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Žodžiai ir darbai
Nors pasaulyje dar yra daug gyvų 

liudininikų, kurie gerai prisimena Lie
tuvos ir jos kaimynių Latvijos ir Esti
jos okupacijos aplinkybes prieš 45-rius 
metus, sovietinė propaganda užkietė
jusiai teigia, kad šios valstybės laisvai 
išsižadėjusios savo nepriklausomybės 
ir savo noru įsijungusios į Sov. Sąjun
gą. Negalėdami paneigti aiškių istori
nių faktų, kad Pabaltijo valstybių pri
jungimas buvo ir yra tarybinio smurto 
padarinys, Sov. Sąjungos atstovai mė
gina nukreipti kalbą į tariamą sąjun
ginių respublikų teisę iš sąjungos pasi
traukti.

Vieną tokį neseną pavyzdį vokiškai 
skaitanėiajai visuomenei primena lais
vosios Eltos leidinys „Elta-Presse- 
dienst“ šių metų pirmame numeryje. 
Pernai spalio 18-ją Amerikos ambasa
dorius Šiiteris Jungtinių Tautų visu
mos susirinkimo visuomeninių reikalų 
komisijoje, kai buvo svarstomas tau
tų apsisprendimo klausimas, pabrėžė, 
kad ši teisė neatskiriama nuo žmonių 
teisės pasirinkti politinę santvarką. Ta 
proga Amerikos diplomatas pažymėjo, 
kad šiomis teisėmis negali .pasinaudoti 
Pabaltijo valstybės, Afganistanas, 
Vengrija, Čekoslovakija, Lenkija. Ka
da — klausė jis— Estijos, Latvijos ar 
Lietuvos nepriklausomybės sąjūdžiai 
paskutinį kartą turėjo galimybę išmė
ginti savo stiprumą prie balsavimo 
urnos'? Tada sovietinis delegatas Jung
tinėse Tautose Jakovlevas pareiškė, 
kad Amerikos delegacija neteisingai 
vaizduoja kai kurių sovietinių tautų 
teises bei Sov. Sąjungos užsienio poli
tiką. Be to, Estija, Latvija ir Lietuva 
prie Tarybų Sąjungos „laisvai prisi
jungusios“ ir turinčios teisę kiekvienu 
metu iš jos išstoti. Ir ne Jungtinių Vals
tijų reikalas jas mokyti, kaip pasinau
doti apsisprendimo teise, atšovė tary
binis delegatas.

„Elta-Pressedienst“ čia prideda to
kią pastabą: Jakovlevas užmiršo pasa
kyti, kad paprastas Pabaltijo tautų ap
sisprendimo teisės pareiškimas žodžiu 
ar raštu laikomas „antitarybine agita
cija bei propaganda“ arba pasikėsini
mu prieš tarybų valdžią ir už tai ski
riama daug metų gulago lageriuose. Be 
to, Sov. Sąjungos delegatas Jungtinėse 
Tautose nepergeriausiai painformavo, 
kad sovietinės invazijos kariuomenė 
užėmė tris Pabaltijo valstybes, vykdy
dama 39dų metų rugpjūčio mėnesį su
darytą Stalino ir Hitlerio susitarimą, 
kuriuo Lietuva, Latvija ir Estija buvo 
perleistos Tarybų Sąjungai.

J.Vd.

NUTEISTAS KUN. J. MATULIONIS
Iš patikimų šaltinių atėjo žinia, kad sau

sio pabaigoje Lietuvoje nuteisė kun. Jo- 
ną-Kastyt'į Matulionį 3 metams laisvės 
atėmimo. Tai trečias kunigas, kuris nuo 
1983 m. buvo sovietų nuteistas už religinę 
veiklą.

Lietuvių Informacijos Centras prane
ša, kad nors kaltinimas nežinomas, sau
gumas jį vadina „apsišaukėliu“, t.y. neti
kru kunigu, nes baigęs ne oficialiąją se
minariją. Jis įstojo ir baigė neakivaizdinę 
kunigų seminariją, kai valdžios kontro
liuojama oficialioji jo nepriėmė. Baigęs 
seminariją, jis vikaravo pas anksčiau su
imtą kun. Sigitą Tamkevičių Kybartuose.

Saugumiečiai jį buvo suėmę 1976 m. ir 
išlaikė kalėjime 9 mėnesius. Jis tada bu
vo kaltinamas talka LKB Kronikai. Prieš 
ryždamasis kunigystei, jis mokėsi muzi
kos konservatorijoje, bet buvo pašalintas 
už giedojimą bažnyčioje.

Matulionis buvo sulaikytas per kun. 
Alfonso Svarinsko teismą. Po kun. Sigito 
Tamkevičiaus suėmimo 1983 m. birželio 6 
d., jo vikaras kun. J.K. Matulionis išsiuntė 
pareiškimą Lietuvos prokurorui, kuriame 
siūlė „įkaitu leisti man už kun. S. Tam
kevičių atlikti tą bausmę“.

Matulionis, gyvenąs Vilniuje, prieš su
ėmimą dar kartą pasireiškė, pasirašyda
mas 1984 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. Vil
niaus arkivyskupijos kunigų sveikinimą 
J.E. vyskupui J. Steponavičiui jo vysku
pystės 29 metų sukakties proga.

(LIC)

Lituanistikos katedros metai
PLB VALDYBOS IR PLB FONDO TARYBOS PAREIŠKIMAS LIETUVOJE

Mieli Pasaulio Lietuviai,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdyba, vykdydama PLB Seimo nu
tarimą, 1981 metų lapkričio mėnesio 
20 dieną pasirašė sutartį su Illinois 
Universitetu Čikagoje steigti pirmąją 
ir amžiną laisvajame pasaulyje LI
TUANISTIKOS KATEDRĄ (The 
Endowed Chair of Lithuanian Stu
dies) su 750,000 dolerių fondu, kurio 
palūkanos finansuos jos darbą. Pagal 
sutartį, pats universitetas skyrė 
150,000 dolerių, o PLB pažadėjo su
rinkti 600,000 dolerių iš pasaulio lie
tuvių per penkerius metus.

Iki šiol daugiau negu 1200 lietuvių 
iš pasaulio kraštų suaukojo apie 
300,000 dolerių ir JAV Lietuvių Fon
das pridėjo 60,000 dolerių. Lituanis
tikos Katedra pradėjo savo mokslinį 
darbą 1984 metų rugsėjo mėnesį su 
pirmuoju jos vedėju prof. dr. Bronium 
Vaškeliu ir pirmaisiais lituanistikos 
studentais, siekiančiais magistro bei 
doktorato laipsnių.

Jau veikianti Lituanistikos Katedra 
yra didžiulis kultūrinis bei mokslinis 
laimėjimas, garbė ir pasididžiavimas 
ne tik išeivijos lietuviams bet ir visai 
lietuvių tautai. Katedra yra visų pasau
lio kraštų lietuvių institucija, už ku
rios steigimą ir jos pažadų įvykdymą 
yra atsakinga Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė.

Kadangi Lituanistikos Katedros 
įsteigimo sutarties išpildymui dar tu
rime surinkti apie 240,000 dolerių, 
PLB valdyba ir PLB Fondo taryba 
sausio 26-27 d.d. posėdžiuose nutarė 
1985 metus skelbti Lituanistikos Ka
tedros metais ir kviesti visą lietuvių 
išeiviją bei jos organizacijas prisidėti 
prie šio vajaus įgyvendinimo iki šių 
metų galo.

Katedros steigimu, lėšų telkimu, 
teisiniais ir kitais jos reikalais jau nuo 
1979 metų rūpinasi PLB valdybos 
tiems tikslams specialiai įsteigtas Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės Fondas 
(Lithuanian World Community Foun
dation). šio fondo dabartinės vadovy
bės pusę narių sudaro JAV LB parei
gūnai, ir kitą pusę — PLB pareigūnai. 
Lėšom telkti yra sudaryti ir jau vei
kia komitetai JAV-se, Kanadoje, Aus
tralijoje, Anglijoje, Kolumbijoje, Švei-

STRAIPSNIS APIE 
KUN. S. TAMKEVIČIŲ

Taipkonfesinio komiteto Los Angeles 
skyrius, su kuriuo glaudžiai bendradar
biauja Lietuvių Informacijos Centras, su
aktyvino veiklą dėl persekiojamų žmo
gaus ir religijos teisių gynėjų Sovietų Są
jungoje. Komiteto iniciatyva The Tidings 
diecezinis laikraštis atspausdino straips
nį, kuriame buvo pateikti įkalintųjų — 
lietuvio kataliko kunigo Sigito Tamkevi
čiaus bei žydo Anatolio Shcharanskio — 
biografijos ir adresai. Prel. Royale Vada- 
kin, Los Angeles arkivyskupo taikos ir 
teisingumo komisijos pirmininkas bei 
tarpkonfesinio komiteto narys, straipsny
je sakė, kad „tvirtas balsas už taiką turi 
būti ir tvirtas persekiojamiesiems. Nuty
lėjimas vienu ir kitu atveju išduoda reli
giją... Mūsų laiškai yra stiprūs balsai, ku
rie kalba negalintiems kalbėti Sovietų Są
jungoje...“, baigė prel. Vadakin.

Zev Kessler, Amerikos žydų komiteto 
veikėjas, pabrėžė, kad per laiškus galima 
įasmeninti persekiojamųjų problemas. 
Kaip ryškų persekiojimo pavyzdį, jis iš
kėlė kun. Sigitą Tamkevičių. Besilankyda
ma Los Angeles, Gintė Damušytė, Lietu
vių Informacijos Centro darbuotoja, su 
Zev Kessler aptarė bendrus darbus.

(LIC)

Myliniam Tėvui ir Uošviui mirus, 
dukterims Veronikai ir Onai, 

žentams Tautvydui ir Frankui 
ir giminėms Lietuvoje 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdime.
M. Gelvinauskienė 

ir J. šleperto šeima

carijoje ir V. Vokietijoje. Pasižadėtą 
Illinois universitetui 600,000 dolerių 
sumą galutinai įmokėjus ir Lituanisti
kos Katedros steigimo darbą baigus, 
PLB valdyba tarsis su JAV Lietuvių 
Bendruomene dėl tolimesnės Katedros 
globos. PLB Seimas bus prašomas su
sitarimą patvirtinti.

Dėkojame visiems pavieniams auko
tojams, organizacijoms, klubams, span 
dai, radijui, parapijoms, Katedros lėšų 
telkimo komitetams ir įgaliotiniams, 
Kanados ir JAV Lietuvių Fondams ir 
kraštų Bendruomenėms už surinktas 
aukas, ypač JAV LB švietimo Tary
bos pirmininkui Jonui Kavaliūnui už 
nuoširdų darbą vadovaujant JAV LB 
lėšų telkimo komitetui, ir tikimės toli
mesnės visų paramos iki Katedros 
steigimo darbas bus užbaigtas.

Tad dar kartą kviečiame visus jung
tis į Lituanistikos Katedros galutinį 
lėšų vajų. Visos aukos JAV ir Kana
doje gali būti nurašomos nuo mokes
čių (IRS I.D. No. 36-3097269). Čekius 
ir testamentinius palikimus rašyti LIT
HUANIAN WORLD COMMUNITY 
FOUNDATION vardu ir siųsti 5620 
S. Claremont Avenue, Chicago, IL 
60636, USA.

MANDAGUS VIZITAS
„GORBAČIOVO MANIEROS, STALINO NUSIKALTIMAI, IR LIETUVA“

ELTOS biuletenio anglų k. sausio nume
ryje išspausdintas straipsnis „Gorbačiovo 
manieros, Stalino nusikaltimai ir Lietu
va.“ Jame rašoma, jog pavieniai britų po
litikai ir žurnalistai susižavėjo Gorbačio
vo manieromis ir jo žmonos elegancija. 
Kai kurie laikraščiai svečiui uždėjo „ne
kaltybės“ aureolę, pabrėždami, jog dėl sa
vo apyjaunio amžiaus jis nebuvo įsivėlęs 
į Stalino nusikaltimus. Tokius balsus EL 
TA vadina Vakaruose „reguliariai pasi
kartojančiomis iliuzijomis“, kurios pra
šosi kritiškų komentarų ir istorinės pers
pektyvos. Bolševikinio režimo nusikalti
mai neprasidėjo ir nesibaigė su Stalinu. 
Kaip sovietinio politbiuro narys, Gorba
čiovas yra tiesioginiai atsakingas ir už 
dabartinius nusikaltimus. Vienas tokių 
nusikaltimų yra tebesitęsianti Lietuvos bei 
kitų tautų okupacija, išnaudojimas ir te
rorizavimas. Teisybė, kad pagrindinė at
sakomybė už Lietuvos užpuolimą gula ant 
Stalino pečių. Tačiau tarptautinės teisės 
požiūriu, Maskvos nusikaltimai nesibaigė 
šiais veiksmais, o tęsiasi ir toliau, kol so
vietiniai okupaciniai daliniai ir okupaci
nė administracija tebėra Lietuvoje. Lietu
vių ėmimas į okupacinę armiją; jų areš
tai, trėmimas, kalinimas ir žudymas; ti
kinčiųjų persekiojimas ir kultūrinė prie 
spauda — visa tai kasdien įsirašo į oku
panto nusikaltimų knygą. ELTA sutinka, 
kad Gorbačiovas, palyginant, jaunas, bet 
priduria, jog „nekaltybės“ aureolė jam ne
tinka.

