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PA VERGTOJE TĖVYNĖJE

Gėdos pradžia?
Vyresnieji Lietuvoje dar gerai prisi

mena tuos pokario laikus, kai įsibro
vę stribai krėsdavo namus, „ieškodami 
banditų“ pirmiausia stalčiuose ir pini
ginėse. Stribai jau seniai išnyko, bet 
jų sukti metodai pasiliko; jais verčiasi 
saugumiečiai, kad pridengtų savo tam
sius ir nešvarius darbus. Melas ir klas
ta čia labai tinka, štai vienas nesenas 
pavyzdys iš nuošalaus Dzūkijos kam
pelio.

1984 m. liepos 5 į Šlavantus atsku
bėjo Vilniaus kagėbistai. Prisistatė vie 
tos milicijai su protokolu, kad reikia 
būtinai iškrėsti kleboną kunigą Juozą 
Zdebskį. Kunigas, girdi, nupirkęs vag- 
tų daiktų, kurie turi būti surasti ir pa
imti. Nors jis dar nebuvo grįžęs į na
mus, neprašyti „svečiai“ uoliai ėmėsi 
darbo; išlaužė garažo duris ir pradėjo 
kratą. Krėtė šeši saugumiečiai. Kratai 
oficialiai vadovavo apylinkės inspekto 
rius, milicijos vyresnysis leitenantas 
Jarmala. Kviestiniais buvo Martynas 
Petrauskas iš Krosnos kaimo ir lazdi- 
jietė Janina Blaževičienė. Krata truko 
tris valandas.

Atkreipkime dėmesį: kratos oficia
lus tikslas buvo surasti ir paimti taria 
mai iš piliečio nupirktus vogtus daik
tus. O ko iš tikrųjų ieškojo ir ką pa
ėmė saugumo kratytojai iš Šlavantų 
klebono?

Štai tie neva iš piliečio Kolkos kuni
go nupirkti vogti daiktai:

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų ko 
miteto dokumentai — numeris 5, 12, 
13, 14 ir kiti; dešimt lapų rašto patriar 
chui Dimitrijui; raštai Pasaulinei baž
nyčių tarybai, Jungtinių Amerikos Vai 
stijų kongresui, Petrui Griškevičiui; in 
formacija apie Katalikų komitetą; 30 
lapų „Tiesos kelio“; Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijas; Vatikano radi 
jo laidų įrašai; Lietuvos vyskupų kon 
ferencijos aplinkraštis kunigams; ra
šomosios mašinėlės lietuviškais ir ru
siškais rašmenimis. Be to, paėmė du 
metalinius seifus, medžioklinį šautu
vą, elektroninį prietaisą ir dar kažką 
panašaus. Sunku patikėti, kad atsirastų 
pilietis, kuris išdrįstų teigti, jog visa 
tai iš jo pavogta? Antra vertus, visi 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje labai 
gerai žino, kad kunigas Juozas Zdebs- 
kis buvo viešai veikusio neoficialaus 
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komi 
teto narys steigėjas. Ko jau ko, bet sa 
vo rašytų ar pasirašytų raštų jam tik
rai nereikėjo iš kažkokio piliečio pirk
ti.

Didžioji dalis per kratą iš kunigo 
Zdebskio paimtųjų daiktų buvo infor
macija, kurios ieškojimas, saugojimas 
ir perdavimas yra kiekvieno piliečio 
nenusavinama teisė, įrašyta į Visuoti
nės žmogaus teisių deklaraciją. Tą pa 
čią deklaraciją, kurios paskelbimo 36- 
sias metines šiomis dienomis pasaulis 
paminėjo. Tą pačią, kurios tekstą Vil
niaus kagėbistai paėmė iš kunigo Zdeb 
skio, kaip tariamai pirktą pavogtą daik 
tą.

Visoje šitoje neįtikimoje ir nešvario 
je istorijoje yra tik viena šviesesnė pro 
perša; Vilniaus saugumiečiai, įsilaužę 
į Šlavantų klebono kunigo Juozo Zdeb 
skio butą, gerai žinojo atlieką nedorą 
darbą, todėl jį stengėsi bent prieš savo 
kolegas vietos milicininkus pridengti 
pavogtų daiktų ieškojimu. Tokio svei
ko gėdos jausmo stribai savo metu ne 
turėjo.

J.Vd.

PREZIDENTO SVEIKINIMAS
JAV prezidentas Reaganas laišku pa

sveikino Hartforde vykusios Amerikos Lie 
tuvių Bendruomenės Tarybos sesijos daly 
vius. Pabrėžęs svarbų Amerikos lietuvių 
įnašą 'į Amerikos visuomeninį gyvenimą 
ir kultūrą, prezidentas laiške lietuviams 
rašo: „Jūs esate paliudiję nesvyruojančią 
ištikimybę tom' amžinosiom vertybėm, ku 
riomis remiasi mūsų valstybė. Išgyvenę ti 
ronijos šmėklą, užslinkusią jūsų gimtosios 
žemės padangę, jūs ypatingai įvertinate 
tas laisves, kurias daugelis mūsų per len
gvabūdiškai priimame kaip savaime su
prantamas. Prezidentas, baigdamas, reiš
kė solidarumą Amerikos lietuviams jų 
vedamoje kovoje už Tėvynės laisvę.

Tuoj po metinio Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimo praėjusiais metais, vy
ko Amerikos Lietuvių Kongresas. Kongre 
sai organizuojami kas penkeri metai tikslu 
persvarstyti praėjusių penkerių metų dar 
bus, sustiprėti viduje, įgauti jėgų ir entu 
ziazmo sekančiam penkmečiui.

Penkių metų veiklos apžvalgą padarė 
praėjusius 5 metus ALTai pirmininkavęs 
dr. Kazys Šidlauskas. Bent prabėgomis iš 
jo pranešimo tenka paminėti santykius su 
Baltaisiais Rūmais, Kongresu, Valstybės 
Departamentu, Teisingumo ministerija. 
Buvo stengiamasi pavergtos Lietuvos rei 
kalus iškelti tarptautinėse institucijose: 
Madrido Konferencijoj, Europos Parlamen 
te, kur artimai bendradarbiauta su Vyriau 
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu. 
Dėta daug pastangų dėl lietuvių politinių 
kalinių išlaisvinimo iš Sovietinių kacetų, 
kalėjimų ir ligoninių. Imtasi iniciatyvos 
išleisti Dariaus ir Girėno pašto ženklą JAV 
ir šv. Kazimiero — Vatikane. Santykiai 
su diplomatiniais atstovais ir VLIKu esą 
labai geri. Santykiai gėrėją su JAV Kraš 
to Valdyba. ALTą sudarančios organizaci 
jos kviečiamos siųsti daugiau jaunų žmo
nių į Amerikos Lietuvių Tarybą.

Tema „Žvilgsnis į ALTos kilmę, prasmę 
ir ateitį“ kalbėjo pirmosios ALTos valdy
bos narys J. Laučka. Paskaitininkas prisi 
minė didesnius įvykius ALTos istorijoj: 
žygius pas JAV prezidentą, Kersteno Ko 
mitetą, Balfo įsteigimą, naujųjų lietuvių 
išeivių įkurdinimą ir t.t. Siūlė Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimus kviesti 
kas du metai, pirmininko kadenciją apri
boti keturiais metais ir kviesti Lietuvių 
Bendruomenę 'įstoti į ALTą.

Adv. Povilas žumbakis kėlė jo manymu 
šiuo metu Amerikos lietuviams tris pro
blemas: Bendruomenės skaldymas ir byla 
tuo klausimu JAV teisme, netvarkingi tęs 
tamentai, kasmet duodą rusams milijoni
nes pajamas, ir OSI keliamos bylos. At
sakymo šioms problemoms nedavė.

Apie Lietuvos diplomatinės tarnybos už 
davinius ir reikšmę darbe už Lietuvos lais 
vę kalbėjo St. Lozoraitis, jn. Diplomatinės 
tarnybos tęstinumo organizavimas esąs ne 
lengvas. Čia susiduriama su sunkumais vi 
duje ir išorėje. Nelengva rasti kandidatų, 
kurie būtų visiems priimtini.

Vakare vyko banketas, kur perpildytoj 
salėj buvo pagerbti penki nusipelnę Ame

BROLIAMS IR SESERIMS
LIETUVOS ATSTOVO, DR. S.A. BAČKIO, ŽODIS Į LIETUVĄ, 

ĮREGISTRUOTAS AMERIKOS BALSE NAUJŲJŲ 1985 METŲ PROGA
Brangūs Tautiečiai,
Naujųjų 1985 Metų proga nuošir

džiai sveikinu Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir Lietuvos Pasiuntinybės 
Vašingtone vardu visus pavergtos tė
vynės brolius ir seseris.

Tiek mūsų Tarnybos, tiek visų lie
tuvių ryžtingai ginančių Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės bylą svar
biausias rūpestis yra ir bus mūsų val
stybės nepriklausomybės atstatymas ir 
kol tai bus atsiekta — rūpintis, kad 
JAV ir kitos Vakarų valstybės nepri
pažintų prievartinės Lietuvos inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą, tą nepripa
žinimą tęstų ateityje ir tuo būdu mūsų 
byla tarptautinėje plotmėje liktų gyva.

Žengdami į Naujuosius Metus mes 
prisimename, kad 1984 metais Lietu 
vos vardas, mūsų tautos nedalia, lietu 
vių tautinis, religinis gyvybingumas, 
lietuvių kalinių vardai Vakarų pasau
lyje dažniau ir plačiau buvo minimi 
negu anksčiau. Su dėkingumu pūsime 
name JAV Prezidento Reagano pareiš 
kimus Lietuvos, Latvijos ir Estijos at 
žvilgiu, skelbiant „Baltų Laisvės Die
ną“, „Pavergtų Tautų Sąvaitę“ ir pa
reiškiant 1984.8.17 d., kad „pavergi
mas Rytų Europos Tautų nėra priim 
tina alternatyva“. Be to, 1984.X.26 d. 
sveikindamas Amerikos Lietuvių X-tą- 
jį Kongresą jis užtikrino, „kad Lietu
vių Tautos kova dėl žmogaus teisių ir 
laisvo apsisprendimo yra didelis šios 
Administracijos rūpestis.“

1984 m. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos likimas dažnai buvo minimas dau 
gelio kraštų spaudoje, Europos Parla 
mente, Jungtinių Tautų forumuose 
New Yorke, Ženevoje, kur Vakarų 
valstybių delegatai priminė Sovietų Są

jungos atstovams Kremliaus veiksmus 
Pabaltijo valstybėse, prasilenkiančius 
su Maskvos tarptautiniais užsiangaža
vimais.

Sovietų Sąjunga dabar deda daug 
pastangų Lietuvoje įvesti didesnę kon 
trolę visose srityse ir ieško ne tik su
tramdyti, bet ir visiškai palaužti tauti 
nį, religinį gyvybingumą. Ji siekia vis 
daugiau įgyvendinti rusų kalbos varto 
jimą įstaigose dokumentacijos bei su
sirašinėjimo reikalais ir pastaruoju lai 
ku sustiprino ofensyvą prieš tikybą, lie 
tuvių tautines apraiškas, tradicijas ir 
vis daugiau varžo bet kokį santykiavi
mą su Vakarų pasauliu. Visiškas Sovie 
tų Sąjungos nekreipimas dėmesio į 
žmogaus teises, kelia didelį susirūpini 
mą JAV-se. šiomis dienomis JAV Kon 
greso vadovai daro žygių sukurti kon
gresmenų koaliciją, kuri Sovietų įstai 
goms pasiųstų žodį, jog žmogaus tei
sių klausimas yra pagrindas JAV ir 
Sovietų Sąjungos geriems santykiams, 
o Prezidentas Reaganas savo 1984. 
XII. 10 d. Proklamacijoje nr. 5287 apie 
Žmogaus teises yra pabrėžęs, kad 
„Žmogaus teisių paneigimas yra pa
saulinės įtampos priežastis.“

Nežiūrint kad mūsų gyvenamas lai 
kotarpis yra pilnas pavojų, neramu
mų, jis taip pat turi ir šviesesnių pro
švaisčių. Prisiminkime tik Jo švente
nybės Popiežiaus Jono Pauliaus II as
meniškas pastangas suteikti svarbumo 
ir iškilmingumo minint Šv. Kazimiero, 
Lietuvos Globėjo, 500 metų minties su 
kaktį ir jo norą Lietuvon nuvykti tas 
iškilmes pabaigti. Ta proga, kur tik 
lietuvių yra, visur katalikų bažnytinė 
hierarchija įsijungė į tų iškilmių minė 
jimą ir tuo būdu Vakarų pasaulyje

JAV LIETUVIU KONGRESAS 
t

rikos Lietuvių Tarybos veikėjai ir pirmi
ninkai: Leonardas Šimutis, miręs 1975 m., 
redaktorius, poetas, vienas iš ALTos pa
grindinių organizatorių; inž. A. Rudis, va 
dovavęs ALTai 1965-67 m., ypač nusipel
nęs kongresmano Ch. Kersteno Komitete, 
pravedant tyrimus apie Lietuvos okupaci 
ją, kurių išvadoje JAV Kongresas pasmer 
kė smurtu ir prievarta įvykdytą Lietuvos 
okupaciją; inž. E. Bartkus, ALTai vadova 
vęs 1968-70 m. uolus visuomenininkas; Dr. 
Kazys Bobelis, Vyriausiojo Lietuvos Išlais 
vinimo Komiteto pirmininkas, vadovavo 
ALTai 1970-78 m.; dr. Kazys Šidlauskas, 
visuomenininkas ir politikas, studijavęs 
Kopenhagoj, Miunchene ir Harvardo uni
versitete.

