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AUKA ir VIENYBE
Yra Lietuva laikraštinė su melžėjos 

portretu pirmame puslapyje, kurią mums 
jėga norima įpiršti už tikrą. Ir yra kita 
Lietuva reali — kai ta pati melžėja kelia
si penktą ryto, dirba iki išnaktų ir taip 
septynias dienas per savaitę. Tik retą iš
eiginę ji eina 'į mažą bažnytėlę, vieninte
lę josios paguodą, ir meldžia Dievą už 
girtuoklį vyrą, ir kad nenueitų klysteliais 
dukra, išėjusi gyventi miestan.

...ir yra Lietuva, beveik nepastebima, 
nes jai atstovauja patys atspariausieji, o 
jų nedaug. Jie bevardžiai. Tik, karts nuo 
karto kurio nors pavardė pasirodo laikraš 
čių puslapiuose, apdrabstyta purvais, ar
ba reportažuose iš teismo proceso.

Kuri iš tų Lietuvų tikroji? Ką turės 
omenyje mūsų vaikai ir vaikų vaikai, 
sakydami LIETUVA po šimto metų? Kas 
išlieka tautos atmintyje? Ar galėtume, 
pavyzdžiui, pasakyti, kas prieš šimtą me
tų buvo generalgubernatoriumi mūsų „šie 
vero — zapadnogo kraja"? Vargu. Bet vi 
si žinome tokius vardus, kaip Antanas 
MACKEVIČIUS, Simanas DAUKANTAS, 
Vincas KUDIRKA, apie kurių buvimą 
daugumas to laikmečio lietuvių net neįta
rė.

Istorija sustato taškus ant „i“. Laiko 
perspektyvoje išryškėja vertybės. Dabar
tyje atskirti kas formuoja istoriją, o kas 
tik laikina, dirbtinai išpūsta — nėra leng 
va.

Bet yra žmonių, yra asmenybių, kurių 
mastas netelpa kasdienybės rėmuose. To
kia, neabejotinai istorijos ženklu pažy
mėta, yra kun. Alfonso SVARINSKO as
menybė. Tą pajunta kiekvienas su Juo 
susidūręs, nežiūrint pritarimo ar neprita
rimo Jo pasaulėžiūrai, veiklai. Istorinis 
žmogus junta tautos pulsą ir nebijo prisi
imti uždedamos jam atsakomybės naštos. 
Ir uždeda jis šią naštą savo iniciatyva, sa 
vanoriškai, pilietinės pareigos jausmo 
įkvėptas. Toks — kunigas Alf. Svarinskas 
ir jo bendražygiai. Tai nūdienės Lietuvos 
dvasiniai vadai. Ir štai 1983 m. sausio 26 
d. Lietuvos tikinčiuosius ištiko didelis 
smūgis — kun. Alfonsas Svarinskas suim
tas.

Mūsų laikais tikima ne mokytojais, bet 
liudytojais, aukos žmonėmis, kokiu yra 
kun. Ali. Svarinskas. Mes, katališkasis 
Lietuvos jaunimas, einame į bažnyčią 
klausyti ne pamokymų, kurių ir taip aps
tu iš visų pusių, bet įsitikinti, kad yra ti
krų žmonių, Kristaus liudytojų ne vien 
žodžiais, bet visu savo gyvenimu, ne iš
skaityta knygine išmintim, bet, jei pri

ANTIRELIGINIAI LEIDINIAI
Italų savaitraštis „II Sabato“ atkreipia 

dėmeslį į gausėjančią ir milžiniškais tira
žais spausdinamą antireliginę literatūrą 
Sovietų Sąjungoje. Savaitraštis rašo, kad 
šių metų kovo mėnesį, tik vienos savaitės 
bėgyje, buvo atspausdinta 2 milijonai 200 
tūkstančių antireliginių leidinių egzem
pliorių. Tas pats savaitraštis paskutinia
me numeryje pateikia ilgą apžvalginį 
pranešimą apie dabartinę sunkią tikinčių 
jų būklę Sovietų Sąjungoje ir jos valdo
muose kraštuose. Pranešime nemažai vie 
tos yra skiriama Lietuvai. Plačiai rašoma 
apie Jadvygai Bieliauskienei iškeltą teis
mo procesą, ištisai pateikiant jos gynimo
si kalbos itališką vertimą. Jadvyga Bie
liauskienė už religinę veiklą 1983-iais me
tais gegužės mėnesį buvo nuteista ke
tverius metus kalėti griežto režimo lagery 
je ir trims metams tremties. Yra taip pat 
minimi sunkiomis kalėjimo bausmėmis 
nuteisti lietuviai kunigai Alfonsas Sva
rinskas ir Sigitas Tamkevičius. Savaitraš 
čio bendradarbis kunigas Romano Scalfi 
detaliai aprašo religinio gyvenimo varžy 
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reikia, ir krauju, Jai mes tikime, o ne 
tais, kurie gražbyliausi tik lūpomis, ne
iliustruodami, nepatvirtindami darbais.

Apmaudu ir skaudu, kai piktavališkas 
ateizmas suvilioja šėtono gundymu kai 
kuriuos kunigus ir hierarchus. Tame mū 
sų bendra kaltė. Vyresniųjų — kad nesu
laikė, jaunesniųjų — kad per ilgai tylė
jome ir nedrįsome. Užtenka — nebetylėsi
me! Klausykite, sočios ramybės mėgėjai! 
Jums tuo tarpu leidžiama neveiklumu 
„užsidirbti“ ramybę, bet tai tik dėka to
kių, kaip kun. Alf. Svarinskas ir Jo ben
drininkai, kurie stovi pirmoje gretoje, 
kai tuo tarpu jūs — užnugaryje. Tik dė
ka tų — pasirinkusių aukos kelią — mūsų 
bažnyčios išties tvyro sekmadienio ramy
bę, eina komunijos vaikai, prie altoriaus 
laiminamos jaunos poros. Ne diplomatija, 
o jų kietumas padarė valdiškojo ateizmo 
nugarą lankstesne.

Jie yra liudytojai. KGB juos vadina eks 
tremistais. Bet būti minimalistu, o ypatin 
gai dvasiniu minimalistu — pražūtinga. 
Užtenka mums netikrų, valdžiai patogių 
vyskupų, užtenka nieko neganančių gany 
tojų. Atvirai ir nuoširdžiai pareiškiame: 
nežinome iš mūsų tarpo tokio jauno žmo 
gaus, kuris, kad ir ne viską suprasdamas, 
nebūtų širdimi su kun. Alf. Svarinsku. Tik 
tarp vyresniųjų, turinčių ilgesnį išlepimo 
stažą, atsiranda ramybės gynėjų. Argi 
galima būti ramiam, mėgautis dvasiniu 
komfortu, kai aplink siaučia prievarta, 
kai kas nors kankinamas už priešinimąsi 
prievartai?

O tuo tarpu ką mes girdime iš sakyklos? 
Kad reikia gerai dirbti ir gatvėje laikytis 
eismo taisyklių. Ir nė žodžio, nė užuomi
nos apie didžiulės svarbos įvykį; jokių įro 
dymų, kaip elgtis šiuo sunkiu Bažnyčiai 
laikotarpiu. AR TAI GANYTOJŲ LAUKY 
SENA?

Galima nesutarti dėl taktikos, gali dau 
giau ar mažiau patikti tas ar kitas asmuo. 
Bet negalima nenulenkti galvos prieš au
ką. Kun. Alf. Svarinsko suėmimu valdiš
kasis ateizmas paskelbė atvirą kovą Lie
tuvos katalikams. Mes priimame šitą iš
šūkį. Kun. Alf. Svarinsko vardas — vėlia
va. Juo daugiau teiksis po ja, tuo stipres
nė ir nenugalima bus Lietuvos Bažnyčia.

Negalima iš visų žmonių reikalauti drą 
sos. Drąsa ar baimė — ne tik laisvo ap
sisprendimo, kilnių motyvų kaupimo ko
vos, bet ir fizinių galimybių klausimas. 
Išreikalauta drąsa — nebe drąsa, o prie
varta. Tą mes visi suprantame, turim bū 
ti atlaidūs žmogiškai silpnybei. Taip, bet 

mą Sovietų Sąjungoje, sovietinės valdžios 
politiką tikinčiųjų atžvilgiu, pavadinda
mas krikščionių medžiokle. Atkreipiamas 
dėmesys į saugumo vykdomą kunigų semi 
narijų griežtą kontrolę. Nesiribojama 
vien tik kandidatų į kunigus atranka. Vai 
džia nustato net teologijos mokslų progra 
mas, iš kurių yra išjungiamos kai kurios 
temos. Taip pat ir sielovadiniame darbe 
kunigai susiduria su dideliais sunkumais. 
Tikinčioji liaudis yra bauginama ir skal
doma. Tačiau, rašo straipsnio autorius, 
tiek stačiatikių, tiek katalikų tikinčiųjų 
bendruomenės Sovietų Sąjungoje, nežiū
rint visų kliūčių ir sunkumų, pasireiškia 
nepaprastu gyvastingumu. Italų savaitraš 
tis II Sabato jau nebe pirmą kartą rašo 
apie sunkią tikinčiųjų būklę Sovietų Są
jungoje ir jos valdomuose kraštuose. Pa
žymėtina, kad viena savaitraščio redak
torė — Anna Vicini — neseniai parašė 
stambią — 230 puslapių knygą apie Lie
tuvą antrašte „Lietuva — tauta ir Baž
nyčia“.

ne aukos negerbimu, ne išdavyste, kai drą 
sos trūkumas yra dangstomas skirtingu 
požiūriu. Kaip, jei ne išdavyste vadinti 
poelgi, kai kunigas draudžia bažnyčioje 
rinkti parašus, ginančius kataliką, galų 
gale, jo luomo atstovą. Ryt to gali pri
reikti kiekvienam iš mūsų! O Panevėžy
je, Šiauliuose, Kaune Šančių, Prisikėlimo 
bažnyčioje atsirado tokių ganytojų. Kaip 
tokiems negėda prieš tuos drąsius vyru
kus ir merginas, išdrįsusius rinkti para
šus, prieš kuriuos lenkia galvą Lietuva, 
kaip ne gėda prieš moterėles, nemokan
čias rašyti, bet braukiančias tris kryže
lius „už kunigėlį“.

Mes, katališkasis Lietuvos jaunimas no
rime vienybės, suprantame jos jėgą. No
rime, kad Lietuva, Lietuvos žmonės, Lie
tuvos Bažnyčia būtų vienas liūnas, viena 
siela. Mūsų gal nedidelė patirtis, neišgyve 
nome pokario siaubo, bet esame dėkingi 
tiems negrįžusiems, tiems ištverusiems, 
kurių dėka tebedega Kristaus žiburys.

Mes gerbiame auką ir norime, 
kad ir kiti ją gerbtų. Nepagarba aukai, — 
išdavystė. Visų mūsų pagarba aukai ir 
bus Lietuvos tikinčiųjų ir ganytojų Vieny 
bes jungtis. Tik tada, jeigu šios aukos 
kaina bus atstatyta vienybė tarp Lietuvos 
kunigų, tik tada ji šioje žemiškoje plot
mėje nebus beprasmė.

(„Lietuvos ateitis“, Nr. 7.)

RADONO SUSIRINKIMAS
Lenkijos vyskupai Radomo visuotinia

me susirinkime išreiškė susirūpinimą dėl 
pastaruoju metu pagausėjusių žmonių su
ėmimų politiniais sumetimais. Areštai 
politiniais motyvais, pažymi vyskupai, su 
kelia krašte naują įtempimą ir trukdo so 
cialinės santarvės atstatymą. Vyskupai 
dar kartą paragino krašto valdžią išlais
vinti visus politinius kalinius. Vyskupų 
suvažiavime buvo svąrstomi įvairūs reli
giniai klausimai, buvo aptartos priemonės 
veiksmingiau kovoti prieš alkoholizmą, bu 
vo nutarta rugpjūčio mėnesį paskelbti 
blaivybės mėnesiu. Blaivybė, pažymėjo 
vyskupai, yra esminė sąlyga tautos egzis 
tencijai užtikrinti ir tautai klestėti. Vys
kupai tai pat prisiminė Popiežiaus Jono 
Pauliaus II-ojo kelionės Lenkijoje pirmą 
sias metines, pažymėdami, kad Popiežiaus 
mokslas nurodo lenkų tautai, kuriomis 
priemonėmis turi būti šalinami dabarti
niai krašto socialiniai sunkumai ir kuriuo 
būdu reikia veikti, siekiant tautos dvasi
nio atsinaujinimo. Lenkijos vyskupų vi
suotinio suvažiavimo baigiamą j ame komu 
nikate yra primenamas ir švento Kazi
miero mirties penkių šimtų metų jubilie
jus, kurį vyskupai atžymėjo suvažiavimo 
metu.