O kaip su Gorbačiovo ligšioline karjera? 
Ar ji pateisina britų politikų ir žurnalis
tų optimizmą? ELTA primena, kad Gor
bačiovą ypatingai protegavo Andropovas 
ir Suslovas — KGB ir ideologinė ortodok
sija. Tai tas pat Suslovas, kuris asmeniš-

PAGERBTAS BUV. JAPONIJOS 
KONSULAS LIETUVOJE

Izraelio vyriausybė ypatingu būdu pa
gerbė buvusį Japonijos diplomatą, dabar 
85-kerių metų amžiaus Sempo Sugihara. 
Už daugelio žydų išgelbėjimą Antrojo pa
saulinio karo metu, jam buvo suteiktas 
vienas aukščiausių Izraelio atžymėjimų 
— Teisingojo ne žydo titulas. Jis yra pir
mas japonas tarp šešių tūkstančių ne žy
dų gavusių šį titulą. Pažymėtina, kad ja
ponas diplomatas Sugihara žydų gelbėji
mo akciją vykdė būdamas Japonijos kon
sulu nepriklausomoje Lietuvoje. Prasidė
jus Antrajam pasauliniam karui, Sugiha
ra, nepaisydamas savo vyriausybės in
strukcijų, Kaune išdavė tranzito vizas 
tūkstančiam žydų, kurie tokiu būdu per 
Sovietų Sąjungą galėjo išvykti į Japoni
ją, išsigelbėdami dar prieš vokiečiam oku
puojant Lietuvą. Sakoma, kad konsulo iš
duotomis vizomis pasinaudojo tarp dviejų 
ir trijų tūkstančių žydų.

PLB Valdyba ir PLB Fondo Vadovybė: 
Vytautas Kamantas, PLB valdybos ir PLB 
Fondo tarybos pirmininkas.
Dr. Tomas Remeikis, PLB valdybos pirm, 
pavaduotojas ir PLB Fondo tarybos narys. 
Nijolė Balzarienė, PLB Fondo reikalų ve
dėją.
Rimantas Dirvonis, PLB valdybos vice
pirmininkas.
Mykolas Drunga, PLB valdybos vicepir
mininkas ir JAV LB tarybos narys.
Algimantas Gečys, PLB valdybos vicepir
mininkas ir JAV LB tarybos narys. 
Gintaras Grušas, PLJS pirmininkas ir 
PLB valdybos narys.
Birutė Jasaitienė, PLB valdybos vice
pirmininkė, PLB Fondo tarybos narė ir 
JAV LB tarybos narė.
Stasys Jokubauskas, PLB vicepirminin
kas, PLB Fondo tarybos narys ir iždinin
kas.
Raimundas Kudukis, PLB valdybos vice
pirmininkas ir JAV LB tarybos narys. 
Kazys Laukaitis, PLB Fondo tarybos na
rys, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos 
pirm, ir JAV LB tarybos narys.
Milda Lenkauskienė, PLB valdybos vice
pirmininkė.
Dr. Antanas Razma, PLB Fondo tarybos 
narys. Lietuvių Fondo valdybos pirminin
kas ir JAV LB tarybos narys.

kai vadovavo kruvinam lietuvių „malšini
mui“ pokario metais ir kuris, kaip dauge
lis tvirtina, pareiškęs, jog „bus Lietuva, 
bet lietuvių nebus“. Kažin ar tokių „di
džių humanistų“ augintinis nusipelno Va
karų pasitikėjimo?

Kas žino, priduria ELTA, gal tas man
dagiai besišypsantis politbiuro narys, at
ėjęs į valdžią, ims ir pasuks Sovietų Są
jungos vairą humaniškesne ir racionales
ne kryptimi? Tai tikrai būtų gera naujie
na. Kaip gaila, kad Gorbačiovo elgesnys 
ir vieši pareiškimai iki šios dienos neduo
da jokio pagrindo optimizmui — jis nei 
per plauką nenukrypo nuo tradicinės to
talitarinės ir imperialistinės linijos.

Anot ELTOS, tarptautinė 'įtampa su
švelnės ir karo pavojus sumažės tada, kai 
sovietinė vyriausybė esminiai pakeis sa
vo ligšiolinę politiką. Vakariečiai turėtų 
telktis į šį pagrindinį klausimą, o ne į tri
vialias smulkmenas. O Maskva galėtų ge
riausiai įrodyti savo taikingus siekimus, 
pradėdama parceliuoti savo imperiją.

(Elta)

KAREIVIO PASAKOJIMAS
ESTŲ KAREIVIS APIE KAUTYNES 

AFGANISTANE
Ilgas pasikalbėjimas su demobilizuotu 

estų kareiviu, kuris tarnavo Afganistane 
1981-1982 m., pasirodė naujo estų savilai- 
dinio laikraščio Isekiri (savilaidinis laiš
kas) antrame numeryje. Iš Laisvos Euro
pos radijo biuletenyje (1984.XII.18) iš
spausdintos pasikalbėjimo santraukos su
sidaro įspūdis, jog eilinis sovietų kareivis 
Afganistane žiūri į karo veiksmus pro „są
myšio, baimės ir nevilties“ prizmę ir jog 
tai neišvengiamai priveda prie „barbariš
kų“ veiksmų. Jauną estą ypač sukrėtė 
masinės žudynės, kurių metu sovietų ka
reiviai pavirsdavo „visiškais laukiniais“. 
Jį taip pat paveikė Afganistane rastas la
pelis estų kalba, kuriame sovietų karei
viai buvo raginami „pamiršti“ savo gin
klus, nešaudyti į afganiečius ir nepadeginė 
ti jų laukų. Tačiau, jo žodžiais, nebuvę 
išeities: dezertyruoti sunku, nes niekas 
nežino, kuris afganietis yra kolaborantas 
ir kuris kovotojas prieš sovietus. Bet ir 
patekus į nelaisvę, nedaug vilties išlikti 
gyvam, nes afganiečių partizanai papras
tai neima belaisvių.

Jaunas estų kareivis pasakoja, jog da
bar jis suprato, kad jis vaidino okupanto 
vaidmenį. Kautynių metu, sako jis, „aš 
apie tai nepagalvojau, nors galbūt kažkur 
giliai pasąmonėje (aš žinojau)... kad jie 
(kovojo) už savo nepriklausomybę... Gal
būt dabar aš esu pasiruošęs pripažinti, 
kad jie yra laisvės kovotojai“.

(Elta)

(amžintas J. Dovydaičio atminimas
Vilniaus miesto vykdomajam komitetui 

pavesta įamžinti rašytojo Jono Dovydai
čio atminimą — įrengti memorialinę len
tą prie namo Vilniuje, Antakalnio g., Nr. 
8, kuriame gyveno J. Dovydaitis, ir pasta
tyti antkapį ant jo kapo.
Dail. G. Kazimierėno paroda

Vasario mėn. Lietuvos valst. biblioteko
je Vilniuje vyko dail. Giedriaus Kazimie
rėno tapybos paroda. Eksponavo per 30 
paveikslų, daugiausia — figūrinių kom
pozicijų.
Gamtos apsauga

Gamtos apsaugos draugijos plakatai, iš
kabinti troleibusuose, autobusuose ir ki
tur, kur susiburia žmonės, kviečia ir ra
gina: padėkime žvėrims, paukščiams, žu
vims šiuo sunkiu žiemos metu. Televizi
jos, radijo laidose, spaudos puslapiuose 
gamtosaugos specialistai aiškina, ką ir 
kaip daryti, kad miškų, laukų, vandens 
gyventojai peržiemotų sveiki ir stiprūs. 
Gyvūnija — gamtos turtas, kraštovaizdžio 
puošmena.
Reikia drausmės

„Tiesoje " Jurbarko rajono liaudies kon
trolės komiteto inspektorius rašo, kad kai 
spustelėjo šalčiai, Lauko gatvės namo 
Nr. 8 radiatoriai buvo vos drungni.

Tikrinant paaiškėjo, kad žiemai kaip 
reikiant nebuvo paruošta žinybinė katili
nė: vamzdynai nesutaisyti, blogai izoliuo
ti. Tad šiluma daug kur eina vėjais, ne
pasiekia butų... Per šalčius sprogo radia
toriai. Pasirodo, tuo metu katilinėje ne
buvo kūrikų. Neretai būna, kad kūrikai 
nesilaiko drausmės, darbo metu girtuo
kliauja...
Kur nusiprausti?

„Valstiečių laikraštyje“ M. Verkus, dir
bantis Išlaužo žuvininkystės ūkyje, Prie
nų rajone, skundžiasi:

„Mūsų ūkyje neveikia pirtis. Daug kar
tų gavome pažadų, bet tuo viskas ir ap
siribojo. Vasarą vadovai pasijuokdavo. 
Girdi, galite maudytis tvenkiniuose, kur 
auginami karpiai. O ką galėtų pasiūlyti 
dabar, kai tie tvenkiniai ledu sukaustyti?“

Laikraštis duoda atsakymą: „Nenusi
minkite, atsakymas atsiras. Gali atsitikti 
ir taip, kad jautrūs ūkio vadovai leis jums 
pagal grafiką išsimaudyti savo namuose. 
Vonias juk turi!
Nauja žuvies apdorojimo įmonė

Klaipėdoje atidaryta „Baltijos“ žvejų 
kolūkiui moderni žuvies apdirbimo įmonė.

Per pamainą naujoji įmonė numato pa
tiekti šešias tonas karštai rūkytos žuvies. 
Šprotų cecho metinis pajėgumas — du mi
lijonai sutartinių dėžučių konservų.
Antazavė laukia šaligatvių

„Valstiečių laikraštyje“ V. Snukiškienė 
rašo: „Antazavės gyvenvietė buvo asfal
tuojama ir išskirtos lėšos šaligatviams pa
kloti. Deja, iki šios dienos šaligatviai ne
pakloti, o lėšos, kaip teko girdėti, išnaudo
tos. Į klausimą, kada bus atlikti darbai, 
buvo pasišaipyta, kad „antazaviškiai ne
mokės vaikščioti šaligatviais“. Argi ga
lima taip neatsakingai mėtytis pažadais?“

MIRĖ KUN. J. ŽELVYS
Vasario 5 dieną Kaune mirė šv. Antano 

parapijos altaristas, jubiliatas kaunaunin- 
kas Juozapas Želvys. Velionis buvo sulau
kęs 85-kerių metų amžiaus, kunigu įšven
tintas 1925 metais. Jis buvo kilęs iš Pu
šaloto parapijos, Panevėžio vyskupijoje. 
Jaunystėje kaip savanoris dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės kovose. Baigęs Kau
no Kunigų seminariją, vikaravo katedro
je ir kapelionavo Saulės mokytojų semi
narijoje. Perkeltas vikaru į Kristaus pri
sikėlimo parapiją Žaliakalnyje, čia suor
ganizavo antrą Žaliakalnio parapiją, kuri 
buvo pavadinta šv. Antano Paduviečio 
vardu. Kun. Želvio rūpesčiu buvo pastaty
ta nauja šv. Antano bažnyčia. Uoliai dir
bo įvairiose katalikiškose organizacijose.

MIRĖ LIETUVOS SKAUTUOS 
PIRMŪNAS V. ŠENBERGAS

Clevelande sausio 2 d. mirė Lietuvos 
Skautijos pirmūnas — įkūrėjas, vyriausias 
skautininkas Valdemaras šenbergas, 87 
m., amžiaus.

Jis buvo Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų savanoris-kūrėjas, Lietuvos karo 
aviacijos pirmūnas, pulkininkas, apdova
notas Vyčio Kryžium su kardais ir kitais 
žymenimis.
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
36. VISUOMET GYVAS IR 

VEIKLUS
Vartant šv. Kazimiero kulto istorijos la

pus, sunku neprileisti savaime ateinan
čios minties: kokia galinga turėjo būti mū
sų šventojo karalaičio, to kilnaus ir skais
taus jaunuolio dvasios jėga, kad ji trau
kė prie gero kiekvieną, kuris tik turėjo 
progos -apie jį šį ta išgirsti. Ne kas kitas, 
o tik toji visuomet gyva ir veikli jėga 
traukė aną augustinijoną vienuolį nuoša
liame, Viduržemio jūros bangų daužoma
me kampelyje šauktis nelaimėje jo pagal
bos, jo garbei rašyti knygas, švęsti šven
tes, puošti bažnyčias. Tos pačios jėgos ra
ginamas ir anas iš Ispanijos į Venesuelą 
atvykęs kunigas ryžosi pavesti tolimos ša
lies jaunuoliui šventajam savo jauną mi
siją ir naujai įsteigtą parapiją.

Kard. Agnello Rossi, 1973 m. kalbėda
mas Lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje Ro
moje, taip suglaustai išreiškė šventojo ka
ralaičio mums šiandien teikiamą pavyzdį. 
Jis yra mums

— pavyzdžiu ištikimybės Bažnyčiai ir 
popiežiui;

— pavyzdžiu atgailos, išsižadėjimo, sa
vęs valdymo ir herojiškos nekaltybės;

— pavyzdžiu pamaldumo į Kristų Švč. 
Sakramente, kurį jis dažnai priimdavo 
šv. Komunijoje ir kurį lankydavo ne tik 
dienomis, bet ir naktimis;

— pavyzdžiu tikro ir autentiško pamal
dumo į Švč. Mergelę Mariją, kokį jis ne 
tik lūpomis skelbė, bet ir liudijo visu sa
vo gyvenimu;

— pavyzdžiu praktiškos vargstančiųjų, 
kenčiančiųjų ir neturtingųjų meilės, (plg. 
P. Gavėnas. S. Casimiro, Sao Paulo, 1984, 
78-79).

