 
Ash, Wolverhampton.

Ta vieta pasiekiama iš miesto centro 
autobusu Nr. 513 ar 514, važiuoti iki Eye 
Infirmary.

Prašau visus jungtis su mumis į bendrą 
maldą.

N. Narbutienė

PLJS
5559 Modena PI.
Agoura, CA
91301
USA

Londonas
MIRĖ IGNAS DAILIDĖ

Gruodžio 17 d. Londone staiga mirė Ig
nas Dailidė, 67 m., palaidotas gruodžio 24 
d. Leytono kapinėse.

KALĖDINĖ EGLUTĖ 
VAIKUČIAMS

Lietuvių Namuose Londone šešta
dienį, sausio 5 d., rengiama vaiku
čiams Kalėdinė Eglutė. Pradžia 5 vai. 
vakaro.

Bus Kalėdų Senelis, programėlė, ar 
batėlė ir kitokios įdomybės.

Į šią metinę šventę kviečiami visi vai 
kučiai su savo tėveliais ir seneliais, o 
taip pat ir visuomenė.

Kalėdų Senelis norėtų žinoti, ar da
lyvausite toje šventėje su savo jaunime 
liu.

Maloniai prašo pranešti jam Lietu
vių Namų adresu:

Kalėdų Eglutė Vaikučiams
Lithuanian House 

2 Ladbroke Gardens
London, Wil 2PT

Rengia DBLS Centro Valdyba.

ĮDOMI VAKARONĖ
Gruodžio 15 d. Lietuvių Namuose su

rengta prieškalėdinė vakaronė, kūčių pa
vyzdžiu, praėjo labai įdomiai ir jaukiai. 
Jos organizatoriai, daugumoje jaunimas, 
tikrai įdėjo daug pastangų ir sumanumo. 
Nebuvo nukrypta nuo tradicinių lietuvis 
kų kūčių papročių ir jų valgių. Salėje ben 
dras stalas, kryžius, plotkelės, šiaudai po 
staltiese, gėlės, žvakutės, eglutė, papuošta 
šiaudeliais ir, žinoma, visi dvylika kūčių 
patiekalai: ir silkutė, ir žuvis, ir didžiulė 
lydeka, ir kviečiai meduje, ir avižinis ki
sielius, ir spanguolinis kisielius, ir barš- 
čiukai su grybais, ir aguonų pienas, ir klec 
keliai, ir ausytės, ir daržovių mišrainės ir 
dai' kažkas.

Vakaronę pravedė V. O'Brien, kun. J. 
Sakevičius sukalbėjo maldelę, o R. Kinka 
gan plačiai papasakojo apie lietuviškų kū 
čių papročius ir reikšmę. Lietuvių kalbos 
kursų trys mokinės visos kartu paskaitė 
keletą dalykėlių apie kūčias.

Svečiais, kurių susirinko apie pusšimtį, 
maloniai rūpinosi ponia Gajutė O'Brien 
su padėjėjom.

Vakaronė paliko šiltą prisiminimą.

Prestonas
MIRĖ MARIJA VALIKONIENĖ

Gruodžio mėn. 8 d. mirė skyriaus narė 
Marija Valikonis (anglė), 54 m. amžiaus, 
Mykolo Valikonio žmona.

Ji su savo vyru nuvažiavo 'į Londoną 
prieškalėdiniam apsipirkimui. Išlipus iš 
autobuso, einant gatve, ištiko širdies smū 
gis ir mirė. Buvo atvežta į Prestoną, laido 
jimo apeigos vyko vietos krematoriume.

Paliko nuliūdusį vyrą ir vedusią duk
terį su šeima, šiais metais skyrius neteko 
jau dviejų narių.

Prestono skyrius liūdi savo narės ir 
reiškia užuojautą Mykolui Valikoniui ir 
jo šeimai.

Skyriaus sekr. M. Ramonas

Ketteringas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Skyriaus susirinkimas įvyko šeštadienį, 
gruodžio 15. Išrinkta nauja valdyba: pir
mininkas — V. Uogintas, sekretorius — 
J. Pipynė ir kasininkas — V. Petrauskas.

Į šį susirinkimą specialiai atvyko E. Šo 
va ir perdavė Centro Valdybos linkėjimus 
bei paskutines žinias iš DBLS veiklos.