PERCY RAGINA SOVIETUS 
PALEISTI SKUODĮ

Senatorius Charles H. Percy gegužės 21 
d. laišku painformavo VLIKO pirmininką 
Dr. K. Bobelį, jog jis neseniai asmeniškai 
kalbėjosi su aukštu Sovietų pareigūnu Vy 
tauto Skuodžio laisvės klausimu. Percy 
pažadėjo ir toliau ieškoti progų Skuodžiui 
padėti.

(ELTA)

KGB AGENTAS STOCKHOLME
Švedų laikraščio „Expressen“ žiniomis, 

to krašto saugumo organai išaiškino nau
ją KGB agentą Švedijos sostinėje. Tai 38 
metų amžiaus Dainis Želmenis, Sovietų 
ambasados Stockholme pareigūnas.

Agentą pastebėjo latvių išeivis, nufoto- 
gravęs jį, kai pastarasis sekė latvių gru
pę, dalyvavusią Gegužės Pirmosios eise
noje Stockholm© žinomiausioje gatvėje — 
Kungsgatan. švedų laikraštis išspausdino 
fotografo mėgėjo nuotrauką, kurioje ma
tomas Dainis Želmenis, fotografuojantis 
latvių grupę. Nuotraukoje jis niekuo ne
siskiria nuo paprasto švedų socialdemo 
kratų šimpa tiko, fotografuojančio daly
vaujančius eisenoje. Bet iš laikraščio pa
aiškėjo, kokiam tikslui buvo daromos nuo 
traukos.

Latviai, dalyvavę eisenoje ir nešę pla
katus su šūkiais „Laisvės Latvijos res
publikai“, pažino KGB pareigūną ir šau
kė jį prisidėti prie žygiuojančių. Patekęs 
į nemalonią padėtį, D. Želmenis norėjo pa 
sislėpti, bet tai jam nepavyko.

Latvių išeivių žiniomis, Dainis Želme
nis buvęs aukštu KGB pareigūnu Rygoje, 
bet prieš porą metų jis buvo perkeltas i 
Sovietų ambasadą Stockholme, kur turi 
uždavinį sekti savo tautiečių veiklą. Prieš 
jį, iki 1982 metų Stockholmo ambasadoje 
dirbo panašiose pareigose Albertas Liepa, 
kuris buvo švedų saugumo organų išši
fruotas ir pašalintas iš Švedijos.

„Expressen“ korespondentai bandė gau 
ti iš Sovietų ambasados paaiškinimų dėl 
D. Zelmenio „veiklos“ Švedijos sostinėje. 
Bet tas bandymas liko nesėkmingas. Šve 
dijos užsienio reikalų ministerija taip pat 
dar nepaskelbė savo nuomonės.

B ALFUI—40 M.
Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos 

Fondas, sutrumpintai BALFAS, — šiais 
metais mini savo veiklos 40 metų sukaktį. 
BALFAS buvo įkurtas Antrojo pasauli
nio karo metu įvairių Amerikos lietuvių 
organizacijų iniciatyva. Pagrindinis BAL 
FO tikslas buvo teikti pagalbą lietuviams 
tėvynėje ir už jos ribų. Sovietams nelei
dus teikti paramą pagalbos reikalingiems 
žmonėms Lietuvoje, BALFAS išplėtė pa
galbos akciją gausiems į Vakarus pasi
traukusiems lietuviams pabėgėliams, pa
dėjo jiems įsikurti Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir kituose laisvojo pasaulio kraš 
tuose, toliau rėmė tuos tautiečius, ku
riems buvo reikalinga pagalba. Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos Fondas ir da
bar tęsia savo veiklą, rūpindamasis vi
sais varge gyvenančiais lietuviais — Lie 
tuvoje, Sibire, Lenkijos valdomose srity
se ir kitur. Balfas taip pat rūpinasi tais 
tautiečiais, kurie pasirenka laisvę Vaka
ruose, padeda jiem gauti politinę globą ir 
įsikurti Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Paskutinis lietuvis pabėgėlis, kuris BAL 
FO rūpesčiu dabar įsikūrė Čikagoje yra 
jūreivis Aris Žukauskas.

AUSTRALIJA NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO ĮJUNGIMO Į SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ
Australijos ministeiris pirmininkas Ro

bert Hawke biuletenio Baltic News nu
meryje paskelbė sveikinimą lietuvių ir 
estų bendruomenėms jų nepriklausomy
bės švenčių proga, kuriame jis rašo: „Aš 
norėčiau šia proga pakartoti, kad Australi 
jos vyriausybė nepripažįsta de jure Pa
baltijo valstybių Įjungimo į Sovietų Są
jungą. Tokia mūsų laikysena rodo, kad 
mes tebesame įsipareigoję remti Jungtinių 
Tautų Chartos principus bei tikslus ir tai 
kos bei laisvės reikalą visame pasaulyje“.

NAUJOS BYLOS LIETUVIAMS
Birželio 2 d. „The Boston Herald“ ir 

kiti JAV laikraščiai paskelbė informaciją 
aipie Teisingumo departamento specialių 
tyrimų įstaigos keliamas bylas keturiems 
lietuviams.Jie kaltinami dalyvavimu žydų 
naikinime Lietuvoje ir Gudijoje vokiečių 
okupacijos metais ir to fakto nutylėjimu 
imigruojant į Ameriką. Jų pavardės: J. 
Kisielaitis, Vytautas Gudauskas, Jonas 
Klimavičius ir Henrikas Benkunskas.

Jeigu teismas ras juos kaltus, gresia de 
portacija. Lietuvių visuomenei Bostone ir 
kitur minėti asmenys nėra žinomi.

PAVOJINGI LAPELIAI VILNIAUS 
UNIVERSITETE

New Yorke leidžiama, Vilniaus kvislin- 
ginių įstaigų dalinai užpildoma, Maskvai 
ruporu tarnaujanti Laisvė kovo 30 d. nu 
meryje susirūpino išeivijos jaunimo poli
tine veikla. Straipsnio „Jaunimas reakci
nės išeivijos planuose“ autorius Virgilijus 
Liauška tvirtina, .kad Reagano adminis
tracija nori „įkinkyti“ išei viską jį jauni
mą į „ardomąją veiklą prie Tarybų Sąjun 
gą“. Jis pasakoja, kad „lankantis turis
tams Vilniaus universitete, vienas jų, Aks 
tinas, atsiskyręs nuo grupės pradėjo kori 
dūriuose mėtyti antitarybinius lapelius. 
Tai pastebėję studentai Liubinskas ir Ma 
lalkauskas sulaikė Akstiną, surinko jo iš
mėtytus lapelius, o jį patį perdavė milici 
jai“. Anot Liauškos, tai rodo, kad Lietu
vos jaunimas nesutinka su tokiais „kul
tūriniais mainais“ ir „moka pažaboti ne
prašytus vakarietiškos dezinformacijos 
platintojus“. Jis pamiršta pridurti, kad 
laisvi universitetai atviri visoms idėjoms 
ir jų koridorių nepatruliuoja saugumie
čiai, „draugovininkai“ ir komjaunimo 
šnipeliai, kurie nėra tapatūs lietuvių jau 
nimui. (ELTA)

AUGSBURGO KRYŽIUS
Augsburgo lietuvių kryžiaus darbai 

užbaigti. Tiesa, negalima buvo pakeis
ti kai kurių statulėlių, tačiau reikia pri 
pažinti, kad vokiečiai atliko tikrai pui 
kų darbą, stengdamiesi iš duotų kry
žių ir statulėlių nuotraukų įeiti į mū
sų tautos praeities sielą, parodant ne 
tik lietuvių religingumą, bet ir mūsų 
kaimo žmonių tautodailę.

Beje, kryžiaus statymo komitetas 
dar kartą prašo mažos finansinės para 
mos, kadangi dar trūksta kelių tūk
stančių markių.

Mieli lietuviai, jnalonėkite kad ir 
maža' auka prisidėti prie kryžiaus už
baigimo darbų, siųsdami pinigus:

„Litauer Kreuz“,
Sparkasse Augsburg, Nr. 040006, 

Haushaltstelle 136511773007.
Kryžiaus šventinimas numatomas 

Europos lietuvių Studijų savaitės me
tu. ‘ ‘ K.B.

LIETUVOJE
Sklandymo čempionatas

Birželio mėn. iš Vilniaus išvažiavo šeši 
automobiliai su baltomis, per dešimt me
trų ilgumo priekabomis. Sandariose prie 
kabose — sklandytuvai „Lietuva“. Kola- 
na išvyko 900 kilometrų žygiui į Oriolą, 
kur prasidėjo 46-ojo šalies sklandymo 
čempionato kovos. Atvyko ir Kubos sklan 
dytojai, kuriuos jau antri metai treniruo 
ja Aleksandras Jonušas, žymesnieji Lie
tuvos sklandytojai yra: Rima Stašaitytė, 
Vytautas Sabeckis, Edvardas Lasauskas, 
Apolinaras Beržinskis, Sigitas Smilgevi
čius, Vytautas Liniauskas ir tarptautinis 
meistras Antanas Rūkas.

Nubausti pagal (nuopelnus
Lietuvos KP Centro Komitete ištirtas 

skundas dėl Vilniaus paukštyno vadovų 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi sta
tantis individualius gyvenamuosius na
mus.

Paukštyno direktorius J. Girčys nubaus 
tas griežta partine bausme ir atleistas iš 
pareigų.

Už kontrolės stoką vykdant individualią 
statybą partine bausme nubaustas Žemės 
ūkio ministro pavaduotojas A. Urbonas. 
Partijos Vilniaus rajono 'komitetui paves
ta patraukti atsakomybėn kitus paukšty
no vadovus, kaltus dėl minėtų pažeidimų.
Poezijos vakaras

Vilniaus universitete įvyko poezijos va 
karas. L. Stuokos Gucevičiaus kiemelyje 
eilėraščius skaitė poetai M. Martinaitis, 
V. Braziūnas, V. Kukulas, A.A. Jonynas, 
taip pat jaunieji literatai studentai D. 
Dubickaitė, J. Keleras, V. Tiškevičius, V. 
Landsbergis, R. Minikauskaitė.
Čekistų sąskrydis

Birželio 22 d. Vilniuje įvyko respubliki
nis buvusių liaudies gynėjų, čekistų-vete- 
ranų ir pirmųjų pokario metų partinių- 
tarybinių aktyvistų sąskrydis, skirtas Lie 
tuvos „išvadavimo“ ir liaudies gynėjų bū 
rių įkūrimo 40-mečiui.

„Tiesa“ rašo: „I respublikos sostinę iš 
atokiausių kampelių susirinko tie, kurie 
rūsčiais pokario metais dalyvavo grumty 
nėse su klasiniu priešu, triuškino ginkluo 
tas nacionalistinių banditų gaujas, ban
džiusias trukdyti naujo, tarybinio gyveni 
mo kūrimą. Užsigrūdinę nuožmiose kovo 
se, jie ir šiandien budriai stovi socializmo 
iškovojimų sargyboje, savo sąžiningu dar 
bu stiprina mūsų šalies ekonominę ir gyny 
binę galią“.
„Gintarinių irklų“ regata

Birželio mėtn. pabaigoje Trakuose, Gal
vės ežere, įvyko tradicinė tarptautinė 
„Gintarinių irklų“ akademinio irklavimo 
regata. Varžybose dalyvavo daugiau kaip 
700 irkluotojų. Tarp jų — svečiai iš Len 
kijos, Rytų Vokietijos, dešimties sąjungi
nių respublikų, Maskvos ir Leningrado at 
stovai.

Vyrų varžybose keturviečių be vairinin 
kų valčių klasėje nugalėjo lietuviai: R. 
Klevinskas, R. Andrijauskas, S. Kurins- 
kas ir V. Janeliūnas.

URAGANAS SOV. SĄJUNGOJ
Birželio mėnesio pradžioje nepaprastai 

smarkus ciklonas nusiaubė kai kurias So 
vietų Sąjungos vietoves šiaurės rytuose 
nuo Maskvos. Apie įvykusią stichinę ne
laimę oficialioji sovietų spauda tik trum 
pai teužsiminė, pažymėdama, kad uraga
nas padaręs materialinių nuostolių ir kad 
būta žmonių aukų. Užsienio laikraščiai da 
bar, remdamiesi diplomatiniais šaltiniais, 
tvirtina, kad ciklono metu žuvę net ketu 
ri šimtai žmonių ir kad stichijos padaryti 
materialiniai nuostoliai yra labai dideli. 
Daugiausiai nuo ciklono nukentėjo Ivano 
vo pramonės centras už maždaug trijų 
šimtų kilometrų į šiaurės rytus nuo Mask 
vos, bet didelius nuostolius patyrė ir kitos 
gyvenvietės.