Šv. Kazimiero pavyzdys traukė ir trau
kia Lietuvos ir kitų kraštų jaunimą; trau
kė ir traukia ‘į dvasinį gyvenimą pašauk
tuosius; traukė ir traukia katalikiškos kul
tūros skleidimui pasiaukojusiuosius. Ne
žinau, ar Lietuvoje kada nors buvo įsteig

Lietuviai
pasaulyje

RIČARDAS BAČKIS
Prancūzijos lietuvių bendruomenės na

rys Ričardas Bačkis buvo pakviestas da
lyvauti Strasburge surengtuose pokalbiuo
se, tema „.Krikščionys ir valstybė Euro
poje". Pokalbius surengė Europos solida
rumo unija, kuri buvo įsteigta paskutinių
jų rinkimų į Europos parlamentą metu ir 
kuri rūpinasi Sovietų Sąjungos valdomų 
Centro bei Rytų Europos kraštų teisių 
gynyba Europos Parlamente. Ričardas 
Bačkis yra šios unijos narys. Strasburge 
jis skaitė pranešimą apie Lietuvos padėtį, 
krašte vykdomus žmogaus teisių bei lais
vių pažeidimus.

Ričardas Bačkis pastaruoju metu pra
nešimus apie Lietuvą skaitė ir keliuose 
kituose suvažiavimuose, kuriuose buvo 
gilinamasi į sovietų valdomų Europos 
kraštų problemas. Keli tokie suvažiavimai 
įvyko Prancūzijoje, vienas — Milane.

ELENA GAPUTYTĖ
Meną studijavo Freiburge, Paryžiuje, 

Toronte ir Londone. 18 metų dėstė skulp
tūrą ir piešimą Digby Stuart College ir 
Rochampton Institute ir Higher Educa
tion, London University. Surengė dešimt 
personalinių parodų ir daug kartų dalyva 
vo grupinėse parodose Europoj ir kituose 
kontinentuose. 1978 m. suteiktas Recogni
zed Teacher of London University statu
sas. 1984 m. pakviesta svečio teisėmis dirb 
ti Vakarų Berlyne, Kuenstlerhaus.

KAZICKAITĖS FILMO PREMJERA
1984 metų pabaigoje New Yorke buvo 

pademonstruotas Jūratės Kazickaitės nau
jai susuktas filmas „Running High". Tai 
dokumentinis, 20 minučių filmas apie psi
chologinius efektus, kuriuos patiria ilgų 
distancijų bėgikai.

Žiūrovai buvo sužavėti filmo profesio
nalumu ir laukia kitų jos bendrovės „Vil
tis Productions“ filmų. Prieš seansą J. 
Kazickaitė pranešė, kad teisės į filmą par
duotos HBO kompanijai (tai didžiausias 
kabelio televizijos tinklas Amerikoje).

RAŠYT. J. GYLIENĖ
Rašytoja Julija Švabaitė Gylienė yra 

dienraščio Draugo dailiosios literatūros 
konkurso laureatė. Premija jai buvo pa
skirta už romaną „Stikliniai ramentai“. 
Premijuotasis romanas bus artimiausiu 
laiku išspausdintas. Julija švabaitė Gylie
nė lietuvių išeivių literatūros pasaulyje 
yra žinoma kaip poetė. Yra išleidusi tris 
savo eilėraščių rinkinius, taip pat parašiu
si apysakų jaunimui. Draugo literatūros 
premija jai bus iškilmingai įteikta pava
sarį Hartforde rengiamoje literatūros šven 
tėję.

ta bažnytinė šv. Kazimiero brolija, kokią 
randame XVII a. gale Antverpene, su savo 
statutu, savo pereigūnais, savo reikalams 
naudojama koplyčia-bažnyčia. Bet jau 
1729 m. Lietuvos vienuoliai bernardinai, 
sudarydami savo skirtingą nuo Lenkijos 
provinciją, ją pavadino šv. Kazimiero var
du. Panašiai ir marijonai, 1930 m. įkurda
mi atskirą provinciją šiaurės Amerikoje, 
jai parinko šv. Kazimiero provincijos pa
vadinimą.

Tačiau labiausiai mūsų šventąjį iškėlė 
naujos lietuvaičių jo vardo vienuolijos 
įsteigimas. Steigėjas kun. Antanas Staniu- 
kynas pradžioje galvojo atgaivinti Lietu
voje nuo 1737 m. veikusios moterų vienuo
lijos marijavičių vardą. Bet kaip tik tuo
met buvo daug kalbama ir rašoma apie 
Lenkijoje veikiančių, popiežiaus pasmerk
tų marijavitų sektą. Pavadinti naują vie
nuoliją lygiai taip pat skambančiu vardu 
nebuvo galima. Todėl kun. Staniukynas 
Harrisburgo vyskupui John W. Shanahan 
pasiūlė tas lietuvaites vienuoles vadinti 
Šv. Kazimiero Seserimis. Vyskupui tas var 
das tuojau patiko: „šv. Kazimiero vardas 
yra skambus, tinkamas ir gražus“ (The 
name of St. Casimir is euphonious, appro
priate and elegant) — buvo jo pritarimo 
žodžiai. Ir steigėjas pirmajai kazimierie- 
tei, seselei M. Kaupaitei, labiau norėju
siai kokio nors kito, su Mergele Marija 
surišto vardo, rašė: „Žinote šv. Kazimie
rą buvus ypatingu Dievo Motinos mylė
toju. Kaip gražu jo paveizdą sekti! Tegul 
pasikelia Šv. Kazimiero Sesers prie taip 
aukštos Panelės švč. meilės, o turėsime 
pilną dangų šventųjų...“ (A. Kučas, Kun. 
Ant. Staniukynas, Roma 1965, 82).

Pasivesdamos lietuvio šventojo globai 
jį-.azimierietės stengėsi pirmiausia dirbti 
tarp tautiečių, ypač mokyti ir auklėti vai
kus mokyklose religinėje ir tautinėje dva
sioje. Jos gražiai veikė nepriklausomoje 
Lietuvoje: išlaikė šv. Kazimiero gimnazi
ją Kaune, kurią lankydavo iki 600 mer
gaičių; taip pat dirbo pradžios mokyklo-

G. URBONAS
G. Urbonas, Kanadoje leidžiamo mėne

sinio laikraščio „Speak-up“ leidėjas, buvo 
atvykęs poilsiui į Los Angeles, Kaliforni
ją. Aplankė daug pažįstamų.

„Speak-up“ kiekviename numeryje rašo 
apie lietuvius, pabaltiečius. Daugumą lai
kraščio skaitytojų sudaro kanadiečiai. Tik 
po jų eina lietuviai ir kiti pabaltiečiai.

U. GAULIENEI — 90 M.
Uršulė Gaulienė, išauginusi tautiškai 

susipratusią ir išsimokslinusią šeimą Rio 
de Janeiro mieste, atšventė 90 metų gim
tadienį. Savo laiku ji buvo viena lietuviš
kos kolonijos veikėjų įvairiose organizaci
jose.

DR. B. POVILAIČIO STUDIJA
Br. Bronius Povilaitis, JAV, parengė 

išsamią studiją apie nepriklausomos Lie
tuvos žemės ūkį. Studijoje giliau išana
lizuojama nepriklausomoje Lietuvoje 1922- 
ais metais pravesta pažangi žemės refor
ma, -pažanga gyvulininkystėje, žemės ūkio 
administravimas. Aptariamos svarbiau
sios žemės ūkio organizacijos.

ANDRIUS KLEMAS
Andrius Klemas laimėjo pirmą vietą 

ir 1000 dol. premiją už rašinį konkurse, 
kurį pravedė American Consulting Engi
neering Council. A. Klemas Harvardo uni
versitete studijuoja pritaikomąją fiziką. 
Vasario mėn. jis skaitys paskaitą Ameri
kos Optikos sąjungos suvažiavime San 
Diego apie savo tyrinėjimus Bell labora
torijose.

VINCENTAS KUISIS
Pietų Afrikos sostinėje gyvenąs Vincen

tas Kuisis savo parapijos bažnyčioje įtaisė 
puikų vitražą, vaizduojantį šv. Kazimierą 
ant žirgo kovoje prieš rusus. Vitražas pa
darytas Vincento tėvų prisiminimui. Ne
priklausomos Lietuvos laikais Kuisių šei
ma Pretorijos — Johannisburgo srityje bu
vo lietuviškos veiklos centras. Kuisienė, 
Vincento motina, už nuopelnus lietuvybei 
prez. A. Smetonos buvo apdovanota Gedi
mino ordinu, kurį asmeniškai įteikė gen. 
V. Nagius.

KĘSTUTIS SKIRKA
Australijos naftos šaltinių gręžimo ben 

drovės Oil Drilling and Exploration Limi
ted vykdomuoju direktoriumi dabar yra 
Kęstutis Juozas Skirka. Jis yra rašytojo 
Antano ir Adelės Skirkų jauniausias sū
nus, gim. 1944 m. Lietuvoje. Baigęs moks
lus Australijoje, dirbo savo specialybėje 
įvairiose Australijos vietose, buvo siun
čiamas į Ameriką, Tailandą, Indoneziją, 
Singapūrą, Saudo Arabiją, Iraną, Lebano 
ną, Libiją ir Omaną. Dabar pastoviai gy
vena Sidnėjuje.

Paauglio metuose mokėsi lietuviškoje 
savaitgalio mokykloje ir buvo skautas 
„Aušros“ tunte.

FLORIDOS LIETUVIAI
St. Petersburgo lietuvių kolonijoje Ka

lėdų šventės ir N. metų sutikimas praėjo 
iškilmingoje nuotaikoje. Kūčių vakarienė
je dalyvavo 400 žmonių. Klubo pirm. A. 
Gudonis pasveikino susirinkusius ir pa
kvietė A. Karnienę pravesti tolimesnę 
programą. Giedojo klubo choras, vad. P. 
Armono, ir sol. O. Armonienė. Po kiekvie
nos giesmės kun. V. Zakaras skaitė trum
pus religinius skaitinius.

Vasario 16 d. minėjimas buvo klubo sa
lėje. Paskaitą skaitė dr. K. Šidlauskas. 
Dainavo klubo mišrus choras. Pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės buvo va
sario 17 d. šv. Vardo bažnyčioje.

Vasario 22, 23 ir 24 d. St. Petersburge 
įvyko tarptautinis festivalis (Folk Fair), 
kuriame lietuviai dalyvavo tautodailės pa
viljonu, tautiniais šokiais, dainomis ir sa
vo virtuve. Meno paviljoną 'įrengti pa
kviestas Gintaras Karosas iš Bostono, tau
tinius šokius ir dainas atliks „Aušros“ gru
pė ir kiubo choras, maisto paviljonui va
dovaus A. Kamiene, E. Purtulienė ir I. 
Jurgėlienė.

Balandžio 20 d., Lietuvių klubo salėje, 
„Saulės“ lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas rengia mokyklos tradicinę šven
tę. Programoje: mokinių pasirodymas, tau 
tinių drabužių paroda, tautiniai šokiai, 
laimės šulinys ir vaišės.

Naują Lietuvių klubo valdybą sudaro: 
pirm. K. Jurgėla, vicepirm. K. Vaičaitis, 
sekr. E. Krulikienė, ižd. Kirtiklis, finan
sų sekr. V. Kriaučiūnas.

Sausio mėn. mirusieji klubo nariai: P. 
Polteraitis, J. Manstis, J. Pupelienė ir B. 
Michelevičius.

DAIVA KARUŽAITĖ-GOGOLA
Daiva Karužaitė-Gogola Governors Sta

te universitete yra meno istorijos fakul
teto asistentė, vadovauja šio universiteto 
programai, skirtai supažindinti lankyto
jus su naujai įsteigtu skulptūrų parku — 
Nathan Manilow Sculpture Park, turin
čiu 21 kūrinį. Jie išdėstyti po universiteto 
750 akrų teritoriją, šitoks yra naujenybė 
Amerikoje — yra dar du panašūs.

Skulptūros santykiauja su aplinkos er
dve ii- gamta ir jų išvaizda keičiasi pagal 
metų laikus.

LIETUVIS TARP INDĖNĘ
Kun. Kazimieras Bėkšta, salezietis, jau 

daug metų dirba Brazilijos Amazonės sri
tyje tarp vietinių indėnų. Jis yra išmokęs 
kelias jų kalbas, sudarinėja jų žodyną, 
paruošia gramatikas, išvertė Šv. Rašto 
Naująjį Testamentą į indėnų tukantu ir 
yanonami kalbas. Ruošia iš jų pačių rašy
tojus, kurie surašytų bent savo tautelių 
kilčių tautosaką.

se, vaikų darželiuose, senelių prieglaudo
se, studenčių bendrabučiuose. 1940 m. Lie
tuvoje buvo 150 kazimieriečių vienuolių.

Šventąjį karalaitį pasirinko savo globė
ju dar- viena itin svarbi ir reikšminga lie
tuviška institucija: Šv. Kazimiero kolegi
ja Romoje. Jai, pradėjusiai veikti 1945 
m. pabaigoje, 1948 m. gautas kanoniškas 
pripažinimas, o 1963 m. suteiktas popie
žiškosios kolegijos (Pontificio Collegio) 
titulas. Tai pirmoji istorijoje tos rūšies 
lietuviška institucija Amžinajame Mieste. 
Ji skirta lietuviams ir Lietuvai. Kol ne
galima grįžti į tėvynę ir joje laisvai veik
ti, studijas baigę kunigai vyksta pastora
ciniam darbui į įvairius pasaulio kraštus.

