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SOVIETINĖJE
SPAUDOJE
TIESOS, KAIP SAULĖS,
NEPASLĖPSI

Tokiu pavadinimu Vilniaus „Vals
tiečių laikraštis“ (11.12) išspausdino
Felikso Strumilo straipsnį, kuriame sa
koma, jog kai kurie išeiviai, atvykę į
Lietuvą, viską „stengiasi matyti pro
juodus akinius, grubiai iškraipo tikro
vę, drumsčia, kaip liaudyje sakoma,
švarų vandenį“. Išeivijos laikraščiai
„mėgina įtikinti skaitytojus...kad šian
dieninėje Lietuvoje kaimai visiškai nu
smukę... Kas šie „žinovai“? — Pir
miausiai tai emigrantai — lietuviško
sios buržuazijos, stambių ūkių savinin
kai, buvę „gyvenimo šeimininkai“, —
aiškina F. Strumilas.
Toliau jis rašo: „Jų šmeižto ruporai
— „Amerikos balsas“, „Laisvoji Eu
ropa“, „Vatikano radijas“. Tačiau mū
sų tarybinė tikrovė jau pirmos pažin
ties su dabartiniu Lietuvos kaimu me
tu į šipulius sudaužo tokią propagan
dą.“
Po dviejų dienų tas pat „Valstiečių
laikraštis“ į šipulius sudaužė F. Stru
milo propagandą... pateikęs vaizdelį iš
dabartinio Lietuvos kaimo. Tai vyksta
ne eiliniame kolūkyje, bet net eksperi
mentiniame ūkyje, kur laikoma šim
tas devyniasdešimt veislinių telyčių ir
buliukų.
Varėnos rajono vyr. veterinarijos
gydytojas V. Samulevičius papasako
jo kaip Perlojos eksperimentiniame
ūkyje yra laikomi veisliniai gyvuliai.
Tvartukas senas, medinis. Kai spus
telėjo šalčiai,
bronchopneumonija
ūmai susirgo beveik visas prieauglis.
Nėra jokios garantijos, kad panaši epi
demija nepasikartos. „Jai plisti sąly
gos palankios, ligos sukėlėjo tvarte ne
stabdo nė viena pertvara. Nėra galimy
bės netgi izoliuoti sergančio veršelio,
na, o šis, žinoma, netruks apkrėsti ir
kitus... ūkio veršidėje — pernelyg šal
ta. Kai šėrimo metu patalpon įvažiuo
ja vežimas, pro atlapas duris kaipmat
išgaruoja paskutiniai šilumos liku
čiai“.
Pro juodus akinius mato sovietinę
santvarką ne tik svečiai, atvykę iš už
sienio, bet ir patys komunistų vadei
vos. štai, Lietuvos komunistų partijos
C.K. biuras, savo eiliniame posėdyje
(žiūr. Valstiečių laikraštį 1985.11.14)
svarstė kelis klausimus ir visur rado
netvarką. Dėl priemonių pedagogų ka
drų rengimui ir komunistiniam auklė
jimui, buvo atžymėti dėstytojų rengi
mo trūkumai. Dėl agropramoninio
komplekso sistemos vadovaujančių ka
drų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo
—rasti trūkumai. Dėl gyvulių žiemoji
mo, partijos biuras pasisakė, kad nema
ža dalis kolūkių ir tarybinių ūkių yra at
sililkę gyvulininkystės ir jos produk
tyvumo srityje. Dėl priemonių preky
bai gerinti, biuras pagaliau praregėjo,
pasisakydamas, jog esama rimtų trū
kumų respublikos gyventojų aprūpini
me maisto ir nemaistinėmis prekėmis.
Tad ištiktųjų „tiesos, kaip saulės,
nepaslėpsi“.
PASKAITA APIE LIETUVĄ
šeštadienį, kovo 2 d. Pavijos mieste, Š.
Italijoje, surengtoje spaudos konferenci
joje kalbėjo prof. dr. Ladas Tulaba, at
vykęs poros dienų vizitui iš Romos. Se
minarijos teatro salėje jis kalbėjo apie
lietuvių kultūrą. Vėliau ten pat vykusioje
konferencijoje jis kalbėjo tema „Lietuvių
kultūra dvynių miestų Pavia-Vilnius per
spektyvoje“.
Sekmadienį, kovo 3 d. kun. dr. L. Tu
laba atnašavo Mišias ir pasakė pamokslą
šv. Petro bazilikoje ir vėliau — Pavia
katedroje.
Pavijoje yra viena didžiųjų krikščiony
bės šventovių — Certosa di Pavia, kuri
greit švęs, kaip ir krikščionybė Lietuvo
je, 600 metų sukaktį. Todėl pageidautina,
kad šios sukakties proga tarp dviejų šven
tovių — Vilniaus Aušros Vartų ir Italijos
Certosa di Pavia — būtų pasikeista tikin
čiųjų vizitais. Ligšioliniai Pavia-Vilnius
„dvynių miestų“ santykiai ribojasi tik tų
miestų pareigūnų periodiškais vizitais, ku
rie yra išnaudojami sovietinei propagan
dai.

Lietuvos '
nacionalinė
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vimas šiame krašte tebėra smarkiai
GROMYKOS PROPAGANDA
varžomas.
LIETUVAI
Belgų laikraštis ,Le Soir‘, rašydamas
Ar pasaulis vis dar tebėra abejingas apie Gromy'ką pas popiežių, ragino
Lietuvai, dėl to galima ginčytis. Vis nelaukti stebuklų Maskvos ir Vatikano
dėlto net ir didžiausi pesimistai turėtų santykiuose ir ta proga priminė, kad
šiandien pripažinti, kad dabar „tylos pernai popiežiui buvo uždrausta įva
sąmokslo“ mažiau, negu pokario me žiuoti į Lietuvą, kurią laikraštis vadi
tais. Vakarų spauda gerokai dažniau na „kietuoju Tarybų Sąjungos katali
prisimena Lietuvą įvairiomis progo kų branduoliu“. Oficialiai, — pastebė
mis. Tačiau reikia sutikti, kad apie mū jo belgų laikraštis — santykiai nepa
sų grynai tautinius reikalus ji nenoriai laikomi, abi valstybės viena kitos ne
kalba. Jei prašneka, tai dažniausiai pripažįsta. Be to, Vatikanas niekada
žmogaus teisių reikalais ir ypač tada, nepripažino Pabaltijo valstybių tary
kai reikia pabrėžti Lietuvos ryšius su binio prijungimo. Ir prie šventojo Sos
katalikybe. Lietuvos katalikų padėtis to akredituotų diplomatų sąraše vis
tuo tarpu atrodo pats svarbiausias ka dar figūruoja Lietuvos atstovas.
Įtakingas Paryžiaus dienraštis „Le
bliukas, ant kurio kimba viešosios nuo
monės formuotojai, kai jiems užeina Monde“ šia proga rašė, kad Vatikano
noras prisiminti Lietuvą. Todėl visai raginimai gerbti religijos laisvę erzina
nenuostabu, kad ir Tarybų Sąjungos i Kremlių, ypač nepatinka tokie totalisužsienio reikalų ministro Gromykos ■ tinto režimo pasmerkimai, kaip kardivizitas Vatikane nemažai prisidėjo i nolo Ratzingerio rašte apie vadinamą
prie Lietuvos išgarsinimo ąpaudoje. „išlaisvinimo teologiją“, kur tiesiog
Kone kiekvienas laikraštis Vakaruose, kalbama apie Rytų režimus kaip apie
rašydamas apie galimą Gromykos ap „mūsų laikų gėdą“. Paryžiaus laikraš
silankymą Vatikane, vėliau komen tis čia pat primena, ‘kad pernai kovo
tuodamas įvykusį faktą, bent eilute ar mėnesį Vatikanas paskelbė vieną do
keliomis, suminėjo Lietuvą. Daug kas kumentą, kuriame Lietuva vadinama
prisiminė, kad pernai vasarą popiežius „užsienio prispausta valstybe“. Pernai
negavo leidimo aplankyti Lietuvą. Ki
ti spėliojo, kad Lietuvos katalikų pa
dėtis būtinai turėjo būti popiežiaus ir
Gromykos pokalbių tema.
Be abejo, ta proga net ir gerai in Anglijos katalikų Bažnyčios galvos kar
formuoti, rimti laikraščiai pasirodė ga dinolo Hume kviečiamas, D. Britanijon 12
na menkai nusimaną apie tikrąją Lie dienų vizitui buvo atvykęs Lenkijos Pri
tuvos reikalų padėtį. Ne vienas ir lat mas kardinolas Jozef Glemp. Tai buvo
vį kardinolą Vaivodą Lietuvai prisky pirmas jo vizitas į kraštą, kur liko gyven
rė. Antai plačiai skaitomas Vakarų ti tūkstančiai jo tautiečiu, nepanorėjusių
Vokietijos dienraštis „Die Welt“ laiko po karo grįžti į pavergtą tėvynę. Jis ap
popiežiaus Jono Pauliaus II laimėji lankė Škotiją, Valiją, Vid. Angliją ir Lon
mu, kad jis Lietuvoje paskyręs pirmąjį doną. Visur jį sutiko vietos dvasiškija ir
kardinolą Tarybų Sąjungai. Jau pa šimtai lenkų. Daugelyje lenkų parapijų
našiau į tiesą skambėjo to paties lai kard. Glemp koncelebravo mišias, sakė pa
kraščio teigimas, kad popiežiui pavy mokslus ir dalyvavo savo tautiečių susi
ko aprūpinti vyskupais kelias Lietu rinkimuose.
vos vyskupijas, nors religijos praktikaTrečiadienį, kovo 27 d. Westminsterio