Sekmadienį pamaldos Kongreso daly
viams. Gimimo šv. Mergelės Marijos pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišias atnašavo vys 
kūpąs V. Brizgys, drauge su Čikagos kar 
dinolo Bernardino atstovu vysk. J.G. Vlaz 
ny. Evangelikų liuteronų Tėviškės parapi
jos bažnyčioje pamaldas pravedė jų vysk. 
A. Trakis.

Popietinėje sesijoje VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis skaitė paskaitą tema „Tarptautinė 
politinė raida ir Lietuvos bylos vystyma
sis“. Prelegentas padarė platoką politinę 
apžvalgą, pradedant pokarinio šaltojo ka 
ro periodu ir baigiant prez. Reagano mums 
palankia politika. Apvažinėjęs didesnę pa 
šaulio dalį, dr. Bobelis pažįsta įvairių tau 
tų politiką ir jų nuotaikas. Paprastai seka 
ma JAV politika. Prelegentas teigiamai 
vertino mūsų politines partijas, ypač už
mezgusias santykius su vakarų Europos ir 
kitų kontinentų giminingomis partijomis. 
Puikiai perduota paskaita žavėjo Kongre 
so dalyvius. Prelegentas buvo pagerbtas 
gausiais plojimais ir atsistojimu.

Daug dėmesio susilaukė Alg. šilo pa
skaita „Jaunesnioji karta Lietuvos laisvi
nimo darbe“. Prelegentas teigiamai verti
no Jungtinio Pabaltiečių Komiteto, Ameri 
kos Lietuvių Tarybos ir Vyriausiojo Lietu 
vos Išlaisvinimo Komiteto vasaros inter- 
nų programą, čia dirbdami jauni žmo
nės susipažįsta su šių institucijų veikla ir 
pamato, kad politika nėra vien tušti žo
džiai, bet svarbus, našus darbas. Reikią 
daugiau informacijos apie įvairius darbus 
studentijai. Internų darbas turėtų būt pra 
tęstas ilgesniam laikui;

(LKDSB)

buvo prisiminta Lietuva ir daugiau su 
sipažinta su Lietuvos Katalikų Bažny 
čios ir Lietuvių Tautos padėtimi. Lie
tuviai, su dėkingumu Popiežiui, nepa
mirš jo žodžių, pasakytų per pamoks
lą lietuviškai 1984.VIII.25 d.: „Jau
čiuosi esąs jūsų tarpe. Jaučiu dvasinę 
vidinę vienybę su Lietuvos Bažnyčia 
ir su Lietuvių tauta. Jai reiškiu mano 
nuoširdžiausią pagarbą.“ Tikimės, kad 
Popiežiaus palankumas bus ir lietu
viams ruošiantis minėti 1987 m. Lietu 
vos krikšto 600 metų sukaktį.

Sutikdami Naujuosius 1985 Metus 
prisimename, kad 1984 m. spalio 5 d. 
JAV Kongresas, Atstovų Rūmai ir Se 
natas, priėmė Jungtinę Atstovų Rūmų 
Rezoliuciją 655, pagal kurią JAV 
Prezidentas pasirašys proklamaciją, 
skelbiančią 1985 m. Vasario 16 Dieną 
„Lietuvos Nepriklausomybės Diena“. 
Tai pirmoji prošvaistė 1985 metams 
mūsų byloje dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės. Tikėkimės, kad lietu 
vių ryžtinga veikla susilauks ir kitų 
prošvaisčių mūsų tėvynės labui.

Brangūs Broliai ir Brangios Seserys, 
prasidedant Naujiesiems Metams lin
kiu geniausios sėkmės jums asmeniš
kai ir visokeriopai siekiant išlaikyti 
tautines tradicijas ir tautinį visose sri
tyse gyvybingumą,pagrįstą pagrindinių 
laisvių ir žmogaus teisių idėjomis.

GYDYTOJŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 25-26 d. Ohio, JAV, įvyks Pa
saulio lietuvių gydytojų sąjungos suvažia 
vimas. PLG sąjungos valdybą sudaro: pir 
mininkas — dr. J. šonta, vicepirmininkas
— dr. J. Skrinska ir sekretorius-iždininkas
— dr. D. Degėsys.

DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS 
PALIKO ČIKAGĄ

Dr. Kazys Šidlauskas 1984 m. vasarą 
persikėlė nuolatiniam apsigyvenimui 'į St. 
Peterburgą, Floridoj. Jam išvykus, pirmi 
ninkavimą Amerikos Lietuvių Taryboj 
perėmė T. Blinstrubas. Dr. Šidlauskas pir 
mininkavo ALTai nuo 1979 metų, aktyviai 
reiškėsi lietuvių krikščionių demokratų ei
lėse ir keletą metų buvo LKDS Centro Ko 
miteto pirmininku.

PLB VALDYBOS SVEIKINIMAS
PLB V-bos pirmininkas Vytautas Kaman 

tas DBLS V-bos pirm. J. Alkiui gruodžio 
11 d. pasiuntė šitokį sveikinimą:

Gerbiamas Pirmininke,
Artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

Proga nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų 
valdybos narius, linkėdami daug sėkmės 
Jūsų asmeniškame bei visuomeniniame gy 
venime.

Šia proga taip pat norime padėkoti Jums 
už darbą vadovaujant Jūsų krašto Lietu
vių Bendruomenei ir už artimus ryšius bei 
paramą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai.

Linksmų Švenčių!
PLB valdybos vardu, 

Vytautas Kamantas 
Pirmininkas

Pastaba: dėl kalėdinio pašto vėlavimo 
šis sveikinimas buvo gautas tik sausio 
mėn. pradžioje.

TEOFILEI BAKAITIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame gimines 

ir artimuosius.

DBLS Centro Valdyba ir 
LNB direktoriai

Ilgamečiu! DBLS Londono Pirmojo 
Skyriaus aktyviam nariui 
IGNUI DAILIDEI mirus, 

giliausią užuojautą reiškiame broliui, 
Jo šeimai, seserims Lietuvoje ir 

visiems Jo artimiesiems. 
Londono Pirmasis Skyrius

liETUVOJE
Lietuviai futbolininkai Kinijoje

Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai baigė 
varžybas Kinijoje, sužaidę dvejas rungtyy 
nes su vietinėmis komandomis. Pirmąsias 
— Daliane jie pralaimėjo — 0:2, o Šancha 
juje laimėjo 2:0. Abu įvarčius įmušė Rasiu 
kas.
„Žalgiris“ lieka lyderiu

Gruodžio 1 d. Rygoje ir Tbilisyje baigė 
si TSRS vyrų krepšinio čempionato antro 
jo rato pirmojo turo varžybos, o Kauno 
„Žalgiris“, dalyvaujantis Europos šalių tau 
rių laimėtojų turnyre, paskutiniąsias rung 
tynęs žaidė lapkričio 30 d. prieš Kijevo 
ASK krepšininkus. Pirmasis kėlinys bai
gėsi 51:50 kauniečių persvara. Rungtynes 
laimėjo mūsiškiai 92:85. Tai penkioliktoji 
pergalė čempionate. Geriausiai pasižymė 
jo A. Sabonis, R. Civilis ir R. Kurtinaitis. 
Saboniui buvo įteiktas geriausio turo vi
durio puolėjo prizas.
Daug obuolių

Praėjusiais metais dosniai užderėjo Pa
svalio rajone Naradavos sodininkystės ūky 
je obuoliai: jų derlius 4,5 tūkstančio tonų. 
Iš vieno hektaro sodų čia obuolių surink
ta po 150-160 centnerių. Žiemai obuoliai 
saugomi 1000 tonų talpos saugykloje. Iš 
praėjusių metų derliaus pagaminta 350 to 
nų tyrės, kuri tiekiama konservų ir kondi 
terijos fabrikams.
Senis Šaltis nelaisvėje

„Valstiečių laikraštis“ rašo:
— Biržų rajono Paškučių parduotuvėje 

riogso naujas šaldytuvas. Naujas rie pagal 
amžių — jis dar nenaudotas. Mat niekas 
jo neprisirengia pajungti, kitaip tariant, 
darban įkinkyti. Tuo tarpu parduotuvėje 
vasarą rūgsta alus, pašvinksta dešros...

Tad kas gi kaltas? Negi senis šaltis?
Bendrauja jaunieji rašytojai

Jau visą dešimtmetį aktyviai bendrauja 
Vilniaus ir Rygos jaunieji rašytojai.

„Vagos“ leidykla išleido dešimties lat
vių poetų rinkini „Mes atėjome į šį pašau 
lį“. Į Vilnių buvo atvykusi latvių poetų 
grupė ir kartu su vilniečiais aptarė Rygo 
je išleistą lietuvių jaunųjų poetų rinkinį 
„Aušroje gimusi širdis“. Knygoje O. Ba- 
liukonytės, G. Cieškaitės, G. Patacko, V. 
Jasukaitytės, A. Grybausko, A. Jonyno, A. 
Verbos, J. Kalinausko, R. Vanago, Z. Ma 
žeikaitės, V. Rubavičiaus ir K. Platelio kū 
ryba.
Varžėsi dujininkai

Šiauliuose įvyko dujų ūkio vairuotojų 
profesinio meistriškumo respublikinis kon 
kursas. Jo dalyviams reikėjo ne tik pui
kiai žinoti kelių eismo taisykles, bet ir mo 
keti saugiai naudotis dujomis. GAS-52 au 
tomobilių klasėje konkurso nugalėtojais 
tapo šiaulietis V. Juozapavičius, H. Ne- 
dveckis iš Trakų rajono ir panevėžietis K. 
Grimaliauskas.
Pasibaidė arklys

Panevėžio rajoniniame laikraštyje nese
niai buvo aprašytas toks atsitikimas. Kely 
je Panevėžys-Kėdainiai pasibaidęs arklys, 
kurį važnyčiojo A. Puidokas, staiga šoko 
į kairę kelio pusę ir atsitrenkė į priešais 
atvažiuojantį „Moskvičių“. Avarijoje žu
vo „Moskvičiaus“ vairuotojas P. Breivė. 
Šalta procedūra

„Valstiečių laikraštyje“ S. Kirvelis rašo:
— Medikai teigia, kad kelionėje pavar

gusios kojos geriausiai pailsi, jas pamer
kus į karštą vandenį.

Kazlų Rūdos eksperimentu bandoma įro 
dyti atvirkščiai. Keleiviai ten gali mirky
ti kojas pro stogą prilytoje baloje, kuri am 
žinai telkšo miesto centre esančiame auto 
busų stoties paviljone.

Fizioterapinis eksperimentas tęsiamas.
Bulvės — į „broliškąsias“ respublikas 

Praėjusiais metais Rokiškio rajono L.
Giros kolūkio žemdirbiai išaugino 214 hek 
tarų bulvių.

Kolūkiečiai buvo įsipareigoję iš kiekvie 
no hektaro surinkti vidutiniškai po 160 
centnerių bulvių.

Pirmoji sėklinių bulvių siunta išgabenta 
■į Armėniją. Iš viso L. Giros kolūkio Vi
durinės Azijos ir Užkaukazės „broliško
sioms“ respublikoms pernai pasiųsta 600 
tonų sėklinių bulvių.
Mašinos grioviams šienauti

Nupjauti žolę melioracijos griovių šlai
tuose padės naujos šienavimo mašinos, ku 
rias pradėjo gaminti Šiaulių mechaninės 
gamyklos Kuršėnų ceche. Pirmosios tokios 
šienapjovės jau išsiųstos aplinkinių rajo
nų melioratoriams.

1
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32. RELIKVIJŲ PERKĖLIMO 

IŠKILMĖS
1636 m. vasarą Vilniaus katedroje buvo 

užbaigti karališkai ištaigingos ir meniškai 
nuostabios koplyčios vidaus įrengimai. 
Karalius — kuris jau ankstyvą pavasarį 
atvyko į Vilnių — vyskupas ir kapitula su 
tarė rugpjūčio 14 d., t.y., Žolinės išvaka
rėse, iškilmingai perkelti 'į naują koply
čią šv. Kazimiero relikvijas. Yra keletas 
įdomių ir išsaipių aprašymų, kaip visa tai 
vyko. Jau antiką po iškilmių dieną iš Vii 
niaus į Romą rašė pranešimą nuncijus, 
arkiv. Mario Filonardi. Jis viską matė ir 
visur dalyvavo; netgi Vilniaus vyskupo 
prašomam jam teko vadovauti iškilminga 
jai relikvijų pernešimo procesijai. Kitą ii 
gą aprašymą paliko savo dienoraštyje Lie 
tuvos kancleris Albrechtas Stanislovas 
Radvilas. Ir šiojo įspūdžiai — jo paties pa 
tyrimas, nes jam teko toje procesijoje neš 
ti didžiąją šv. Kazimiero vėliavą. Ir vie 
nas ir antras, kai rašė, dar tebegyveno di 
dingos eisenos neišdildomais įspūdžiais. 
Jųdviejų liudijimu čia daugiausia ir rem 
simės.