Kalbėdami apie šv. Kazimiero patrona- 
tą naujaisiais laikais, negalime pamiršti 
ir šv. Kazimiero draugijų. Reikšminges
nės to vardo draugijos buvo trys: 1) Slap
ta Žemaičių kunigų seminarijos Kaune 
klierikų draugija, įsisteigusi 1889 m. Jos 
tikslas buvo ruošti lietuviškus religinius 
raštus ir juos leisti. Teveikė kelerius me
tus. Dėl priemonių stokos konkrečių re
zultatų nepasiekė. .2) Antroji, „Šv. Kazi
miero draugija", įsteigta 1905 m. Kaune, 
rūpinosi lietuviškų, ypač religinio turinio 
knygų leidimu. Ji išaugo į didelę leidyklą, 
turinčią savo „Šviesos“ spaustuvę, keletą 
knygynų, išvariusią didelę ir svarbią Lie
tuvos kultūriniame gyvenime vagą. Per- 
35 savo gyvavimo metus ji išleido 740 
įvairių knygų. 3) „Lietuvių Šv. Kazimiero 
draugija“ vadinosi taip pat nuo 1925 m. 
Vilniuje veikusi susipratusių lietuvių or
ganizacija. Jos tikslas buvo rūpintis lietu
vių jaunimo tautišku ir katalikišku auklė
jimu ir teikti jam švietimo, dorovės, svei
katos bei socialinės paramos. Visą Vil
niaus kraštą apėmė tankus šios draugijos 
skyrių tinklas. Sunkiose veikimo sąlygo
se buvo daug padaryta, nežiūrint nuolati
nių okupacinės lenkų valdžios trukdymų. 
Apie 80 proc. rytų ir pietų Lietuvos jau
nimo būrėsi šventajam krašto globėjui 
pašvęstos draugijos eilėse.

Lietuviškasis jaunimas, ypač šiais eg
zistencinės baimės ir visokių pavojų per
pildytais laikais, mato šv. Kazimiere savo 
vadą ir globėją. Pop. Pijus XII, skelbda-

mas šv. Kazimierą Lietuvos jaunimo ypa
tingu globėju (1948 m. birželio 11 d.) pa
brėžė, kad „Lietuva pergyvena siaubingus 
laikus, kokių dar nebuvo visoje ligšiolinė
je tautos istorijoje“ (Actą Apost. Sedis, 
42 (1950) 381). Nedaug kas pasikeitė ir 
šiandien, praėjus 36 metams. Siaubingi 
laikai nesiliovė; persekiojimai, smurtas, 
suvedžiojimai tebepraktikuojami. Nuo to 
kenčia ir nukenčia daug lietuvių jaunuo
lių. Tačiau šv. Kazimiero, jaunuolio lie
tuvio, pavyzdys skatina ir juos būti tvir
tais gėrio ir tiesos liudytojais, gyvais skel
bėjais tų vertybių, dėl kurių žmogui verta 
čia žemėje gyventi, ir kurios, išganymo 
malonės veikimu, padaro žmogaus gyveni
mą vertą ir paties Dievo akyse.

ATSISVEIKINIMAS
SU SEN. KUN. J. URDZE

Senjoras kunigas Jazeps Urdzė gim. 
1909 m. rugsėjo mėn. 7 d. Gaudaičiuose, 
Akmenės valse., Lietuvoje, mirė staiga 
Annaberge š.m. sausio mėn. 31 širdies 
smūgio ištiktas. Tai skaudus ir netikėtas 
įvykis Lietuvių evangelikų liuteronų Baž
nyčiai išeivijoje.

Velionis 1929 m. baigė Mintaujos gim
naziją Latvijoje. 1929 m. pradėjo teologi
jos studijas Rygos universitete ir jas tę
sė Kaune Vytauto Didžiojo universitete 
evangelikų liuteronų teologijos fakultete. 
Nuo 1932 m. iki 1946 m. buvo vikaru Skuo 
de. 1937 m. ordinuotas pilnu kunigu. Tais 
pačiais metais vedė Verą Strausaitę. Iki 
1941 m. buvo klebonu Biržuose. 1941 m. 
su šeima repatrijavo į Vokietiją ir iki An
trojo pasaulinio karo pabaigos buvo kuni
gu Pomeranijoje, Kallies mieste, Dram- 
burg apskr. Nuo 1945 m. iki mirties ap
tarnavo lietuvius evangelikus liuteronus 
Nordrhem-Westfalijoje, Šiaurės Vokieti
joje ir iki 1974 m. buvo Vasario 16 gim
nazijos evangelikų moksleivių kapelionas. 
Nuo 1955 m. ligi 1981 m. buvo mūsų Baž
nyčios vicesenjoras. 30 metų su viršum 
tarnyboje senjoras kunigas A. Keleris 
(buvo pakeltas į garbės senjorus per Si
nodą 1983 m. Chicagoje) sveikatos sume
timais 1981 m. pasitraukė iš pareigų per
duodamas jas svainiui Jazepui Urdzei, ku
rias jis ėjo ligi paskutinės dienos. 1948 ve
lionis su savo šeima persikėlė iš Šiaurės 
Vokietijos į Hangalarą prie Bonnos ir te
nai įsteigė Pabaltiečių krikščionių stu
dentų sąjungos namą. 1952 m. nupirko 
Annabergo pilį, ją atnaujino ir pritaikė 
studentų bendrabučiui, kur gyvena Bon- 
noje einą mokslus studentai ir ruošiami 
įvairūs suvažiavimai. Annabergo pilies 
bendrabučiu yra pasinaudoję ir daugelis 
lietuvių studentų. Čia yra vykę ir lietuvių 
suvažiavimai. Nuo Annabergo įsigijimo 
ligi mirties buvo to namo vyriausias rei
kalų vedėjas ir suvažiavimų organizato
rius. Savo neeiline veikla įsigijo daug nuo 
pelnų lietuvių evangelikuose ir apskritai 
lietuviuose. Į šitą namą jis įdėjo savo vi
są energiją ir sveikatą. Tai buvo velionio 
svarbiausias gyvenimo darbo laikotarpis.

Po Antrojo pasaulinio karo, įsteigus Lie
tuvių evangelikų liuteronų Bažnyčią išei
vijoje, J. Urdzė buvo vyriausios Bažny
čios tarybos narys iki mirties š.m. sausio 
mėn. 31 d.

Iškilmingos laidotuvės trim kalbom įvy
ko š.m. vasario mėn. 6 d. centrinėse kapi
nėse Bad Gociesberge. Apeigos pradėtos 
kapinių koplyčioje giesme. Psalmę 90 
skaitė kunigas Fr. Skėrys, pamokslą lat
vių kaiba pasakė kunigas Paulis Urdzė, 
velionio brolis. Po antros giesmės pamoks
lą pasakė kunigas Amling, velionio žentas, 
vokiečių kalba. Sukalbėtos maldos lietu
vių, latvių ir vokiečių kalbomis.

Apeigos prie duobės pradėta giesme. Jo
no Evangeliją 14 nuo 1 ligi 6 skirsnelio 
skaitė kunigas Fr. Skėrys. Kitas apeigas 
atliko kunigai Paulis Urdzė ir Amling. Po 
palaiminimo pirmasis prabilo kunigas Fr. 
Skėrys lietuvių kalba. Jis atsisveikino su 
savo kolega Jazepu Lietuvių Evangelikų 
liuteronų Bažnyčios vyriausios tarybos 
prezidiumo pirmininko vyskupo Anso Tra
kto, Vasario 16 gimnazijos evangelikų jau
nimo ratelio, garbės senjoro kunigo Ado
mo Gelžiniaus, pirmininko Jono Rupkalvio 
ir delegacijos, Pietų Vokietijos lietuvių 
evangelikų vardu ir tarė paskutinį su
diev.

Vasario 16 gimnazijos evangelikai moki
niai padėjo tų minėtų asmenų ir institu
cijų bei gimnazijos vardu puikius vaini
kus.

Po kun. Fr. Skėrio atsisveikino Pasau
lio liuteronų sąjungos vokiečių tautinio 
komiteto įgaliotinis Vakarų Vokietijoje 
Bažnyčios tarėjas kunigas Ratz iš Stutt- 
garto, Estų evangelikų liuteronų Bažny
čios išeivijoje vardu kalbėjo propstas 
Pold iš Bielefeldo, Latvių evangelikų liu
teronų Bažnyčios vardu — propstas El
mars Rozitis iš Esslingeno, Vasario 16 gim 
nazijos vardu — direktorius Andrius 
Šmitas, Latvių gimnazijos vardu direkto
rė Grava, Lietuvių katalikų sielovados ir

Šv. Kazimieras buvo su mumis ir veikė 
per šiuos jam skirtus jubiliejinius metus. 
Kaip tik iškilmingų jubiliejaus minėjimų 
progomis jis pasirodė kaip galingas savo 
tautos globėjas ir užtarėjas. Katalikiško
sios Lietuvos vardas niekuomet tiek ne
skambėjo visame pasaulyje kaip šiais me
tais. Įvyko nuostabių dalykų, daug dau
giau negu mes patys tikėjomės, daugiau 
negu pasvajoti di'įsome... Noriu ir čia pa
kartoti poetės žodžius:

Visų lietuvių gerbiamas esi, 
per šimtmečius tau meilė neišseko; 
Tu vis liepsnoj! lyg žvaigždė šviesi 
ant mūsų mylimos Tėvynės tako!

(M. Lacrima)
Paulius Rabikauskas

kunigų vardu Tėvas Dr. Gulbinas-Kons- 
tantinas, Dr. Konig iš Goettingeno atsi
sveikino kaip Pabaltiečių krikščionių stu
dentų sąjungos prezidentas, Latvių ben
druomenės Vakarų Vokietijoje vardu kal
bėjo vienas valdybos narys. Asmeniškai 
dar atsisveikino kunigas Martynas Klum
bys iš Bensheimo, vyriausias mokyklų 
studijų tarėjas Fr. Laužus iš Bonnos ir 
kiti. Buvo iš viso apie 16 kalbėtojų, daly
vavo apie 250 asmenų. Visi buvo pakvies
ti pietų į Annabergą. čia dalyvavo apie 
150 žmonių. Ten kalbėjo ir išreiškė nuo
širdžiausią užuojautą našlei Verai Ur- 
dzienei ir šeimai kunigai Claus von Ader- 
kas iš Bremeno, Paulis Urdzė, Ratz, Rozi
tis, Pold, Skėrys (jis tarė žodį garbės sen
joro kunigo A. Gelžiniaus, Lietuvių kultū
ros draugijos vadovybės A. Palavinsko ir 
R. Tendzegolskio vardu), dr. Bylaitis iš Bo 
nnos, mag. jur. šildė ir kiti.

Kunigas Paulis Urdzė perskaitė gautas 
telegramas.

Paliko liūdinčius: žmoną Verą Urdzie- 
nę, tris dukras Kristiną, Miriamą, Edinę 
ir tris sūnus Juozepą, Andrejų ir Ignacą, 
brolį kunigą Paulių Urdzę bei 8 anūkus: 
4 mergaites ir 4 berniukus, ir kitas gimi
nes Vakarų Vokietijoje, Lietuvoje ir Lat
vijoje.

Gili pagarba ir padėka Tau, mielas 
Broli Jazepai, už malonų ir visuomet 
draugišką bendradarbiavimą )per Tavo 

gyvenimą, lietuvių evangelikų liuteronų ir 
reformatų kunigų vardu Laisvajame pa
saulyje ir Lietuvoje.

Kun. Fr. Skėrys

32EUROPOS!
LIETUVIŠKŲJŲ...........- ,
STUDIJŲ SAVAITĖ I

OPERA VERONOS ARENOJE

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės 
dalyviai šiais metais turės galimybę ap
lankyti istorinį Veronos miestą ir pamaty
ti pagarsėjusioje Veronos Arenoje stato
mus operos bei baleto spektaklius ir pasi
klausyti ten koncertų.

Veronos Arena yra vienas didžiųjų ro
mėnų laikais (I šimt. po Kr.) statytų am
fiteatrų. Jame telpa 22.000 žiūrovų. Sezo
no metu Veroną lanko tūkstančiai turistų, 
kurie nuo liepos 4 d. iki rugsėjo 1 dienos 
gali pamatyti čia žavėtinus spektaklius, 
vykstančius vakarais, nusileidus saulei. 
Visi, kas pamato ten vaidinimus, išsiveža 
neišdildomus įspūdžius visam gyvenimui. 
Bilietai į Areną parduodami kasdien ten 
pat kasoje, bet patartina įsigyti iš anksto.

Studijų Savaitės metu, t.y. nuo rugpjū
čio 11 iki 18 dienos, Arenoje bus šių G. 
Verdžio operų pastatymai:
Antradienį, rugpjūčio 13 dieną — AIDA, 
Trečiadienį „ 14 dieną — ATTILA.
Ketvirtadienį, „ 15 dieną — TRUBA
DŪRAS.
Penktadienį, „ 16 dieną — AIDA,
šeštadienį, „ 17 dieną — ATTILA.
Sekmadieniais ir pirmadieniais — koncer
tai.

Bilietų kainos: 
parteriui su numeruotomis vietomis — 
90.000 lirų; kitur numeruotos vietos — 
50.000-70.000 lirų; antrieji ir pirmieji laip
tai — 15.000-25.000 lirų. Pagal dabartinį 
pinigų kursą, 15.000 lirų yra 7,70 dol., ar 
6,90 sv., ar 24,60 DM.