rugpjūčio 26 popiežiui neleista nuvyk
ti į mažos Pabaltijo respublikos sosti
nę Vilnių. į šventojo Kazimiero iškil Tradicinės lenktynės ant Sartų ežero
Žiema šiemet tvirtu ledu sukaustė eže
mes.
Šveicarų dienraštis „Neue Zuercher rus ir upes. Tad po trejų metų pertraukos
Zeitung“ paminėjo Gromykos atsaky vasario 2 d. Dusetose įvyko tradicinės
mą žurnalistams, kad popiežiaus kvie lenktynės, į kurias suvažiavo keturiolikos
timas į Maskvą nebuvo pokalbyje ke rajonų važnyčiotojai beveik su šimtu dvi
liamas. Ten pat pažymėta, kad praeitą dešimčia žirgų.
rugpjūtį Tarybų Sąjunga neleido po Pūsdami dūdas, mušdami būgnus, į
piežiui ir kardinolui Kazaroliui vykti roges prisisodinę įvairiausiai apsirėdžiu
Lietuvon į šventojo Kazimiero jubilie sių, spalvingiausiomis kaukėmis pasipuo
jaus iškilmes. Vatikanas kiekviena pro šusių saviveiklininkų, kviesliai ragino jauga mėgina pagerinti katalikų būklę įną ir seną skubėti į šventės pradžią.
Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Į „Vagos“ kraitis
Būtų galima ir daugiau panašių iš „Vaga“ įžengė į penktąjį savo veiklos
traukų ir užuominų iš Vakarų spau dešimtmetį. Vaisingai dirbo grožinės lite
dos pacituoti. Tai rodo, kad nuo pa ratūros leidėjai per tuos metus. Jų krai
saulio aklinai Maskvos atskirta Lietu tis — daugiau kaip vienuolika tūkstančių
va neišdilo iš Vakarų sąmonės, o pa knygų, kurių bendras tiražas beveik 185
staruoju metu net labiau į ją smelkia milijonai egzempliorių.
si.
J.Vd.
„GINTARUI“ — 30 METŲ
Kanados „Gintaro“ ansamblio 30 metų
sukakties proga bus rengiamas didelis
koncertas. Toronte tam reikalui sudarytas
komitetas, į kurį įeina pirm. dr. C. Jonys,
dr. J. čuplinskienė, dr. S. Čepas, dr. B.
Jonienė ir dr. A. Kazlauskienė.

KARD. GLEMPO VIZITAS

VOKIETIJOS SPAUDOJE
Plačiai skaitomas Vokietijos laikraštis
DIE WELT (11.16) išspausdino žinią
„Tribunolas prieš Maskvą“, kurioje pra
nešė apie Baltiečių Pasaulio Tarybos ruo
šiamą liepos 25-26 dienomis Kopenhagoje
tribunolą. Jo tikslas yra priminti pasau
liui Sov. Sąjungos nusikaltimus, užgrie
biant Baltijos respublikas ir pažeidžiant
žmogaus teises bei diskriminuojant lietu
vius, latvius ir estus. Baltiečių Pasaulio
Taryba atstovauja Vakarų pasaulyje gy
venantiems estams, latviams ir lietuviams.
Tribunolo data sutampa su trijų Baltijos
valstybių priverstinio įjungimo į Sov. Są
jungą 45 metų sukaktimi ir Helsinkio
baigminio akto dešimtmečiu.
Kopenhagos tribunole dalyvaus liudi
ninkai, pabėgėliai ir žmogaus teisių eks
pertai, kurie padarys pareiškimus apie
dabartinę padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje. Apie tribunolą ir apie vykstančią
Baltijos tautų rusifikaciją pranešė Latvių
informacijos biuro vedėjas Julijis Kadelis, kalbėdamas Vienoje sušauktoje spau
dos konferencijoje.
J. Kadelis smulkiau išdėstė Baltijos
kraštų rusifikacijos procesą, vykstantį gy
venime ir mokyklose. Jis taip pat suteikė
informacijų apie Baltijos “respublikų mili
tarizavimą ir sovietų karo laivyno bazes
Baltijos uostuose, pažymėdamas, jog prieš
karą Baltijos valstybės buvo neutralios.
Dar ilgesnį straipsnį apie pasiruošimą
Kopenhagos Tribunolui išspausdino 'įtakin
gas Vokietijos dienraštis FRANKFURTER
ALLGEMEINE ZEITUNG (11.22). Apra
šęs sovietų nusikaltimus Baltijos respub
likose, straipsnio autorius Ernst Levy su
teikia taip pat žinių apie ruošiamą jauni
mo „Taikos ir laisvės žygį“ Baltijos jū
roje, kur dalyvaus 400 jaunų estų, latvių
ir lietuvių aštuonių dienų ekskursijoje.