38 PRANCŪZŲ VYSKUPAI PASISAKO 
SVARINSKO IR TAMKEVIČIAUS 

REIKALU
ELTOS prancūzų k. redaktorė Birutė 

Venskuvienė pranešė, kad birželio pra
džioje jau 38 Prancūzijos vyskupai buvo 
pasirašę po Sovietų Sąjungos vyriausy
bei adresuota peticija, kurioje pasisako
ma prieš kun. A. Svarinsko ir kum. S. 
Tamkevičiaus kalinimą. Šiuo metu para 
šai teberenkami visoje Prancūzijoje. Pe
ticiją paruošė tarptautinės Christian So
lidarity International organizacijos pran
cūzų skyrius. (ELTA)

DAR VIENAS PABĖGĖLIS
Iš Sovietų laivo Ispanijoje pasitraukė 

lietuvis jūrininkas Vytautas Gaidamavi
čius, 31 metų amžiaus.

Jis nori apsigyventi Australijoje.

1
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15. SKELBIMAS ŠVENTAISIAIS
žmonės, prašydami kadaise šventai gy 

venusį žemės keleivį juos užtarti pas Die 
vą, jau rodo jam tam tikrą pagarbą, pasi 
ttkėj italą, 'įsitikinimą, jog tas žmogus yra 
Dievo artumoje ir gali būti jų užtarėju 
bei globėju. Gavę tai, ko prašė, ypač jei 
tapo nelauktai, ypatingu Dievo malonės 
veikimu išklausyti, žmonės ima viešai 
reikšti savo dėkingumą, dažniausiai kaibin 
ti prie mirusiojo kapo ar paveikslo padė
kos ženklus, vadinamuosius votus. Votų 
būna visokiausių: vieni vaizduoja išgydy 
tus kūno sąnarius, kiti pačią dėkingą šir 
dį. Šalia figūrėlių gali būti ir lentelių su 
nutapytais vaizdais ar įrašytais padėkos 
žodžiais.

Pereitą kantą minėjome, kad ir prie ka 
Talaičio Kazimiero kapo Vilniaus kate
dros koplyčioje buvo prikalbinta daugybė 
votų. Tai mums sako lenkas poetas ir ka
ralienės Barboros kancleris Andrius Krz- 
yckis 1513 metais eilėmis parašytame Ka 
zimlerui sveikinime-maldoje. Tie votai 
buvo vaškiniai ir ilgai neišliko. Jie tačiau 
labai ryškiai paliudija, kad Kazimiero 
šventumo garsas jau tuomet buvo plačiai 
tarp žmonių paplitęs.

Bet vien tik tikinčiųjų rodomos šventai 
gyvenusiam asmeniui pagarbos ir jo ne
paprastą galią liudijančių votų neužten
ka, kad ką nors galėtume vadinti ir vie
šai garbinti kaip šventąjį. Reikia dar ypa 
tinigo ir autoritetingo Bažnyčios nuospren 
džio. Senovėje pasitenkinta vietos vysku
po pritarimu. Ilgainiui pereita prie sudė
tingesnių procedūrų, kol pagaliau, jau 
antrajame krikščionybės tūkstantmetyje, 
išsivystė vadinamasis kanonizacijos proce 
sas.

Pirmaisiais krikščionybės amžiais patys 
tikintieji savo pamaldumu ir vidiniu pasi 
tikėjimo jausmu nustatydavo ir vyskupas 
patvirtindavo, kam teiktina šventųjų gar 
bė. Pradžioje tokios pagarbos susilaukda 
vo reikalaujama pasižymėti gerojo gany- 
mėję tikėjimo gynėjai, jo savo gyvenime 
uolūs vykdytojai arba pagarsėję jo skelbė 
jai. Šventaisiais imta laikyti ne tik kan
kinius, bet ir pavyzdingai gyvenusius vys 
kupus, asketus vienuolius, uolius pamoks 
liniukus, įžymius religinius rašytojus, 
ypačiai vadinamuosius Bažnyčios tėvus. 
Didėjant šventųjų skaičiui, imta griežčiau 
žiūrėti į kandidato vidujinį gyvenimą. 
Neužteko, pavyzdžiui, kad kas buvo kan
kinamas ir mirė prievartine mirtimi, rei
kėjo įrodyti, kad jis kentėjo ir mirė už 
tikėjimų: „non poena, sėd causa“ — kaip 
sakė šv. Augustinas. Taip pat neužteko, 
kad kas būtų buvęs vyskupu ar popie
žium, kitaip sakant būtų ėjęs pareigas, 
kurioms priklausė (popiežiams ir šian
dien tebepriklauso) .šventojo' titulas, bu
vo reikalaujama pasižymėti gerojo gany
tojo savybėmis: būti maldos žmogumi, 
tvirto būdo, nepailstančių už Dievo tei
ses kovotoju, uoliu Jo mokslo skelbėju, 
vargšų globėju, visiems nuoširdžiu ir pri
einamu, — vienu žodžiu, savo gyvenimu 
ir darbais reikėjo pakilti virš kitų, būti 
kitiems 'į šventumą paskata ir pavyzdžiu.

Iki X amžiaus popiežiai, galima sakyti, 
nesikišo į šventųjų skelbimą. Tai buvo 
vietos vyskupų ir bažnytinių sinodų reika 
las. Ne visi šventieji būdavo vienodai vi
sur garbinami. Daugelio jų kultas ribojo
si, viena vietove, viena vyskupija ar 
provincija. Tiktai apaštalai ir evangelis
tai, kurių vardai skambėjo visur giedamo 

BALYS GAJAUSKAS 

DARBININKO
GYVENIMAS

ŽVILGSNIS Į TSRS DARBININKŲ PADĖTĮ 
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Būdingas bolševikų imperijos ekonomikos 
bruožas —- chroniškas maisto produktų trūkumas. 
Vadovai nepajėgia išspręsti šios problemos. Kuo to 
liau, tuo ji darosi aktualesnė. Labiausiai produktų 
stpką junta blogai apmokami darbininkai. Maisto 
produktų trūkumo problemą galima išskaidyti į 
1) jų stoką, 2) brangumą, 3) blogą kokybę. Tačiau 
maisto produktų trūksta ne visur ir ne visada. Ge
riausiai aprūpinami stambiausi miestai, garsesni ku 
rortai ir kai kurios respublikos. Bolševikai labai 
daug dėmesio kreipia į „prestižinius“ miestus, kaip 
Maskva, Leningradas ir geriausius kurortus, ku
riuose nuolat lankosi užsieniečiai. Kai kuriuos mies 
tus paverčia vitrinomis, kad užsieniečiai bežiūrėda
mi galvotų, jog visoje šalyje pilna produktų bei ki
tų prekių, šie miestai tai lyg didžiuliai „Potemkino 
kaimai“ už kurių slepia nepriteklių ir skurdą. Ki
tus miestus aprūpina daug blogiau, o tolimesnius 
šalies rajonus visai blogai. Ten siunčia ir menkos 
kokybės produktus. Mėsos gaminių pritrūksta net 
didesniuose miestuose, ypač pastaraisiais metais. 
Gyventojai taip priprato prie nuolatinių trūkumų, 
kad. nesako ką parduoda, bet ką duoda. Nesako 
ką atvežė į parduotuvę, bet ką išmetė. Dažnai mais
to produktų, ypač mėsos gaminių, atveža į parduo
tuves tiek mažai, kad juos išsidalija pardavėjos ir 
jų pažįstami. Darbininkai grįžę iš darbo randa tuš
čias lentynas.

Jeigu maisto kainas palyginsime su daugumos

se evangelijose, taip pat Bažnyčios tėvai, 
kurių raštai buvo skaitomi liturginėse pa 
maldose, susilaukė labiau paplitusio arba 
net visuotinio garbinimo.

Pirmasis Romoje popiežiaus kanonizuo 
tasis buvo Augsburgo vyskupas Ulriehas, 
šventuoju paskelbtas 993 metais. Tai įvy 
ko jo įpėdinio, vysk. Liudolfo, iniciatyva. 
Romoje, Laterano bazilikoje, susirinkusio 
sinodo metu, jis paprašė pop. Joną XV 
savo autoritetu paskelbti šventuoju tą 
daug gero nuveikusį, pamaldumu pasižy
mėjusį ir stebuklais' pagarsėjusį ganytoją. 
Popiežius, išklausęs ten tuojau pat per
skaitytą Uiricho gyvenimą ir susipažinęs 
su jo užtarimu įvykusiais stebuklais, pa
skelbė: „jo atminimą reikia gerbti giliau 
siu jausmu ir ištikimiausiu pamaldumu“ 
(„memo r i am eius affectu ptissimo, devo- 
tione fidelissima venerandam“). Įdomu 
pastebėti, kad popiežiaus ta proga duota 
bulė yra adresuota ne visai Bažnyčiai, o 
tik Germanljos ir Galijos vyskupams, t.y. 

I. KAPLANAS

Kartybės mieste
Didi širdgėla veržia mintis, 
Ūmas skausmas užaštrina vaizdą. 
Jie vadina tą miestą Gorki — 
Tai reiškia: kartus.
Ir tikrai — apkarsta dienos
Gorkio tremtiniui — kaliniui,
Tirtančiai širdžiai, iš plėš tajai

iš didžiulės šalies gyvosios krūtinės.
Apkarsta didvyriui, už teisybę, žmogaus garbę 

dėjusiam savo galvą.
Gorkis šliejas prie Volgos,
Kuri savo plačiasraujėje tėkmėje
Saugo nesuskaitomų bėdų ir negandų prisiminimus, 
Taip vaizdžiai suglaustus dainoje-raudoje 
Apie tuos, kurie traukė baidokus,
Aštriesiems lynams įsirėžiant į įtemptus raumenis —

„Ej, dubinuška, uchnem...“
Ne be reikalo Gorkio senųjų kapų ruože 

ponai — valdovai
įtaisė „Kultūros ir Poilsio Parką",

Kurį vietiniai žmonės kasdienėj kalboj
iš karto praminė Gyvųjų ir Numirėlių Parku.

Žengi per išnykusių kartų 
supelėjusius kaulus —

Bet sutemus tos kaukolės subruzda ir ima kuždėti
Apie milijonus, kurie žuvo per Didįjį Pavalgio badmetį, 
Milijonus kitų, užkankintųjų, nužudytųjų, 
Kai artojus išvadinę buožėm — „kulokais" 
Nuvarė nuo gimtųjų laukų.
O kartais tie kaulai — sudūlėję, sutriušę >— 
Įsismagina ir pratrūksta garsiai šaukdamies 

pomirtinių teisingesnių teismų,
Reikalauja išlaisvint

bentgi tuos, kurie dar tebėra gyvi.
Numirėliai kelias iš savo kapų
Ir žygiuoja eiles suglaudę.
O dabar vis garsiau skamba jų skaudus, bet skardus
Sauksmas-gausmas:

„Gelbėkim Sacharovą, 
Nenutilstantį taurų 

Laisvės šauklį, 
Visi kaip vienas!"

gyventojų uždarbiu (80-120 rub. per mėnesį), tai 
matysime, kad jos gana aukštos. Sviestas valsty
binėse parduotuvėse — 3 rub. 60 kap., dešra — 2-5 
rb., cukrus — 0,8 rb. Turguje maisto produktai 
kelis kartus brangesni. Pvz., dešros kaina paskuti
niu metu nusistovėjo 10 rib kg. Darbininkas jos ne- 
nusipirks, nes parduotuvėje nėra, o turguje per bran 
gi-

Bolševikų vadovai teigia, kad jų imperijoje 
maisto produktų kainos pastovios tuo metu, kai Va 
karų šalyse jos kyla. Iš tikrųjų ir imperijoje maisto 
produktai nuolat brangsta, tik apie tai retai skelbia 
ma spaudoje. Maisto produktų kainų kilimas — 
stiprus smūgis daugumai gyventojų. Žmonės svars
to, piktinasi, smerkia vyriausybę. Bolševikų vado
vai stengiasi sušvelninti tą smūgį. Todėl jie kelia 
kainas „tyliai“. Žiūrėk pakeitė produkto pavadini
mą, prilipdė kitokia etiketę ir nors produktas tas 
pat, jau kaina pašoko. Jie galvoja, kad ne visi gy
ventojai iš karto supras apgaulę. Be to, gal užsienis 
nepastebės ir patikės, kad bolševikų imperija gyve
na be krizių. Propaganda galės tvirtinti, kad socia
listinė santvarka pranašesnė už kapitalistinę. Pas
taraisiais metais bolševikų propaganda sugalvojo 
naują triuką žmonėms kvailinti. Spaudoje rašoma, 
jog kainos kyla tik kapitalistinėse valstybėse, o 
socialistinėse jos tik „keičiamos“. Tiesa, pramoni
nių gaminių kainų kėlimą skelbia, bet ir čia neišsi
verčia be suktybių. Pasenusių prekių kainas maži
na, o kitų didina. Propaganda kreipia dėmesį ne į 
kainų kėlimą, bet į jų sumažinimą. Ji stengiasi įti
kinti, kad iš to kainų manipuliavimo laimi tik gy
ventojai, kad bolševikų vadovai tik ir svajoja kaip 
palengvinti piliečių dalią.