90.000 lirų yra: 46 dol., ar 41,50 sv.. ar 
147,70 DM.

Jeigu Studijų Savaitės dalyviai nebus 
susitarę įsigyti bilietus 'į operą kolekty
viai, tai patartina juos įsigyti paštu, pa
siuntus užsakymą ir čekį, ar piniginę per
laidą, šiuo adresu: Ente Lirico Arena di 
Verona, Piazza Bra, 28, — 37100 Verona, 
Italy.
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Kapituliacijos sukaktis
PRIEŠ 40 METŲ KAPITULIAVO NACISTINĖ VOKIETIJA

Ui-- - -k - SVAIČIOJIMAS APIE VOKIETIJOS SUVIENIJIMĄ

PELENINĖS ATSIMINIMAI
PRIEŠ RŪKORIUS IR DIEVAI BEJĖGIAI

1984 m. Vakarų Vokietijos spaudos, 
radijo ir televizijos žinias, šalia gene
rolo dr. Kiessling aferos, dominavo 
krikščionių demokratų ir liberalų par
tijų finansavimo skandalas, kurio pa
sėka atleisti iš pareigų Bundestago 
prezidentas dr. Barzel ir ministeris 
grafas Lambsdorff. Mažesnės reikš
mės žinias, apie pabėgėlių priėmimą 
ir teroristų veiklos išsiplėtimą, beveik 
niekas neberegistravo. Negarsiai taip 
pat nuaidėjo balsai, pasisakę prieš 
valdančiųjų tarpe esamą korupciją ir 
kenksmingą jos vaidmenį jaunai Vo
kietijos parlamentarizmo dvasiai ir 
jos vystimuisi. Pablogėjusi ūkinė pa
dėtis: 2,61 mil. bedarbių ir 13 mil. 
pensininkų aprūpinimas taps naujuose 
metuose vienu iš svarbiausių galvosū
kių, mano, šiaip optimistiškai nusitei
kęs, kancleris Kohl. To negana, š.m. 
sausio mėnesio pradžioje, lyg žaibas 
iš giedro dangaus, sudrumstė piliečių 
ramybę prisiminimas, kad prieš 40 me
tų Vokietija — Grossdeutschland — 
nustojo egzistuoti. Ypač vokiečiams, 
mėgstantiems švęsti ne tik šeimyni
nius jubiliejus, bet ir kultūrinių, is
torinių įvykių sukaktis, hitlerinės Vo
kietijos besąlyginės kapituliacijos da
ta tapo lyg neišvengiamas likimo smū
gis.

Švęsti, ar nešvęsti? O jeigu švęsti, 
tai kaip? Vieni vokiečiai laiko tą su
kaktį kaip išsilaisvinimo dieną iš fašis
tinio jungo. Kiti priešinasi, nes 2-jo pa
saulinio karo laimėtojai, Karlshorste 
(prie Berlyno) pasirašytame totalinės 
kapituliacijos dokumente, Rytų Vo
kietijos aneksiją, gyventojų ištrėmimą 
—perkėlimą į Vakarus, iki šiai dienai 
paliko atviru klausimu. Todėl nenuo
stabu, kad tremtinių organizacijų vei
klos ir suvažiavimų stebėtojai-kores- 
pondentai neklysta rašydami, kad pa
skutinio dešimtmečio bėgyje tremtinių 
tarpe „ante status quo“ revizionistų 
skaičius padvigubėjęs. Galbūt dėl to 
socialdemokratų kancleriai W. Brandt 
ir H. Schmidt 13 metų vengė lankytis 
tremtinių rengiamuose suvažiavimuo
se, nenorėdami pabloginti Vokietijos 
santykių su Varšuvos pakto signata

Skaitytoju LaiSftai
ILGIAUSIŲ METŲ!

Linkiu „Europos Lietuvio“ leidėjams 
tęsti tą labai svarbų darbą, š.m. vasario 
8 d. Nr. 6 „Spaudos talka“ straipsnyje iš
keltuosius ekonominio silpnumo ženklus 
reikia priimti su rūpesčiu. Baimė ima, kai 
pagalvoji, kad laikraščiui gali kas nors 
blogo atsitikti.

Nuo pat laikraščio gimimo buvo ir yra 
įvairių problemų: leidėjams iš arti, o skai
tytojams iš toliau. Kad laikraštis savąja 
kalba būtinas, yra neatskiriama kultūros 
dalis, per jį žmogus lavinasi, darosi bran
desnis, — tai visi turėtų žinoti ir nėra 
reikalo apie tai plačiau aiškinti.

Prileidžiant, kad Vakarų Europoje yra 
dešimt tūkstančių lietuviškai kalbančių ir 
skaitančių, atkėlus visus į vieną vietą, su
sidarytų ištisas miestas. Civilizuotame pa
saulyje nėra tokio dydžio miesto, kuris ne
turėtų savo laikraščio.

Nei „Daily Telegraph“, nei „Die Welt“ 
lietuvio sielai nerasi tiek peno, kiek ma
žame „Europos Lietuvio“ savaitraštyje.

Kilo mintis, kaip padidinti prenumera
torių skaičių. Bandžiau, dalinai ir pavy
ko, savo lėšomis užsakiau laikraštį trim. 
Vienas jų per anksti paliko š'į pasaulį, an
tras nepajėgė išsiskverbti iš vokiškumo 
kevalo — „skaitė“, kol buvo sumokėta, o 
trečiasis liko pastoviu prenumeratorium. 
Pritaikius tokį mano eksperimentą vi
siems, turėtų prenumeratorių skaičius pa
dvigubėti. Duoti savo laikraštį pasiskaity
ti kitam, būtų labai blogas patarimas, bū
tų tik spaudos brakonierių didinimas, lai
kraščio slopinimas.

Kalbant apie „Europos Lietuvio“ rei
kalingumą, pirmiausia reikia padėkoti lei
dėjams už tai, kad jie daro visa, jog lie
tuviškas laikraštis mus lankytų. Ypač tai 
svarbu po Europą išblaškytiems viengun
giams. Vienuma yra sunki. Daug padeda 
sava spauda. Neturiu duomenų, bet spren
džiu, kad nemaža yra (ar buvo) tautiečių, 
kurių vienintelis svečias — „Europos Lie
tuvis“. Praradus jį, būtų tragiška.

Ne vieno, šio pasaulio kelionę baigusio, 
darbščių lietuvių santaupos nuėjo į gy
vento miesto valdybos kasas. Nesugrąži
namas nuostolis, o tie pinigai galėjo būti 
vertingai panaudoti kaip sau pastatomas 

rais. (Pangermanizmo bijosi ir italų 
dabartinis užsienio reikalų min. An
dreotti.)

Nežiūrint tai, š.m. birželio mėn. Ha- 
nnoverio mieste rengiamajame meti
niame Silezijos tremtinių suvažiavi
me, kalbės Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl. Suvažiavimo rengėjai ti
kisi sulaukti 100-150,000 dalyvių. Pa
grindinė suvažiavimo mintis — „Sch- 
lesien ist unser“ (Silezija mūsų). Su
važiavimo šūkis „Schlesien ist Eigen- 
tum aller Deutschen“ (Silezija — visų 
vokiečių nuosavybė). Tai išgirdę, „vi
sokio plauko“ politikai skubėjo pa
skleisti naujausią gandą, kad netrukus 
įvyks taikos sutarties ir teritorinio 
klausimo sprendimo pasitarimai. Ne
aišku, ar 1914, 1937, o gal dar geriau 
— 1939 metų Vokietijos teritorija im
tina pasitarimų pagrindan? Politiniai 
skeptikai nepasitiki tuo miražu, tuo 
muilo burbalu. Jie siūlo...?

Savaitraštis „Der Schlesier“ (Silezi
jos tremtinių oficialus organas) perkir
to „Gordijaus mazgą“, išspausdinda
mas pirmame puslapyje 21 metų Tho
mas Finke, CDU — Junge Union — 
prezidiumo nario straipsnį „Nachden- 
ken ueber Deutschland“ (Mąstymas 
apie Vokietiją), kuriame vaizduojamas 
fiktyvinis planas Vokietijos išvadavi
mui ir vienybės atstatymui ginkluotų 
pajėgų pagalba. .. Bundeswehro dali
niai žygiuoja per DDR, Lenkiją, Če
koslovakiją iki Sov. Sąjungos vakari
nės sienos. Vienur kitur smarkiais smū
giais palauždami silpną lenkų ir čekų 
armijos pasipriešinimą. Vokiečių ka
riai, gyventojų sveikinami kaip išlais
vintojai, raudonarmiečiai be kovos pasi 
traukia iš Rytprūsių, Memellando ir 
Karpatų Ukrainos. Aišku, kad ir aus
trai, šio straipsnio globalinės strategi
jos minčių hipnotizuoti, skubiausiai 
ieškos saugumo, prisiglausdami prie 
Vokietijos...

Kam naudingas tokio turinio straips
nis? Vak. Vokietijos užsienio reikalų 
min. Genscher mėgino užsienyje pla
čiai nagrinėjamai revanšizmo temai 
uždaryti duris, pareikšdamas, kad vo
kiečių vyriausybė laikysis su kaimy

paminklas — lietuviškos spaudos išlaiky
mui.

Leidėjų ir redaktorių garbei reikia pa
sakyti, kad ir sunkiose sąlygose jie iki 
šiol nesuklupo. Tačiau jiems reikalinga 
pagalba. Reikia džiaugtis, kad ir neturint 
gerai apmokamų profesionalų nuveikia
ma daug ir rezultatai puikūs! Ir patys abe
jingieji turbūt sutiks, kad išeivijos inte
grali dalis yra savas laikraštis.

Mano išmintis redaktoriams nėra reika
linga. Pageidauju, kad laikraščio turinį 
neužimtų bereikalingi ginčai, ne polemikų 
meistriškumai, bet kultūringas bendradar
biavimo talentas. Klaidžiojimai ginčių la
birintuose, veda tik 'į tamsą. Aukštinimas 
savęs ir žeminimas kitų negali dominti 
skaitytojus, ir ne ta yra laikraščio paskir
tis. Svarbu kultūringa ir objektyvi in
formacija.

Baigiu su viltimi, kad daug naujų lietu
viškų ugnelių surasim, ir jie liks pasto
vūs prenumeratoriai.

X. Petrauskas, Vokietija

ŠOKIAMS GROS KAPELA...
Kai kurios organizacijos, rengdamos 

Lietuvos nepriklausomybės šventės minė
jimus, programoj numato ir skelbia... šo
kius! Taip skelbė — šokiams gros kapela 
— „Europos Lietuvis“, 1985.1.18. Kitos or
ganizacijos į meninę programą įveda tau
tinių šokių grupių pasirodymus, pvz.,: 
...dalyvaus tautinių šokių grupė („Drau
gas“, 1985.II.8), meninę programą atliks 
tautinių šokių ratelis... („Draugas“, 1985. 
II.9). Ar tai tinka? Juk šokis yra džiaugs
mo, nerūpestingumo ir išsiblaškymo raiš
ka.

Dabar, kai Tėvynė pavergta, jos ne
priklausomybės sutrypta, tai Vasario 16- 
ji turėtų būti mūsų visų susimąstymo, su
sikaupimo ir ryžto diena. Be to, Vasario 
16-ji dar yra ir gedulo diena — Tėvynės 
Patriarcho dr. J. Basanavičiaus mirties su
kakties diena.

Dažnai neapgalvotai tautinius šokius pa
naudoja ir skaudžiųjų birželinių įvykių 
bei Pavergtųjų Tautų savaičių minėji
muose. Manau, kad tokiais atvejaias tau
tiniai ir kitokie šokiai neturėtų būti pro
gramose. A.D., JAV. 

nais pasirašytų sutarčių. „Hitlerio 
ideologijos anūkų provokacinės nesą
monės skleidimas tinkąs tiktai pasiu
tėlių ir bepročių paikinimui“, sakė mi
nistras. Vaizdingumo dėlei, jis pata
ria Herbert Hupkai, Silezijos tremti
nių organizacijos pirmininkui, mylėti 
savo gimtinę — Ceilono salą, kurioje 
Hupka gimė 1915 m. rugpjūčio mėn. 
15 d., Diyatavvala mieste (Der Spiegei, 
Nr. 5-6, Januar 1985).
„Ne mano kiaulės, ne mano pupos“, 

kam man kvaršinti galvą? — galvos 
ne vienas lietuvis, perskaitęs šį straips
nį. Tarp Vokietijos Elbės ir Lietuvos 
Nemuno — 1000 km atstumas. Be to, 
Vydūno knygos „700 Jahre deutsch- 
lilauischer Beziehungen“ paskutinis 
puslapis parašytas 1944 metų rudenį, 
pasitraukiant paskutiniam vokiečių 
kareiviui iš Klaipėdos krašto.