EDVARDUI MATUKUI mirus,
Jo žmoną Živilę, dukteris, sūnų
ir gimines Lietuvoje
nuoširdžiai užjaučiame.
M. ir P. Varkalai

katedroje garbės svečias kard. J. Glemp
koncelebravo iškilmingas mišias su kardi
nolu Hume, kard. Lustinger (iš Pary
žiaus), kard. Koenig (iš Vienos), su 33
vyskupais iš Rytų ir Vakarų Europos, da
lyvaujant Pronuncijui Bruno Heim ir daug
kitų dvasiškių.
Pamaldose dalyvavo šimtai anglų, len
kų ir taip pat Rytų ir Vid. Europos tautų
atstovai bei visų Britanijos krikščionių
Bažnyčių atstovai. Iš lietuvių pamaldose
dalyvavo Londono liet, katalikų bažnyčios
rektorius kun. dr. Jonas Sakevičius ir gru
pė parapijiečių. Procesijoje kartu su kitų
Rytų Europos tautų atstovais ėjo ir lietu

vių tautiniais rūbais apsirengę jaunuoliai.
Kardinolas Hume savo pamoksle pasa
kė: „Šiandien mūsų kontinentas, deja, yra
žiauriai perskirtas. Per patį Europos vidu
rį matome politinę bedugnę. Pergyvena
me įtempimus, neapykantas ir konfronta
cijas. Bažnyčia kai kuriuose kraštuose per
gyveno daug sunkumų ir nustojo tikėjimo
laisvės. Bet, neatsižvelgiant į tai, kad
Europa polititiškai yra perskirta, jos vys
kupai ir žmonės yra vieningi“. Kreipda
masis į jaunimą, kuris jo žodžiais „laiko
ateitį savo rankose“, kardinolas pasakė:
„Mes svajojame apie Europą, kurios gy
ventojai būtų laisvi paveldėti tautybę, lik
tų ištikimi savo tikybai, kalbai ir kultū
rai... Europoje, kurioje būtų puoselėjamas
šeimos gyvenimas, ginama asmens lais
vė... Mes svajojame apie Bažnyčią, kuri
liks ištikima savo praeičiai, atsakinga da
bartinei savo misijai ir pilna pasitikėjimo
ir vilties ateičiai“.
Savo pobūvio Londone paskutinėmis
dienomis kard. J. Glemp buvo susitikęs su
Lenkijos prezidentu egzilėje E. Raczynskiu, jo vyriausybės nariais ir dalyvavo
Lenkų karo veteranų s-gos susirinkime,
kur pasakė kalbą. Kovo 4 dieną grįžo į
Lenkiją.

LEMTINGAS KAUNO TEATRAS
Amsterdamo universiteto Rytų Eu
ropos Institute dr. Martin van den
Heuvel surengė svarbų ir platų semi
narą ryšium su artėjančiu sovietinės in
vazijos į Pabaltijį 45-mečiu.
To seminaro programa apima ir
tragiškus įvykius mūsų Lietuvoje, ku
ri stalininėje ekspansijoje užimdavo ir
tebeužima „fronto“ vietą.
Pakviestas nušviesti jam asmeniškai
žinomus 1940 metų faktus, Rytų Eu
ropos Institute bendradarbiaująs I.
Kaplanas papasakojo seminaro daly
viams apie vadinamojo Liaudies Sei
mo posėdžius, kur Kaplanas pateko
vertėjaudamas Maskvos radijo kores
pondentui. Senojo kauniškio žurnalis
to pateiktuose atsiminimuose atgijo So
vietų surežisuoti ir falsifikuoti rinki
mai į „cirkinį parlamentą“, kur greta
tiesioginių Maskvos agentų ir samdi
nių sėdėjo apgautieji ir suvedžiotieji
visokių „liaudies frontų“ pakeleivingi
asmenys, pradžioje naiviai patikėję
Dekanozovo pažadams — palikti Lie
tuvai bent tam tikrą lietuviškumo at
spalvį.
Vienintelį kandidatų į seimą sąra
šą pateikė „Darbo Lietuvos sąjunga“,
kurios programą rinkimams parašė
„Pravdos“ korespondentas Cvietov.
Stalino emisaras Dekanozovas palai
mino tą patį tėkštą ir davė išversti lat
viškai ir estiškai — Rygos ir Talino
„įstatymų davėjams“.
Kaplanas pasakojo kaip Cvietov
liaudies seimo posėdžiuose visiškai ne

sivaržydamas rodė užkulisy tą „pro
gramą“ ir sekė posėdžių eigą pagal jo
turėtą iš anksto sovietinėje atstovybė
je paruoštą „partitūrą“ — ten buvo nu
rodyta, kas iŠ „liaudies atstovų“ ką
sakys ir pasiūlys.
Bet iš viso toje Kauno valstybės tea
tro salėje, kur sugrūdo „liaudies sei
mą“ buvo pilna ne tik deputatų, o ir
aiškiai atvykusių iš Rusijos nemokė
jusių lietuviškai „veikėjų“ — tipingų
NKVD valdininkų. Ir balsų skaičiavi
mas buvo tiesiog mechaniškas ir veid
mainiškas. Kas už? — iš karto kildavo
rankų miškas „vienbalsiai“ patvirti
nant siūlomas deklaracijas ir refor
mas.
Po to savotiško seimo dienoraščio,
Kaplanas padarė kursą į daug vėles
nius postalinistinius laikus, sustoda
mas prie ten pat greta teatro rūmų
įvykusios nebe komedijos, bet trage
dijos — Romo Kalantos susideginimo.
Patriotas — devyniolikametis jau
nuolis, gimęs, augęs, mokęsis susovietintoje mokykloje, ryžosi ten netoli tea
tro iškelti vėliavą — Laisvę Lietuvai!,
apsipylė benzinu ir pats save padegė.
Keturias paras kankinosi ligoninėje.
Jo mirtis sukėlė Kaune masines jauni
mo demonstracijas ir neramumus.
Toks buvo gaivališkas jaunojo Lie
tuvos sūnaus protestas prieš žmonių
pavergimą. Lietuvos laisvės dvasia
neužgęsta, nepaisant represijų, trėmi
mų, suėmimų ir žudymų.
J. Budreika

Grąžinti gyvenimui...
Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus uni
versiteto Kauno vakarinis fakultetas įsi
kėlė į restauruotą senamiesčio kvartalą.
Vertinga šio komplekso dalis yra Evange
likų bažnyčia, dabar tapusi iškilmingų ak
tų ir posėdžių sale — Kauno fakulteto au
la. O prieš pat Naujuosius metus restaura
toriai perdavė šeimininkams ir šios patal
pos sielą — vargonus.
Laukiama Kauno miesto plano
Lietuvos valst. leidyklų, poligrafijos ir
knygų prekybos reikalų komiteto pirm. J.
Nekrošius pranešė, kad nauja Kauno
miesto turistinė schema lietuvių kalba 40
tūkstančių egzempliorių tiražu bus iš
spausdinta šiemet. Ateinančiais metais pa
sirodys 7 lankų apimties iliustruotas Kau
no žinynas.

PERSPĖTAS LIETUVIŲ VYSKUPAS
Anglijos katalikų savaitraštis THE UNI
VERSE (III.l) išspausdino tokiu pavadi
nimu pranešimą, kuriame sakoma, jog
Lietuvos soc. sovietų respublikos komisa
ras religiniams reikalams oficialiai per
spėjo vyskupą Julijoną Steponavičių.
Komisaras Petras Anilionis buvo nuvy
kęs pas vyskupą Steponavičių, kuris gy
vena tremtyje, ir papeikė jį dėl jo veiklos.
Vyskupas nuo 1961 metų gyvena Žaga
rėje namų arešte, ir jam kliudoma eiti
Vilniaus vyskupijos apaštalinio adminis
tratoriaus pareigas. Visą laiką yra karto
jama, nors oficialiai nepatvirtinta, kad jis
yra Popiežiaus Jono Pauliaus pakeltas į
kardinolus (in pectore).
Komisaras apkaltino vyskupą Stepona
vičių, kad jis pasirašė peticiją, kurioje bu
vo protestuojama dėl dviejų žymių kuni
gų, kun. Alfonso Svarinsko ir kun. Sigito
Tamkevičiaus, suėmimo.
P. Anilionis taip pat buvo nepatenkin
tas, kad vyskupas išvyksta dalyvauti reli
ginėse iškilmėse, jubiliejuose bei laidotu
vėse. Valdžia yra susirūpinusi dėl vyskupo
autoriteto kunigų tarpe ir dėl jo rūpi
nimosi vaikų religiniu auklėjimu. Komi
saras taip pat pyksta, kad vyskupas mel
džiasi už sąžinės kalinius.
Kitas lietuvių kunigas, kun. Matulionis,
sausio pabaigoje buvo nuteistas trejiems
metams už „antisovietinę propagandą“.
Jis išėjo kunigystės mokslus „pogrindžio
seminarijoje“, nes prieš tai nebuvo priim
tas į Kauno seminariją. Kun. Matulionis
buvo įšventintas slaptai.