Viduryje katedros buvo pastatytas savo 
tiškas, aprašymuose vadinamas katafal
kas. Bet, atrodo, tai buvo labiau panašu į 
bazilikose virš pagrindinio altoriaus esan 
tį baldakimą. Apatinę jo dalį sudarė 8 
aukštos kolonos, virš jų — tiek pat ma
žesnių stulpelių, jų tarpuose — nišos. Vir 
šuje viską apgaubė medinis kupolas, ap
muštas brangiais kilimais. Apačioje, tarp 
kolonų, stovėjo ant paaukštinimo altorius. 
Ant jo jau iš vakaro buvo perneštas iš 
Goštautų koplyčios šventojo kūnas raudo 
nu aksomu išklotame karste. Padėtą kars
tą dengė specialiai tai šventei išaustas bal 
tos spalvos brokatas, išsiuvinėtas auksi
nėmis gėlėmis. Princesė Ona Kotryna Kon 
stancija, karaliaus sesuo, pati savo ran
komis ten prisegiojo auksinių papuošalų, 
brangakmenių. Aplinkui, kolonų tarpuose, 
kabojo daugybė sidabrinių lempų.

Po atgiedotų mišparų per visą naktį ir 
iki sekančios dienos popiečio, pasikeisda
mi kas valandą, meldėsi, giedojo, trum
pas kalbeles sakė dvasiškiai ir vienuoliai, 
tiek lotynų, tiek graikų apeigų, taip pat 
ir miesto brolijos bei amatininkų draugi
jos. Viskas vyko tvarkingai, be jokios 
maišaties. Naktį prie šventojo karsto bu 
dėjo taip pat pagrindiniai senatoriai ir ka 
raliaus dvariškiai.

Sekančią dieną iš ryto buvo giedamos 
mišios, sakomi pamokslai. Iškilmingosios 
procesijos pradžia — trečią valandą po 
pietų. Į katedrą atvyko karalius Vladislo
vas IV Vaza, nešamas žemoje kėdėje. Po
rą savaičių prieš iškilmes jį ištiko poda
gros ir dieglių priepuoliai, ir nuo jų dar 
nebuvo pasveikęs. Gydytojai visai neno
rėję jam leisti išeiti iš kambario, bet ka
ralius, nieko neklausydamas, užsispyrė bū 
tinai dalyvauti toje nepakartojamoje eise 
noje. Visiems į katedrą susirinkus, kara
liškasis choras ir orkestras išpildė ilgoką 
motetą. Po to į sakyklą įlipo karaliaus pa

Kiiijrašo
VLIKo — PLB PASITARIMŲ EIGA

Besekant lietuvišką spaudą ir klausan
tis įvairių diskusijų susidaro įspūdis, kad 
VLIKo — PLB santykių stovis priklauso 
nuo to, ar esi pesimistas ar optimistas. Op 
timistas gali tvirtinti, kad nuo paskutinio 
PLB suvažiavimo Čikagoje, santykiai tarp 
šių dviejų organizacijų yra gerokai pa
gerėję ir kad laikas išspręs likusius ne
sklandumus. Kaip pavyzdžiu šios galvo
senos galima duoti VLIKo ir PLB pasitari 
mų komisijų susitikimą ir ten pasiektus 
susitarimus ryšiams pagerinti. PLB val
dybos atstovo sugrįžimas į VLIKo Tary
bos posėdžius, sutartinė veikla kovoje 
prieš OSI ir, svarbiausia, kad po ilgos per 
traukos atnaujintas dialogas.

Pesimistas, stebėdamas tuos pačius įvy 
kius gali, be didenio prasilenkimo su tiesa, 
tvirtinti, kad VLIKo — PLB santykiai yra 
šalti ir tariamas bendradarbiavimas labai 
paviršutiniškas. Savo argumentaciją jis 
grindžia konkrečiais pavyzdžiais. VLIKo 
— PLB pasitarimų komisijos po ištisos die 
nos pasitarimų priėjo tik prie bendrų nu
tarimų tarpusavio santykiams pagerinti. 
Nuo tų komisijų susitikimo praėjo arti me 
tų laiko ir nenumatyta net sekančio pasi
tarimo data. Lietuviška visuomenė nėra 
painformuota, ar sekantis pasitarimas yra 
net planuojamas. PLB savo raštiškuose ir 
žodiniuose pasisakymuose niekuomet ne
atsiliepia pozityviai ar paskatinančiai apie 
VLIKo veiklą ir jos svarbą Lietuvos lais
vinimo byloje. PLB valdyba vis dar ne
siunčia savo ryšininko į VLIKo valdybos 
posėdžius ir nekviečia VLIKo valdybos at 
stovo į PLB valdybos posėdžius. PLB vai 
dyba ir toliau daro politinius pareiškimus 
ir žygius prieš tai nepasitardama su VLI 
Ko valdyba ir jos net nepainformuoja. 
PLB valdyba nedaro jokių žygių sutaikin 

mokslininkas, jėzuitas Motiejus Kazimie
ras Sarbievijus. Jis buvo apsisiautęs dak
taro toga, nes tik prieš penkias savaites 
(liepos 5 d.) Vilniaus universitetas, daly 
vaujant pačiam karaliui, valstybės digni
toriams ir dvariškiams, jam buvo suteikęs 
teologijos daktaro laipsnį. Sarbievijus kai 
bėjo gražia lotynų kalba, šlovino ir aukš
tino šventąjį, sostinės ir viso krašto glo
bėją.

Po pamokslo pajudėjo iš katedros mies
to gatvėmis didinga procesija. Priekyje 
ėjo 300 karališkojo pulko kareivių, už jų 
— amatininkų draugijos ir bažnytinės bro 
lijos su savo vėliavomis. Toliau sekė vie 
nuoliai, po jų — graikų ir lotynų apeigų 
dvasiškiai — 50 unitų ir apie 300 lotynų 
kunigų —, visi apsivilkę brangiais itališ
ko, persiško brokato arba auksu išsiūvinė 
to šilko rūbais. Po to ėjo puošnias mitras 
užsidėję, pontifikaliniuose rūbuose prela 
tai ir vyskupai. Buvo iš viso 10 mitrų: du 
mitros privilegiją turintieji prelatai, du 
unitų vyskupai, unitų arkivyskupas, lydi 
mas Vilniaus ir Žemaičių vyskupų sufraga 
nų, nuncijus, o jam iš šalių Vilniaus bei 
Žemaičių vyskupai ordinarai. Didžiulę šv. 
Kazimiero vėliavą, tą pačią, kuri prieš 30 
su viršum metų buvo parvežta iš Romos, 
nešė du stiprūs kunigai; vėliavos kaspinus 
iš šonų laikė Lietuvos kancleris Albrech
tas Stanislovas Radvilas ir vicekancleris 
Steponas Pacas. Trys garbingi senatoriai 
nešė ant pagalvėlių karalaičio insignijas: 
kalaviją, rutulį ir karūną.

Šventojo relikvijas paauksuotu brokatu 
uždengtame karste nešė aštuoni kunigai. 
Jie ėjo po balta atlasine uždanga, panašia 
į procesijose vartojamą baldakimą, šį ne
šė Lenkijos karalystės bei Lietuvos di
džiosios kunigaikštystės senatoriai ir di
dikai. 16 pažų su degančiomis žvakėmis 
supo nešamą karstą, šalia jo, vienoje ir 
antroje pusėje, žingsniavo eilės sargybi
nių haidukų, nešinų aukštai iškeltomis ale 
bardomis.

Tuojau po šventojo karsto į procesiją 
įsijungė karalius. Buvo nešamas kėdėje, 
kaip aukščiau minėta. Už jo ėjo pėsčia 
princesė, karaliaus sesuo, su savo damo
mis. Neminima karalienė, nes Vladislovas 
IV tuomet dar nebuvo vedęs. Viską už
baigė kompaktiška žmonių masė. Gatvės, 
kuriomis ėjo procesija, buvo pakraščiuose 
apsmaigstytos žaliuojančiais medeliais bei 
medžių šakomis, namai papuošti iškabin 
tais kilimais; kai kur matėsi ir paveikslų. 
Keletas jų vaizdavo šventąjį karalaitį ir 
prie jų degė žvakės bei žibintai.

Įvairiose vietose, prie rūmų langų arba 
ant tam įtaisytų aikštėse pakylų grojo 
simfoniniai orkestrai, iš kiemų gaudė būg 
nai ir trimitai. Buvo pastatytos penkios 
(pagal nuncijaus aprašymą), o pagal kan
clerį net šešios gražiai išpuoštos triumfa- 
linės arkos. Pirmoji prie universitetinės 
šv. Jono bažnyčios, sekančioji — prie 
miesto rotušės, toliau — Vokiečių gatvėje 
prie didiko Hlebavičiaus rūmų, iš ten pa
sukta į Trakų gatvę, kur Lietuvos didy
sis raštininkas, busimasis universiteto tei

ti suskilusią Amerikos Lietuvių Bendruo
menę.

Racionaliai pažvelgus į VLIKo — PLB 
santykiavimo problemą tenka tvirtinti,kad 
kelias į vieningą darbą yra labai netiesus 
ir kad reikia jį tiesinti. Net optimistiškiau 
siomis akimis žiūrint santykiavimas ne
stovi ant labai stiprių pamatų ir tolimes
ni pasitarimai tarp šių dviejų organizaci
jų turi būti tęsiami. VLIKo valdyba ir jos 
pasitarimų komisija yra visuomet pasiruo 
šusios eiti į tolimesnius pasitarimus. PLB 
valdyba atrodo yra daugiau stumiama iš 
apačios ir kad norai kalbėtis ateina dau
giau iš skyrių negu iš Centro. Nesinori kel 
ti praėjusių nesutarimų priežasčių ir jų 
linksniavimas vargu ar prisidės prie santy 
kių pagerinimo. Iš kitos pusės reikia pri
pažinti, kad ne visuomet galima nuo pra 
eities izoliuotis, nes kai kurių dalykų ne
galima atitaisyti ir nesklandumų pašalin
ti, neatsižvelgiant į praeities problemas. 
Reikia ieškoti to taip sunkiai atsiekiamo 
auksinio vidurio.

Pirmo pasitarimo rezultatai ir eiga pa
rodė, kad ateityje VLIKas, prieš eidamas 
į pasitarimus, turi būti užtikrintas, kad 
kita pusė su jo atstovais kalbėsis kaip su 
lygiais. VLIKo politinio autoriteto prima
tas yra neginčijamas ir kad VLIKo atsto
vai tuo klausimu į jokias derybas negali 
leistis. Pasitarimų pabaigoje išleistas ko
munikatas turėjo būti pradėtas su VLIKo 
— PLB darbų pasidalinimo principų de
klaravimu.

VLIKas — PLB turi palaikyti nuolatinį 
ryšį ir kalbėtis kaip viena institucija gali 
pagelbėti kitai, bet išeivijoje neturime tin 
karnų sąlygų pakeisti VLIKo iš Lietuvos 
atsivežtą mandatą — politinį Tautos ats 
tovavimą užsienyje. VLIKas kaip institu
cija gali daryti vidujines reformas ir per
sitvarkymus, bet jis negali būti taip per

sės fakulteto fundatorius, Kazimieras Leo 
nas Sapiega pasitiko prie ypatingai ištai
gingos triumfalinės arkos. Paskutinę arką 
pastatė domininkonai prie švč. Trejybės 
bažnyčios. Kancleris taip pat mini vartus 
prie šv. Kazimiero bažnyčios, nuncijus to
je vietoje nurodo tiktai pakylą, kur grojo 
stygų orkestras. Kancleris neiškenčia ne
pastebėjęs, ar tik čia nebus pasimaišęs pa 
vydas, kad į šventojo vardu vadinamą 
šventovę nebuvo įneštas šventojo kūnas, 
nors jon kviečiusi ten grojusi muzika. 
Jėzuitams būtų buvusi didelė paguoda, jei 
bažnyčios patronas bent trumpai būtų ją 
aplankęs. O italas nuncijus pabrėžia, kaip 
j'į jaudinę, matant tiek daug katalikų, tokį 
nuoširdų jų pamaldumą, tokiame tolimame 
krašte, tarp tiek daug visokių religijų ir 
sektų: žydų, turkų, totorių, schizmatikų, 
liuteronų, kalvinistų, arijonų ir kitokių. 
Procesijoje dalyvavę taip pat nemaža ne- 
katalikų. Kad nebūtų apkaltinti, jog ir jie 
garbinę šventąjį, jie liepę karaliaus dvare 
paskelbti: savo dalyvavimu jie teikią pa
garbą karalaičiui Kazimierui kaip Lietu
vos kunigaikščiui.