Naujai valdybai linkime sėkmės pagy
vinti skyrių. Tuo tarpu didelė padėka ten 
ka A. Navickui, kuris daugelį metų pui
kiai ir darbščiai vadovavo šiam skyriui 
ir surengdavo didelius parengimus lietu
viškai ir angliškai visuomenei. Dabar sky 
rius sumažėjo, o jo didžiąją dalį sudaro 
pensininkai. A. Navickas džiaugiasi, kad 
sveikatai sušlubavus, jo pareigas perėmė 
energingas V. Petrauskas.

Po susirinkimo Centro V-bos narys E. 
Šova aplankė pensininkus J. Liobę ir B. 
Mardosą.

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
Pirmasis DBLS Maidenhead skyrius, va 

dovaujamas s. E. šovos, po skyriaus susi
rinkimo skautų stovyklai paaukojo 19 sv.: 
P. Girnys — 10 sv., St. Karalevičius — 5 
sv., J. Kvietkauskas — 4 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams tariame nuo 
širdų ir skautišką AČIŪ.

Skautų Vadija

VASARIO 16 GIMNAZIJAi

LAIŠKAS IŠ VASARIO 16
GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS

Mieli tautiečiai, mokslo metų pra
džioje mes kreipėmės į Jus, prašyda
mi padėti atkurti gaisro nuniokotą bi
blioteką. Tikėjome, kad padėsite, ta
čiau Jūsų pagalbos gausumas pranoko 
visokias mūsų viltis. Neilgai trukus po 
straipsnio išspausdinimo, į gimnaziją 
ėmė plaukti siuntiniai, palydimi nuo
širdžių laiškų, kuriuose justėsi Jūsų su 
sirūpinimas mūsų padėtimi.

Dėkojame Jums, mieli tautiečiai, iš 
visos širdies, šiandien jau yra aišku, 
kad gimnazijos biblioteka atsigaus, ir 
gal net taps turtingesnė, negu buvo 
prieš gaisrą. O tai vis Jūsų dėka. Su 
Jūsų parama čia auga didelis Vakarų 
Europos lietuvių centras, kuris bus 
svetingas pasaulyje išsibarsčiusiems 
lietuviams. O Jūsų vaikams ir vaikai
čiams čia bus sala, kurioje ilgesnį lai
ką jie galės pagyventi lietuviškoje ap
linkoje. Netoli tas laikas, kai turėsime 
naują berniukų bendrabutį ir atremon 
luotą pilį. Neliks vietos stokos proble
mų. Pilyje, greta Kultūros Instituto pa 
talpų ir lietuvių tautodailės muziejaus, 
įsikurs gimnazijos orkestras, o gimnazi 
jos biblioteka gaus irgi dideles, erdvias 
patalpas. Šiuo metu bibliotekoje ankš 
ta. Knygų lentynos siekia lubas, ir, no 
rint pasiimti reikiamą knygą, tenka 
naudotis statybinėmis kopėčiomis. Kny 
gų gauname daug ir įvairių. Apytikriai 
paskaičiavus, gauta netoli pusantro 
tūkstančio knygų. Siunčia pavieniai lie 
tuviai, organizacijos, leidyklos. Literą 
tūra įvairi: grožinė, religinė, visuome
ninė, politinė ir t.t. Džiaugiamės kiek
vienu leidiniu. Gavome vertingų me
no, istorinių albumų, žemėlapių, gavo 
me net plokštelių. Naujose patalpose 
įkarsime fonoteką, kur mokiniai laisva 
laikiu galės pasiklausyti lietuviškos ir 
kitokios muzikos. Kai kurie tautiečiai 
sugalvojo į siuntinius įdėti šviežių lai
kraščių. Šitai mus irgi pradžiugino, nes 
laikraščiai pas mus vėluoja net po po 
rą mėnesių, o su siuntiniais atėjo per 
tris savaites. Ačiū už sumanumą.