MIRĖ KUN. A. LILEIKA
Vasario 18 d. mirė Raudondvario klebo
nas kun. Antanas Lileika. Velionis buvo
sulaukęs 66-erių metų amžiaus. Kunigu
įšventintas 1944 metais. Buvo įsigijęs teo
logijos licenciato laipsnį. Rūpinosi ne vien
savo parapijos, bet ir visomis Bažnyčios
Lietuvoje problemomis. Kunigo Antano
Lileikos parašą randame po visais Kauno
arkivyskupijos kunigų pareiškimais, gi
nančiais Bažnyčios ir tikinčiųjų teises.
Tai jau aštuntas šiemet Lietuvoje miręs
kunigas. Kauno arkivyskupijoje yra 122
bažnyčios. Jau daugiau kaip 30 iš jų ne
turi savo klebonų... Labai padažnėjusios
kunigų laidotuvės Lietuvos katalikams
primena pareigą melstis už dvasinius pa
šaukimus ir dėti visas pastangas, kad vien
tintelės Lietuvoje Kauno Kunigų Semi
narijos durys būtų plačiai atvertos vi
siems jaunuoliams, kurie yra apsisprendę
už kunigystės pašaukimą.
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DR. O. VON HABSBURGAS PAS LIETUVIUS
BE LAISVOS LIETUVOS NEBUS PASTOVIOS TAIKOS EUROPOJE
Europos parlamento narys ir PanEuropa-Union prezidentas dr. Otto
von Habsburgas, kurio iniciatyva 1983
metais buvo priimtas Europos parla
mento nutarimas apie padėtį Pabaltijo
kraštuose, kalbėjo š.m. vasario 23 d.
Hiuttenfelde Vokietijos LB valdybos
surengtame centriniame minėjime.
Dr. von Habsburgas savo kalboje iš
kėlė Lietuvos valstybės atstatymo ir
nepriklausomybės metų reikšmę, juos
statydamas pavyzdžiu, ką Europos tau
ta laisvėje gali sukurti. Kalbėtojas pa
brėžė, jog nereikėtų pamiršti, kad tiek
už Lietuvos valstybės žlugimą, tiek už
kitas nelaimes atsakingas yra nelemtas
dviejų totalinių diktatorių, Hitlerio ir
Stalino, susitarimas. Kremliaus rolė
šiais laikais dažnai užmirštama. Lietu
vių noras laisvai gyventi yra nepalauž
tas, tą rodąs pasipriešinimas krašte ir
vis dar didelis emigracijos kultūrinis
pajėgumas.
Habsburgas reiškė nuomonę, kad
esamą padėtį galima pakeisti sau nori
ma linkme, jeigu Vakarai bus vienin
gi ir stiprūs, nes sovietams imponuoja
tik jėga. Toliau kalbėtojas matė artė
jančią Sovietų Sąjungos krizę. Tai pa
skutinė kolonijas turinti valstybė de
kolonizacijos amžiuje. Ilgai ji tokia iš
silaikyti negalėsianti. Todėl ir toliau
reikia išlaikyti turimas teisines pozici
jas ir neatsisakyti visoms tautoms pri
klausančios laisvo apsisprendimo tei
sės.
Dr. von Habsburgas teigė, jog 1983
metų Europos parlamento nutarimą
Pabaltijo kraštų klausimu reikėtų pra
plėsti. Tam jis siūlė, įvedant Europos
pasą, šį išduoti ir tremtiniams iš Vidu
rio Europos įskaitant ir baltiečius. Ka
dangi ir jie yra europiečiai, kaip ir Vo
kietijos Demokratinės Respublikos pi
liečiai yra vokiečiai.
Be laisvos
Lietuvos nebus pastovios
taikos
Europoje, baigė savo kalbą dr. Otto
von Habsburgas, kuri buvo palydėta
ilgais plojimais.
Minėjimą, į kurį atsilankė apie 700
dalyvių, atidarė Vokietijos LB pirmi
ninkas Juozas Sabas, o pravedė vicepirm. Vincas Bartusevičius. Jis pa
sveikino lietuvių ir vokiečių dvasiškius,
jų tarpe Europos lietuvių vyskupą dr.
A. Deksnį ir ev. kun. Fr. Skėrį, Hesseno krašto parlamento narį C. Greiff,
Socialinių reikalų ministro atstovą dr.
Liebscher, apskrities viršininko pav.
H. Strecker, Lampertheimo miesto ta
rybos pirmininką H. Weihmann, Lam
pertheimo miesto burmistrą G. Die
ter, Latvių Bendruomenės tarybos bei
valdybos atstovus dr. J. Platais ir Ž.

Dr. Otto von Habsburgas kalbėjo
centriniame Vasario 16 minėjime
Hiuttenfelde, Vakarų Vokietijoje

Indriksons, Prancūzijos lietuvių atsto
vą R. Bačkį, vienintelį dalyvių tarpe
esantį savanorį kūrėją mokyt. Kazi
mierą Motgabį ir kitus. Gauta daug
sveikinimų ir raštu, šiais metais metėsi
ypatingai daug dalyvių ir iš tolimesnių
vietovių: Paryžiaus, Hamburgo, Miun
cheno, Memmingeno ir kt.
Pasveikinęs svečius, V. Bartusevi
čius lietuvių vardu išreiškė padėką
Hiuttenfeldo gyventojams, Lamper
theimo miesto, krašto ir federalinei
valdžiai už suteiktą greitą paramą per
eitais metais sudegus Romuvos piliai,
kurioje buvo Vasario 16 gimnazijos
berniukų bendrabutis. Dėkojo taip pat
už teikiamą paramą naujo bendrabu
čio statybai bei pilies remontui ir iš
reiškė viltį, jog ir lietuviai įstengs su
dėti reikiamą pinigų sumą. Pastačius
naują bendrabutį ir atstačius pilį, Ro
muva prasiplės į didesnį lietuvių kul
tūrinį centrą Vokietijoje, apimantį ne
tik Vasario 16 gimnaziją, bet ir Lietu
vių kultūros institutą su centrine litu-

anistine biblioteka, archyvu bei bui
ties muziejum.
Po svečių sveikinimų žodžių ir dr.
von Habsburgo kalbos, meninę pro
gramą atliko Vasario 16 gimnazijos
mokinių tautinių šokių grupė, kuriai
vadovauja mokyt. Živilė Grodbergienė, choras ir orkestras, kuriems vado
vauja mokyt. Arvydas Paltinas. Nors
mokinių ansamblis yra naujai sudary
tas ir turėjo tik porą mėnesių laiko
pasiruošimui, programa buvo atlikta
puikiai, vietomis pasiekusi profesio
nalinio lygio. Salės dekoracijomis rū
pinosi mokyt. Ed. Kaciucevičius.
Po programos šokiams smagiai ir
kiek moderniau negu mūsuose įpras
ta, grojo 17-kos muzikantų JAV-jų ka
ro aviacijos orkestras iš Ramšteino, o
valgydino ir gėrimais rūpinosi Moterų
klubų federacijos Romuvos skyrius,
Vasario 16 gimnazijos skautai ir pati
VLB valdyba.
Prieš minėjimą katalikai su vysk.
Deksniu aukojo šv. Mišias kaimo baž
nytėlėje, o evangelikams pamaldas lai
kė kun. Fr. Skėrys.
Minėjimą ‘aprašė penki aplinkinių
miestų vokiečių dienraščiai.
(ab)