Jau buvo septinta vakaro valanda, kai 
procesija sugrįžo atgal į katedrą ir pasu
ko tiesiog į naująją koplyčią. Nuncijus pa 
šventino virš altoriaus iškeltą sidabrinį 
sarkofagą. Į jį padėti šventojo palaikai, su 
giedotas „Te Deum laudamus“ himnas. Ne 
bebuvo užbaigos pamokslo, kaip buvo pra 
matyta, nes vėlus laikas ir visi gerokai pa 
vargę. Nuncijaus suteiktu vyskupišku pa
laiminimu baigėsi didžiųjų iškilmių die
na.

Paulius Rabikauskas
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organizuotas ir perreformuotas, kad pasi
liktų kaip tik kokia nors kita išeivijoje su 
kurta organizacija. VLIKo atstovai eida
mi į pasitarimus su PLB valdyba turėtų 
žinoti, kad ne VLIKas bando eiti PLB 
Čartoje nustatytas darbo sritis ir kad VLI 
Ko atstovams neturėtų būti reikalinga gin 
ti VLIKo statutiniai apimančias darbo sri 
tis. VLIKo atstovai gali kalbėtis ir derė
tis su PLB atstovais dėl praktiško darbų 
pasidalinimo įgyvendinimo, laiko ir gyve 
namų sąlygų akivaizdoje, bet ne dėl pa
ties principo.

VLIKas ieškodamas būdų artimiau ben 
dradarbiauti su PLB, negali pamiršti sa
vo pagrindinio tikslo — vadovauti politi
nei kovai išeivijoje. Ne visi geri norai ir 
užsimojimai atneša pozityvius rezultatus. 
Pavyzdžiui, naujai emigracijai pasiekus 
Amerikos žemyną buvo daug kalbama ir 
rašoma apie ALTos nelankstumą ir nenorą 
įsileisti naujai įsikūrusių organizacijų. Bu 
vo tvirtinama, kad jei to nepadarys, 
tai gana greitai pražus. Kada ALTa ati
darė duris visoms toms organizacijoms, gy 
venimo praktika parodė, kad daugumas 
tų organizacijų siekimų skyrėsi nuo jų 
pajėgumo ir noro prisidėti prie ALTos vei 
klos, šiandieninė ALTos sudėtis mažai ski 
riasi nuo tos, kokia ji buvo prieš 30 metų, 
ir pradinės ideologinės grupės ir toliau ne 
ša visą darbo naštą. Jei VLIKas, norėda
mas atsiekti susitarimą su PLB pakeis sa 
vo politinį aspektą, vargu ar jis atras nau 
jų darbininkų, bet pasidaręs viena iš dau 
gelio išeivijos organizacijų, padarytų dide
lę skriaudą Lietuvos laisvinimo bylai.

VLIKo — PLB pasitarimai yra reikalin 
gi ir galutinėje stadijoje turėtų išsivystyti 
į metinius bendrus abiejų valdybų posė
džius. Tėra laiko gaišinimas ir nepateisi
namas lėšų leidimas kalbėti vien tik labai 
paviršutiniais dalykais ir po ištisos dienos 
posėdžių nepajėgti komunikate pareikšti, 
kad 1984 metai yra skelbiami VLIKo su
kaktuviniais metais. (Pranešimas paruoš
tas VLIKo pasitarimų komisijos nario V. 
Šoliūno ir buvo perduotas VLIKo seimui 
Čikagoje 1984 m. gruodžio mėn. 2 d.).

(LKDSB)

VINCAS BARTUSEVIČIUS
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Nuolatiniams Studijų savaitės daly 
viams nepaslaptis, kad sekančioji, jau 
32-ji iš eilės, EL Studijų savaitė įvyks 
1985 m. rugpjūčio 11-18 d.d. prie Ve
ronos, Italijoje. Bet Studijų savaitės 
yra renginiai, kurie verti dėmesio ir tų, 
kurie dar niekada jose nėra dalyvavę 
ir tuo yra praleidę progą būti gyvos ir 
kūrybingos išeivijos dalimi.

Studijų savaitės pradėtos ruošti 1954 
metais Vokietijoje. Į jas suvažiuoja lie 
tuviai iš įvairių Vakarų Europos kraš 
tų, kai kas ir iš užjūrių. Čia kartą per 
metus visai savaitei susirenkama pagy 
venti drauge savomis nuotaikomis, pa 
sidalyti savais laimėjimais, džiaugs
mais ir rūpesčiais. Savaičių pagrindą 
sudaro paskaitos svariais klausimais. 
Tačiau paskaitos ir svarstybos viena
šališkai neužgožia kitų žmoniškos kul 
tūros sričių. Studijų savaitės metu ren 
giami aukštos meninės vertės koncer
tai, literatūros vakarai, parodos, šalia 
to, dalyviai turi progą susipažinti ir su 
vietos teikiama kultūrine pasiūla. Apie 
tai šį kartą truputį pranešime.

Verona, kur vyks Studijų savaitė, 
tai miestas šiaurės Italijoje prie Adige 
upės, turintis per 200.000 gyventojų. 
Jis žinomas iš romėnų laikų ir viduram 
žiu išlikusiais architektūros meno kū
riniais, sutinkamais kiekviename žings 
nyje.

Aplamai Verona nėra apsnūdęs ir 
savo senienose sustingęs miestas. Jis 
savo sienose noriai priglaudžia visokio 
plauko ir visų tautų studentus, o vasa
rą gausius būrius turistų iš viso pašau 
lio kraštų.

Šalia senų architektūros paminklų, 
didingų rūmų, įvairaus stiliaus bažny
čių driekiasi žalumynais apsodinti plo 
tai, miesto sodai, prie jų šliejasi siau
ros, kampuotos, labirintus priemenan 
čios, automašinomis sunkiai įveikia
mos senamiesčio gatvelės ir skersgat
viai. Neatsitiktinai Verona yra Romeo 
ir Julijos miestas, šiame pilname ro
mantikos mieste matosi daug jaunų 
žmonių, ar tai ieškant Via Cappello su 
Julijos namo balkonu ar San Frarces- 
co al Corso bažnyčios su jos kapu.

Liston — Veronos mėgiamiausioje 
gatvėje — dieną naktį verda gyveni
mas. Žmonių minios stumiasi iš vienos 
parduotuvės į kitą, lyg varomos kokios 
nematomos jėgos. Pigiai apsipirkti ga 
lima Coin parduotuvėje arba mažose 
krautuvėse skersgatviuose. Kas turi 
daugiau pinigų, gali pasisukinti Via 
Mazzini, kur yra brangios batų ir ma 
dingų rūbų parduotuvės. Norint pigiai 
užkąsti reikia tenkintis pica (apie 
17.000 lirų). Ji skaniausia su vietos 
vynu, raudonu Valpolicella arba baltu 
Soave (1/4 1 — apie 2.000 lirų). Apia 
mai Verona yra vyno krašte, kuris tę
siasi iki Gardos ežero.

Sėdint kavinėje prie ledų porcijos 
ar capučino puodelio, čia galima va
landų valandas stebėti žmonių brūzdė 
jimą. Tarp kitko, nei ledai (3.000 lirų), 
nei capučino (1.000 lirų) čia yra ypa
tingai pigūs, bet už tai vaizdas nepa
mainomas.

VENANCIJAUS ALIŠO POEZIJOS
RINKTINĖ

Poetas Venancijus Ališas (1908-1975) 
buvo vienintelis toks mūsų poezijos raido 
je, atnešęs lietuvių lyrikon autentišką 
atogrąžų dvelksmą. Buvo tarytum lietu
viškasis Gauguinas mūsų literatūroje. Da
bar, artėjant dešimtmečiui nuo poeto mir 
ties Brazilijoje, Ateities literatūros fondas 
Chicagoje išleidžia jo poezijos rinktinę 
Anapus marių. Knygon yra sudėti geriau 
šieji eilėraščiai iš poeto ankstesniųjų kny 
gų: Sao Bento varpų (1938), Pietų kry
žiaus (1948) ir Cascatos cristalinos (1953). 
Pridėtas ir visai naujas knygos skyrius 
„Tarp laurų ir akacijų“. Jame sutelkta nie 
kur anksčiau nespausdinti, po autoriaus 
mirties rankraščiuose rasti eilėraščiai. 
Knygos pabaigos 40 puslapių užima poeto 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga, parašyta 
Antano Vaičiulaičio. Puslapiai paįvairinti 
rankraščių faksimilėmis ir nuotraukomis.

Rinktinę redagavo Kazys Bradūnas. Poe 
to artimas draugas čikagietis Petras Kasu 
laitis yra šios knygos leidėjas-mecenatas. 
Spalvingas aplankas pieštas dail. Vytauto 
O. Virkau. Knyga spausdinta Draugo 
spaustuvėje, šiuo metu jau rišykloje. Bus 
kietu viršeliu, 192 psl., kaina 10 dol. Lei
dinį jau galima užsisakyti Drauge arba 
tiesiog leidykloje: Ateities literatūros fon 
das, 10000 South Bell Ave., Chicago, IL 
60643.

Kaip ir visur Italijoje gatvėse važiuo 
jama greitai ir triukšmingai. Silpnų 
nervų žmonėms nepatartina patiems 
vairuoti automašinas. Bet Veronoje jų 
ir nereikia. Nes visas spalvingas ir įdo 
mus miesto gyvenimas vyksta istorinia 
me miesto centre apie Piazza delle Er 
be, su savo daržovių ir vaisių stendais, 
arba Piazza Dante su savo picerijomis 
ir kavinėmis.

Ypatingą įspūdį operos mėgėjams 
daro spektakliai Arena di Verona. Ar
ti 25.000 žmonių, daugumas su žvaku 
temis rankose apšviečia amfiteatrą, 
kuriame anksčiau Romos imperijos pa 
valdiniai stebėdavo gladiatorių kauty
nes ar kitokias jiems teikiamas pramo 
gas, ir tuo sukuria nepaprastai įspūdin 
gą atmosferą.

Studijų savaitės metu, 63-čio Ope
ros festivalio rėmuose bus galima pa
matyti Verdžio Trubadūrą, Aidą ir At 
tilą; Adonio Giselle (baletas) ir išgirs
ti simfoninio orkestro koncertą. Bilietų 
kainos nuo 12.000 lirų. Bilietus reikė 
tų rezervuoti iš anksto, nes jau mėne
siais prieš spektaklius jie būna išpar
duoti. Antra vertus, prie kasos galima 
dar vis gauti bilietų, kartais pigiau ne 
gu iš anksto rezervuojant.

Apie Studijų savaitės programą ir 
kitus žinotinus dalykus, pranešime ki
tą kartą. Bet jau dabar visi kviečiami 
Studijų savaitėje dalyvauti (pragyveni 
mas nebus brangesnis kaip 30.000 li
rų (DM 50, —). Pažymėtina, kad jau 
nimui, kuris dalyvaus Laisvės ir taikos 
laivo ekskursijoje, būtų gera proga da
lyvauti ir Studijų savaitėje.

Visais Studijų savaitės reikalais 
kreipkitės į

Jūratė Barasas,
Rubinstr. 1, 8000 Muenchen 50, 

telefonas 089-150 3742

Redakcijos pastaba: Kyla abejonių dėl 
labai pigios kainos. Lauksime paaiškinimo.

MIRĖ KUN. V. ŠIKŠNYS
Gruodžio 8 d. Klaipėdos ligoninėje mirė 

Gardamo klebonas kunigas Valentinas 
šikšnys. Velionis buvo sulaukęs 70 metų 
amžiaus, kunigu buvo įšventintas 1939 me 
tais. Palaidotas Nevarėnuose gruodžio 
12 d.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS
Jungtinėse Amerikos Valstijose šiuo me 

tu veikia 30 lituanistinių mokyklų su apie 
tūkstančiu penkiais šimtais mokinių ir 
dviem šimtais trisdešimt mokytojų. 1983- 
84 mokslo metais pradėjo veikti penkios 
naujos mokyklos, kurių keturios Pensil
vanijos valstijoje. Jos yra skirtos nemo
kantiems arba silpnai mokantiems lietuviš 
kai. Silpnai mokantiems lietuviškai ne
seniai buvo išleistas p. Tamulionytės pa
rengtas specialus vadovėlis „Lietuviais no 
rime ir būt“. Aukštesniosioms lituanisti
nėms mokykloms skirti vadovėliai yra nuo 
lat papildomi, taip pat spausdinami nau
ji grožinės literatūros leidiniai. Lituanis
tinėms mokykloms mokytojus ruošia čika 
goję veikiantis Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas. Kiekvienų metų vasarą yra 
rengiamos mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitės. Yra leidžiamas žurnalas „švieti
mo Gairės“. Lituanistines mokyklas išlai 
ko tėvai, talkininkaujant Lietuvių Ben
druomenei ir Lietuvių Fondui. Šiais moks 
lo metais lituanistinių mokyklų biudžetas 
sieks daugiau kaip du šimtus tūkstančių 
dolerių.