Stengėmės kiekvienam tautiečiui 
pranešti apie gautą siuntinį. Jei kar
tais neįskaitę blogai užrašėme adresą ir 
laiškas Jūsų nepasiekė, prašome nepyk 
ti. Pora knygų atėjo be jokio siuntėjo 
adreso, pvz., V. Rimkaus Lietuvių su 
kilimas Vilniuje. Jums, kurie šias kny
gas atsiuntėte, taip pat nuoširdžiai dė 
kojame.

Daugiausia knygų gavome iš JAV- 
jų. Bet nemažai atėjo ir iš Didžiosios 
Britanijos bei V. Vokietijos. Vakar 
gavome siuntinį iš Šveicarijos, o prieš 
porą savaičių atėjo pirmieji du siunti
niai net iš tolimos Australijos. Nors ir 
plačiai esame išsibarstę po pasaulį, vis 
dėlto likome sveika šeima, jautri kiek 
vienam savo nariui.

Buvome numatę pranešti, kokių kny 
gų mums dar trūksta, tačiau didelė da
lis jų dar neišsiųsta iš Amerikos, tad 
nežinome, kas jau yra surinkta. Neturi 
me K. Almeno Saujos skatikų, K. Bin 
kio Atžalyno, reikėtų dar poros egzem 
pliorių V. Alanto Tarp dviejų gyveni 
mų, J. Gliaudos šikšnosparnių sosto, 
Spalio romanų ir kt. Neįmanoma su
minėti visko smulkiai.

Tuo tarpu tiek žinių iš mūsų biblio 
tekos. šiuo metu gimnazijoje jaučia
mas paskutinių dienų prieš Kalėdų eg 
lutę įkarštis. Visi ruošiasi, repetuoja. 
Bent iki šiol kasmet šį vakarą giliai 
kiekvienas išgyvendavo. Net patys iš- 
dykusiausieji susikaupdavo, surimtėda 
vo. Dalijantis plotkele, dažnai girdėjo 
si susijaudinimo prislopinti balsai. Šie 
met vėl ruošiamas kalėdinis vaidini
mas, mokyt. Paltinas ruošia vakaro 
muzikinę kompoziciją. Tarp kitko, jo 
vadovaujami gimnazijos dainininkai 
prisidėjo prie naujai kun. Senkaus lei
džiamos plokštelės, įgiedoję jon kartu 
su soliste Nele Paltinienė keturias gies 
mes. Tikimės, kad ir Kūčių vakarą jie 
gražiai pasirodys.

PAMALDOS
Bradforde — sausio 6 d., 12.30 vai.
Eccles — sausio 13 d., 12.15 vai.
Prestone — sausio 20 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — sausio 27 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 6 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — sausio 13 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — sausio 20 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — sausio 20 d., 14 vai., Bridge

i

Ne už kalnų ir pavasaris su kapitali 
niais darbais mūsų žalioje teritorijoje. 
Išardys mūsų gražias pievas, kurias 
dabar jau matuoja, porą metų bus pur 
vina ir negražu. Užtai vėliau turėsime 
visa, kas rimtam lietuvių centrui reika 
linga. Nuotaiką gadina lėšų trūkumas. 
Prie tų trijų V. Vokietijos dovanotų 
milijonų reikės ir mums nemažą sumą 
pridėti. O čia mūsų, lietuvių, palygi
nus su kitomis lietuvių kolonijomis, 
yra labai maža.

Mieli tautiečiai, dėkojame nuošir
džiausiai už pagalbą. Stengsimės Jūsų 
neapvilti. Šv. Kalėdų sulaukus, leiskite 
pasveikinti Jus ir palinkėti gražių šven 
čių bei laimingų ateinančių metų.

Bronė Lipšienė
Redakcijos pastaba: laiškas rašytas prieš 

Kalėdas, bet pavėluotai gautas negalėjo 
būti išspausdintas kalėdiniame laikraščio 
numeryje.

ŠIMTADIENIS
Jau nuo senų laikų Lietuvoje šven

čiamas šimtadienis. Tai — mokinių 
šventė, šimtas dienų prieš abitūros eg 
zaminus. Tas laikotarpis skirtas susi
kaupimui ir surimtėjimui. Tryliktokai 
turi užmiršti visas linksmybes ir sėsti 
prie knygų, kad sėkmingai išlaikytų eg 
zaminus.

Mūsų gimnazijoje vėl atgijo ši tradi 
cija prieš keletą metų. Ir šiais metais 
atšventėme šimtadienį.