VASARIO 16 MEMINGENE
Jis buvo pradėtas vasario 17 d. pamal
domis St. Ulrich namų koplyčioje, išpuoš
toje gėlėmis, tautinėmis vėliavomis ir di
džiule lietuviška žvake, su Marijos pa
veikslu ir lietuviškais motyvais. Tą žva
kę irnemingen iskiai užsidega per pamal
das minėjimų ar Marijos švenčių metu.
„Su Tavim eina tautos gyventi, su Tavim
eis visa Lietuva“ — tai buvo pirmoji gies
mė Kristui, pasaulio valdovui, mišias pra
dedant. Memingeniškiai yra dideli giesmių
mylėtojai. Kiekvieną šventadienį per pa
maldas skamba lietuviškos giesmės, žavėdamos kartais jų pasiklausyti ateinan
čius vokiečius, šie sako, kad lietuviai sa
vo giedojimu prašoka jų parapijos giesmi
ninkus.
Mišias laikė svečias kunigas iš Štutgar
to kun. K. Senkus. Jis pasakė ir tai die
nai pritaikytą pamokslą, primindamas pa
vyzdžius tų, kurie tikėjimą išpažįsta la
bai nepalankiomis sąlygomis tėvynėje.
„Išgelbėk nuo priešo baisaus“ — buvo pa
skutinė giesmė 'į Mariją (tapusi antruoju
Lietuvos himnu).
Po pietų Kultūros namų salėn susirinko
nelauktai didelis minėjimo dalyvių bei
svečių būrys, apie 150. Visos vietos buvo
užimtos. Reikėjo net papildomai kėdžių
ir stalų ieškoti.

Po Lietuvos himno, bendruomenės pir
mininkas K. Radzevičius pasveikino minė
jimo dalyvius ir garbės svečius. Į minėji
mą atsilankė ir vyriausias miesto burmis
tras Dr. Ivo Holzinger. Jis yra dažnas lie
tuvių svečias jų minėjimuose ir pamaldo
se. Burmistras pasveikino lietuvius ir pa
sidžiaugė jų solidarumu. Miesto dekanas
kun. M. Walch savo žodyje prisiminė lie
tuvius, neturinčius laisvės savo tėvų že
mėje. Tai yra lietuvių tautos kryžius, ku
ris betgi, kalbėtojo žodžiais, veda į pergalę.
Latvių vardu pasveikino p. H. Philippson entuziastingu „Tegyvuoja Lietuva“,
sutiktu karštais plojimais brolių tautai.
Vincas Natkevičius, M.A., lietuvių kal
bos dėstytojas Frankfurto universitete, la
bai gyvai pasakytoje kalboje — kaip tos
dienos paskaitininkas, atvykęs iš Man
heimo, — priminė nepaprastą lietuvių tau
tos atsparumą, kovojant dėl tautinės gy
vybės. Palyginant Lietuvą su Latvija, Lie
tuvoje šiandien yra 80 proc. lietuvių, gi
Latvijoje 50-60 proc. Tačiau ir lietuvių
tautos rusinimas yra varomas įvairiausio
mis priemonėmis. Užsienio lietuvių užda
vinys yra pažinti padėtį Lietuvoje, gerai
informuojantis visų pirma per Lietuvoje
išeinančius pogrindžio laikraščius, ir vi
sais įmanomais būdais prisidėti prie žmo

ĮSAKAS KAPLANAS
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nių teisių gynimo tėvynėje. Kiekvienas
lietuvis išeivijoje turėtų skaityti aną po
grindžio spaudą, leidžiamą tokiomis sun
kiomis sąlygomis Lietuvoje.
Visus sužavėjo tautinių šokių grupė, su
šokusi devynis šokius. Tai p. Almos Neumannienės-Mikalauskaitės įdėto darbo vai
sius, noriai prisidedant jos vyrui Giunteriui. Grupę sudaro 23 vaikinai dr mergi
nos. Jie jau yra šokę Katalikų Dienose
Miunchene, garsindami Lietuvos vardą.
Repetuoja kiekvieną trečiadienį, mokosi
naujų šokių ir jau yra patraukę vokiečių
dėmesį.

Nauji LRD nariai
Pagal Lietuvių rašytojų draugijos sta
tutą, slaptu balsavimu į Lietuvių rašyto
jų draugiją 1985 metais buvo išrinkti šie
rašytojai:
Antanas Gailiušis (Philadelphia), išlei
dęs novelių rinkinį Visaip atsitinka, spau
dai ruošiantis naują knygą;
Leonas Lėtas (Farmington, Conn.), lai
mėjęs LRD 1983 m. literatūros premiją už
eilėraščių rinkinį Trakas, rašęs ir tebe
rašąs Aiduose, žvilgsniuose, Literatūros
lankuose, Metmenyse, Akiračiuose ir ki
tur;
Jonas Minelga (Chicaga), išleidęs tris
eilėraščių rinkinius vaikams: Žiogas muzi
kantas, Labas rytas, vovere, Kiškio pyra
gai, rašantis jaunimui periodikoje;
Antanas Jonas Skirka (Australija), iš
leidęs keturias beletristikos knygas: Kur
bėga Šešupė, Ilgiuosi tavęs, Be tėviškės,
Iš mano draugų paukščių gyvenimo ir dvi
eilėraščių knygas: Tu esi nepamirštama ir
Mintimis į tėvynę;
Juozas Toliušis (Chicaga), išleidęs no
velių rinkinius Tryliktoji laida ir Susiti
kimas prie katedros, Draugo atkarpoje iš
spausdinęs romaną Užtvanka, Mūsų vy
čio redaktorius;
Rūta Klevą Vidžiūnienė (Valencia, Ca
lif.), novelistė, laimėjusi 6 premijas už
trumpo žanro kūrinius, išleidusi novelių
rinkinį Vieno vakaro melancholija, ben
dradarbiaujanti periodikoje kaip žurnalis
tė;
Bronius Žalys (Australija), išleidęs poe
zijos rinkinį Apie žmones, žemę ir vėjus,
dalyvavęs almanachuose Plunksna ir žo
dis, Terra Australis, Tretieji vainikai,
spaudos bendradarbis.

Kadangi buvo ir vokiečių svečių, tai ta
pati ponia Neumannienė vokiečų kalba
dalyvius supažindino su Lietuvos istorija,
o ponas Vytautas Bernotas — Memingeno
poetas, turįs puikią dikciją, ir nekartą sa
vo gabumus parodęs lietuvių minėjimuo
se, paskaitė iš savo poezijos.
Įdomi buvo ir gausi loterija, kurios pel
nas yra paskirtas Vas. 16-tos gimnazijai
Huettenfelde. Buvo daug įvairių fantų,
bet pats įdomiausias ir sensacingiausias
— gyva žąsis, padovanota V. Kalinausko.
Jis yra Memingeno lietuvių „didžiažemis“.
Žąsis visą laiką tupėjo. Paklausus kodėl,
buvo atsakyta, kad jau nepajėgia atsisto
ti, tiek nupenėta. Tai buvo geras laimikis
ją loterijoj ištraukusiam.
Po to prasidėjo vaišės, arba lietuviškas
bufetas, jau pagarsėjęs Vokiečių tarpe.
Lietuvaitės yra geros šeimininkės. Jos ant
gražiai padengtų stalų sudėjo ne tik bava
riškų keptų dešrų su kopūstais, bet ir košelienos (drebučių), lietuviškai pagamin
tų silkučių ir kitų skanėstų.
Uolus apylinkės pirmininkas Radzevi
čius labai rūpinasi bendruomenės gyvas
tingumu. Jam padeda p. A. Jurgaitis, po
nios Januškienė Eugenija ir MichailovieLietuvių rašytojų draugijos valdyba
nė Birutė ir kiti.
Gražiai papuoštoje scenoje, ant sienos,
didelėmis raidėmis buvo įrašytas šūkis:
SKULPT. V. KAŠUBAI — PREMIJA
„MYLĖSI LIETUVĄ IŠ TOLO“ — iš žino
Skulptoriui Vyt. Kašubai paskirta JAVmos dainos. Nors ir toli nuo tėvynės, me
mingeniškiai ją nešiojasi savo širdyje. jų LB Kultūros Tarybos 1984 m. dailės
Tai pažymėjo ir vietos vokiečių dienraštis, premija. 1000 dol. premijos mecenatas —
Lietuvių Fondas.
aprašęs minėjimą.
a.