LIETUVOS KANKINIŲ DIENA
Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė kon 

krečiai pradėjo svarstyti paskutiniame 
Vienybės seime iškeltą pasiūlymą visose 
laisvojo pasaulio lietuvių parapijose įves 
ti Lietuvos Kankinių Dieną. Kanadoje to
kia Diena jau nuo seniau yra įvesta ir pa 
vadinta Tikinčios Lietuvos Diena. Ji mini 
ma kasmet pirmąjį kovo mėnesio sekma
dienį, suderinant pamaldas su Lietuvos 
Globėjo šv. Kazimiero liturgine švente.

SOVIETAI ĮSILEIDO KNYGAS
Londone veikianti Biblinė Sąjunga pa

siuntė Sovietų Sąjungos baptistų bendruo 
menei dešimt tūkstančių Šventojo Rašto 
knygų. Knygom 'į Sovietų Sąjungą įvežti 
buvo gautas sovietinės valdžios leidimas. 
Biblinės Sąjungos Londone turimomis ži
niomis, Šventojo Rašto knygų siunta buvo 
ištisą savaitę išlaikyta Maskvos muitinėje.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

(Tęsinys iš pr. nr.)
Žinau, daug lietuvių išvis nesupranta 

prūsų klausimo ir dar mažiau supranta,
kodėl mes, lietuviai, turėtumėm šiuo klau 
simu dabar taip įdomautis. Jeigu tai prū
sų klausimas, lai prūsai ir įdomaujasi. De 
ja, kaip jau buvo minėta, istorijos įvy
kiai juos sunaikino — jų tiek maža beli
ko, kad dabar jiems savistoviai veikti ne
įmanoma: tad savo giminei lietuviai pri
valėtų ateiti į talką, t.y. pradėti garsinti 
pasauly Lietuvos teises į Prūsiją jau da
bar. Kiek laiko toks talkininkavimas gale 
tų tęstis, kad ir neduodamas vaisių, nie
kas nežino -—■ gal metus ar kitus, o gal ir 
šimtmetį, šiandien pagaliau tai ir nesvar
bu. Kas šiandien labai svarbu, tai laiku ir 
tinkamai politiniame pasaulyje užregis
truoti lietuvių teises į Prūsiją. Dabar tin 
kamiausias laikas tai padaryti dėl dviejų 
priežasčių: viena, kad šimtmečiais išlikusi 
Vokietijos galinga tvirtovė lietuvių- prūsų 
žemėje pagaliau sugriuvo; antra — jos 
griuvėsius užvaldė svetimi. Jeigu lietuviai 
tylės, tuo pačiu pripažins svetimų jsibrovi 
mą teisėtu, o nuo savų teisių atsisakys.

Ar mes tai padarysime? Aš kažkaip 
abejoju (daug rašiau apie tai, bet Sį kar 
tą, pažadu, pasakysiu trumpai): mes lietu 
viai, sergam valstybingumo mažavertišku- 
mu.

Ar reikia mums tokiais būti ir likti?
* * *

Štai atsakymas į šį klausimą, pasire
miant kruopščiai A. Gustaičio surinkto
mis žiniomis. Aš jų necituosiu, bet kiek 
išmanydamas jas parinksiu ir nupasako
siu. Visi mes nustebsime, kad Nepriklau
somai Lietuvai besikuriant, Pirmąjį pa
saulinį karą laimėjusios svetimos valsty
bės vertino Lietuvą žymiai daugiau, negu 
mes patys lietuviai.

Jungtinės Amerikos Valstijos buvo nu-

BREMENO KATEDRA
UŽBAIGTAS BREMENO KATEDROS RESTAURAVIMAS

Praėjusią vasarą, po pašventinimo ryti
nės kriptos, baigėsi pagrindinėse dalyse 
prieš 12 metų pradėtas Bremeno šv.. Pe
tro Katedros restauravimas.

Vidinis bažnyčios pastatas jau buvo 
anksčiau (1981 m.) nuodugniai ir praban
giai atnaujintas, taip pat ir vakarinė krip 
ta. Rytinė kripta yra viena iš gražiausių 
ir meno atžvilgiu žymiausių vietų šiauri
nėje Vokietijoje. Ji yra viena iš seniausių 
11 amžiaus pabaigoje šališkame statybos 
stiliuje užbaigtų architektūros šedevrų. 
Jos patalpose yra taip pat ir arkivyskupo 
Adalberto (1043-1072) kapas, kuris savo 
laikais Bremeną padarė „antrąja Roma“. 
Bremeno katedros restauravimas padary
tas jau antrą kartą. Pirmasis restauravi
mas tęsėsi nuo 1888 m. iki 1901 m. Tada 
pastatas gavo du bokštus.

Bremeno šv. Petro katedros istorija ty
rinėtojų dalijama į 3 laikotarpius: a) anks 
tyvuosius ir aukštuosius viduramžius, maž 
daug iki 1255 m., kada katedra pasidarė 
vyskupo bažnyčia ir kartu pagrindinė pa
rapija b) vėlyvuosius viduramžius ir anks 
tyvuosius naujuosius laikus, maždaug ka
da katedra ėjo daugiausia katedros baž
nyčios funkcijas ir Bremeno arkivyskupi
ja pasidarė rinkimine kunigaikštyste 
(Wahlfuerstentum), c) nuo 1638 m. kate 
dra tapo ev.-liuteronų parapija.

Istoriniai įvykiai frankų valstybėje 
taip susiklostė, kad busimasis imperato
rius Karolis I-asis nutarė įtraukti Sakso
niją į savo imperiją politinio ir bažnyti
nio ir įsisavinimo ir prijungi
mo rėmuose. 780 m. jis paskyrė anglosak
są Willehadą žemutinio Wezerio krašto 
misionaru. Nežiūrint nesėkmių, jo misija 
turėjo pasisekimo ir jis 787 m. buvo pa
skirtas pirmuoju vyskupu Saksonijoje su 
būstine Bremene. Tais pačiais metais We
zerio kopose buvo pastatyta pirmoji me
dinė bažnyčia. Mokslininkai spėja, kad 
šita bažnytėlė pastatyta tokioje vietoje, 
kur buvo pagonių šventykla. 805 m. šita 
katedra sukilusių saksų sunaikinta ir jos 
vietoje vyskupas Willeridas pastatė pirmą 
mūrinę katedrą. 831 m. kaizeris Liudvi- 
gas I-asis, vadinamas pamaldžiuoju, įkūrė 
misijos vyskupiją Hamburge, kurioje vys
kupu buvo pakeltas benediktas Ansgaras. 
Tam, kad pabrėžti jos ypatingą vaidmenį, 
vykdant misiją pagoniškoje Skandinavi
joje, ji buvo 834 m. pakelta į arkivyskupi
ją. Kada 845 m. vikingai užpuolė Hambur 
gą ir Ansgarui pasisekė pabėgti į Breme
ną, tada 848 m. buvo sujungtos abi vysku 
pijos ir centru liko Bremenas. Bremenas 
tapo arkivyskupija ir perėmė europietiš- 
ką vaidmenį. Iš Bremeno pradėtas misiji- 
nis darbas Skandinavijoje, o taip pat ir 
slavų tarpe, iš dalies šiauriniame Pabalti- 
je. Ansgaras prieš savo mirtį (865) padėjo 
pamatus krikščionybei Danijoje ir Švedi
joje. Vėliau jis gavo „Šiaurės apaštalo“ 
vardą.

Willerodo pastatytoji mūrine katedra 
buvo gaisro sunaikinta 1042 m. ir atstatyta 
arkivyskupo Becelino (1035-1043).

mačiusios atstatyti Lietuvą gerokai didės 
nę, nei kai kurie lietuviai norėjo. JAV pre 
zidento pageidavimu, Lietuvos valstybė 
turėjo pūti atstatyta 132.000 kv. kilometrų 
ploto (dvigubai didesnė, negu dabartinė), 
su 6.100.000 gyventojų, su Karaliaučiaus ir 
Klaipėdos uostais, šioje Europos vietoje 
JAV nenorėjo mažos valstybės; jos many 
mu, didesnė Lietuva būtų galėjusi turėti 
didesnę politinę įtaką į kaimynų padėties 
stabilizavimą.

Prancūzija, įsteigusi tuo reikalu specia
lų Studijų komitetą, priėjo tų pačių išva
dų — norėjo didesnės Lietuvos, žinoma, 
gal tikėjosi, kad sąjungoje su Lenkija di
desnė Lietuva tikrai galės sudaryti didelę 
Vakarams palankią valstybę.

Lietuviai Amerikoje, prasidėjusio Pa
saulinio karo proga, irgi nesnaudė. Ameri 
kos Lietuvių Seimas, įvykęs Čikagoje 1914 
m. rugsėjo mėn. (reiškia, vos tik karui 
prasidėjus), reikalavo Kauno, Vilniaus, 
Suvalkų, Gardino ir Minsko gubernijos da 
lies, su buv. Rytų Prūsijos dalimi, įjun
giant Karaliaučių. Tokias ribas rodė ir 
Lietuvos Misijos memorandumas ir žemė 
lapis, įteiktas Valstybės sekretoriui B. 
Colby 1920 metais.

Taigi, kodėl, rodos, iš tokių palankių 
sąlygų didesnei Lietuvos valstybei nieko 
neišėjo?

„O todėl“, atsako pats A. Gustaitis, „ne 
turėjome gero vardo užsienio valstybėse, 
mūsų diplomatų pastangos nebuvo pakan 
karnai veiksmingos, o, svarbiausia, lietu
vių tauta buvo perdaug pasimetusi, nepa 
kankamai sąmoninga...“

Visai teisingai. O kaip dabar, 70 metų 
praėjus? Tiesa, sąlygos šiandien pasaulio

Šituos įvykius apie katedros statybą yra 
aprašęs kronikininkas Adomas Bremerie 
tis. Tačiau negalima nustatyti, kaip toli 
katedros statyba buvo pažengusi, nes XI 
šimt. Benevento katedra nėra išlikusi. Yra 
dar ir kitas teigimas, kuris rastas arkivys. 
Liemaro (1072-1101) karste, kur vienoje 
švininėje plokštelėje užrašyta, kad jis 
esąs tikrasis katedros steigėjas.

Štades miesto metraščiuose, kuriuos ra 
šė apie 1250 m. abatas Albertas, kuriuos 
konsultavo Muensterio statybos istorikas 
dr. Uwe Lobbedey yra aiškiai teigiama, 
kad Liermanui vyskupaujant Bremeno ka 
tedra dar kartą sudegusi. Bremeno ar
cheologas dr. Kari Heinz Brandt viename 
kasinėjimo pranešime 1983 m. teigia, kad 
Liemaras griuvėsius iki pamatų nugriovė 
ir pastatė naują katedrą. Jeigu abato Al
berto pasakojimai apima ir rytinę kriptą, 
tai naujasis pastatas buvo pastatytas la
bai greitai. Tai liudija ankstyvojo šališko
jo statymo stilius, kuris yra panašus į kai 
zerio Konrado II-ojo įkurtąjį benediktų 
vienuolyną Limburge. Vienuolyno bažny
čios Limburge išlikę tiktai griuvėsai, bet 
galima atpažinti pagrindinius bruožus pir 
mykštės kriptos. Taip buvo sukonstruota 
ir Bremeno katedra.

Žinoma, čia negalima nupasakoti visą 
Bremeno katedros istoriją. Pasitenkin
sim tik bendrom pastabom. Įdomus faktas, 
kad jos vyskupai, kaip paskutinieji šiau
rinėje Vokietijoje, tik apie 1630 m. perėjo 
į protestantizmą. Poreformaciniu laikotar 
piu viena katedros dalis kurį laiką Breme 
no pirkliams tarnavo kaip prekių sandėlis.

Dabar kas liečia antrą katedros restau 
ravimą mūsų dienomis reikia pabrėžti, 
kad pirmieji paruošiamieji darbai prasidė
jo 1961 m. kuriems vadovavo katedros sta 
tybos vadovaujančių darbų viršininkas 
Henry Lamotte. Kaip jau minėta, tikrieji 
restauravimo darbai prasidėjo 1972 m. ir 
jiems vadovavo katedros statybos meistras 
Friedrich Schumacher. Darbai buvo nu
traukti 1974 m. archeologinių tyrinėjimų, 
kurie tęsėsi 2 metus. Akstinas šiems dar
bams buvo 1974 m. lapkričio 17 d. Tą die 
ną vienas studentas, kuriam buvo paves 
ta ieškoti spėjamų priešromanikos laikų 
pamatų, atrado vieną vyskupo žiedą. Tai 
buvo atradimos Bremeno arkivyskupų kar 
stų, t.y. kapinių, esančių po katedra. Iš vi 
so rasta 28 karstai, kurie daugiausiai pri
klausė 13 amžiui. Archeologai, atkasdami 
vieną kaipą po kito, atrado vyskupų pa
laikus, altoriaus prietaisus, drabužių liku 
čius ir kitas brangenybes kaip žiedus, tau 
res, paauksuotus ganytojų lazdų įlenki
mus. Šitas atradimas istorikų-mediavistų 
tarpe buvo sensacija.