Imperijos pramonės vėžys yra žemos kokybės 
gaminiai. Tik eksportui stengiamasi pagaminti ge
resnių, kurie galėtų konkuruoti užsienio rinkoje, ši 
produkcija gaminama iš geresnių medžiagų ir dar

buvo numatytas tik ribotas šv. Uiricho 
garbinimas.

Ir po to dar apie 200 metų vyskupai 
bei jų sukviesti sinodai naudojosi tradi
cine teise skelbti šventuosius; tuo pačiu 
metu dažnėjo ir popiežių pravedamos ka 
nonlzacijos. Pop. Aleksandras III viename 
savo laiške, rašytame 1170 m., jau per
spėja, kad niekas nedrįstų ką nors gar
binti kaip šventąjį, kol jo tokiu nepa
skelbė Romos Bažnyčios autoritetingas 
nuosprendis. Pirmoje XIII a. pusėje šis 
draudimas buvo įtrauktas į visus įpareigo 
jančių dekretalių skaičių, ir taip visi ži
nojo, kad tiktai popiečius gali ką nors įra
šyti į šventųjų sąnašą. Kanonistai sufor
mulavo taisyklę: „Solus papa potest cano 
nizare sanctos“ — „Tiktai popiežius gali 
skelbti šventuosius“. Tačiau ne bet ką, 
o tilk tuos, kurių formaliai yra įrodytas 
gilus tikėjimas, kilnus gyvenimas ir įvykę 
stebuklai. Ilgainiui išsivystė komplikuota 
ir ilgai trunkanti kanonizacijos paruoši-

Jonas Fricas Skėrys gimė 1919 m. lie
pos mėn. 2 d. Kalenu kaime, Lauksargių 
valsčiuje, Pagėgių apskrityje, ’Klaipėdos 
krašte, vidutinio ūkininko šeimoje.

1926-32 m. jis lankė Kalėnuose pradžios 
mokyklą, 19'32-37 m. Pagėgių Donelaičio 
gimnaziją, 1937-40 m. Tauragės Valstybi
nę Mokytojų Seminariją, kurią baigė 1940 
m. birželio mėn. 17 d, įgydamas atestatą, 
suteikiantį pradžios mokyklos mokytojo 
teises.

F. Skėrys mokytojavo iki 1941 m. Žemai 
čių Naumiestyje. Po repatriacijos į Vo
kietiją jis mokytojavo 'įvairiose repatrian 
tų stovyklose. Bet jam pavyko palikti re
patriantus ir sugrįžti į Klaipėdos kraštą. 
Ten gyvendamas, jis gavo mokytojo vie
tą Tilžės apskrityje. Kadangi F. Skėrys, 
nors ir gyvendamas Klaipėdos krašte, dau 
giau linko į lietuvius, naciai jį 1943 m. iš
trėmė į Tiuringiją. Karui pasibaigus, iki 
1951 m. F Skėrys dirbo įvairiose įmonėse 
tarnautoju, nuo 1951 m. iki 1953 m. sporto 
vadovu didelėje įmonėje. 1953 m. F. Skė
rys pabėgo iš Vokiečių Demokratinės Res 
publikos ‘į Vokietijos Federalinę Respub
liką. Apsigyvenęs Mannheime, iki 1955 
m. jis dirbo tarnautoju įmonėje. 1955 m. 
balandžio mėn. 18 d. jis pradėjo mokytojo 
pareigas Vasario 16 gimnazijoje, dėstyda 
mas vokiečių k. ir matematiką žemesnėse 
klasėse Ir evangelikų tikybą visose klasė
se.

mo procedūra su išsamiais liudininkų ap
klausinėjimais, kandidato parašytų veika 
lų ir laiškų, jo siakytų pamokslų, aplamai 
visos jo veiklos nuodugniais tyrinėjimais. 
Gal ne daug kas žino, kad XV ir XVI am 
žiais kanonizacija buvo labai retas daly
kas. Per visą šimtmetį po karalaičio Ka
zimiero mirties tiktai tris kartus Romoje 
vyko šventųjų skelbimo Iškilmės: 1485 m. 
šv Leopoldo, Austrijos hercogo; 1519 m. 
šv. Pranciškaus Pauliečio, .Minimų' (t.y., 
Mažiausiųjų) ordino įsteigėjo; ir 1523 
m. dviejų šventųjų: Florencijos arkivys
kupo Antonino ir Meisseno vyskupo Be- 
nono. Po to sekanti kanonizacija įvyko tik 
1588 metais (žr. Encicl. Cattolica III, Cifta 
del Vaticano 1949, 588-589). Tame laiko
tarpyje dar buvo patvirtintas kitų dviejų 
šventųjų vietinis kultas, bet abu kartus 
su klauzule „kad dėl to nebūtų laikomas 
jau paskelbtas šventuoju“.

Popiežiai neskubėjo, net ir karaliams 
prašant. Iš Švedijos pakartotinai kreipėsi 
Ir karalius, ir vyskupai, prašydami kano
nizuoti vienuolę Katariną, šv. Birgitos 
dukterį. Į vieną tokį kreipimąsi pop. Ino 
centas VIII 1485 m. atsakė: negalįs prašy 
mo patenkinti, nes neseniai buvo kanonlz 
uotas šv. Leopoldas. Kanonizacija „yra 
didelės reikšmės dalykas — tęsė popiežius 
— ir todėl labai retai teįvyksta; kitaip, 
toks svarbus ir paslaptingas įvykis, kaip 
šventųjų skelbimas, prarastų savo vertę“. 
Vėliau buvo leista Katarinos palaikus 
perkelti į Vadstenos vienuolyno bažnyčią 
ir ten švęsti jos šventę. Bet vienuolės Ka 
tarinos tikros kanonizacijos nebuvo iki 
mūsų dienų, nors ji dažnai vadinama Ir 
garbinama kaip šventoji.

Šiuose tad jau gerai apibrėžtuose ir 
griežtai taikomuose popiežiams rezervuo 
tos šventųjų skelbimo tvarkos rėmuose 
turėjo tilpti ir mūsų tautos Globėjo ka
nonizacijos byla. Apie tai pakalbėsime se 
kančiose apybraižose.

Paulius Rabikauskas

bininkų išdirbio normos mažesnės. Tiesa, pastarąjį 
dešimtmetį siekiama pagerinti ir plataus vartojimo 
prekių kokybę vidaus rinkai. Tačiau dėl tinkamų 
medžiagų stokos ir skubaus plano vykdymo tos pa
stangos dažniausiai nueina vėjais. Rinką užverčia 
tik žemos kokybės prekėmis. Pirkėjas priverstas 
pirkti bet kokį niekalą: juk nenueisi į kitos firmos 
parduotuvę. Prasti gaminiai greitai susidėvi, suplyš
ta, suyra, sugenda.

Pusę imperijos dirbančiųjų, gal net didesnę, su
daro moterys. Daugiausia jų dirba lengvojoje, mais 
to pramonėse, švietime, sveikatos apsaugoje, žemės 
ūkyje, statybose, t.y. ten kur žemiausias atlygini
mas (80-120rb.) Dažnai bolševikai tvirtina, kad mo 
terys dirba ne tik dėl materialinės naudos, bet ir siek 
damos patenkinti dvasinius poreikius. Be abejo, to 
kių yra. Jos dirba dažniausiai švietime, sveikatos 
apsaugoje. Tačiau dauguma moterų priverstos dirb 
ti tik dėl šeimos materialinių sunkumų. Vyras ne
gali išlaikyti šeimos iš savo algos. Mokėdama ma
žus atlyginimus valstybė akiplėšiškai išnaudoja ir 
vyrus, ir moteris. Jie sulyginti skurde, kaip sako
ma, ekonomiškai lygiateisiai.

Dirbančios moters būklė imperijoje itin sunki. 
Ji turi suderinti darbininkės ir šeimininkės parei
gas. Atidirbusi 8 vai. ji turi dar apsipirkti. Miestuo 
se po darbo retai kada būna parduotuvėse reikalin
giausių produktų. Gerai, jei moteris gali pietų me
tų „ištrūkti“ ir nuskubėti į artimiausią parduotuvę. 
Be to, ne visos dirba arti parduotuvių. Grįžusi na
mo moteris turi pagaminti valgį, sutvarkyti butą, 
apžiūrėti vaikus, t.y., kas vakarą dirbti dar 2-3 vai. 
Ypač daug rūpesčio su mažais vaikais. Jeigu na
muose yęa nedirbančių suaugusių, padėtis lengves
nė, o jeigu jų nėra... Vaikų darželių vis dar nepa
kankamai.

(Bus daugiau)

1974 m. birželio mėn. 9 d. F. Skėrys Bre 
mene buvo ordinuotas į evangelikų diako 
nūs, ir nuo to laiko jis religiniai aptamau 
ja visos pietų Vokietijos lietuvius evan
gelikus. Nuo 1974-75 mokslo metų pra
džios F. Skėrys Vasario 16 gimnazijoje 
tedėsto tik evangelikų tikybą visose kla

sėse. 1977 m. sausio mėn. 1 d. jis buvo pa 
keltas į pilnateisius evangelikų kunigus.

Šalia savo profesinių pareigų F. Skėrys 
plačiai pasireiškia kaip visuomenės veikė 
jas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvo 
je jis priklausė Lietuvos Skautų Sąjungai 
ir saulių Sąjungai. Tremtyje F. Skėrys la 
bai aktyviai dirba Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenėje: nuo 1959 m. iki 1989, iš
skyrus vieną kadenciją, jis buvo VLB 
tarybos narys, 1962-63 m. ir 1966-67 m. 
jis VLB valdybos narys, 1956-57 m. ir 
1958-59 m. jis priklausė VLB garbės' teis 
mui, o VLB kontrolės komisijai jis pri
klausė ilgus metus.

Be savo tiesioginių mokytojo pareigų 
Vasario 16 gimnazijoje, F. Skėrys daug 
yra dirbęs ir dirba savanoriškai su moki
niais, ypač su evangelikais. Nuo 1955 m. 
jis sėkmingai vadovauja Evangelikų Jau 
nimo Rateliui. Kasmet per 29 metus jis 
kartu su katalikų kapelionu yra suorgani 
zavęs ir pravedęs Vasario 16 gimnazijos 
mokinių Kalėdų eglutes. Jau per 20 metų 
kasmet jis suorganizuoja evangelikų mo 
kinių ekskursijas apžiūrėti artimesnių ar 
tolimesnių Vokietijos įžymybių, o per pa
skutinius 15 metų jis praveda evangeli
kams mokiniams advento šventes. Be to, 
jis nuo 1955 m. religiniai globoja Vasa
rio 16 gimnazijos evangelikus skautus ir 
skautes.

Spaudoje F. Skėrys labiausiai pasireiš
kia evangelikų žurnaluose „Mūsų Spar
nuose“ ir „Svetyje“, bet jo straipsnių daž 
nai tenka užtikti ir „Europos Lietuvyje“ 
ir visuose kituose mūsų tremties laikraš
čiuose.

F. Skėrys yra aktyviausias lietuvių ev
angelikų veikėjas Vokietijoje. Jis nėra su 
vokletėjęs kaip dauguma kitų Klaipėdos 
krašto lietuvių, o visą savo gyvenimą, 
kiek sąlygos leido, tarnavo ir tarnauja lie 
tuvybės labui. 1956 m. F. Skėrys savo gy 
venimo tikslą apibrėžė: „Tremtyje noriu 
išlaikyti lietuviškumą, tautinį solidarumą, 
toleranciją ir lygiateisiškumu pagrįstą 
vienybę. Pasiryžimas išlaikyti lietuvybę 
ir nepriklausomybės Lietuvai troškimas 
yra mano aukščiausias tikslas.“ Su giliu 
tikėjimu 'į Dievo pagalbą, F. Skėrys šios 
savo programos laikėsi ir tesilaiko iki šios 
dienos. Nepriklausydamas jokiai politinei 
partijai ar partiniam susigrupavimui, F. 
Skėrys nedalyvavo smulkiuose kasdieni
niuose ginčuose, bet dirbo lietuvybei, sto 
vedamas virš susiskaldžiusių grupių. Jam 
buvo ir yra svarbi lietuvybė savo pilnybe, 
o ne vienos ar kitos lietuvių grupelės nau 
da. Konfesiniu atžvilgiu F. Skėrys yra <2 
delis ekumenės puoselėtojas, vienas pir
mųjų įnešęs ekumenės idėjas į Vokieti
jos lietuvių visuomenę.