Vytautas Bernotas

TĖVIŠKĖS ŽEME
Žiupsneli žemės,
Iš tėviškės dirvono,
Pasėto grūdo gyvasties pradžia.
Iš tavęs ėmėm kasdieninę duoną
Ir tave laistėm prakaito rasa.

Žiupsneli žemės,
Ant Gedimino kalno,
Tu kunigaikščių išsapnuotas
Paneriuos.
Dabar ten pragaištis saulėtekį
užtemdo,
Užnuodija saldžios sulos lašelį
piliakalnio beržuos.

Žiupsneli žemės,
Nuo Baltijos pakrančių,
Išplautas gintarinių vandenų.
Pašauk Tėvynę keltis!
Nutraukt vergijos pančius,
Kad išsipuoštų vėlei laisve
Ir džiaugsmu!

Žiupsneli žemės,
Nuo Nemumo pakrančių,
Žiedų vainike amžinos srovės.
O kiek kančios matei lietuviškųjų
genčių
Ir kiek tavyje glūdi paslapties.
Žiupsneli mano žemės!

prancūzų pareigūnai: tarp jų grafas kiai Napoleoną liaupsinančiomis užuo
Narbonas, pavainikis Liudviko XV minomis. D'Odvilis paslaptingai įsidė
sūnus, taip pat hercogas Basano, Napo jo rankraštį į kišenę. Vienu pirmųjų
1
leono užsienio reikalų ministras, rezi „Platelių Valterio Skoto“ kūrybos skai
davęs
Vilniuje.
tytojų tapo pats Napoleonas!
tas
paskirtas
caro
kamerjunkeriu...
(2)
tik kitą dieną Sofija ir Ignacijus suži
Napoleonui išžygiavus į Maskvą, į
...Ankstyvą rytą pas Tyzenhauzus
Netrukus Sofijos pusbrolis grafas
„Vakaras buvo žavus, dangų iš leng nojo, kad caras su dvariškiais ir rusų
pasibeldė policija. Įsakymas; grafaitei Pacas surengė balių, kurį pagerbė sa savo pražūtį, Ignacijus jau buvo „Vil
vo gaubė debesys, lyg norėdami apsau kariuomene palieka Vilnių.
niaus departamente“, o jo sūnus stojo
Memuariste įsakmiai pabrėžia, jog Sofijai atvykti į „ciesoriaus“ rūmus vo atvykimu Napoleonas.
goti mus nuo kepinančios saulės... Išsi
pusčiusios ponios, kariškiai puošnio traukiasi labai tvarkingai. Taip pat ne prieš vidudienį. Sofija ėmė ožiuotis —
Sofija smulkiai aprašo, kaip vergiš į „didžiąją armiją“.
mis uniformomis, su ordinų žemčiū užmiršo paminėti, jog „didžioji Napo negaluojanti. Tik tėčiui maldaujant, su kai nusižeminę sutiko imperatorių jo „Reminiscencijose“ sekame Vilniaus
gais; senųjų medžių žalioji erdvė; Ne leono armija“ pradėjo savo pažintį su tiko: eisianti, bet su „šifru“!
dvariškiai. Buvęs ambasadorius Peter gyvenimo kroniką Borodino išvakarė
Sofijos pasirodymas su Petersburgo burge, dabar „didysis žirgininkas“ Ko- se.
ris su dangaus mėlio ir rausvojo sau Lietuva ir su Vilniumi nuo grobimų
Giliai prasminga yra „Karo ir tai
lėlydžio atspindžiais... visa tai sudarė ir plėšimų — plėšė net bažnyčias ir vie rūmų insignijomis išgąsdino ne tik su lenkuras atlenkė karietos pakopą, lyg
pasakišką vaizdą. Bet štai pasirodė im nuolynus. Marodierius šaudė, bet nė rinktą Lietuvos ponių bei panelių eli žemė nebūtų verta, kad jos prisiliestų kos“ scena, kai Napoleonas gauna iš
Paryžiaus sūnelio — „Romos kara
peratorius — Semenovsko pulko uni tai nepadėdavo. Tiesa, plėšimuose la tą, bet ir pakviestus į ceremoniją vyrus. imperatoriaus koja.
liaus“ portretą ir leidžia juo pasigro
forma su dangiškos spalvos atlankais, bai retai dalyvavo tikrieji prancūzai, Dėdė Kosakovskis patetiškai sušuko
Baliaus svečiai šaukė: „Tegyvuoja žėti savo senajai gvardijai.
daugiausia pasižymėjo „vestfalčikai“ Tyzenhauzaitei:
kuri nuostabiai jam tiko“.
imperatorius!“ Orkestras užgrojo Na
Žeraro pieštą portretą per Vilnių
— Atsižadu tavęs, dukterėčia!
Pačios Sofijos tualetas? „Tunika iš — vokiečiai nuo Reino, kuriuos žmo
poleono labai mėgiamą ariją „Kur ga vežė imperatoriškojo dvaro prefektas
Lydėjęs dukrą Ignacijus vis labiau Ii būti geriau, kaip prie šeimos židi
krepo su išsiuvinėta serbentų girlianda; nės pakrikštijo „bezpalčikais...“
Bose, čia hercogas Basano asmeniškai
Ir čia prasideda labai įdomi ir ver balo.
lygaus šilko kutai, platus diržas iš ka
nio“. Imperatorius iš karto pažino So pademonstravo šį paveikslą Tyzenhau
Didžiojoje salėje prie įrengto alto
rolių; korsažas su raiščiais, žemčiūgų tinga Vilniaus istorikams „Reminiscen
fiją:
zaitei.
vėrinys ir apraištas su briliantų šuko cijų“ dalis — apie Napoleono šeiminin riaus lūkuriavo vyskupas. Pranešė Na
— A, rūmų dama!
Sofija prisimena ryškiomis spalvo
mis“. Nenoromis prisimeni „Platelių kavimą Lietuvos sostinėje. Viskas ap poleoną atvykus. Kresnas storulis ža
Naujasis grafaitės globėjas Narbo mis nutapytą ant žalios aksominės pa
ežero paslaptį“... šį tualetą veikiausiai rašyta pastabiai, taikliai ir vėl — „iš liu munduru maršalų apsuptas įlėkė į
salę ir atsisėdo fotelyje. Po mišių taip nas, neseniai buvęs Vilniuje pas carą galvės pusiau gulintį berniuką, kuris
labai arti“...
konsultavo Rustemas.
Pats prancūzų imperatorius, įjojęs į pat kaip strėlė metėsi į saloną, kur bu su Napoleono asmenišku raštu, „sąmo viena rankute žaidžia su dramblio kau
Pirmą polonezą caras šoko su Vin
gio šeimininke — Benigsen, antrąjį — Vilnių, pirmiausia nuvyko žiūrėti, kaip vo nuvestos ir „pirmosios damos“. Šios jingas ir mielas senis taisyklingais vei lo skeptru, kita ranka atsirėmęs į že
su karo ministro Barklajaus de Tolio gesinamas degantis Žaliasis tiltas, po gūžėsi kampeliuose — nenorėjo patek do bruožais ir didelėm juodom akim“, mės rutulį, o greta padėtas aukščiau
žmona, o trečiąjį — su Sofija. Ir nors, to pakilo į Gedimino kalną — apžiū ti į pirmąją ugnį. Pagaliau atėjo dar iš karališkų laikų savo senam pa siasis Garbės legiono ordinas. Sofija
mūsų memuaristės eilė. Sofija nepaju žįstamam Oktavijui Šuazeliui-Gufje, išrūpino Rustemui leidimą nukopijuo
anot Levo Tolstojaus, retai kada vie rėti Lietuvos sostinės.
Prancūzų imperatorius apsigyveno to stabmeldiško drebulio, bet visa įsi būsimajam Sofijos vyrui, patarė prašy ti šį portretą.
noje vietoje telkėsi tiek daug gražių
ti audiencijos pas Napoleoną:
Po kelių dienų uždusęs Basano at
moterų, Sofija prasitaria, jog imperato tuose pačiuose rūmuose greta univer tempė.
— Vis tiek jus iškvies...
bėgo pranešti Sofijai apie didžiausią
— Kokias čia turite insignijas? —
rius teigė, kad „aš čia esanti pati gra siteto, iš kur tik ką buvo išvykęs caras,
Ir Sofija išsaugojo mums nepapras pergalę ties Možaisku (apie Borodino
žiausia, visas kitas nustelbus“... Ir ko o jo svainis, operetinis „Neapolio kara paklausė imperatorius.
— Rusijos imperatorienių freilinos tą Napoleono pasisakymą per tą au mūšį). Bet netrukus paaiškėjo tos „per
ne visą vakarą karūnuotas „drugelis“ liūs“ Miuratas — Pacų rūmuose Di
dienciją:
galės“ vaisiai...
(Benigsen išsireiškimas) skrajojo pas džiojoje (dab. Gorkio) gatvėje, kur gy garbės ženklą, sir!
— Nesistebėkite, grafe, mane supan
Vingyje įsitaisė prancūzų karo ligo
— Tai jūs — rusų dama?
kui jaunąją freiliną, bėrė komplimen veno Pacų giminės — Sofija su tėčiu
— Ne, sir, bet man buvo suteiktas čia akinančia aplinka; paprastumas ne ninė, kuria menkai tesirūpino Napoleo
tus, sąmojingas pastabas, lyg nebūtų Ignacijumi.
no intendantai — savanaudžiai ir va
tiktų kareiviui išsišokėliui...
Vietiniai magnatai ir aukštieji dva šis garbingas laipsnis.
buvę jokio pavojaus, lyg jo atvažiuota
O išsišokėliui Napoleonui kilo su gys. Ten vis dažniau pasitaikydavo ka
Imperatorius teikėsi maloniai pasi
į Vilnių tik išsiblaškyti, pasilinksminti. siškiai turėjo prisistatyti „ciesoriui“.
Bet ar galėjo geruoju baigtis balius Tyzenhauzas sunerimo: Napoleonas nė kalbėti su Sofija. Kitas „pirmąsias da manymas išpiršti gražiai, kilmingai ir nibalizmo atvejų. O žiemą, norėdami
Vingyje, kur klajojo tiek daug „nabaš- nepažiūrėjo į jo pusę, o sudarydamas mas“ klausinėjo, ar jos daug turinčios turtingai nuotakai savo sekretorių — bent kiek sušilti, sužeistieji kūrė lau
naują krašto administraciją, Ignacijui vaikučių — storų berniukų. Nuo tokių rusų kalbos žinovą Lelormą d‘Odvilį, žus čia pat patalpose ir sudegino pa
ninkų“ šešėlių?
Ir policijos ministras Balašovas jau nesuteikė jokių pareigų. O Tyzenhau klausimų viena kilminga panelė apal kuris pasidarė uoliu Tyzenhauzų lan statą su visais ten buvusiais paliegė
kytoju. Per jį Sofija nukreipė į impera liais. Lavonų nebegalima buvo su
skuba tarp šokančių porų pas carą zas buvo pratęs visuomet figūruoti tarp po.
skaičiuoti: mažiausiai keli šimtai...
O Tyzenhauzaitę visi puolė sveikin torių gudrią „partų strėlę“...
slaptai pranešti apie Napoleono invazi pirmųjų. Ir apniko nelinksmos mintys:
Grafaitė
davė
naujam
adoratoriui
pavyduoliai
bus
apskundę,
jog
Sofija
ti,
girdami
jos
taktą
ir
išradingumą.
ją(Bus daugiau)
„Drugelis“ išvyko nepastebimai, ir — carienės freilina, o sūnus Konstan Nuo to laiko ėmė ją globoti aukštieji paskaityti savo sukurtą legendą su aiš
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Ekonomika ir politika R. Europoj
(2)