Visos katedros restauravimo išlaidos su 
darė per 12 milijonų markių. Teigiama, 
kad katedros restauravimo darbai dar vi
siškai nėra užbaigti, sekančių trejų metų 
bėgyje bus įrengtas katedros muziejus.
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politinėje arenoje yra daug žiauresnės. Ta 
arena man šiandien daugiau panaši 'į Ro
mos imperijos Koliziejaus areną, į kurią 
anais laikais buvo metami gyvi nusikaltė
liai (šiandien — tautos) žvėrims pasisotin 
ti. Ar dabar pagaliau mes išmokome susi
tarti, būti vieningos nuomonės svarbiais 
Lietuvos klausimais, kad ir šiuo klausi
mu, kuriuo čia rašoma. O šis klausimas 
yra vienas svarbiausių Lietuvos valstybės 
klausimų.

Retkarčiais „Europos Lietuvyje“ paskai 
tau, kad toks ir toks lietuvis, apsilankęs 
Valstybės departamente Vašingtone, buvo 
valdininko paklaustas: „Kokių gi pagaliau 
sienų Lietuva nori?“ Tokiais atvejais man 
visuomet įdomu, kodėl valdininkas jau da
bar klausia ir kokį atsakymą lietuvis jam 
duoda. Laukiau žinių, klausiau gerų bičių 
lių, bet atsakymo niekad negavau. Bera
šant, prisiminiau „Dirvoje“ prieš trejus 
metus kilusį ginčą dėl Lietuvos žemėlapio, 
kunį VLIKo pirmininkui kažkas įbruko, 
vykstant į žmogaus teisių tarptautinę kon 
ferenciją Madride. Aš savo aprašymo ne
duosiu. Pasakysiu tik tiek: jeigu A. Gus
taitis tą 'įvykį atsimena, tai jis sutiks su 
manim, kad Lietuvos valstybės reikalų 
tarptautinis pristatymas vis dar yra ap
verktiname stovyje. Iš tokio pristatymo ga 
Įima laukti tik apsijuokimo. Man kyla min 
tis: jeigu net tokie Lietuvos žemėlapiai dar 
tebesklaidomi mūsų veiksnių rankomis ir 
naudojami, tai gal geriau — sukiškime 
juos visus į pečių ir sudeginkime. Tuo bū
du bent išvengsime pavojaus Lietuvai kom 
promituoti savomis rankomis. Vietoje že
mėlapio, būtų patartina surasti Amerikos 
Lietuvių Seimo, įvykusio prieš 70 metų, 
bylą ir nusirašyti tą nutarimą dėl būsimos 
nepriklausomos Lietuvos valstybės sienų, 
ir išmokti jį atmintinai. Tai, atrodo, būti
na, jeigu 70 metų bėgyje mes nieko įdo
mesnio ir kūrybingesnio nesugebame.

Valstybės pagrindas yra jos sienos, že
mės plotas. Tokioje padėtyje, kurioje mes, 
lietuviai, dabar esame, galime ir privalo
me atlikti paruošiamąjį darbą tam būti
nam žemės plotui užsitikrinti. Tam tiks
lui reikalinga: visų lietuvių vieninga nuo 
monė, koks žemės plotas reikalingas Lie
tuvos valstybei; antra, išdirbti nuoseklų 
planą jo tarptautiniam pristatymui; trečia, 
propaguoti lietuvių skaičiaus padidinimo 
svarbą ir, ketvirta, turimą menkavertišku 
mą pakeisti veržlumu ir drąsa.

Tai gali būti labai ilgas ir sunkus dar
bas, turint omenyje šio ir sekančio šimt
mečio neapskaičiuotinas sąlygas.

Labai žymus anglų istorikas Tomby, 
prieš mirtį ligoninėje, reporterio paklaus 
tas, kas, jo manymu, bus paskutinis laimė 
tojas šioje pasaulyje vykstančioje milži
niškoje pasaulėžiūrų kovoje, trumpai atsa 
kė: „Kinija“. Nuo to laiko dažnai pagalvo 
j u apie VLIKo pasirinktos vietovės tikslu 
mą. Po 20-ties metų VLIKą matau šancha 
juje ar Pekine.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.

Stasys Kuzminskas

LITHUANIAN SELF-TAUGHT

Lietuvių Namuose Londone gauta 
keliolika egzempliorių M. Variakojy- 
tės-Inkenienės 144 psl. knygelės „Lith
uanian Self-taught“. Kaina 2.95 sv.

Angliškai kalbantiems lietuviams 
jaunuoliams ši knygelė padės šiek tiek 
pramokti savo tėvų kalbos.

DARIUS POLIKAITIS su broliu ir dviem pusbroliais, atvykę į 
Montrealį šia vasarą, užrekordavo plokštelę. Pasaulio 
Lietuvių 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 
užsisakai sekančiais adresais:
VILNIUS RECORDS OF CANADA PLJS
2127 rue Guy 5559 Modena PI.
Montreal, Quebec arba Agoura, CA
H3H2L9 91301

USA

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

SAVAITGALIO PABIROS
STEBUKLINGI PIRŠTAI

(Tęsinys iš pr. nr.)
3.

Kritus Prancūzijai, Himmleris grįžo į 
Berlyną, pasikeitė ir Kersteno gyvenimas 
— įėjo į normalesnes vėžes. Jis pradėjo 
vėl savo praktiką, buvo šeimoje. Turėjo 
gražų butą, o savaitgaliais išvykdavo į sa
vo prabanginį vasarnamį Harzwalde, ten 
rasdavo ramybę ir pailsėdavo.

Atrodė, kad viskas tvarkoje, tačiau iš 
tikrųjų moraliai Kerstenas buvo labai pri 
slėgtas. To stengėsi niekam nerodyti. Ir 
štai rugpjūčio mėnesio pabaigoje įvyko 
tai, ką būtų galima laikyti pradžia jo ypa 
tingo karo laiku pasitarnavimo žmonijai.

Tuo laiku Himmlerį staiga vėl ištiko nau 
jas skausmų antpuolis ir, žinoma, Kerste
nas turėjo skubiai vykti į Princo Albrech
to gatvę — vyriausią SS būstinę. Greit su 
stabdė ligonio skausmus, bet ataka buvo 
tokia stipri, kad po jos Himmleris beveik 
be sąmonės gulėjo sofoje. Atsigavęs tarė:

— Mielas Kerstenai, ką aš daryčiau be 
tavęs? Nežinau, kaip tau atsidėkoti. Iš tik 
rųjų aš tau dar niekad nesu užmokėjęs už 
pagalbą.

Kerstenas tuoj suprato, kad, paėmęs pi
niginį atpildą, jis liktų kaip paprastas tar 
nautojas, ir Himmleris nesijaustų esąs jam 
skolingas. Jis taip pat žinojo, jog Himm- 
lerio valdiška alga nebuvo didelė. Būda
mas fanatiškas nacis, jis atsisakė asmeniš 
kai naudotis slaptais lėšų fondais, kurie 
buvo jo žinoję. Oficiali Himmlerio alga 
siekė truputį daugiau dviejų tūkstančių 
markių. Iš tų pinigų jis turėjo išlaikyti 
žmoną, dukterį, sergančią savo meilužę ir 
du neteisėtus sūnus.

Kerstenas maloniai šyptelėjo:
— Pone reichsfiureri, jūs žinote, kad 

aš neimu atlyginimų už kiekvieną vizitą, 
bet tik išgydžius ligonį. Be to, aš esu daug 
turtingesnis už jus...

— Tai dar nieko nereiškia. Mano parei 
ga kaip nors atsilyginti, o aš juk tiek daug 
esu tau skolingas!

— Palikime tuos piniginius reikalus... 
Kai pasveiksite, tada kalbėsime, — vėl 
šyptelėjo Kerstenas.

— Mielas Kerstenai, — sušuko Himmle 
ris, — aš negaliu tau atsidėkoti!

Staiga Kerstenas prisiminė savo seną 
pacientą, Augustą Rostergą, kuris, nors ir 
būdamas žymus pramoninkas Vokietijoje, 
už savo socialdemokratines pažiūras pa
kliuvo koncentracijos lagerin.

—štai mano sąskaita, pone reichsfiure
ri, — rimtai tarė jis, — aš noriu savo drau 
gui laisvės...

— Gerai! Jeigu tu to nori, aš sutinku, 
— ir tuoj pašaukė sekretorių:

— Brandtai, tas žmogus turi būti tuoj 
paleistas. Taip nori mūsų gerasis dakta
ras!

— Klausau, pone reichsfiureri, — sumu 
šė kulnimis karininkas ir žvilgtelėjo ‘į Ker 
steną, kuris tuoj suprato ištikimai drau
gišką Brandto žvilgsnį.

Pasitaisius sveikatai, Himmleris vėl ta
po fanatiškai nepajudinamas, netgi savo 
elgesyje su daktaru-stebukladariu. Praė 
jus kelioms dienoms po Rostergo paleidi
mo, jis pasišaukė Kersteną:

— Ar teisybė, kaip mano agentai Olan
dijoje praneša, tu vis dar laikai savo na
mą Hagoje? Tu turi jį likviduoti!

Sutvarkyti tą reikalą, Himmleris davė 
dešimt dienų. Kerstenas turėjo vykti į Ha 
gą ir parduoti namą.

Būdamas Olandijoje, turėjo įsakymą 
kiekvieną dieną registruotis Gestapo būs 
tinėje. Iš senųjų draugų sužinojo apie kraš 
to okupacinį gyvenimą, deportacijas, areš 
tus ir kankinimus. O tai ypač jį paveikė. 
Bandydamas išgelbėti vieną savo draugą, 
buvo suimtas ir nugabentas tardymui į 
Gestapą. Olandijos Gestapo viršininkas 
Walteris Rauteris, pamatęs Kersteną, ku
ris kasdien ten registravosi, labai nustebo.

— Aš norėjau aplankyti savo seną drau 
gą Bignell'i, — nusiskundė Kerstenas, — 
policija darė kratą jo bute ir manęs neįlei 
do...

— Policija vykdė mano įsakymą, — tarė 
Rauteris. — Bignellis yra išdavikas, palai 
ko ryšius su Londonu. Mes jį tardysime 
kalėjime!

Kersteno draugas Bignellis buvo meno 
žinovas ir prekybininkas. Kadaise iš jo 
Kerstenas pirko brangų paveikslą. Dar 
labiau Kersteną sujaudino, nes Bignellis 
buvo senas ir silpnos sveikatos žmogus.

— Jis niekuo nenusikalto Vokietijai! Aš 
už jį garantuoju... Turite jį paleisti, — 
griežtai reikalavo Kerstenas.

— Paleisti tą kiaulę?! sušuko Rauteris, 
trenkdamas kumščiu į stalą, — ir dar dėl 
to, kad tamsta to nori!

Kerstenas bandė valdytis, bet negalėda 
mas nuslopinti pykčio sušuko:

— Kur jūsų telefonas? Aš turiu skam
binti Himmleriui!

Rauteris nerimo:
— Tai neįmanoma! Aš pats tiesiogiai 

negaliu su juo kalbėtis. Pirma turiu kreip 
tis į patį Reinhardą Heydrichą — viso Ges 
tapo viršininką.

— Pabandyk skambinti, — reikalavo 
Kerstenas, — pamatysim!

Rauteris pakėlė ragelį, perdavė Keršte 
no prašymą.

Už penkių minučių — skambutis. Su 
šypsena Rauteris atsakė, ir staiga jo vei 
das pajuodo — kalbėjo Himmleris!

(Tęsinys sek. numeryje)

PLAUČIAMS...
Vyrukas, nemigos kankinamas, nu

eina pas daktarą;
— Negaliu miegoti, jokie vaistai ne

padeda!
— Kai atsigulsi, skaičiuok iki dešim 

ties ir vis tai kartok, ir tavo akys pra
dės merktis, — pataria specialistas.

Už savaitės tas pats jaunuolis skun 
džiasi vėl:

— Dar blogiau! Kai tik suskaičiuo
ju iki aštuonių, kaip perkūno trenktas 
šoku iš lovos!

— Negali būti... — stebisi daktaras
— kokia gi tavo profesija?

— Esu profesionalas boksininkas,
— atsako vyrukas.

* ♦
Viena Moterų Išsilaisvinimo Orga

nizacijos narė kviečia draugę į susirin 
kimą.

— Negali būti, kad susirinkimas ren 
giamas tavo namuose, — abejoja drau 
gė-

— Taip. Tikrai! Leidimą iš vyro jau 
gavau.

♦ •
Amerikietis berniukas klausia tėvo:
— Tėte, koks yra skirtumas tarp 

„respublikos“ ir „liaudies respubli
kos“?

— Visiškai toks pats skirtumas, pa 
vyzdžiui, kaip ir tarp kėdžių: papras
tos ir elektrinės...

** 4
Šveicarijoj yra susikūrusi „Ilgo ve

dybinio gyvenimo vyrų“ organizacija, 
kuriai priklauso vyrai, atšventę 25 ar 
daugiau vedybinio gyvenimo metus.

Atvykęs į jų metinį susirinkimą, 
spaudos korespondentas paklausė:

— Kokia žmona ištikimiausia — 
blondinė, brunetė ar rudaplaukė?

Atsakymą gavo trumpą ir aiškų:
— Žilaplaukė!