Vasario 16 gimnazija dėkoja F. Skėriui 
už ištikimybę per dvidešimt devynerius 
metus. F. Skėrys Vasario 16 gimnazijoje 
yra prisidėjęs prie šimtų mokinių lietuvy 
bes įsitikinimo susiformavimo, jis yra vie 
nas pagrindinių gimnazijos pamatų. Vasa 
rio 16 gimnazija tikisi, kad jis dar ilgai 
darbuosis jos naudai.

Fr. Skėrys yra nuo 1977 m. Lietuvių Ev 
angelikų Liuteronų Bažnyčios atstovas 
Vasario 16 gimnazijos Kuratorijoje.

Laisvai mokėdamas vokiečių kalbą, ra 
šo straipsnius vokiečių spaudai ir popu
liarina ne tik gimnazijos, bet ir lietuvių 
tautos bei Lietuvos vardą vokiečių visuo
menėje. Su spaudos agentūromis palaiko 
gerus ryšius.

Nuo 1955 m. kaipo narys dirba Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Vyr. Bažnyčios Ta
ryboje iki šiai dienai.

Petras Veršelis

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

Kanados Lietuvių Dienos 'įvyks spalio 
mėn. 5-6 dienomis Hamiltono mieste. Pro
grama bus įvairi: sportas, dainos, tauti
niai šokiai ir kt.
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Tai tokia mano Lietuva
ĮSPŪDŽIAI PABUVOJUS LIETUVOJE

SEMINARAS JAUNIMUI

SVAJONĖS VIRTO TIKROVE

Nekantriai laukiau Velykų atostogų, 
nes jų metu tikėjomės vykti į Lietuvą. 
Buvau Romoje, Paryžiuje, tai vis dide 
Ii ir gražūs Europos miestai, bet širdis 
neramiai laukė kelionės į tėvų žemę, į 
Lietuvą. Kaip tyčia vis negaunu atsaky 
mo iš konsulato. Leis, neleis? Pagaliau 
sulaukiau, net ašaros byrėjo iš džiaugs 
mo.

Ekskursiją sudarėme 20 jaunuolių. 
Visi linksmi. Palikome gimnaziją gero 
je nuotaikoje ir pilni energijos. Baga
žai visų dideli.Sunku juos tempti į trau 
kinį. Iš gimnazijos traukiniu nuvyko
me į Berlyną. Įlipę ne į tą vagoną tu
rėjome su lagaminais brautis net per 
10 vagonų iki susiradome savo vietas. 
Tai dar ne viskas! Suradome savo vie 
tas, bet kur dėti bagažą! Tai ne Austrą 
lijos traukinys, kuris veža lagaminus 
atskirame vagone. Šiaip taip pagaliau 
įsitaisėme tarp sunkių lagaminų, ku
riuose buvo prikrauta dovanų gimi
nėms bei draugams Lietuvoje. Kelionė 
į Berlyną užtruko visą naktį. Kai tik 
pradedi snausti, tuoj prisistato taimau 
tojai ir pradeda tikrinti pasus, lyg ty
čia neleidžia mums ilsėtis. Beveik be 
miego pasiekėme Berlyną. Anksti ry
tą užrakinę lagaminus spintelėse, išė
jome pasivaikščioti. Nuėjome iki rytų 
— vakarų sienos. Matėsi „geležinė už
danga“ — aukšta cemento tvora, žvel 
gėme į aną pusę. Ten mažiau mašinų, 
mažiau žmonių, bet daug kareivių. 
Šiurpas nukratė mane. Juk rytoj būsiu 
Sovietų Sąjungoje!

Tą naktį su drauge pernakvojau pas 
vieną lietuvį. Sekančią dieną, pirmadie 
nį, balandžio 16 d., 6 vai. p^p. ruošė
mės pereiti sieną. Mums iš anksto bu
vo pasakyta, kad išvengus nemalonu 
mų, išimtume maldaknyges, šventą raš 
tą ir kitus religinius spausdinius. Sun
ku buvo tempti bagažą iš vieno trauki 
nio į kitą. Užtrukome beveik 4 valan 
das, kolei įlipome į traukinį, ant ku
rio buvo užrašyta: Berlin — Vilnius. 
Kelionė ilga: apie 20 valandų. Prie 
Lenkijos — Lietuvos sienos mus la
bai kratė, ištikrino viską. Ypatingai 
ieškojo spaudos. Tai koks čia rojus, 
jei net knygos ar laikraščio įsivežti ne
galima? Kodėl jie bijo kitokių idėjų? 

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Nauji pakeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į Lietuvą 
siųsti: nuo rugpjūčio siuntėjas jau negalės sumokėti mui
tą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių užsakymus 
priimame iki 16-tos liepos 1984 m. Visi seniau skelbti mūsų 
siuntiniai galioja.

Siuntinys No. 2 — 1984.
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės 

medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos 
skarelės; 1 didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; 
nepermatomo nailono medžiaga suknelei; 1 pora „Wrang
ler“ rumbuoto aksomo jeans; 1 pora denim jeans.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu £230.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, Delux, sveria 5 sv. £55.00
Jeans, rumbuoto aksomo, „Wrangler“ arba „Levi“ 21.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis 25.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė 6.00
Teleskopic lietsargis 6.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai 24.00
Puiki suknelei medžiaga 20.00
šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. 30.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 38.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 35.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 42.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 55.00

šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos 
— £4.00 1 sv. nescafes — £6.00, 2 sv. pupelių kavos — £7.00, 1 sv. 
šokolado — £3.50, 40 cigarečių —- £2.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti £30.00 persiun
timui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpinin

kaujame išrūpinti Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592

Man gerai pasisekė nieko netikrino, o 
mano draugės lagaminus išvertė, iš
kniso visus daiktus. Laimės dalykas!

Į Vilnių atvykome antradienio va
kare. Stotyje mus pasitiko giminės ir 
draugai ištiestomis rankomis ir gėlė
mis. Džiaugsmo ašaros riedėjo, kai iš 
lipau ant Lietuvos žemės. Keistas jaus 
mas apėmė mane. Juk čia ta žemė, 
apie kurią man tėvai ir mokytojai pa
sakojo. čia ta „pasakų“ šalis! Aš esu 
joje! Tai ne svajonė, tai tikrovė!

Danutė Baltutytė

Tą vakarą išvargę nuvy
kome į viešbutį „Vilnius“. Akys mer
kėsi, nes kelionėje beveik nemiegojo
me, bet nerimom ir ilgai tauškėjome: 
juk ne kasdieną aplankome Lietuvą ir 
susitinkame su giminėmis bei lietu
viais!

Taip prasidėjo austis apsilankymo 
Lietuvoje juosta. Kiekviena diena Lie 
tuvoje buvo užimta; ekskursijos arba 
su giminėmis. Vieną popietę vadovai 
mums aprodė Vilnių: senamiestį ir 
naujamiestį. Matėsi daug raudonų vė
liavų, kurios kabėjo beveik nuo kiek
vieno pastato. Lenino portretai ir pro 
pagandiniai šūkiai: „Mūsų tikslas ko
munizmas“, „Težydi Tarybų Lietuva“. 
Labai nusivyliau. Juk čia ne ta Lietu 
va, apie kurią mano tėveliai pasako
jo. čia propaganda, komunistinės sis
temos kvailystė. Spaudė širdį, žiūrintį 
Lietuvos suterštus vaizdus. Vilniuje 
vyrauja dvikalbiškumas. Visi užrašai 
dviem kalbom: lietuviškai ir rusiškai. 
Gatvių pavadinimai irgi neišvengė pro 
pagandos: „Lenino prospektas“,
„Komjaunimo gatvė“ ir t.t. Baisu! Ke 
lėtas gatvių vis tik pavadintos Lietu
vos kunigaikščių vardais.

Žmonių apsirengimas skirtingas. Ne 
toks puošnus. Vargingesnis. Nepama
tysi gatvėje „panks“. Visi skuba, užsi 
darę, atrodo lyg tai ko bijosi. Man bu 
vo liūdna žiūrėti į juos. Norėjau vieną 
iš jų pakelti ant delno ir nusivežti jį su 
savim į laisvą Europą — Vakarus.

Aplankėm Aušros Vartus. Tas šven 
tas paveikslas, kurį dažnai mačiau tik
tai atvirutėse, staiga išdygo prieš ma
ne. Ėjome Vilniaus senamiesčio gatvė

mis ir bandėme pajusti lietuviško gyve 
nimo pulsą. Bet kaip gali pajusti lie
tuvišką pulsą, jeigu kas antras žmogus 
kalba rusiškai? Vilnius rusiškas mies
tas. Telefonu bandžiau paskambinti 
vienai lietuvei, bet kitame ragelio gale 
ėmė malti rusiškai. Labai nusivyliau; 
Lietuvos sostinėje beveik nekalbama 
lietuviškai! Gedimino pilies bokšte 
plevėsavo Tarybinės Lietuvos trispal
vė vėliava: raudona, balta ir žalia. Dau 
gumas bažnyčių uždarytos, paverstos 
muziejais. Išsigandau išgirdusi, kad ir 
šv. Kazimiero bažnyčia paversta ateis 
tų muziejumi. Įlindome į parduotuvę, 
tik dėl įdomumo. Aišku, nebuvo tiek 
produktų ir tokio pasirinkimo, bet 
žmonės nemiršta iš bado. Vienoje ke
pykloje lietuviškos duonos kiek nori: 
barankos, ruginė, juoda, balta, ruda.

Prieš Velykas nuėjome nusipirkti 
kiaušinių. Stojome į eilę. Kažkas pa
klausė mūsų paso. Parodėme. Iš karto 
pardavėjos pasidarė labai malonios 
ir leido mums pirkti kiaušinių kiek no 
rime, kai visiems kitiems pardavė tik
tai po dešimt. Ir kitose parduotuvėse, 
kai tik pastebi, kad užsienietis, tuoj pa 
tarnavimas pasikeičia; pardavėjos pra 
deda šypsotis, siūlosi patarnauti.

Ketvirtadienį turėjome pasitarimą 
su vadovais. Jie mums paaiškino mūsų 
dienotvarkę sekančiam dviem savai
tėm. Paprašėme, kad ją šiek tiek pa
keistų, vietoj Elektrėnų nuvežtų į Kry 
žiu kalną arba Šiluvą. Vadovai visaip 
sukosi, aiškino, rado įvairias priežas
tis; per toli, nežino kur yra ir t.t. Pa
klausėme ar bus galima per Velykas 
nueiti į bažnyčią? Vadovai pažadėjo, 
kad bus galima, nes Lietuvoje yra reli 
gijos laisvė. Bet kokia čia laisvė, jei 
negalima maldaknygių įsivežti, nei 
švento Rašto!

(Bus daugiau)

ALKOS MUZIEJUS
Prieš 22 metus Putname, Connecticu- 

to valstijoje, prelato Juro įkurtas Alkos 
muziejus dabar yra tapęs svarbiu litua
nistikos židiniu. Jame yra sukaupta daug 
vertingos lituanistinės archyvinės me
džiagos, knygų, žurnalų, laikraščių, lietu 
viškosios dailės eksponatų, liaudies meno 
kūrinių. Alkos muziejaus biblioteka dabar 
turi apie 60 tūkstančių knygų. Joje, tarp 
kita ko, yra „Aušros“, „Varpo“, „Tėvy
nės Sargo“ ir kitų spaudos draudimo me
to lietuviškų leidinių komplektai, 1657-ų 
metų lietuviška biblija, kitos retos lietu
viškos knygos. Savo knygų rinkinius bi
bliotekai perdavė įvairūs žymūs lietuviai 
kultūrininkai. Muziejuje yra įrengtas spe 
cialus tautosakos archyvas, kurio branduo 
lį sudaro profesoriaus Jono Balio palikta 
lituanistinė medžiaga.

Skaitytoju laiškai
ŠV. KAZIMIERAS IR PERSEKIOJAMA 

LIETUVA
Iš „E.L.“ 27 ir ankstesnio numerio H. 

Gaspero eilučių matosi, kad jis nesuprato, 
ką Nottinghamas geg. 20 dieną gerfoė- 
rninėjo.