Netiesioginės finansinės Tarybų Są
jungos pagalbos Rytų Europai dydis
tiksliai nežinomas. Rytų Europos kraš
tams teikiamas naudingąsias iškase
nas Tarybų Sąjunga galėtų už tvirtą
valiutą parduoti Vakarams, kas jai
leistų iš Vakarų šalių nusipirkti ge
resnės kokybės grūdus ir techninius
įrengimus, negu kad ji gauna iš savo
socialistinių partnerių.
Neseniai Tarybų Sąjunga ir Rytų
Vokietija pasirašė 15-kai metų ben
dradarbiavimo sutartį pramonės, tech
nikos ir mokslo srityse, šioje sutarty
je yra paragrafas, pagal kurį Rytų Vo
kietija už jai teikiamą naftą, gamtines
dujas bei kitas žaliavas įsipareigoja
padidinti kapitalinius įdėjimus į pra
monės šakas, kurių produkcija reika
linga Tarybų Sąjungai, modernizaciją
ir pertvarkymą.
Vienas Rytų Vokietijos ekonomis
tas pareiškė kolegai iš Vakarų savo
būkštavimus, kad tokie projektai galį
pareikalauti dalį tvirtos valiutos, ku
rią VDR pasiskolino iš Vakarų šalių
bankų pirkiniams iš užsienio. Iš visų
soc. šalių labiausiai Rytų vokiečiams
ir vengrams atsirūgsta Tarybų Sąjun
gos pradėta kampanija prieš taip va
dinamą V. Vokietijos „revanšizmą“. ši
kampanija kartu rodo, jog Maskva
nervinasi dėl pernelyg didelio R. Vo
kietijos ir Vengrijos suartėjimo su Bo
na, iš kurios jos gauna naujausią tech
niką.
„Rytų Vokietija ir Vengrija yra ge
rai ekonomiškai išsivysčiusios su dide
le eksporto apyvarta šalys. Jos žino,
jei joms nebus leista palaikyti arti
mesnius ryšius su Vakarais, Tarybų
Sąjunga įtrauks jas į techninio atsili
kimo balą ir tada jos nepajėgs rungtis
su kitais prekybiniais varžovais pasau
linėje rinkoje“ — pareiškė Masačūset
se valstijos technologijos instituto po
litinių mokslų profesorius Viljamas
Grifitas (Griffith).
Tik ateitis parodys kaip Rytų Euro
pos šalys išspręs savo problemas, su
sijusias su naujausios technikos ir pa
žangių technologinių darbo metodų
įdiegimu pramonėje, šių šalių priklau
somumas nuo Tarybų Sąjungos turi
dvineigiamas pasekmes jų ekonomikai:
pirma — Tarybų Sąjunga dažniausiai
joms nesuteikia reikalingą techniką,
antra — kadangi šios šalys priklauso
Rytų blokui, joms irgi galioja Vakarų
naujausios technikos pardavimo su
varžymai komunistiniams kraštams.
Kai kurie JAV valdžios pareigūnai
tikisi, kad jei paskiroms Rytų Euro
pos šalims neoficialiai davus suprasti,
jog joms bus suteikta galimybė lais
viau įsigyti naujausią Vakarų techni
ką, galbūt jos susigundytų tuo jauku
ir pradėtų vesti savarankiškesni kursą