V. IVANOVAS VAKARUOSE

Užsienio spauda paskelbė sensacingą in
formaciją apie aukšto sovietinio pareigū
no pasitraukimą į Vakarus. Jau prieš ke
lis mėnesius laisvę pasirinko ir V. Vokie
tijoje politinės globos pasiprašė TASSo 
žinių agentūros vyriausias korespondentas 
Vienoje Vadim Ivanov. Jis dabar dirba 
kaip žurnalistas Vakarų Vokietijos radi
jo „Deutsche Welle“ rusų skyriuje. Iva
nov, prieš pasitraukimą į Vakarus, be tie
sioginio darbo TASSo agentūroje, buvęs 
taip pat KGB pareigūnas. Užsienio spau
da atkreipia dėmesį, kad nors Ivanov jau 
prieš kelis mėnesius pasirinko laisvę Va
karuose, TASSo agentūra Maskvoje gruo 
džio 13 d. pranešė, kad jis yra sugrįžęs į 
Sovietų Sąjungą.

(V.R.)
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Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

Vasario 16 ir šv. Kazimiero minėjimas 
Paryžiuje — kovo 2 d.

Šokiai — Karnavalas Boltone — vasario 
2 d., 7.30 v.v., Ukrainiečių klube, 99 Castle 
St.

Vasario 16 Dienos minėjimas Notting- 
hame — kovo 2 d., 6.30 v.v., Ukrainiečių 
salėje.

U2 LIETUVĄ
Prisimintina, kad Maldos Žygį už Lietu 

vą sausio 18 d. atlieka Didžiosios Britani
jos Lietuvių Katalikų Bendrijos Centro 
Valdyba Nottinghame ir visi padaliniai vi 
same krašte.

Sielovada ir Bendrija

AUKOS TAUTOS FONDUI
Kun. J. Andriušis — 10 sv.
J. Makarevičius ir K. Vitkus po 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
N. Butkus — 30 sv.
Dr. V.A. Raisys — 29.50 sv.
E. J. Liaukai — 30 dol.
M. Valikonis — 11.50 sv.
K. Savonis — 5.50 sv.
K. Bendoraitis ir B. Magdušauskas — 

po 5.25 sv.
F. Skėrys — 10 DM.
J. Bedulskis — 4 sv.
J. Butkevičius — 2.50 sv.
J. Dirvonskis ir M. Rimdzevičienė — 

po 2 sv.
P. Simonaitis ir K. Vitkus — po 1.50 sv.
V. Juknelis, A. Bruožis ir F. Jasiulis — 

po 50 p.
Visiems nuoširdi padėka.

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
IR VASARIO 16 GIMNAZIJAI

įvertindamas Lituanistikos Katedros rei 
kalingumą ir svarbą lietuvybės išlaikymo 
veikloje siunčiu kuklią auką 100 sv.

Vasario 16 gimnazijos pastatų atstaty
mo paramai siunčiu 100 sv.

S. Karalevičius, High Wycombe

Nottinghamas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Kovo mėn. 2 d. DBLS Nottinghamo sky 
rius rengia Vasario 16 Dienos minėjimą 
Ukrainiečių salėje. Pradžia 6.30 v.v.

Programa bus paskelbta vėliau.
Skyriaus sekretorė

Manchesteris
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio 
skyriaus valdyba 1985 m. sausio 12 d., šeš 
tadienį, 6 vai. vakare liet, klubo patalpose 
šaukia savo narių

SUSIRINKIMĄ.
Darbotvarkėje valdybos ir Revizijos ko 

misijos pranešimai bei naujų organų rin 
kimai.

Visi ramovėnai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

Ramovėnų valdyba

PADĖKA
Negalėdamas asmeniškai padėkoti laiš

kais visiems tiems, kurie mane sveikino 
švenčių proga, noriu tai padaryti per „Eu
ropos Lietuvį“.

Pirmiausia dėkoju LSS Europos rajono 
skautų vadijai ir LLM „Dainavos“ Sambū
rio valdybai už sveikinimus ir laikraštį, 
„Budėkime" redaktoriui p. šovai ir buv. 
Corby sk. pirmininkui A. Navickui už ap
lankymą, ketteringiškiams ponams Požers 
kiams už sveikinimą ir dovanėlę ir visiems 
kitiems, kurie mane prisiminė švenčių me
tu.

Vienišas senas jaunuolis Jonas Llobė

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.

PALAIDOTAS IGNAS DAILIDĖ
Gruodžio mėn. 17 dieną Londone mirė 

Ignas Dailidė, 67 metų amžiaus.
Palaidotas gruodžio 24 d. Leytonstone 

kapinėse, kur jau guli šimtai lietuvių.
Ignas Dailidė buvo kilęs nuo Sintautų, 

atvyko į Angliją 1947 metais ir beveik vi
są laiką gyveno Londone. Ignas buvo susi 
pratęs, aktyvus ir geras lietuvis patriotas. 
Nuo pat atvykimo ‘į Londoną jis aktyviai 
dalyvavo DBLS, Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialinio klubo ir šv. Kazimiero klubo 
veikloje. Buvo nuolatinis valdybų narys 
arba joms vadovavo.

Prisiminsime Igną kaip atvirą, nuoširdų 
ir mokantį su visais sugyvenantį asmenį. 
Prisiminsime jį kaip žmogų, kuris niekuo
met neatsisakė padėti, kada buvo į jį krei 
piamasi, ar tai būtų buvę organizacijos ar 
ba pavieniai asmenys.

Lietuvių Sodyboje Ignas paliko ilgametį 
savęs prisiminimą, atlikdamas kelių kamba 
rių pertvarkymą ir sumoderninimą.

Igno mirtis yra didžiulis nuostolis ne 
tik Londono lietuvių veiklai, bet nuostolis 
visai Didžiosios Britanijos lietuvių ben
druomenei. Dėka tokių žmonių, kaip Ig
nas, remiasi mūsų lietuviška-tautinė vei
kla.

Z. Juras

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 1 d., kariuomenės minėjimą 
pradedarit, Vyties klubo pirm. Pranas Na
sis pasveikino dalyvius. Atvykęs DBLS- 
gos pirm. Jaras Alkis sveikino bradfordiš- 
kius, su kuriais nedažnai tenka susitikti ir 
drauge tokias svarbias šventes paminėti. 
Be to, priminė atvykęs pasitarti su sky
riaus ir klubo valdybomis apie lietuvių są 
skrydžio (Lietuvių dienos) surengimą 
Bradforde 1985 m.

Jonas Adamonis save paskaitoje, nors 
trumpai, aprėpė, galima sakyti, visą Lie
tuvos kariuomenės raidą, pradedant nuo 
XIII šimtmečio pradžios, paminėjęs Gedi 
mino, Mindaugo ir Didž. kun. Vytauto lai 
kus, sukilimus, nepriklausomybės dienų 
kovas ir galiausiai kariuomenės tragediją, 
priešams okupavus Lietuvą. Bet kariuome 
nės tragediją išpirko mūsų pasiryžę parti
zanai ilgoje nelygioje kovoje, kurioje dau 
giausia gyvybių paaukojo.

Meninę programą puikiai atliko Notting 
hamo moterų duetas „Rūta“, t.y. Genovai 
tė Aleknavičienė ir Brigita Bishop. Jos 
('įsijungė ir Aleknavičius) padainavo mū 
sų kompozitorių ir liaudies dainų, įpinda 
mos eilėraščių ir linksmų komplimentų. 
Pianinu akompanavo Škotijos Pranas 
Dzidolikas. Dainininkės apdovanotos ploji 
mais ir gėlėmis.

Programą pravedė Irena Gerdžiūnienė.
Dalyvių galėjo būti daugiau, o juk de

damos pastangos tokius minėjimus sureng 
ti. Gaila, kad ne visados į tai atsižvelgia
ma.

A-tas B.

Sodyba
LIETUVIŲ SODYBA

Sodybos gyventojai nuoširdžiai dėkoja 
Vytautui Juozui Pliopai už dosnų jų pri
siminimą švenčių proga, kiekvienam pa
skiriant po 20 svarų.

Neužmiršo Sodybos pensininkų ir se
nas jų draugas — Bradfordo Vyties klu
bas, prisiųsdamas 30 svarų. Labai ačiū.

Dėkojame Dainavietėms ir visiems už 
sveikinimus, dovanas ir pavaišinimą.

Visiems draugams dėkingai linkime ge
riausios sėkmės ir visokeriopos palaimos.

Sodybos gyventojai

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

Židinyje.
Eccles — sausio 13 d., 12.15 vai.
Prestone — sausio 20 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 20 d., 11.15 vai., 

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

Gate.
Manchesteryje — sausio 27 d., 12.30 vai. 

Židinyje.

pasaulyje
PROF. DR. E. GEDGAUDAS

Prof. dr. Eugenijus Gedgaudas, vadovau 
j antis JAV Minesotos universiteto rentge
nologijos ir branduolinės medicinos kate
drai, yra išrinktas Amerikos rentgenologų 
sąjungos pirmininku. Pirmininko pareigas 
jis perims rentgenologų suvažiavime Bos
tone balandžio mėnesį.

FLORIDOS LIETUVIAI
Floridos Amerikos lietuvių klubas St. 

Petersburge leidžia savo biuletenį „Lietu
vių Žinios“, kurio 104 numeris išėjo gruo
džio 28 d.

Metinis klubo susirinkimas 'įvyks sau
sio 19 d., kuriame Baltų Laisvės Lygos 
vice-prezidentas A. Mažeika padarys pra
nešimą.

Sausio 20 d. senoji klubo valdyba per
duos pareigas naujai išrinktajai. Meninėje 
programos dalyje pasirodys veteranų tau 
tinių šokių grupė „Audra“.

Vasario 6 d. LB St. Petersburgo apylinkė 
rengia solisto Benedikto Povilavičiaus kon 
certą.

Kovo mėn. 27 d. Lietuvių klube įvyks 
poeto B. Brazdžionio rečitalis.

St. Petersburgo Balfo 143 skyrius ba
landžio 17 d. švęs savo dešimties metų veik 
los sukaktį. Ta proga Lietuvių klube ren
giamas solistės Nelės ir muziko Arvydo 
Paltinų, gyv. Vokietijoje, pramoginių dai
nų koncertas.

Kovo 13 d. St. Petersburgo vaidintojų 
trupė „Žibintas“ Lietuvių klubo salėje vai 
dins A. Rūko 3-jų veiksmų linksmą nuti
kimą „Bubulis ir Dundulis“, dalyvaujant 
A. Mateikos dainos vienetui ir tautiniams 
šokiams, kuriuos paruoš Laima A. Robert
son. Dekoracijos dail. V. Vaitekūno. Vei
kalą režisuoja A. Ulbinas.

LENKIJA
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Vroclavo bažnyčioje kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį yra atnašaujamos mi
šios lietuvių kalba. Pamaldų pradžia 16 
vai.

Gruodžio 2 d. Vroclaviečių klube buvo 
suruošta lietuviškų knygų paroda. Prie 
parodos darbavosi žinoma vietos lietuvių 
veikėja Birutė Jurienė. Ji visuomet ateina 
į pamaldas katedroje apsirengusi tauti
niais rūbais. Jos vaikai gražiai kalba lie
tuviškai.

VIZITAS VAIVADIJOJE
Dariaus-Girėno paminklo globėjas J. 

Sanvaitis aplankė red. Zenoną Nowopolskį 
ir padėkojo jam už straipsnius, kuriuos 
jis parašė apie Darių ir Girėną savaitraš
tyje „Prawo i žycie“.

Ta pat proga J. Sanvaitis apsilankė Go 
žowo vaivadijos paminklų apsaugos ko
mitete ir kalbėjosi dėl klėtelės statybos 
Pszczelniko miške, netoli DG paminklo. 
Paminklų konservatorius magistras Chros 
towskis labai domėjosi Jasiūno albumu, 
išleistu Čikagoje, kuriame vaizduojama 
Dariaus-Girėno skridžio istorija. Vaivadi
jos pareigūnai norėtų 'įsigyti tą albumą 
savo muziejui.

Ščecino lietuvių būrelio pirm. Jonas 
žaliapienis, pasitaręs su J. Sanvaičiu, įtei 
kė Gožowo vaivadijai pareiškimą, kuria
me prašoma paskirti 1985 metų biudžete 
lėšų klėtelės prie DG paminklo statybai.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Prieškalėdinis boltoniškių susirinkimas 
įvyko gruodžio 15 d. Buvo aptarti kasdieni 
niai einamieji reikalai ir Kalėdų pobūvio 
rengimas.

Skyriaus pirmininkas visus ragino daly 
vauti Naujų Metų sutikime Manchesterio 
lietuvių klube.

Susirinkimas savo tikslą pasiekė — vie
tiniai lietuviai dar kartą vienas kitą susi
tiko, įspūdžiais pasidalijo, pasijuokė, ir 
šis vakaras prabėgo gražiai ir labai grei
tai.