Tai buvo šv. Kazimiero ir jo globoja
mos kankinės Lietuvos tarptautinis minė
jimas. Jo Ekscelencija vysk. A. Deksnys 
ir įvairios organizacijos buvo tik tos iš
kilmės dalyviai.

Kas dalyvavo, kas girdėjo, tas žino, kad 
ir katedroje, ir salėje buvo vartotos lie
tuvių ir anglų kalbos.

Kas iškilmę rengė, nei vieno nenorėjo 
niekinti, todėl, jei kas dėl ko nors užsiga
vo, jei kas kam nors nepatiko, dar kartą 
tikimės rengėjams atleis...

Plačiau iškilmė aprašoma ką tik pasi
rodžiusiame „šaltinio“ trečiame numery
je.

S. Matulis 
Redakcijos pastaba

šiuo ir baigiame pasisakymus dėl buvu 
šio Nottinghame šv. Kazimiero minėjimo, 
nes iš keturių išspausdintųjų laiškų skai
tytojai patys gali pasidaryti sau išva
das.

PADĖKA IR LINKĖJIMAI
Belgijos lietuviai, perskaitę spaudoje ži 

nią apie vysk. A. Deksnio išėjimą į poilsio 
laikotarpį, linki jam viso gero ir dėkoja 
už jiems skirtą dėmesį ir rūpestį.

Žinia, kad jo pareigoms eiti paskirtas 
tėv. Paulius Baltakis, sukrėtė lietuvius 
Belgijoje, nes ne vienas prisiminė tuos lai 
kus, kai Belgijoje buvo įšventinti net ke 
Ii kunigai lietuviai.

Mes linkime naujajam užsienio lietuvių 
Sielovados ganytojui daug energijos ir su 
Dievo palaima rasti kelią į lietuvius net 
mažuose kampeliuose, kaip Belgija.

Liežo lietuviai

Aukštesnioji Lituanistikos mokykla Či
kagoje šiuos mokslo metus užbaigė, iškil
mingai išleisdama 33-ją abiturientų laidą. 
Ta proga Jaunimo centro koplyčioje įvy
ko pamaldos, šv. Mišias aukojo ir pritai
kytą žodį tarė mokyklos kapelionas jėzui
tas kun. Jonas Kidykas. Koplyčia buvo 
pilna mokinių, jų tėvų ir svečių. Pamal
doms pasibaigus, mokiniai iškilmingai pa
dėjo trispalvę gėlių puokštę prie žuvu
sioms dėl Lietuvos laisvės paminklo Jau 
nimo centro sodelyje. Čia abiturientas 
Marius Katilius pasakė gilią kalbą, pri
mindamas sunkią padėtį Lietuvoje, iš
reikšdamas pagarbą žuvusiems dėl Lietu
vos laisvės ir abiturientų pasiryžimą sa
vo sugebėjimus ir jėgas aukoti Lietuvai. 
Trečioji iškilmių dalis vyko Jaunimo cen 
tro salėje.

Po mokyklos direktoriaus Juozo Masio
nio pranešimo, mokyklos baigimo atesta
tai buvo įteikti trylikai abiturientų: Silvi 
jai Bichnevičiūtei, Linai Grigaitytei, Pau 
liui Juozaičiui, Mariui Katiliui, Vėjui Liu 
levičiui, Natalijai Mackevičiūtei, Ingridai 
Naudžiūtei, Dariui Rūbui, Tomui Stro- 
liai, Tadui Stropui, Rūtai Tamošiūtei, 
Arui Tijūnėliui ir Daivai Vizgirdaitei.

Gavusius atestatus pirmiausia sveikino 
Mokyklos direktorius Juozas Masionis, 
linkėdamas visada būti sąmoningais lietu 
vials ir dirbti Lietuvos naudai. Klasės au 
■klėtojas mokytojas Šaulys, sveikindamas 
abiturientus, priminė, kad Aukštesniojoje 
Lituanistikos mokykloje Čikagoje moki
niai yra mokomi ir tokių dalykų, su ku
riais Lietuvoje jaunimas gali susipažinti 
tiktai slapta: tai nesuklastota Lietuvos

Georgetown Universitete, Birželio 8-10 
dienomis estų, latvių, lietuvių ir ukrainie
čių jaunimui buvo suorganizuotas „Was- 
hingtono Horizontų“ (Washington Hori
zons) seminaras, kuriame dalyvavo dau
giau kaip 70 dalyvių iš visos Amerikos 
ir Kanados. Taip pat dalyvavo buvusieji 
ir dabartiniai Jungtinių Pabaltiečių Ko
miteto internai. Seminaro dviejų dienų 
programa pristatė temas apie politinę vei 
klą ir karjerų galimybes Washingtone. Se 
minaras skatino dalyvius dalyvauti poli
tinėj veikloj, suteikė konkrečių idėjų ir 
metodų. Vienas iš pagrindinių programos 
punktų buvo Baltųjų Rūmų pristatymas 
(briefing) ir turnė (tour).

BALTŲJŲ RŪMŲ PRISTATYMAS
Penktadienį, birželio 8 d., Baltųjų Rū

mų pristatyme kalbėjo Kenneth Tomlin
son, „Amerikos Balso“ Direktorius, kuris 
apibūdino penkių metų planą pagerinti 
tos agentūros programas ir 
technikinius metodus. Ponas Tomlinson 
pabrėžė, kad etninių grupių parama taip 
tautinėm radijo transliacijom yra labai 
reikalinga. Šios etninės grupės turėtų 
remti „Amerikos Balso“ programas. Baig 
darnas savo kalbą paminėjo, kad jis buvo 
patenkintas, jog JAV Kongresas priėmė 
pirmą asignavimo įmokėjimą penkių me 
tų modernizavimo programai.

Gary Matthews, Vyriausias Deputatas, 
Sekretoriaus Asistentas žmogaus Teisių 
ir Humanistarinių Reikalų Biure Valsty
bės Departamente, kalbėjo žmogaus 
teisių tema ir paminėjo, kad žmogaus 
teisių padėtis nėra pagerėjus komunisti
nėse šalyse. Bet jis paminėjo, kad dabar 
daug daugiau privačių organizacijų ir pa 
vienių asmenų dirba, jog atkreiptų visų 
dėmesį į komunistinę veiklą.

Dalyviai atidžiai klausė Dr. John Lenc- 
zowSkio, Direktoriaus Europiečių ir So
vietinių Reikalų Valstybinėj Saugumo Ta 
ryboj kalbos, kuri palietė ideologiją ir 
realistinį atsižvelgimą į sovietinę santvar 
ką. Lenczowskis irgi pastebėja, kad per 
praėjusius kelerius metus Amerikos val
džios atstovai, intelektualai ir .bendroji 
publika nustojo vadinti Sovietų Sąjungą 
komunistine valstybe. Jo manymu šitokia 
galvosena yra pavojinga, kuri tiktai pade 
da Sovietų disinformacijos tikslams Va
karuose.

POLITINIS VEIKIMAS
Lee Bellinger, Akcinės Bendrovės ir Vi 

suomeinės Reikalų Direktorius Valst. Dar
bo Draudimo Centre kalbėjo apie spaudos 
santykius ir patarė kaip rašyti spaudos 
pranešimus, pabrėždamas vystimą pozity 
vių santykių su televizijos ir spaudos kon 
taktais, vartojant pagarbą ir nuoseklumą.

Amy Moritz, Vykdomoji Direktorė 
Valst. Visuomenės Draudimo Tyrimo Cen 
tre kalbėjo apie reikalingumą nustatyti 
tapatybę svarbesnių politinių pareigūnų 
(pvz., taikyti komitetų primininkus). Ji 
ingi pabrėžė kurti koalicijas savo politi
niams klausimams ir tikslams.

Edmund Kaislemeyer, tos pačios agen 
tūros darbuotojas, kalbėjo apie demons
tracijas ir politinius susirinkimus, ypač 
pabrėžė svarbesnius demonstracijų pa
ruošimo punktus.

M. Blackwell, buvęs Specialus Prezi
dento Asistentas ir Visuomenės Ryšinin
kas ir dabartinis Vadovavimo Instituto 
Direktorius, pristatė politinės veiklos me 
todus skatinti politinį interesą jaunimo 
tarpe.

Ron McNamara, Senatoriaus Alfonso 
D'Amato (Respublikonas N.Y.) Įstatymų 
Asistentas skaitė pagrindinę paskaitą šes 
tadienį. McNamara kalbėjo apie Pabaltie

čių ir Ukrainiečių veiklą, supažindinimą 
kongresmanų su Estijos, Latvijos, Lietu
vos ir Ukrainos dabartine padėtim. Jis 
taip pat kalbėjo apie Pabaltiečių ir Uk
rainiečių bendradarbiavimą, svarbus tak 
tinis būdas, kuriuo galima atsiekti ben
drus tikslus. Taip pat McNamara pasida 
lino savo asmeniniais patyrimais bei įspū 
džiais, keliaujant po Sovietų Sąjungą, iš
ryškino Sovietų valdžios atstovų galvose 
ną apie žmogaus teises.

KARJERŲ GALIMYBĖS VALDŽIOS 
SFEROJE

Tarnautojų Personalo Raštinės Direk
toriaus Bendrininkas George Nesterczuk 
pristatė pilną apibūdinimą apie 2.5 mil. 
Federalinės valdžios tarnautojų. Pats ak 
tyvus ukrainietis, Nesturczuik pabrėžė nau 
dą dirbti kartu su bendruomenės organi
zacijomis ir tuo pačiu pasisakė, kad ben
dradarbiavimas su ukrainiečių organiza
cijomis davė didelį patyrimą bei gerus 
profesinius darbo kontaktus.

G. Lamb buvo nuoširdžiai priimtas. 
Jis yra Kongresmano Brian Donnely (De 
mokratas, Ma.) Įstatymų Direktorius. 
Kongresmanas Donnelly yra vienas iš 
dviejų pirmininkų Pabaltiečių ir Ukrainie 
čių Ad Hoc Komiteto. Lamb kalbėjo apie 
darbo galimybes. Jis pabrėžė, kad reikia 
jaunimui būti atspariam, siekiant politi
nės tarnybos, ir tuo pačiu užmegzti as
meniškus ryšius su Kongreso atstovais.

Norman Rankin, Respublikonų Valst. 
Komiteto Politinių Reikalų Direktorius, 
pristatė darbo galimybes kampanijose ir 
apibūdino tokio gyvenimo stilių, kuris 
yra labai įtemptas ir įdomus, ir kurio re
zultatai gali būti laibai malonūs, pasilenkt 
nimas sėkmingais rinkimais.

Lino Kojelio kalba nagrinėjo politinį įsi 
pareigojimą. Kojelis yra Baltųjų Rūmų 
Visuomenės Ryšių Raštinės Direktoriaus 
Bendrininkas. Jis pasidalijo asmeniškais 
patyrimais, kurie įrodė įsipareigojimą vie 
nai partijai ir ideologijai. Kojelio komen 
tarai suteikė progą dalyviams apsvarsty
ti savo įsipareigojimus.

DALYVIAI ENTUZIASTIŠKAI PRIIMA 
SEMINARĄ

Sekmadieni ryte 'įvyko užbaigimo sesi
ja. Dalyviai pasidalijo įspūdžiais ir pasisa 
kė, kad mėgins vykdyti lektorių pasiūly
mus. Zaiga Robbins, viena iš dabartinių 
Jungtinių Pabaltiečių Komiteto latvių 
interne pareiškė: „Seminaras buvo labai 
įdomus bei informacinis ir tikiuosi, jog vi 
si pasiūlymai bus naudingi šios vasaros 
projektams.“ Visi seminaro dalyviai nu
tarė, kad „Washingtono Horizontų“ semi
naras turėtų būti kasmet vykdomas.

Seminarą suorganizavo Jungtinių Pa
baltiečių Komitetas kartu su Amerikos 
Ukrainiečių Kongreso Komitetu. Šis semi 
naras buvo pirmutinis, kuris atkreipė dė
mesį į politika besidomintį jaunimą. Tai 
pirmas pavyzdys, kuris įrodo Pabaltiečių 
ir Ukrainiečių bendras pastangas pakelti 
jaunimo politinį supratimą.

Jungtinių Pabaltiečių Komitetas buvo 
■įkurtas 1961 metais. Šis komitetas atsto
vauja tris centrines Pabaltiečių organizaci 
jas: Amerikos Estų Valstybinę Tarybą 
(Maido Kari — atstovas ir dabartinis pir 
mininkas), Amerikos Latvių Sąjungą 
(Gunars Meierovics — atstovas) ir Ame
rikos Lietuvių Tarybą (Jonas Genys — 
atstovas). Komitetas koordinuoja Ameri
kos Pabaltiečių reikalų pristatymą Kon
greso atstovams, valdžios agentūroms bei 
visuomenei. Komitetas taip pat duoda 
Amerikos pabaltiečių jaunimui progos su 
sipažin.ti su pabaltiečių temomis, reikalais 
ir bendrai susipažinti su egzistuojančia 
politine aplinka Washingtone.