Tai istorinis faktas, kuris vienų žmo
nių daugiau, kitų mažiau pripažįsta
mas. — Bitle „Mentei“ stati „Klaipė
da“, — rašo dr. Schuetzler „Luebec- 
ker Nachrichten“ kalėdinėje 1984 m. 
laidoje išspausdintame laiške. Jis yra 
Rytprūsių tremtinių organizacijos pa
dalinio „Arbeitsgemeinschaft der Me- 
melland'kreise“ prezidiumo narys. Jam 
nepatinka, kad su „traukinių-keltlaivių 
linijos“ atidarymu tarp Luebecko ir 
Klaipėdos, Klaipėda vadinama Klai
pėda. Liudininkais jis pasišaukia kry
žiuočius, Versalio sutartį ir galiausiai 
remiasi 1939 metais (kovo mėn. Berly
ne von Ribbentropo ir Lietuvos užsie
nio reikalų min. Urbšio pasirašyto 
„voeikerrechtsgueltigen Staatsvertrag“ 
turiniu. Dr. Schuetzler pamiršta, kad 
Hitlerio vyriausybės įbaugintos-išprie- 
vartautos panašias sutartis pasirašė aus 
įtrų, čekų ir kitų Europos tautų val
džios. Ribbentropas pasirašė ir po Hit- 
lerio-Stalino paktu. Apie tokių sutar
čių moralinę vertę, nėra ko ginčytis. 
Tiksliausią atsakymą davė Nuernbergo 
karo nusikaltėlių tribunolas 1946 me
tais, nuteisdamas Joachim von Ribben 
•trop mirties bausme.

Vokietija, 1985 m. vasario mėn. 15 d.
Ventės Ragas

SPORTO ISTORIJAI REIKIA 
ŽINIŲ

Nors praeityje vieši prašymai ir ne
atnešė lauktų rezultatų, tačiau dar kar
tą — paskutinį, kreipiamės į mūsų 
sportu besidominčią visuomenę, spor
to mėgėjus ir darbuotojus prašydami 
talkos, t.y. žinių, liečiančių lietuvių iš
eivijos sportinę veiklą.

Iš š. Amerikoje esančių klubų sto
kojame žinių apie Bostono, Worces- 
terio, Brooktono, Philadelphijos ir 
Omahos sporto klubus. Iki šiol prašy
mai buvo nesėkmingi. Į juos nebuvo 
net atsiliepta...

Iš Vokietijoje buvusio sportinio gy
venimo, nors esame jau dalį surinkę, 
tačiau pasigendame dar apie mažesnė
se kolonijose buvusį sportinį judėjimą, 
pvz.: Dillingene, Eichstatte, Wuerzbur- 
ge, Landshute, Schweinfurte, Gr. He- 
seppe, Ansbache, Mueldorfe, Rosen- 
heime, Merbecke, Blomberge, Braun- 
schweige, Mittenwalde, Weidene, See
dorfe, Geislingene, Wiesbadene, (ir 
vėliau persikėlus į Kasselį), ir kt. Pasi
stenkime, kad vėliau nebūtų priekaiš
taujama. Juk beveik visose kolonijose 
jaunimas sportavo.

Visus, 'kurių straipsniai jau yra re
dakcijoje, ir kurie norėtų atlikti pasku
tinius pataisymus, prašome tai padary
ti dviejų mėnesių laikotarpyje. Taip 
pat laukiame ir medžiagos iš tų. kurie 
seniai jau yra pažadėję.

Kartu atkreipiame dėmesį, kad is
torinė medžiaga apims mūsų sporti
nius įvykius nuo 1944 iki 1984 m. pa
baigos. Visas žinias ir turimas spr. nuo
traukas, tik su pilnais įrašais, prašome 
skubiai siųsti: Pranas Mickevičius, 
4831 S. 23rd Str., Milwaukee, Wiscon
sin 53221, USA, arba Sigitas Krašaus- 
kas, 32 Pasadena Gardens, Toronto, 
Ontario, M6S 4R5, Canada.

Sporto Istorijos Redakcija

DAINŲ ŠVENTĖ
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kana

dos Lietuvių Bendruomenės VII-ji dainų 
šventė įvyks 1986 metų liepos mėnesį. 
Ta proga JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba skelbia konkursą muziki
niam veikalui. Yra paskirtos dvi premi
jos: I-ji 3000 dolerių ir II-ji 1,500 dol.

Geležinės rankos gimdė mane ugnyje. 
Prakaituoti vyrai kišo į kriokiantį žaizdrą, 
kad suminkštėčiau. Visaip gnaibė geleži
nėmis replėmis, kol galų gale pasidariau 
kristaliniai blizganti lėkštutė. Sustoję apie 
mane barzdoti stiklo meno išminčiai kal
bėjo: „Tai tikras meno kūrinys!“ Išsinešė 
mane laukan iš stiklo dirbtuvės ir parodė 
saulei. Sugavau vieną saulės spindulį ir 
sublizgėjau kalnų kristalų spalvomis. Sti- 
kladirbiai atsargiai vartė mane savo ran
kose ir žavėjosi mano spindėjimu. Vienas 
vyras išsitraukė iš burnos kažkokį rūks
tantį pagaliuką ir tarė: „Tikrai gaila bus 
tokią puošmeną naudoti pelenine...“

Kas ta „peleninė" — nežinojau, tik 
džiaugiausi savo žėrinčio gyvenimo pirmą
ja diena. Padėjo mane į kitų panašių lėkš
tučių tarpą, bet aš buvau pati gražiausia. 
Tik nerimą man kėlė tas „peleninės“ var
das, kuris tikrai netiko mano grožiui.

Ir vieną dieną, įvynioję į minkštą po
pierių, jie išvežė mane kažkur. Ir vežė, 
vežė... Galų gale aš vėl išvydau dienos 
šviesą — padėjo jie mane ant gražaus sta
lo. Aplinkui knygos ir paveikslai. Tikrai 
gražu čia bus gyventi! Šalia tuoj paste
bėjau dvi kaimynes. Jos taip panašios į 
mane, bet tik aprūkusios, pajuodusios ir 
liūdnos, ir sako man: „Nesisvaidyk tu sa
vo spinduliais! Greit neteksi jų, kaip ir 
mes — liksi paprasta pelenine".

Mūsų pasikalbėjimą nutraukė tokia mie
lo veido moteris. Priėjusi pakėlė ji mane 
šaltai, lyg kokį akmenį pavartė, matyt, 
nepastebėjo mano spinduliuojančio šyps
nio. Paskui užsidegė kažką, lyg mažą žaiz
drą, ir ėmė leisti, dūmus iš burnos ir no
sies. Stebėjausi, bet neilgai, nes moteris, 
nuleidus ranką, pradėjo berti karštus pe
lenus ant mano kristalinių ir spinduliuo
jančių gėlių. Išgąsdino mane tikrai — ne 
moteris, bet ragana!

Ir štai atėjo jų daugiau. Atsinešė tokių 
gražių dėžučių, pradėjo traukt iš jų tuos 
pagalėlius ir kišt burnon. Užsidegė žaiz
drus ir ėmė leisti dūmus. Dar tokio vaiz
do nemačiau! Kikena mano draugės pe
leninės ir juokias iš manęs: „Palauk, pa
lauk, gražuole, tuoj liksi panaši į mus“...

Matau, ateina keli vyrai, vieni nuplikę, 
kiti ilgais plaukais. Atrodo, simpatingi 
žmonės — išgelbės jie mane iš moterų 
kompanijos! Ir laukiu, ir stebiu... Bet ma
no viltys greit išblėsta, kai pamatau, kaip 
traukia iš kišenių jie kreivus vamzdžius 
ir kemša ten kažkokią žolę... Ir uždega 
— dangus aptemsta! Dabar tik supratau, 
kodėl tos knygos kambary aprūkusios ir 
tamsios, ir skundžias vargšės: „čia esam 
mes ne mokytojų, bet ligonių kambary!“

Maniau, kad mokytojai rūko pamokų 
pertraukų metu, bet, pasirodė, kad pamo
kos tėra tik rūkymo pertraukos. O atka
klieji negesina ugnies net per pamokas. 
Sako: „ Be ugnies — nėra idėjų!“ Argi 
galėtų be idėjų mokyti? Aišku, ne! Bet ko
dėl jie savo ugningomis idėjomis svilina 
man, kristalinei viešniai, padus ir į mano 
gėles beria pelenus? Kodėl jų užtarėjai, 

Pitagoras, Sokratas, Safo ir kiti, kalnuose

SPORTAS LIETUVOJE
Vasario 17 d. V. Vokietijos Ruhpoldin- 

ge baigėsi pasaulinės biatlono (biatlonas 
— bėgimas slidės ir šaudymas) pirmeny
bės. Kaip ir visuomet, taip ir šį kartą Sov. 
S-ga atsiuntė labai stiprų sąstatą, pa- 
kviesdama ir Vilniaus krašto sūnų iš Ig
nalinos Algimantą šalną.

Malonu buvo stebėti vokiečių televizi
joje perduodamą transliaciją ir Bruno 
Moravetzo komentarus, vadinant Algi
mantą ne rusu, bet „aus Litauen, Wilna“.

Praėjusiais metais B. Moravetz, perduo
damas komentarus iš olimpinių žaidynių 
Sarajeve, mūsiškį vadino studentu iš Lietu 
vos, darydamas klaidą... mūsų sostinę 
radęs Kaune. Tokią klaidą galime jam 
atleisti. Reikia tik džiaugtis, kad jis nenuė
jo daugumos korespondentų pėdomis: va
dinti sovietų pavergtas tautas rusais.

B. Moravetz greičiausia yra Sudetų ar 
Silezijos vokietis, gan gerai pažįsta Rytų 
Europos tautų problemas, todėl ir Algi
mantą jis nepriskyrė prie slavų. Pranešė
jas taip pat minėjo, kad A. šalnos dėdė, 
gyvenantis Maince, skambino ZDF cen
trinei (ši stotis perdavė pirmenybes), ti
kėdamas sulaukti Algimanto paskambini*- 
mo.

Kaip vyko Algimantui pirmenybėse?
Jis 10 km. varžybose užėmė aštuntą vie

tą, 20 km. — buvo 18-tas, o estafetėje 
4x7,5 km. Algimantas gavo aukso medalį. 
Tiesa, pirmąjį šaudymą gulom jis puikiai 
atliko, tačiau stovint net trys šūviai nuėjo 
„Dievui į langą“. Tad A. šalna „užsidir
bo“ beveik vienos minutės baudą, praras
damas brangų laiką. Beje, jis yra puikus 
slidininkas, tad baigė savo estafetės dalį 
labai greitu laiku. 

gyveną dievai, neatsiunčia jiems giedrių 
idėjų? Kodėl tik Xantipe ir Vulkanas gun
do juos prie dūmų?

Ir vieną dienų atvyko naujas dievas ir 
tarė: „Esu naujasis mokytojams dievas!“ 
Išgądino visus, net rūkalai prikepo lūpo
se. „Ar rūko jis, ar ne?" — hamletiškas 
klausimas visų mintyse. „Turės priprast 
piie daugumos“!, nusprendė saliamoniškai 
visi. Ir kilo dūmai...

Naujasis dievas nepriprato, vis raukėsi, 
vis čiaudėjo ir kosėjo, kol pagaliau pra
dėjo vyt iš pedagogų kambario pamėly
navusius nenaudėlius. Ir bandė jis net 
gražumu paveikt kolegas: „Mokytojai, be
mokydami kitus, gal paklausys ir kitų pa
mokymo?" Bet ne! Tabako kipšas juokės 
ir toliau: „Koks dievas gali kovoti prieš 
mane?"

Nenusileido naujasis mokytojų dievas. 
O buvo jis ir techniškai nagingas. Atsine
šė visokių plastikinių kaukolių, griaučių, 
karstų ir kitokių drakulinių dalykų, ir 
pradėjo kovą prieš Vulkaną ir jo tarno 
Nikotino žalingą veiklą. Kabina vargšes 
kaukolės ant tualeto durų, o už jų gimna
zistai ramina nervus dūmais ir juokiasi. 
Barškina mokytojams panosėse skeletais, 
gal išsigąs? Kur tau, tie rupūs miltai! Pras 
mingai šypsosi pro dūmus ir sako: „Žiū
rėk, naujasis dievas kokius juokus kre
čia. Kol tikroji giltinė negriebs mūsų — 
tokia neišgąsdins!"

Ir visaip bandė naujasis dievas išrauti 
pragaro augalo šaknis — tos nė krust!

Pagailo man jo — toks mane užjaučian
tis. Gailėjosi jis ir manęs — dar vis kris
taliniai gražios, spindinčios, gėlėtos. Ir 
taip besigailėdami vienas kito, gal liktu
me užtroškę tuose dūmuose, jei nebūtume 
sulaukę netikėtos pagalbos iš kito augalo, 
nemažiau demoniško — česnako. Vienas 
mokytojų, kuris taip pat ilgą laiką nuo
žmiai kovojo prieš rūkančius drakonus ir 
drakones, nutarė pakeisti savo donkicho
tišką kovos būdą. Griebėsi aštraus česna
ko! Prisirys, kaip Sančo Panša, to dvo
kiančio augalo — visi slibinai ir traukiasi 
į kitų pusę stalo, o su jais ir dūmų kamuo
liai. Šnairuoja vieni į kitus, o jis pučia sa
vo dujas jiems į akis, kaip tikrame fronte.

Taigi tos tabako ir česnako grumtynės 
tikrai padėjo bent man. Rūkoriai ėmė ati
darinėti langus, o pro juos įsiveržęs saulu
tės spindulys paguosdavo ir mane. Jis man 
primindavo, kad „auksas ir pelenuose ži
ba“, ir „nėra mokytojų kambario be dū
mų“.

Gaila, kad neilgam. Kartą susirinko 
daugybė posėdžiui. Ir prasiveržė dūmai — 
paskutinio laipsnio „smogas“! Gali kirvį 
kabint. Ir kad ims mane badyti nuorūko
mis, lyg karštomis strėlėmis. Neišlaikiau 
karščio — skilau išilgai kristalo. Kaip nu
žudytą čičinskienę, be raudų nudangino 
mane ten, kur atsidūrė anos kaukolės, 
griaučiai ir karstai. Mano spinduliukas 
grįžo pas dievus su 'įsitikinimu, kad never
ta vesti kovą prieš rūkorius — reikia pa
likti juos mano likimui.