Programa prasidėjo oficialiąja dali
mi: abiturientai perdavė raktą dvylik
tai klasei, o su juo kartu ir savo, gim , 
nazijos šeimininkų, teises. Dabar jie 
turi atsidėti tik mokslui. Jie perskaitė 
taip pat ir testamentą. Jame atsispin
dėjo dvyliktokų nuodėmės ir charakte 
rio ypatybės. Nors ne viskas buvo tei- į 
singa, vis tiek buvo smagu klausytis. 
Bet mes, dvyliktokai, rėžėme atsakomą 
ją kalbą, kuri pavyko, nes visi juokėsi 
susiėmę už pilvų. Tryliktokų auklėto
jas turėjo išpirkti savo netikėlius abi
turientus ir buvo labai dosnus. Po ofi
cialiosios dalies sekė linksmoji dalis. 
Tryliktokai pradėjo savo paskutinįjį 
iki abitūros valsą, o mes jiems padėjo 
me. Daina sekė dainą, šokiai pynėsi 
vienas po kito. Ne tik mokiniai links
minosi, bet ir mokytojai, kurie taip 
pat turės daug rūpesčio pratempti try 
liktą klasę; pro abitūrą. Buvo galima 
skaniai pavalgyti (cepelinų) bei atsi
gerti. Pasilinksminę, visi draugiškai su 
tvarkė salę ir išsiskirstė.

Daiva Korintaitė 
Vasario 16 g-jos dvyliktoke

VOKIETIJA
VAKARONĖ HAMBURGE

Hamburgo Lietuvių Moterų Klubas, va 
dovaujamas T. Lipšienės, turbūt yra pats 
veikliausias moterų Klubas Vakarų Vokie 
tijoje, o galbūt ir Europoje. Klubo narės 
susirenka kiekvieną menesį. Visada yra 
rengiama subuvimo programėlė: kviečia
mi prelegentai paskaitoms, dažnai net so
listų susiranda, klubo narės padeklamuo
ja eilėraščių, pasitariama einamaisiais rei 
kalais. Dalyvės visuomet suneša užkan
džius ir lengvus išgėrimus. Yra pakviečia 
mi ir vyrai, kai kurie iš jų ir dalyvauja.

Jau yra tradicija, kad kiekvieną gruodį 
šis moterų klubas surengia advento vaka 
ronę su platesne programa. Tad ir gruo
džio 14 d. Lietuvių Centre, Holzdamm 22, 
Hamburg 1, įvyko vakaronė.

Vakaronę atidarydama, klubo pirminin
kė T. Lipšienė aptarė jos reikšmę, pažy
mėdama, kad pagal krašto papročius ir 
vietovę, keičiasi ir lietuviški papročiai, 
bet mes norime juos išlaikyti.

Pradžiai Andrius Malinauskas, j n., pia
ninu paskambino keletą kalėdinių gies
mių. Kai kurias giesmes dalyviai kartu 
giedojo.

Dainius Baltulis pagrojo „Ateikit pie
menėliai“ ir „Ką tai reiškia“. O Rimas ir 
Dalytė Baliuliai duetu pagrojo „Plaukia 
laivas“ ir „Rožė išdygo ".

Sekė programos pats svarbiausias punk
tas, kai solistas Josef-Wandelin Schaefer, 
pianiniu palydimas prof. dr. Lampsaity- 
tės-Kollars, su įsijautimu, gražiu tenoro 
balsu pagiedojo 7 advento ir kalėdines gies 
mes. Toliau, pianinu vedant prof. dr. | 
Lampsaitytei, visi vakaronės dalyviai pa
giedojo daugiau kalėdinių ir advento gies 
mių, ypač jautriai buvo girdimas kun. 
dek. V. Šarkos pagarsėjęs baritonas.

Po apie pusantros valandos trukusių 
giesmių, vakaronės dalyviai buvo pakvies; 
ti prie labai turtingų, klubo moterų suneš 
tų, įvairių valgių ir atsigaivinimų.

Tik vėlyvą vakarą dalyviai išsiskirstė, 
nes norėjo ilgiau pabendrauti savųjų tar
pe.

I. Sragauskis
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