33-JI LAIDA
istorija su savanorių bei partizanų kovo
mis už laisvę ir nepriklausomybę. Auklė
tojas patarė abiturientams sekti heroiškų 
laisvės kovotojų ir sąžinės kalinių pavyz
džiu. Amerikos lietuvių Švietimo tarybos 
pirmininkas Jonas Kavaliūnas priminė 
abiturientams, kad nuo šių metų rudens 
Čikagos universitete pradės veikti Litua
nistikos katedra. Kvietė lietuvių jaunimą 
ja pasinaudoti. Abiturientus, be to, svei
kino Lietuvos vicekonsule Kraučiūnienė, 
Pedagoginio lituanistikos Instituto atsto
vas Juodelis, tėvų komiteto pirmininkas 
Končius, mokinių atstovas Rūbas. Abitu
rientų vardu atsisveikinimo žodį tarė In
grida Naudžiūtė. Kiekvienam abiturien
tui mokykla padovanojo po albumą, pa
puoštą Lietuvos Vyčiu ir tautinėmis spal 
vomis. Albumai buvo įteikti su linkėji
mu, kad kiekvienas jį užpildytų savo lie
tuviškos veiklos nuotraukomis.

Iš mokyklos direktoriaus Juozo Masi- 
lionio pranešimo paaiškėjo, kad per 33- 
jus veiklos metus Čikagos Aukštesniojoje 
lituanistikos mokykloje dirbo 74 mokyto
jai. Mokyklą baigė 922 abiturientai.

SUSIRŪPINIMAS RELIGINE LAISVE
Romoje posėdžiavę įvairių pasaulio reli 

ginių bendruomenių atstovai, bendrame 
pareiškime išreiškė savo susirūpinimą 
griežtėjančiu religinės laisvės slopinimu 
įvairiose pasaulio dalyse. Pareiškimo au 
toriai kreipėsi į pasaulio kraštų vyriausy
bes, jas ragindami imtis konkrečių prie
monių religinės laisvės varžymams sustato 
dyti.
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15-ji Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.

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

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

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

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

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

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

Pamaldos „Už persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje“ — spalio mėn. 6., Koelno kate
droje, V. Vokietijoje. Pradžia 16 vai.

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Liesis — 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Šiais metais DBLS iškilmingas Tautos 

šventės minėjimas įvyks rugsėjo 22 d. 
Nottinghame.

Minėjimą rengia vietinis DBLS skyrius 
su DBLS Kultūrinės veiklos komisijos pa 
galiba.

Visi D. Britanijos lietuviai kviečiami ir 
raginami dalyvauti šiame tradiciniame są 
skrydyje.

Meninę programą išpildys mūsų jauno 
sios pajėgos. Apie tai bus paskelbta pla
čiau atskiru pranešimu.

J. Alkis

„THE HERALD“ APIE LIETUVIUS
Bordono miesto, netoli Lietuvių Sody

bos, laikraštis „The Herald“ plačiai ap
rašė buvusį šių metų tradicinį lietuvių 
suvažiavimą ir įdomiai supažindino savo 
skaitytojus su lietuviais ir jų veikla šia
me krašte.

Buvo išspausdintos dvi didelės nuotrau 
kos. Vienoje matosi prie altoriaus vysk. 
A. Deksnys ir kun. A. Geryba, šalia sto
vintieji J. Alkis ir P. Dzldolilkas, o kitoje 
— trys gražios, tautiniais rūbais pasipuo 
šusios, lietuvaitės: J. Horwlll, H. Makuch 
ir K. Butrimaitė. Pažymėta, kad p-lei J. 
Horwill iš Gloucesterio tautinius rūbus 
pasiuvo M. Gelvinausklenė.

ATSIPRAŠYMAS
1982 m. „Europos Lietuvio“ Nr. 12 bu

vo atspausdintas skaitytojo laiškas, ku
riame M. Baronienei metami tam tikri ne 
pagrįsti įtaigojimal.

DBLS Centro Valdyba, kaip „Europos 
Lietuvio“ leidėjas, atsiprašo M. Baronie
nę dėl tuo jai sudarytų nemalonumų.

Ta pačia proga DBLS Centro Valdyba 
prašytų K. Barėną pasistengti užmiršti 
čia per pastaruosius kelerius metus patir
tas nepelnytas nuoskaudas ir kviestų jį 
taip pat ir Britanijoje vėl įsijungti į lietu 
viškų darbų talką.

DBLS Centro Valdyba

YORKSHIRE TOURS
49 THORNTON LODGE RD., HUDDERSFIELD HD1 3JQ 

Tel. (0484) 24269
SIŪLO

ATOSTOGAS VILNIUJE
RUGSĖJO MĖN. 4-14 IR 11-21 DIENOMIS UŽ 200 SVARŲ 

Kelionė autobusu ir traukiniu (miegamuoju vagonu).
Iki Budapešto autobusu, o iš ten 30 valandų kelionė traukiniu j 

Vilnių.
Penkios dienos Vilniuje.
Viešbutis su pilnu aprūpinimu, maistu ir gera programa.
Karo metu sugriauti namai dabar jau atstatyti. Senamiestyje 

yra įdomių Viduramžių pastatų.

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.

Škotija
TORONTO „GINTARAS“ 

ŠKOTIJOJE
Liepos mėn. 28 d. „Gintaro“ an- 

samblis išpildo programą CARDI
NAL NEWMAN teatro salėje Bells- 
hill.

Programos pradžia 6 vai. p.p., pra
sideda punktualiai, bilietai gaunami 
lietuvių klube: 79 A Calder Rd., Mos
send Bellshill Lanarkshire. Bilietų 
kaina 2 sv. Laukiame svečių iš tolimų 
vietovių. Ušsakant bilietus, prašome 
prisiųsti atitinkamą sumą, siunčiant 
pašto perlaidą ar banko čekį. Klubo 
vardu.

Rengėjai

Bradfordas
PUSMETINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Susirinkimas šaukiamas liepos 22 d., 

sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Dienotvarkėje valdybos pareigūnų pra

nešimai ir klubo veiklą Mečią klausimai.
Kviečiami nariai gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Pavergtųjų Tautų savaitė Bradforde 

prasidės liepos 15 d., sekmadienį, 2.30 
vpp., bendromis pamaldomis katedroje. 
Po pamaldų, eisena prie Nežinomo Karei
vio paminklo.

Savaitės baigmė bus liepos 22 d., sek
madienį. Mitingas ir koncertas ukrainie
čių salėje.

Labai nuoširdžiai prašoma gausiai daly 
vauti katedroje ir eisenoje.

Pavergtųjų Tautų Komitetas

IŠVEŽTŲJŲ — SUKILIMO MINĖJIMAS
Surengtas birželio 24. d., sekmadienį. 

Klubo kult, reikalų vadovė. I. Gerdžiūnie- 
nė pasveikino labai gausiai susirinkusius. 
Pakvietė klubo valdybos pirm. P. Vasį už 
degti geltoną, žalią ir raudoną žvakutes 
prie didelės puokštės gėlių, perjuostų juo 
du kaspinu. Tai simbolinė pagarba žuvu- 
siems lietuviams Sibire ar Lietuvos miš
kuose, kurių kapai nežinomi. Perskaičiusi 
maldą, pakvietė H. Valneikį paskaitai.

Referentas, nors jaunas dar tada būda
mas, atsiminė gražiausią birželio mėnesį, 
bet tomis dienomis svetimi tankai ir ap
dulkėję, apskurę svetimi kareiviai atsi
bastė į mūsų Lietuvą. Tai atsitiko ne dėl 
mūsų kaltės. Okupantai pavergė mūsų 
kraštą. Vyties nebebuvo mokyklose nei 
trispalvių vėliavų. Atėjo nežinia. Slapta 
ruošė planus ir sąrašus, pagal kuriuos 
ėmė negailestingai tuštinti. mūsų namus, 
trėmė žmones beginklius, be kaltės, be 
teismo. Netekome tūkstančių tėvynės sū
nų ir dukrų.

Jei birželio 13 ir 14 dienos tamsiausio 
liūdesio dienos, tęsė toliau paskaitininkas, 
tai po savaitės buvo atgijimo — sukilimo 
dienos! Išlaisvintas Kaunas ir radijo sto
tis paskelbė atstatytą — laisvą Lietuvą! 
Nors ta laisvė neapsiėjo be aukų, žuvo 
tūkstančiai. Bet imperialistai turėjo kitus 
planus ir užgniaužė laisvę.

Mes patys čia pasirinkome išeiviją, o 

ne vergauti savo krašte. Prisiminkime vi
sus tremtinius ir žuvusius ir nenustokime 
tikėti, kad Lietuva bus laisva! — baigė 
H. Vaineikis, nors neilgą, bet išsamią pa
skaitą.

Kadžionis perskaitė Jo Ekscelencijos 
vyskupo A. Delksnio padėką už priėmimą 
ir aukas.

Vyrų sekstetas, vadovaujamas P. Vasio 
ir pianinu pritariant P. Dzidolikui, padai
navo keletą dainų, įpynę tarp jų dialogą, 
kurį atliko J. Adamonis ir P. Vasis, apie 
trėmimus ir sukilimą.

Minėjimas baigtas himnu.
A-tas B.

SVEIKINAME
LSS Tarybos Pirmi j a, didžiai įvertin

dama skautininkės Janinos Traškienės, 
dabartines LSS Europos Rajono Seserijos 
Vadeivės nuopelnus Sąjūdžiui, balandžio 
23 d., šv. Jurgio Skautų Patrono dienos 
progajpakėlė ją į Vyr. skautininkės laipsnį

Sesę vadeivę v.s. Janiną Traškienę skau 
tiškai sveikiname ir linkime dar toliau 
spindėti skautišku entuziazmu Seserijos 
veikloje ir dar ilgus metus likti jos gre
tose.

Sveikina vadija, sesės ir broliai.

AUKOS STOVYKLAI
Birželio 30 d. įvykusiame vadljos posė

dyje „Aušros Vartų Marijos Židinio“ pa
talpose, Nottinghame, veiklioji pensininkė 
ir visų institucijų rėmėja T. Bakaitienė, 
per s. dr. kun. S. Matulį, MIC, vėl skautų 
stovyklai įteikė 50 svarų ir per v.s. J. 
Traškienę — lOsv. Viso 60 svarų.

T. Bakaitienei reiškiame nuoširdų skau 
tišką AČIŪ.

Skautininkas St. Br. Vaitkevičius — 
LSS Europos Rajono vadas, gyvenantis 
Peterborough, nežiūrint plataus susiraši
nėjimo, kelionių ir kitų skautiškų išlaidų, 
po įvykusio Europos rajono skautiškos 
veiklos ir stovyklos programos pasitarimo 
skautų stovyklai skyrė 10 svarų ir mūsų 
rajono knygai-albumui — 50 svarų, su 
sekančiais žodžiais: „Mūsų seneliai ir tė
vai knygnešiai, rusų carų okupacijos lai
kais, Lietuvoje uždraudus lietuvišką span 
dą, iš Tilžės į Lietuvą kontrabandos keliu 
gabendavo lietuviškas knygas: biblijas, 
giesmynus, laikraščius, žurnalus ir t.t. 
Vakarų pasaulyje gyvenant, spaudos 'įsi
gijimo sąlygos yra žymiai geresnės.

.„Praeityje buvo vieno lietuviško savai
traščio paskelbtas toks šūkis: „Kas bėga 
nuo lietuviškos spaudos, bėga nuo savo 
tautos“. Nieko negali būti teisingesnio.

„Visi lietuviški laikraščiai išeivijoje nu 
siskundžia sunkiomis lietuviškos spaudos 
darbuotojų sąlygomis ir bendradarbių 
trūkumu. Jei spaudos žmonės yra laikraš 
čio, knygos akys, ausys ir smegenys, tai 
lėšas galima -pavadinti spaudos krauju. 
Kai nė vienas žmogus negali gyventi be 
kraujo, tai ir laikraštis ir knygos be lė
šų.

„Pagarba ir padėka mūsų knygos-albu
mo daiibuotojams, kurie skyrė ir dar daug 
skirs laiko ir jėgų šiam darbui. Padėka 
aukotojams.

„Tad knygos-albumo išleidimui skiriu 
savo sutampu mažą 50 svarų paramą, su 
skaidriomis viltimis ir džiuginančiais re
zultatais, kad ir daugiau geradarių pa
rems, pagal savo išgales šį gražų knygos- 
albumo išleidimo užsibrėžimą. Gi pagrin
dinis lėšų šaltinis yra mūsų parama“.