Lūšnalaukio Kristalėlė, Vokietija

Šių eilučių autorius padėkojo laiške 
komentatoriui B. Moravetzui už gražius 
atsiliepimus apie lietuvį.

Lietuvos sportiniame gyvenime pirmoj 
vietoj laikau krepšinį, nes Kauno Žalgiris 
jau trečią kartą įveikė daugkartinį SS-gos 
meisterį — Maskvos kariškių CASK klu
bą 88:78. Ankstyvesnės pasekmės buvo 
98:88 ir 80:78. Nėra abejonės, kad šios per
galės yra labai svarbios moraliniu atžvil
giu, nes meisterio vardui išaiškinti kovo 
mėnesį Kaunas ir Maskva susitiks dar 
tris kartus.

Pirmųjų aštuonių komandų baigmė da
bar atrodo šitaip: Žalgiris — 19 t., CASK
— 17 t., Spartakas (L) — 14 t., Strojitelis
— 9, VEF — 8, RTI — 6, Dinamo (M) — 
6 ir ASK — 5.

Be šių pergalių Kauno Žalgiris, žaisda
mas Europos taurės varžybose, įveikė is
panų Saragossos KAI pasekme 89:65, ir 
yra pagrindinis kandidatas laimėti Euro
pos taurę.

Lietuvos ledo ritulio pirmenybėse, su 
32 tšk., pirmauja Klaipėdos Baltija, toliau 
eina Elektrėnai (18 t.), Kauno Staklės (16 
t.), Vilniaus Kompresorius ir Kauno Pluoš 
tas (po 3 t.).

Deja, Klaipėdos komandos sąstate yra 
šios pavardės: Merkutovas, Kuzmičiovas, 
Limarenka, Ivanovas, Karpovas, Matichi- 
nas... Komentarų nereikia.

Uždarų patalpų lengvosios atletikos pir
menybės davė Lietuvai keturius naujus 
rekordus: 3 km. ir 5 km. alytiškės V. šal- 
čiūtės, D. Stukonio (nustūmė rutulį 20 m. 
20 cm.) ir moterų 4x200 estafetės.

K. Baronas

3



EUROPOS LIETUVIS 1985 m. kovo 1 d. Nr. 9 (1746)

II etų VIS
LITHUANIAN

WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain 
by the Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

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

Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Ake. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 16 svarų, 

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

Kronika
KAS—KADA—KUR

DBLS atstovų suvažiavimas ir LNB ak
cininkų susirinkimas — balandžio 13-14 d.. 
Lietuvių Namuose, Londone.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skanuinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

36-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Lietuvos pašto ženklų, meno ir rankdar
bių paroda Derbyje — gegužės 18 d., Uk
rainiečių klube, 27 Charnwood St. Parodą 
atidarys Derby miesto burmistras 11.30 v.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Z. Sledziauskas — 11 s v.
Juozas Orentas ir Povilas Žvirblis — 

po 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
X. Petrauskas — 10 sv.
Z. Sledziauskas — 10 s v.
Kun. F. Skėrys — 20 DM.
V. Girėnas, S. Aleknavičius ir J. Bar- 

dzilauskas — po 4 sv.
A. Kulikauskas — 2.55 sv.
J. Kandelis ir L. Songaila — po 2.50 sv.

Manchesteris
S V. KAZIMIERO MINĖJIMAS

LSS Europos rajono vadi j a kovo mėn. 
9 d., šeštadienį, 6.30 v.v., Manchesterio 
Lietuvių klubo patalpose rengia 

šv. Kazimiero minėjimą.
Programoje trumpa paskaita ir meninė 

dalis.
Brolius, seses skautus, vadus, Manches

terio ir apylinkės lietuvius maloniai kvie
čiame gausiai dalyvauti ir praleisti vaka
rą jaukioj lietuviškoj nuotaikoj.

Klubo adresas: 121, Middleton Rd., 
Crumpsail, Manchester M8.

RODYS FILMUS
Kovo 2 d., šeštadienį, 6 vai. vakare Man

chesterio L.F.R. vienetas rodys M. lietu
vių klube įvairius filmus, kurie dar ne
buvo rodyti.

Prašome visus atsilankyti.
L.F.R. vienetas

REIKIA BARMANO
Manchesterio Lietuvių Socialiniam klu

bui reikia nuolatinio barmano. Gali būti 
vyras su žmona arba viengungis. Duoda
ma kambarys ir virtuvė, šviesa, centrali- 
nis apšildymas. Dėl kitų sąlygų tartis su 
klubo valdyba: 121 Middleton Road, 
Crumpsail, Manchester, M8 6JY. Tel. 
061-740 5039.

Klubo valdyba

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 16 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba šau
kia visuotinį metinį narių susirinkimą, ku
ris įvyks M. lietuvių klube.

Darbotvarkėje valdybos ir Revizijos k- 
sijos pranešimai, naujos valdybos ir at
stovo į Sąjungos suvažiavimą rinkimai ir 
einamieji reikalai.

Kviečiame visus narius būtinai dalyvau
ti. Kviečiame ir tuos, kurie įdomaujasi 
skyriaus veikla ir nori 'įstoti nariais.

Skyriaus valdyba

Stoke-on-Trent
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus narių 
metinis susirinkimas šaukiamas kovo 2 d. 
(šeštadienį), 6.30 vai. vakare. The Ar
chers aludėje, Mal Banke.

Susirinkime bus perrenkama skyriaus 
valdyba ir išrenkamas atstovas į visuotinį 
DBLS-gos atstovų suvažiavimą Londone.

Skyriaus narius, Stoke-on-Trent lietu
vius ir jų svečius maloniai kviečiame su
sirinkime dalyvauti.

Skyriaus V-ba

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.

KELIONĖ Į LIURDĄ
Jei 'kas norėtų važiuoti į Liurdą su 

lietuvių grupe š.m. gegužės 20 d. ke
turioms dienoms, prašoma skubiai pra
nešti, nes yra maža laisvų vietų. Ke
lionė lėktuvu, viešbutis su maistu, ap- 
drauda, aerodromo mokesčiu ir kelio
nė iš Londono į Gatwick aerodromą 
kainuos viso 190 svarų. Prašoma pra
nešti, koks pasas arba Travel (brown) 
dokumentas. Rašyti arba telefonuoti: 
Rev. J. Sakevičius, 21 The Oval, Lon
don E2 9DT. Tel.: 01-739 8735.

MIŠIOS UŽ LIETUVĄ

Minint Vasario 16-ją, Lietuvių bažny
čioje buvo atlaikytos šv. Mišios už Lietuvą 
vasario 17 d. Jas buvo užprašęs Lietuvos 
atstovas Londone p. V. Bailokas.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Šiais metais šv. Kazimiero šventė bus 
minima pamaldomis Lietuvių bažnyčioje 
kovo 3 d., 11 vai.

Nottinghamas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Kovo 2 d., 6.30 vai. vak., Ukrainiečių 
klubo patalpose, 31 Bentinok Rd., Notting- 
hamo DBLS skyrius rengia

Vasario 16-sios minėjimą.
Žodį tars DBLS Centro v-bos pirm. J. 

Alkis.
Meninėje programoje dalyvaus „Gin

taras", Londono meno grupė ir „Lietuvos“ 
šokėjai.

Po programos — bendras pasižmonėji- 
mas. Veiks turtinga loterija, bus smagi šo
kių muzika.

Visi iš arti ir toli kviečiami kuo gau
siausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Bradfordc — kovo 3 d., 12.30 vai. Mišios 

už Kun. Joną Kuzmickį.
Eccles — kovo 10 d., 12.15 vai.
Keighley — kovo 24 d., 13 vai.
Manchesteryje — Rekolekcijos kovo 30 

d. (šeštadienyje) 16 vai. Praves Kun. Jo
nas Sakevičius.

Rochdalėje — kovo 31 d., 12.30 vai.
Nottinghame — kovo 3 d., 11.15 vai., 

baigiant šv. Kazimiero sukaktį, Židinyje.
Nottinghame — kovo 4 d., šv. Kazimie

re, 8.30 vai. ryto, Židinyje.
Nottinghame — kovo 10 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — kovo 10 d. 14 vai., šv. 

Eduarde, London Rd.
Northamptone — kovo 10 d., 18 vai., šv. 

Lauryne, Craven St.
Kan V. Kamaitis gavėnios susitelkimą 
praveda:

Derbyje — kovo 16 d., šeštadienį, 14 v. 
Išpažintys nuo 13.30 vai., Bridge Gate.

Nottinghame — kovo 16 d., šeštadienį, 
18 vai. (Išpažintys nuo 17.30 vai.). Kovo 
17 d., 11.15 vai., Židinyje. Išpažintys nuo 
10.30 vai.

Leamingtone Spa — kovo 17 d., 14 vai., 
Šv. Petre, Dormer Place.

Coventryje — kovo 17 d., 16 vai., šv. 
Elzbietoje. Išpažintys nuo 15.30 vai.
Kun. J. Sakevičius, MIC, patarnaus:

Wolverhamptone — kovo 17 d., 17 vai., 
Šv. Petre-Pauliuje. Išpažintys nuo 16.40 v.

Gloucesteryje — kovo 23 d., 12 vai., šv. 
Petre, London Rd. Išpažintys nuo 11.40 v.

Stroude — kovo 23 d., 17 vai., Beeches 
Green. Išpažintys nuo 16.45 vai.

ROŽINIS
Rožinis — Kovo 2 d., 5 vai. p.p., prie 

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye In
firmary.

A.A. JONAS VILIMAS
Vasai io mėn. 11 d. širdies smūgiu stai

ga mirė Gloucesterio lietuvių kolonijos 
gyventojas Jonas Vilimas.

Gimė 1915 m. lapkričio mėn. 27 d. Ute
nos apskrityje. Karinę prievolę atliko Ne
priklausomos Lietuvos kariuomenėje, jau
nesnio puskarininkio laipsniu.

Antrą kartą Raudonajai armijai oku
puojant Lietuvą, Jonas paliko gimtąjį 
kraštą ir pasirinko tremtį. Pergyvenęs DP 
dalią, 1947 metais atvyko į Angliją ir ap
sigyveno Gloucesterio mieste. Dirbo že
mės ūkyje. Vėliau geležinkely. Vedė lie
tuvaitę ir susilaukė dviejų dukrelių — 
Veronikos ir Onos.

Vos tik pastoviau įsikūręs, tuojau 'įsi
jungė į organizacinę veiklą. Priklausė 
DBLS-gai, DBLKB-nei ir buvo vietos lie
tuvių katalikų komiteto pirmininkas. Bu
vo veiklus ir geras organizatorius. Jo dė
ka, gražiai veikė vietos lietuviai. Kiekvie
nas DBLS-gos Gloucesterio-Stroudo sky
riaus surengtas minėjimas ar ekskursija, 
jo buvo remiami. Surengtose vaikučiams 
Kalėdų Eglutėse jis būdavo Kalėdų Sene
lis. Be to, Jonas su M. Gelvinauskiene ir 
jos vadovaujama tautinių šokių grupe ke
lis kartus dalyvavo Gloucesterio miesto 
karnavaluose. Ant gražiai papuoštos sun
kvežimio platformos, Jonas su M. Gelvi
nauskiene, apsupti „Baltijos“ šokėjų va
žiavo iškėlę trispalvę. Kiekvieną pasirody
mą aprašė vietinė anglų spauda, išspaus
dindama pirmuose puslapiuose aprašy
mus su nuotraukom. Lietuvių vardas gra
žiai buvo iškeltas.

Jonas, būdamas giliai religingas, mūsų 
kunigams pamaldų metų patarnaudavo.
Laidotuvės įvyko vasario mėn. 19 d., Šv. 

Petro bažnyčioje, Gloucesteryje. Dalyvavo 
daug žmonių, pamaldas atlaikė ir į Coney 
Hill kapines palydėjo kun. S. Matulis. 
Palaidotas kartu su anksčiau mirusia žmo
na Agota. Po religinių apeigų, atsisveiki
nimo žodį tarė DBLS CV narys B. Butri
mas, vietos lietuvių vardu — A. Valentą.

Po laidotuvių, dukterys ir žentai Ukrar- 
niečių klubo salėje paruošė dalyviams ar
batėlę.

Ilsėkis ramybėje, Jonai.
A. Valentą

DOVANA RIMTIES VALANDAI
Vakarų Europoje gyvenančių me

nininkų rūpesčiu neseniai buvo paga
minta nauja plokštelė, kurioje yra įra
šyti keli žymesni lietuvių kompozito
rių kūriniai: M.K. Čiurlionio Fuga 
vargonams, Juozo Gruodžio harmoni
zuotos 4 liaudies dainos, Vytauto Ba
cevičiaus Meditacija op. 29, Jeronimo 
Kačinsko Improvizacija vargonams, 
Konstancijos Brundzaitės Raudos, Jo
no Švedo Sonata smuikui, Osvaldo Ba
lakausko Kaip marių bangos, ir Ju
liaus Gaidelio Vakaro meditacija. Kū
rinius įgrojo pianistė Raminta Lamp- 
satytė-Kollars, vargonų muzikas Vy
tenis Marija Vasyliūnas, smuikininkas 
Michael Kollars ir dainininkė Vilija 
Mozūraitytė (altas).