KALĖDŲ POBŪVIS
Šie Boltono lietuvių švenčių pobūviai pa 

sidarė vietine tradicija ir, atrodo, kad kiek 
vieną kartą jie vis dar gražiau ir smagiau 
išeina. Šių metų kalėdinis pobūvis nebuvo 
išimtis ir tikrai nei vieno neapvylė. Jis 
įvyko antros Kalėdų dienos vakare ir prie 
gražiai papuoštų ir įvairiu maistu apdėtų 
stalų susėdo apie 40 svečių. Į pobūvį, kaip 
visada, buvo atsilankęs Boltono lietuvių 
bičiulis kan. V. Kamaitis. Pirmą alkį nu
malšinus kan. Kamaitis pasakė įdomią ir 
turiningą kalbą apie Kalėdų švenčių pras
mę. Skyriaus pirmininkas vietinių lietuvių 
ir jų svečių vardu keliais žodžiais jam pa
dėkojo už gražią kalbą ir atsilankymą.

Pobūvis praėjo šauniai: dalyvavusios 
gražiosios lyties atstovės buvo pavaišintos 
kava ir saldainiais, buvo pašokta, pasivai
šinta, padainuota, o laimingiausias sve
čias loterijoje laimėjo dovaną.

VASARIO 16 GIMNAZIJAi i

KŪČIOS IR EGLUTĖ
Kūčios turbūt buvo didžiausios Va

sario 16 gimnazijos istorijoje tiek daly 
vių skaičiumi, tiek ir programa. Valgy 
klos salėje susėdo per 160 žmonių: vi
sa Kuratorijos valdyba — pirmininkas 
tėv. Alfonsas Bernatonis, vicepirminin 
kas ir direktorius Andrius Šmitas bei 
iždininkas Jonas K. Valiūnas, — apie 
80 mokinių, kai kurių tėvai, mokytojai 
ir administracijos darbuotojai su šei
momis. Atsilankė vokiečių svečių ir 
spaudos atstovų.

Vakarą pradėjo evang. kapelionas 
kun. Fr. Skėrys, pastebėdamas, jog šie 
metinė eglutė yra jubiliejinė. Jas pra
dėjo jis ruošti prieš 30 metų. Tada bu 
vo 150 mokinių, o dabar — tik pusė 
to skaičiaus. Perskaitė buv. direkto
riaus Jono Kavaliūno sveikinimą. Vo
kiškai paaiškino, kaip lietuviai švenčia 
Kūčias.

Lyg pratęsdama kun. Skėrio mintį, 
Danutė Baltutytė (iš Australijos), apsi 
rengusi lietuvaite, deklamavo „Kur tu, 
sesuo gera, kur jūs draugai...“ ir ant 
atskiro staliuko uždegė tris žvakes. Iš 
šalių sustojo skautai. Savo kraštams 
būdingas lietuvių eiles deklamavo 
skautės-ai: Laima šležaitė iš JAV-jų, 
Jonas Venckus iš Kanados, Diana 
Stasiukynaitė iš Pietų Amerikos (Ko
lumbija), Virginijus Jocys iš Vokieti
jos ir gale — visi kartu. Savo žvakutė
mis jie uždegė žvakes ant visų stalų. 
Mūsų mokykloje tai buvo naujiena. 
Ją paruošė, eilėraščius parinko bei pri 
taikė „Aušros“ tuntininkė s. Meilė Mic 
kienė, nuo šių mokslo metų pradžios 
uoliai dirbanti su gimnazijos skautais.

Tada visi sugiedojo tradicinę Kalė 
dų giesmę Tyli naktis. Jau vieną koją 
į abiturientus įkėlęs Arvydas Herbstas 
paskaitė kalėdinę Luko evangeliją. 
Kun. Fr. Skėrys sukalbėjo jo paties 
šiam vakarui parašytą maldą. Eglutės 
žvakutes uždegė tėv. Alf. Bernatonis, 
Andrius Šmitas ir katalikų bei evange 
likų kapelionai kun. Jonas Dėdinas ir 
kun. Fr. Skėrys.

Pirmasis prabilo direktorius Andrius 
Šmitas. Jis vokiškai paaiškino, kad šį
vakar atsisveikinama prieš išvažinė- 
jant Kalėdų atostogų. Kūčios Lietuvo 
j e švenčiamos šeimose, bet būdavo 
kviečiami ir artimi žmonės. Lietuviš
kai pastebėjo, kad šie metai nepagailė 
jo mūsų mokyklai rūpesčių; pilies gaiš 
ras sunaikino berniukų bendrabutį, 
reikia statyti naują ir kt. Praėjusiais 
mokslo metais turėjome mažiau moki
nių, bet veikimas buvo gyvas: gražiai 
šoko tautinių šokių grupė, pasiekusi 
net Clevelandą, darniai dainavo cho
ras, grojo orkestras, veikė ateitininkai, 
skautai ir kiti būreliai, šiais mokslo me 
tais tęsiame pradėta veiklą su daugiau 
mokinių. Perorganizuota tautinių šo
kių grupė, choras, atstatytas ir padidin 
tas orkestras. Dosnių ir jaunimą my
linčių tautiečių pagalba už 30.000 DM 
įsigyti nauji muzikos instrumentai.

Direktorius dėkojo visiems, kurių 
darbu, rūpesčiu ir aukomis galime gy 
venti šioje lietuviškoje šeimoje: moky
tojams, administracijos bei ūkio dar
buotojoms ir ypač laisvanoriškiems tai 
kininkams — Ignui švedui ir Bernar
dui Budreikai. Paskelbė, kad turime 5 
jubiliatus. Didelė padėka priklauso 
Gimnazijos kuratorijos valdybos pir
mininkui tėv. Alfonsui Bernatoniui, at 
šventusiam 70 metų amžiaus sukaktį. 
25-rius metus mokykloje yra išdirbę 
kun. Jonas Dėdinas, mokyt. Aloyzas 
Weigel ir šiuo metu, deja, sergantis 
buhalteris Rolf Schulz. Kun. Fr. Skėrys 
šiemet atšventė 65-jį gimtadienį ir da
bar suruošė 30-tą Kalėdų eglutę.

Kuratorijos valdybos pirmininkas 
tėv. Alf. Bernatonis, pirmiausia vokie 
čių kalba, pasveikino visus mielus 
svečius. Kalbėdamas lietuviškai, pabrė 
žė Kalėdų švenčių prasmę ir reikšmę.

Kun. Ansorg dėkojo už pakvietimą 
į šią iškilią šventę.

Edmund Maul sakė, kad Kūčios su 
lietuviais jam nebe pirmos. Ateinąs į 
jas ne tarnybinės pareigos, bet asmenį 
nio malonumo skatinamas. Žinąs Ro
muvos problemas ir esąs pasiruošęs pa 
dėti jas narplioti. Pasidžiaugė padidė
jusiu mokinių skaičiumi.

Prasidėjo paplotėlių laužymas. Visi 
sukruto. Tėv. Bernatonis su direkt. 
Šmitų išėjo į priekį prie eglutės. Prie jų 
paeiliui artėjo visų klasių seniūnai su

Skyriaus valdyba širdingai dėkoja vi
siems pobūvio dalyviams, bet ypatingai sa 
vo šeimininkėms — O. Eidukienei, S. Ke- 
turakienei, M. Pauliukonienei, M. Vaines 
ir M. Wilson, be kurių pastangų šis pobū
vis nebūtų taip gerai pasisekęs.

Laukiame kito šaunaus suėjimo!

i

nostalgišką

pertrauką 
dekoracijo-

j 
savo auklėtojais ir, atsilauždami po ga 
baliuką paplotėlio, pasikeitė linkėji
mais.

Kai visi grįžo į savo vietas, prasidėjo 
valgymas kūčių, kurios susidėjo iš 12- 
kos tradicinių patiekalų. Svečiai vokie 
čiai stebėjosi šeimininkių išradingumu.

Giesmių ir muzikos programą pa
ruošė ir pravedė muzikos mokytojas 
Arvydas Paltinas. Jo vadovaujamas 
mokinių choras darniai pagiedojo 4 
Kalėdų giesmes. Trys akordeonai (Vir 
ginijus Jocys, Oliveras Lipmanas ir An 
drius Huberis) pagrojo Advento melo
diją Viešpatį liaupsink, ir Jocys solo 
— Mieliau dar varpeliai neskambėjo. 
Dėmesį atkreipė gražią pažangą nuo
lat daranti Milda Motekaitytė, solo pa 
giedojusi Žinau aš skaisčią rožę lietu
viškai ir O Holy Night angliškai.

Iš įvairių muzikos instrumentų su
darytas kvartetas (J. Toraitė, E. Kir- 
kickytė, H. Šulcaitė ir N. Ruplėnas) 
pagrojo Kalėdų giesmelės melodiją. 
Šįkart kiek kitos sudėties mergaičių 
kvartetas (Milda Motekaitytė, Monika 
Gaižauskaitė, Erina Seidlerytė ir Danu 
tė Baltutytė) padainavo 
Baltą žiemos mišką.

Per keliolikos minučių 
beregint išdygo scena su 
mis, pasirodė aktoriai. Mergaičių ben
drabučio vedėjos Genės Venckuvie- 
nės ir kun. Jono Dėdino surežisuoti jie 
suvaidino pastarojo sukurtą penkių pa 
veikslų pjesę Teateinie Tavo Karalys
tė. Įžanginį žodį tarė režisierė, paaiš
kindama vaidinsimo veikalo paruoši
mo sąlygas ir jo turinį.

Į vaidinimą įpinta daug muzikos ir 
baleto (šoko Gabija Diavaraitė, Tanja 
ir Gabija Griunvaldaitės, Tanja Hu- 
berytė ir Silvija Vosyliūtė). Pagrindi
nius vaidmenis vaidino: Nebukadene- 
zarą — Milda Motekaitytė, jo adjutan 
tą Asfanezą — Darius Sužiedėlis, pra 
našą Danielių — Gabija Diavaraitė, 
du belaisvius žydus — Ingrida Povi- 
lianskaitė ir Daiva Korintaitė. Gerai 
suvaidino ir kitas roles turėję moki
niai. Išskirtinai gera buvo Mildos Mo 
tekaitytės vaidyba. Visą vaidinimą 
kun. J. Dėdinas įrašė į video juostas. 
Apgailestautina, kad toks vertingas 
veikalas galėjo būti parodytas tik Va
sario 16 gimnazijoje.

Kalėdų eglutės rengėjas kun. Fr. Skė 
rys nuoširdžiai dėkojo visiems rėmė
jams ir mokinių tėveliams. L._ 
kalbas pasakiusiems sveikintojams, pro 
gramos ruošėjams bei atlikėjams, virė 
joms ir ūkio vedėjai Eug. Lucienei.

Nėra Kalėdų eglutės be Kalėdų sene 
lio. Kad ir kaip visi spėliojo, niekas 
negalėjo atspėti, kas, po kauke pasislė 
pęs, įgriuvo į salę su gausybe didelių 
krepšių dovanų, pilnų šviežių ir džio
vintų vaisių, šokolado ir kitų skanėstų. 
Iš jo kalbos atrodė, lyg būtų vietinis, 
nes žinojo daug mokytojų ir mokinių 
paslapčių ir jas čia viešai skelbė. Tik 
vėliau kun. Skėrys, dėkodamas jam už 
puikiai atliktą vaidmenį, išdavė, jog 
tai iš Saaro krašto atvykęs Algirdas Pa 
lavinskas, prieš daugelį metų buvęs 
šios gimnazijos berniukų bendrabučio 
vedėjas. Specialios gimnazijos dova
nos įteiktos dir. šmito kalboje išvardin 
tiems jubiliatams. Papildomų dovanų 
gavo ir mokinių sporto varžybų laimė 
tojai.

Šiemetinės Kūčios, vykusios gruo
džio 14, užtruko 5 valandas. Jų nuo
traukas ir aprašymus išspausdino vo
kiečių dienraščiai Mannheimer Mor
gen ir Lampertheimer Zeitung.
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?ms rėmė- 
Dėkojo ir

REIKIA NAMŲ VEDĖJO
Pabaltiečių Krikščionių Studentų Są 

junga (Baltischer Christlicher Studen- 
tenbund — BCSB) ieško savo būstinės 
namams Annabcrge, Bonnoje, kvalifi 
kuoto namų vedėjo.

Šalia namų vedėjo pareigų, jo dar
bas apima dar ir studentų bendrabučio 
vedimą bei įvairių suvažiavimų organi 
žavimą Annaberge.

Reikalaujama mokėti bent vieną iš 
trijų pabaltiečių kalbų, patyrimas or
ganizavimo darbe. Pageidaujamos ir 
pagrindinės žinios knygvedyboje bei , 
amatuose, susijusiuose su namų išlai
kymu ir priežiūra.

Atlyginimas susideda iš Federalinė- 
je Vokietijoje tarnautojams galiojan- j 
čio tarifo BAT IV ir nemokamo buto 
Annabergo namuose.

Atitinkamus pasiūlymus, pridedant 
curriculum vitae ir priklausančius do
kumentus, prašoma prisiųsti BCSB 
Prezidentui ligi 1985 m. balandžio 30 
d. sekančiu adresu:

Dr. A. Koenig, Zum Ortloh 9, 3400 
Goettingen.
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