Skautininke, ačiū.
v.s. J.M.

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

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

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

Šv., Petre, North St.
Leedse — liepos 22 d., 12.30 vai., Holy 

Rosary bažn.,
Manchesteryje — liepos 29 d., 12.30 vai.

PADĖKA
Aš, A.A. Vinco Krasnicko žmona, širdin 

gai dėkoju visiems draugams, kaimy
nams, pažįstamiems ir Vyties Klubui už 
gražias gėles, užuojautas ir lankymą.

Ypatingai K. Žukauskai, A. Kadžioniui, 
P. Vymeriui už nuolatinį lankymą na
muose ir ligoninėje. Taip pat Gruobliams. 
Didelis ačiū Teresei už šeimininkavimą 
ir kan. V. Kamaičiui už aplankymą.

Sunku visus išvardinti asmeniškai, bet 
visiems esu dėkinga, kurie man vienokiu 
ar kitokiu būdu padėjo.

Nuoširdžiai visiems dėkoju, kurie daly 
vavo mano brangaus vyro laidotuvėse, 
palydėdami Vincą į paskutinę poilsio vie
tą.

Ilsėkis, Brangusis, svetimos šalies že
melėje.

Nuliūdusi žmona
Ona Krasnickienė

Sodyba
LANKYSIS TĖVIŠKĖLĖ

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 8 vai. Der 
bio skyriaus jaunimo grupė „TĖVIŠKĖ
LĖ" pasirodys Sodyboje su menine pro
grama. Programoje — lietuviškų dainų, 
eilėraščių, muzikos pynė. Pasirodys jauni 
mo orkestrėlis.

Po programos seks šokiai, šokiams 
gros jaunieji muzikantai. Jaunieji muzi- 
zantai ir aainininzai palinksmins senus ir 
jaunus.

Maloniai kviečiame.

SKAUTŲ SAVAITGALIS LIEPOJE
Headley Parko Lietuvių Klubas nors ir 

randasi toli nuo daugumos lietuvių kolo
nijų, bet vis tiek pasilieka centru įvairių 
diaesnių švenčių.

Liepos 28 liet, skautai Iš visos Britani
jos suplauks į Sodybą pareikšti patriotiz
mą kraštui, kurio jie patys niekada nėra 
matę. Tuo pačiu metu jie gerbia šį kraš
tą, kuris taip noriai ir be jokių klausimų 
priėmė kaip pabėgėlius jų tėvus ir sene
lius.

Metų bėgyje Headley Parko Liet. Klu
bas pasidarė institucija, kuri noriai į na
rius priima įvairių tautybių klientūrą ir 
atidaro savo duris vietinėms organizaci
joms.“

KĄ KITI RAŠO APIE MUS
Lietuvių šventės proga Sodyboje Bor

dono laikraštis „The Herald“ išspausdino 
sekantį straipsnį:

„Lietuvių diena pavasario atostogų pro 
ga turėjo ypatingą reikšmę šimtams sve
čių susirinkusiems Sodyboje: šie metai 
yra Šventieji Metai Ir taip pat švenčiama 
500 metų sukaktis nuo šv. Kazimiero, Lie 
tuvos globėjo, mirties.

Planai suruošti šventę plačiuose Sody
bos laukuose turėjo būti staigiai pakeisti 
dėl blogo oro ir programos atlikimas bu
vo perkeltas su nemažais sunkumais !į 
klubo patalpas.

Už didžiulį dienos pasisekimą nuopelnas 
priklauso organizuotės talentui Sodybos 
vedėjo p. Andruškevičiaus, kuris kartu 
su kapelionu kun. Aleksandru Geryba, 
DBLS pirmininku p. Jaru Alkiu Ir p. Ba 
liu Butrimu, Sodybos reikalų direktoriu
mi, kartu dirbo, padedant vietos persona 
lui, kad ta diena būtų tikrai džiaugsminga 
šimtams svečių atvykusių iš liet, koloni 
jų visoje D. Britanijoje.

Svarbiausias įvykis — Vakarų Europos 
lietuvių tituliarinio Laivelio vyskupo An
tano Deksnlo atvykimas.

Kaip viena iš etninių mažumos grupių 
šiame krašte, daugelis svečių pareiškė 
„Heraldui“, kad jie nori kurti ir kaip tik 
galimai išlaikyti ir puoselėti savo tautinę 
kultūrą. Jų kalba yra viena Iš seniausių 
Europoje ir buvo reikšminga, kad vystku 
pas su kun. Geryba koncelebravo kuklias 
Mišias ir pasakė pamokslą savo gimtoje 
kalboje.

Mišių laiku Londono lietuvių choro ve
dėjas Justas Černls dirigavo lietuvių 
choristams. Kiek vėliau atvažiavo lietu 
vių bažnyčios Londone klebonas kun. 
Jonas Sakevičius pasidžiaugti popiečio 
programa, kurioje buvo įjungta lietuviš
kos liaudies dainos, pravestos Vidurio 
Anglijos liet, choro vedėjos p. Vidos Gas 
perienės ir Prano Dzidoliko, Škotijos lie
tuvių chorvedžio. Akordeonu dainininkus 
palydėjo Eimutis šova.

Tautinių šokių grupė „Lietuva“, išmo
kinta Karolinos Ludwig ir Simono Dobbs 
buvo pasirodę televizijoje ir du kartu da 
lyvavo Tautinių Šokių Šventėje Jungti
nėse Valstijose. Jų šokiai spalvingai ap
švietė apsiblausiuslą lietingą dieną ir pra 
džiugino žiūrovus.

Pasipuošę spalvingais tautiniais rūbais, 
šokėjai nupiešė gyvenimą, koks kadaise 
buvo toje Pabaltijo valstybėje, dabar So
vietų valdžioje. Šokiai išryškino papras
tą ūkio gyvenimą visuomenėje, kuri buvo 
laisva iki Rytų Europos padalinimo, ku
ris daugelį privertė palikti savo kraštą ir 
ieškoti prieglobsčio kituose pasaulio kraš
tuose.

Paliko savo gimtąjį kraštą
Vyskupo Deksnio pasirinktas tekstas iš 

šv. Jono Evangelijos, kur kalbama apie 
Šv. Dvasią kaip Ramintoją, turėjo ypatin 
gą reikšmę žmonėms, kurie pasninko pa
likti viską ką jie turėjo savame krašte, 
negu pasiduoti totalitariniam režimui.

Tačiau daugelis apsilankiusių buvo „ne 
politiškai“ nusiteikę... Pranas Dzidolikas 
dabar vadovauja lietuvių chorui Mossend, 
Bellshill. Jo škotiškas akcentas kartais 
gali padaryti klaidingą įspūdį, kad jis ne 
lietuvių kilmės. Jo tėvas atvyko į Vidu
rinę Škotiją dirbti kasyklose. Iš jo Pranas 
paveldėjo meilę savam kraštui ir degantį 
troškimą išlaikyti lietuvišką dvasią su 
muzika ir daina.

32 m. amžiaus nottinghamietė Nijolė 
Vainoriūtė gimė šiame krašte, bet pavelde 
jo iš savo Lietuvoje gimusių tėvų pana
šų troškimą išlaikyti lietuvišką kultūrą. 
Ji labai nudžiugo, kai jos „Lithuanian 
Float“ gavo trečią vietą Nottingham© Fes 
tivalyje.

Kaip lietuvių tėvų dukra, Nijolė tikisi 
atgaivinti brituose dėmesį kultūroms, ku 
rias jie taip mažai tesupranta. Šis kraš
tas yra įpratęs priglausti žmones iš visų 
šalių, bet menkai įvertina svarbą asme
niui palaikyti ryšius su savo tėvyne.

VOKIETIJA
PAMALDOS (KOELNO KATEDROJE
Spalio mėn. 6 d. Koelno katedroje bus 

pamaldos „Už persekiojamą Bažnyčią Lie 
tuvoje". čia kartu su vokiečiais rinksis 
lietuviai iš visos Voxietljos. Pradžia 16 
vai. Po pamaldų numatoma meninė pro
grama ir pooūvis.

LIET. GIMNAZIJA PRIIMA 
MOKINIUS

Lietuvių Vasario 16 Gimnazija priima 
mokinius į visas klases.

Prašymus rašyti: Dir. A. šmitas-Sch- 
miat, Litauiscnes Gymnasium, 6840 Lam- 
pertneim 4 (iluetteniela).

PASAULIO LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
JAUNIMO SU VAŽIAVIMAS

1984 m. rugpjūčio ,15-25 dienomis 
ANNABERGO PILYJE, PRIE BUNNOS

VAKARŲ VOKIETIJOJE
Kviečiamas jaunimas ir tėveliai bei ki

ti prijaučiantys suaugusieji. Programoje 
numatyta svarstyti1:
— Lietuvio evangeliko jaunuolio-ės iden 

titetas.
— Lietuvių evangelikų mažumos išsi

laikymo tikslas ir galimybės.
— Lietuvių evangelikų istorinių asme

nybių reikšmė mūsų kultūroje.
Bus galimybės pagilinti savo krikščio

niškumą, pabendrauti, pasilinksminti ir 
paiškylauti puikiose Rheino apylinkėse.

PRAŠOME NEDELSIANT kreiptis į ren 
gėjus, nes yra numatyta sudaryti „char
ter“ per Atlantą, bei suruošti atskiras eks 
kursijas. Būtina skubiai susisiekti su ren
gėjais.

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA
Europoje:

Ričardas Baltulis, 
Ohlendiekskamp 9, 
2000 Hamburg 65 

West Germany 
tel. 040/6029605 

JAV:
Violeta Kelertienė, 

P.O. Box 555 
Richland Center, WI 

53581 USA
tel. (608) 647-2704

Čikagoje:
Gerda Grušienė,

2N375 Amy Ave., 
Glen Ellyn, EL.

60137
tel. (312) 653-1029

Kainos Annaberge: suaugusiems — 36 
DM į parą (su maistu), jaunimui — 20 
DM į parą (su maistu).

Manchesteris
KLUBO NARIŲ (SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klu
bo valdyba šaukia svarbų metinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks liepos 22 d., sek 
madienį, 4 vai. pjp.

Anksčiau skelbtas susirinkimas neįvyko 
dėl to, kad susirinko per mažas narių 
skaičius.

Susirinkimas vyks anksčiau paskelbta 
tvarka.

Prašome visus narius būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

DARIAUS — GIRĖNO MINĖJIMAS
L.K.V. Sąjunga „RAMOVĖ“ liepos mėn.

14 d., 6 vai. vak., Manchesterio Lietuvių 
Soc. Klube rengia

DARIAUS — GIRĖNO MINĖJIMĄ
Paskaitą skaitys A. Padvoisikis.
Meninę dalį atliks apylinkės lietuviai.
Prašome kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA
DBLS Centro Valdyba, Sodybos vedėjai 

ir kapelionas nuoširdžiai dėkoja J.E. Vys 
kupui Antanui Deksniui už jo malonų at
silankymą ir už jo parodytą giliai ir drau 
giškai žmones suprantančią krikščionišką 
ir lietuvišką dvasią.

Dėkojame visiems svečiams ir tikimės 
greitai su jais visais vėl pasimatyti.

A.G.

PASAULYJE
—• Australijos paštas pranešė, kad dėl 

transporto darbuotoju streiko, nuo birže
lio 19 d., yra sutrukdytas Sidnėjaus ryti
nių priemiesčių paštų aptarnavimas.

— Canberroje, Australijoje, buvo išsta 
tytas parodai sovietinis „Belorus“ trak
torius, kuris visiškai sugriuvo po 670 va 
landų naudojimo.

— Maskvoje oficialiai patvirtinta, kad 
buvęs Sov. Sąjungos užsienio reik, minis
tras Viačeslavas Molotovas, 94 m., d’abar 
vėl priimtas į Komunistų partiją, iš ku
rios jis buvo pašalintas 1962 m.

Stalinui mirus, Molotovo reikšmė krito. 
1957 m. Churščiovas išsiuntė jį į Mongoli
ją ambasadorium.

— Prancūzijoj su visa karine pagarba 
palaidotas gen. R. Salanas, 85 m., kuris 
anksčiau buvo kalinamas už bandymą iš
laikyti Alžyrą Ir nuversti gen. de Gaullį.

— Po trejų metų pertraukos, Egiptas 
vėl atnaujino diplomatinius ryšius su Sov. 
Sąjunga. Naujuoju ambasadorium į Egip 
tą paskirtas A. Belonogovas.

Diplomatinius ryšius su Sov. Sąjunga 
buvo nutraukęs prez. Sadatas.
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