Nusipirkę šią plokštelę lietuviai bus 
patenkinti galėdami praleisti rimties 
valandėlę, klausydamiesi rimtos lietu
viškos muzikos, kurios anksčiau ne
buvo girdėję, ar girdėję labai retai. 
Plokštelė taip pat bus gera dovana ki
tataučiams, kurie norės susipažinti su 
šio šimtmečio lietuvių kompozitorių 
kūryba.

Simboliškai plokštelė pavadinta 
„Žiburėliai“, kurie pavaizduoti sko
ningai pagamintame aplanke, pagal 
jauno menininko Romo Alkio projek
tą ir Elenos Gaputytės skulptūrą. 
Plokštelės išleidimą finansavo DBLS 
Centro valdyba tuo būdu prisidėjusi 
prie lietuvių muzikos populiarinimo.

Plokštelę galima įsigyti Lietuvių Na
muose, 2 Ladbroke Gardens, London, 
W1 I 2PT, England. Plokštelės kaina 
5 svarai, plius 1 svaras pašto išlaidoms.

GRUODIS — DAINOS
Štai pirmoji sol. Lilijos ŠUKYTĖS 

lietuviškoji plokštelė! Jcjje įdainuota 
17 Juozo Gruodžio kompozicijų Ka
zio Binkio, Salomėjos Neries, Liudo 
Giros, Maironio, P. Būdvyčio ir liau
dies dainų žodžiais.

Plokštelė kainuoja 20 DM.
Lietuviai ją gali įsigyti pas pačią 

solistę arba pas Aliną Grinienę, Muen- 
chene.

Sol. L. šukytė visą vasario mėnesį 
koncertavo Amerikos lietuviams Čika
goje, Bostone, Detroite ir Vašingtone. 
Ją palydi Raminta Lampsatytė-Kol- 
lars.

šia plokštele LILIJA ŠUKYTĖ ati
duoda savo duoklę lietuvių muzikinei 
kultūrai ir drauge atžymi Juozo Gruo
džio 100 gimimo metinių sukaktį.

VOKIETIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

HAMBURGE

Vasario 16 minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė Kun. P. Gir- 
-npų socueporg oAnq matu hpĮBtuBd -snio 
viSkos giesmės, o taip pat ir vokiškos.

Po pamaldų rinkomės 'į parapijos salę, 
kurioj tęsėsi programa — iškilmingas Ak
tas.

Minėjimą atidarė P.L.B: Hamburgo 
Apyl. pirm. Leonas Narikus. Jis pasveikino 
visus dalyvius, tarė keletą žodžių Vasario 
16 proga. Po jo kalbėjo dekanas Vaclovas 
Šarka, kuris Vasario 16 minėjimo proga 
kelioms valandoms buvo išleistas iš ligo
ninės. Po operacijos jis buvo gavęs šir
dies priepuolį. Jo sveikata gerėja.

Kunigas V. Šarka dėkojo tiems, kurie 
padėjo maldomis jam sveikti ir visiems 
lankytojams.

Po kun. V. šarkos kalbėjo kun. P. Gir- 
čius, latvių atstovas, ukrainiečių P. Lews- 
zuk ir jų klebonas, vokiečių parapijos 
klebonas Tourneau. Oficiali dalis baigta 
Lietuvos himnu.

Meninėj programoj tautiniai šokiai, 
kuriems vadovauja Elena Baliulienė. 
Akordeonu palydėjo R. Baltulis; buvo šo
kama Kepurinė, Šustas, Jonkelis, Gyva- 
taras. Maironio eilėraščius deklamavo: 
Regina ir Eiles. Leonas su savo magiška 
lazdele užliūliavo visą publiką. Po magikos 
sekė vėl rimta pragrama, kurią išpildė 
Izabelė ir Herbert Schroeder. Izabelė dai
navo lietuviškai, Herbert vokiškai. Duetą 
dainavo vokiškai. Akordeonu solo grojo 
W. Roenne.

Po to visiems menininkams padėkota ir 
Elena Baliulienė pasveikinta gimtadienio 
proga gėlėmis.

Pasibaigus programai, svečiai pavai
šinti Wolfgango Radtkės iškeptais pyra
gais ir jo sesutės išvirta pupelių kava.

I.R.

VASARIO 16 ŠVENTĖ LUEBECKE

Šiais metais Vasario 16 Luebecke gyve
nantieji lietuviai buvo numatę pradėti 
švęsti 10 vai. pamaldomis. Tačiau lietu
viui kunigui neatvykus, susirinkusieji da
lyvavo pamaldose bendrai su vokiečiais, 
kurios prasidėjo 10.30 vai. Po pamaldų su
sirinkome į užsieniečiams skirtą parapi
jos salę. Salė buvo labai skoningai pa
puošta: vėliavomis, tautiniais rankdar
biais, o ypatingą demes'! atkreipė meniš
kai išaustas rankšluostis su įrašu: „šalis 
ta LIETUVA vadinas“. Šventinį iškilmin
gą aktą atidarė Vokietijos LB Luebecko 
Apyl. vald. pirm. V. Mackevičius, prie gar
bės stalo pakviesdamas Pr.Kotkį ir V. ir H. 
Simonus — ilgalaikius apyl. nusipelniu
sius darbuotojus. Savo paskaitoje V. 
Mackevičius trumpai paminėjo istorinius 
įvykius, privedusius prie nepriklausomy
bės netekimo ir jos atkūrimo su Vasario 
Šešioliktosios Aktų. Kiek il
giau prelegentas apsistojo, kviesdamas iš
eivijoje gyvenančius bendraminčius prie 
didesnio vieningumo ir bendradarbiavimo. 
Po paskaitos H. Petrikas, kuris dalyvavo 
VLIKo suvažiavime Chicagoje, paskaitė 
to suvažiavimo kreipimąsi 'į laisvojo pa
saulio lietuvius. Tylos minute pagerbus 
Vasario 16 Akto Signatarus ir visus žu
vusius kovose dėl nepriklausomybės, su
giedojus Tautos himną, apyl. vald. nutari
mu, pirm, pasiūlė Pr. Kotkiui, kaip il
galaikiam apyl. vald. pirm, suteikti gar-

LENKIJA
NAUJAS BIULETENIS

Sausio 29 d. Ščecino LVKD skyrius iš
leido savo biuletenio 13 Nr., kuriame ap
žvelgiama skyriaus veikla per pastaruo
sius mėnesius, kada valdžia buvo sustab
džiusi biuletenio leidimą.

Gavusi naują leidimą, skyriaus valdyba 
sausio 20 dieną buvo sukvietusi narių su
sirinkimą apyskaitai už 1984 metus prista
tyti. Susirinkime dalyvavo 37 nariai, nors 
skyrius turi 73 narius.

Pirm. J. Žaliapienis pranešė nariams 
apie LVKD IX suvažiavimo, įvykusio pra
eitais metais Punske, nutarimus. Svarbiau 
sias iš jų — pastatyti Punske Lietuvių 
Kultūros Centrą. Pagal sudarytą sąmatą, 
statyba kainuos 50 milijonų zlotų, iš ku
rių 30 milijonų turi surinkti lietuviškoji 
visuomenė. Likusią sumą paskirs Lenki
jos Kultūros ministerija. Pirm. J. Žalia
pienis kreipėsi į savo narius, kviesdamas 
juos prisidėti piniginėmis aukomis prie 
šio svarbaus darbo. Seinų krašte jau su
rinkta du milijonai zlotų, daug tautiečių 
pasižadėjo prisidėti savo darbu ir trans
portu.

Ščecino skyriaus darbų plane 1985 me
tams numatyta: sąskrydis prie Dariaus-Gi
rėno paminklo liepos 14 dieną, daryti pa
stangas gauti patalpas Skyriaus klubui, 
pastatyti klėtelę Pščelnike. 

bės pirmininko vardą, šis pasiūlymas bu
vo visų dalyvių vieningai priimtas ir pa
lydėtas gausiais plojimais. Pr. Kotkis šia 
jam suteikta garbė buvo labai sujaudin
tas ir nuoširdžiai padėkojo visiems, pažy
mėdamas, kad jis su pertraukomis jau nuo 
1952 m. pirmininkavo Luebecko liet, ben
druomenei.

Meninėj daly: sesutės V. Simonienė ir 
O. Lehrmanienė padainavo 2 lietuviškas 
daineles. Sekė vaidinimas — inscenzuota 
ištrauka iš lietuvių klasikės J. Žemaitės 
veikalo „Marti". Tėvo Vingio vaidmenį 
atliko R. Macaitis, Vingienės — EI. Tes- 
naunienė, o nerangaus Jonuko vaidmenį 
puikiai atliko stud. R. Tesnau. Skonin
gai buvo atkurtas praėjusio šimtmečio 
lietuviškos kaimo gryčios vaizdas. Įžan
gos metu, senoviško lietuviško valso fone, 
paskaityta iš minėto žemaitės kūrinio ei
lės, raginančios išlikti lietuvninkais ir 
neprarasti tikėjimo, kad Lietuvai išauš 
geresnės, laimingesnės dienos. Nors tai bu
vo parašyta prieš šimtmetį, bet šie žodžiai 
tinka ir dabar. Spektaklį režisavo V. Mac
kevičius. Žiūrovai buvo susižavėję.

Sekė vaišės, kurias paruošė mūsų ge
rosios šeimininkės.

Dalyvis

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS RASTATTE

Dvylikos apaštalų bažnyčioje ir parapi
jos salėje rastattiškiai ir apylinkės lietu
viai atšventė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventę vasario mėn. 9 d. Ben
dras pamaldas laikė tėvas A. Bernatonis 
ir kunigas F. Skėrys. Tai dienai pritai
kytą pamokslą pasakė kunigas Fr. Skė
rys.

šventas mišias celebravo tėvas Berna
tonis. Pasimelsta kartu už Lietuvos sa
vanorius, kurie žuvo kovų laukuose su 
bolševikais, lenkais ir bermontininkais, at
statant laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, 
už dabartinius kankinius Lietuvoje ir Si
bire. Visi darniai giedojo evangelikų ir 
katalikų giesmes.

Parapijos salėje vyko pasaulietiška da
lis. Rastatto apylinkės lietuvių bendruo
menės pirmininkas Povilas Gustainis 
trumpai pasveikino visus. Deja, šį kartą 
dėl labai blogo oro atsilankė tik 80 žmo
nių. Vasario 16-tai pritaikytą paskaitą 
dviem kalbom skaitė kunigas Fr. Skėrys.

Meninėje dalyje pasirodė šį kartą du 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai: solistė 
Milda Motekaitytė iš 11 klasės ir akordeo
nistas Arvydas Herbstas iš 12 klasės. Jis 
akordeonu palydėjo solistę, padainavusią 
4 dainas.

Pastebėta, kad Milda Motekaitytė daina
vime labai gerą pažangą yra padariusi. Vi
si darniai sugiedojo Lietuvos himną.

Povilas Gustainis nuoširdžiai padėkojo 
dvasiškiams už bendras pamaldas ir pro
gramos atlikėjams.

Po meninės programos sekė linksmoji 
dalis, grojant plokštelių muzikai. Kas no
rėjo, bandė savo laimikį loterijoje. Čia 
pasidarbavo daugiausia Christel šereikie- 
nė iš Pforzheimo. Iš pelno ji paskyrė 
DM 200 Vasario 16 gimnazijai muzikos 
instrumentams įsigyti ir Rastatto apylin
kės šventės išlaidoms padengti — DM190.

Galima ir šį kartą teigti, kad šventė 
pavyko. Tai Rastatto lietuvių bendruo
menės apylinkės valdybos ir jos bendra
darbių nuopelnai. Be gerų talkininkų ir 
pasišventėlių būtų buvę neįmanoma tokią 
puikią šventę surengti. Ačiū ir visiems 
atsilankiusiems. Iki malonaus pasimaty
mo ateinančiais metais.

Kun. Fr. Skėrys

ALOYZO BARONO VARDO 
NOVELĖS KONKURSAS

Lietuvių rašytojų draugija tęsia tradi
cinį Aloyzo Barono novelės konkursą ir 
skelbia 1985 metų premijai taisykles.

1. Novelės temą autoriai pasirenka lais
vai, tačiau pageidautina lietuviškas turi
nys ir personažai.

2. Novelės ilgis — ne daugiau 20 maši
nėle rašytų laiškų formos popieriaus pus
lapių. Terminas: 1985 m. gegužės 4 d.

3. Rankraščiai: rašyti mašinėle su tar
pais, pasirašomi slapyvardžiu; atskirai 
pridedamas užlipintas vokelis, pažymėtas 
tuo pačiu slapyvardžiu, o viduje — auto
riaus pavardė, adresas ir telefonas. Ran
kraščiai siunčiami jury komisijos pirmi
ninkei Julijai švabaitei-Gylienei, 7142 S. 
Troy Ave., Chicago, IL 60629. (Kiti du ko
misijos nariai bus paskelbti vėliau.)

4. Trijų asmenų komisija sprendžia bal
sų dauguma. Jei nerastų tinkamo premi
jai kūrinio, premija atidedama kitiems 
metams. Nepremijuotų kūrinių slaptieji 
vokai nebus atidaromi ir, autoriams pra
šant, grąžinami kartu su novelėmis.

5. Premijuotos novelės autoriui skiria
ma 500 dolerių premija, kurios mecenatais 
yra dr. Petras ir Stefanija Kisieliai, gyve
ną Cicero mieste, Illinois.

Lietuvių rašytojų draugija
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