SPORTAS
Organizacinis Europos futbolo pirmeny
bių komitetas savo paskutiniame posėdy
je nutarė 1988 m. pirmenybes pavesti Va
karų Vokietijai. Be abejo, V. Vokietijos
futbolo S-gos pirm. H. Neubergeris šį pa, siūlymą mielai priėmė. Tačiau, pasirodė,
kad pirmenybių rengimas Vokietijai bu
vo atiduotas su sąlyga, kad jos nevyktų
Vakarų Berlyne, šią padiktuotą trijų Ry
tų valstybių — SS-gos, Čekoslovakijos ir
Bulgarijos — sąlygą (rengimo komitetą
sudaro šešios valstybės) pirm. H. Neu
bergeris pradžioje nutylėjo. Tačiau, iš
kėlus miestų klausimą ir neradus sąraše
Vak. Berlyno, visuomenėje bėi vyriausybė
je pakilo didžiausia audra, reikalaujant
net atsisakyti nuo pirmenybių rengimo, pa
sitraukti iš pirmininko pareigų H. Neuberger'į.
Jau kelios savaitės kai vokiečių spau
dos puslapiai, ypač sporto, pilni įvairių
pasisakymų pirmenybių klausimu. Mat
kovo mėn. 15 d. Lisabonoje susirenka Eu
ropos futbolo s-gos vykdomasis komitetas,
kuris galutinai padarys savo sprendimą
normaliai patvirtindamas organizacinio
komiteto sprendimus.
Šį komitetą, vad. prancūzo J. Georges,
sudaro vienuolikos valstybių atstovai,
plius gen. sekretorius šveicaras H. Bangerter, turintis patariamąjį balsą. Paly
ginus rytų-vakarų santykį šiame komite
te, vakarai turi persvarą, nes į komitetą
įeina Prancūzija, Austrija, Islandija, Olan
dija, Portugalija, Šveicarija, Italija, Ško
tija ir trys rytų bloko atstovai — Rytų
Vokietija, SS-ga ir Čekoslovakija.
Manding, stebint sporto programas te
levizijoje ir klausant ‘įvairių sporto vado
vų pasikalbėjimų, reikėtų padaryti išva

politikos ir ekonomikos srityse. Vie
nas aukštesnysis JAV administracijos
pareigūnas sako, kad Vašingtonas jau
daro atitinkamus žingsnius šia linkme.
JAV nevienodai varžo naujausios te
chnikos pardavimą Rytų Europos
kraštams: pirmenybė teikiama Vengri
jai — dėl jos į Vakarus orientuotos
ekonomikos, ir Rumunijai — dėl jos
nepriklausomos užsienio politikos.
Tie negausūs Rytų Europos valsty
biniai veikėjai ir įvairių sričių moks
liniai specialistai, sutinką svarstyt sa
vo šalių ir Tarybų Sąjungos tarpusavio
santykius su kolegomis iš Vakarų, pa
žymi, jog Europos socialistiniai kraštai
nesiekia visiškos nepriklausomybės
nuo Maskvos, bet tik nori, kad jiems
būtų suteikta didesnė veikimo laisvė,
sprendžiant šalies reikalus.
Rytų europiečiai nurodo ir kitą
priežastį, dėl kurios jų nuomone reikia
išsaugoti Europos padalijimą — jų
„nacionalinį saugumą“. Lenkijos va
dovai puikiai supranta, kad Tarybų
Sąjunga yra geriausia garantija, kad
jų dabartinės vakarų sienos, toli nusitęsiančios į prieškarinės Vokietijos te
ritoriją, bus išsaugotos ir ateityje; Ry
tų Vokietijos vyriausybė žino, kad tik
Maskva bei spygliuotos vielos siena
su minų laukais padeda jai išsilaikyti
valdžios krėsle. Rumunija irgi žino,
kad nuo Maskvos priklauso, ar ji atei
tyje valdys Transilvanijos dalį, ku
rioje gyvena vengrų mažumos.
Vakarų diplomatai sako, kad Rytų
Europa pasimokė iš įvykių Vengrijoje
1956-tais metais ir Čekoslovakijoje
1968-tais, kai Tarybų Sąjunga davė
suprasti šioms šalims, jog apie ištojimą iš Varšuvos Pakto nėra ko ir sva
joti.
„Mes esame neatskiriama Varšuvos
Pakto dalis ir būtų neprotinga galvoti,
kad ateityje kas nors pasikeis. Tai tik
nesveika kai kurių veikėjų Vakaruose
fantazija, jog Tarybų Sąjungos impe
riją būtų galima sugriauti, politiškai ir
ekonomiškai priartinus Rytų Europą
prie Vakarų Europos. Vienintelis paki
timas mūsų abipusiuose santykiuose su
Maskva yra tas, kad mes dabar jau
neesame tarybine okupacine zona
kaip kad anksčiau, bet pilnaverčiai ir
lygiateisiai Tarybų Sąjungos partne
riai“ — pareiškė vienas Rytų Vokieti
jos vyriausybės atstovas.
Dauguma politinių apžvalgininkų
Vakaruose abejoja, ar Rytų Vokietija
iš tikrųjų turi lygias teises su Tarybų
Sąjunga. VDR yra pasklidęs anekdo
tas, kuriame sakoma, kad Erichas
Honikeris tapo svarbus Tarybų Są
jungai, jog su juo, panašiai kaip su
JAV prezidentu, Kremlius turi tiesio
ginį telefono ryšį. Tarp abiejų telefonų
yra tik nedidelis techninis skirtumas;
Honekeris gali girdėti kas jam sakoma
BERLYNAS — NESUTARIMŲ
OBJEKTAS

dą, kad Vak. Vokietija rengs pirmenybes,
atsisakydama nuo uždarymo ar atidary
mo rungtynių Vak. Berlyne, neatsižvel
giant į futbolo s-gos daromą didelį spau
dimą iš Vak. Vokietijos prezidento, kanc
lerio Kohlio ir opozicijos pusės. Antra
prielaida — pirmenybės gali būti paves
tos Anglijai, kuri ir buvo stipriausiu Vo
kietijos konkurentu.
Perėjus prie Lietuvos sportinio gyveni
mo, pranešame, kad Vilniaus Statyba liko
aukščiausioje SS-gos krepšinio lygoje,
laimėdama po pratęsimo mūsų sostinėje
prieš Vladivostoką 92:87, prieš Maskvos
Dinamo 95:86 ir vėl po pratęsimo prieš
Taškento universitetą 99:98. Ypač pastaro
ji pergalė buvo labai reikalinga išlikti to
je lygoje.
Kaunietėms nesiseka. Kauno Banga po
pirmo varžybų etapo, tik su keturiais taš
kais, atsidūrė dvyliktoje — paskutinėje
vietoje, tad jos kartu su vilnietėm (kurios
yra septintoj vietoj) turės kovoti dėl VIIXII vietų, šios varžybos prasidės kovo 15
d.
Prie Juodosios jūros 48-sioms SS-gos
aukštosios futbolo lygos pirmenybėms be
siruošiantys Vilniaus žalgiriečiai, drau
giškame susitikime pralaimėjo Tbilisio
Dinamo komandai 0:3.
SS-gos žiemos lengvosios atletikos pir
menybėse uždarose patalpose vilnietis D.
Stukonis, nustūmęs rutulį 20 m. 51 cm.,
laimėjo pirmą vietą. A. Pušinaitis su 19,04
m. pasekme liko septintas. Šuolyje į tolį
Baltušytė-Medvedeva buvo penkta —
6,72 m. Pasaulio uždarų patalpų rekordas
yra 7,25 m. (maskvietės Čistiakovos).
K. Baronas

per telefono ragelį, bet pats nieko ne
gali atsakyti, žinoma, realybėje viskas
yra kur kas sudėtingiau.
Kai neseniai vienas vengrų ekono
mistas, užimąs pareigas vyriausybėje,
buvo paklaustas, iš kur Vengrija žinan
ti kaip toli jai leidžiama eiti su eko
nominiais eksperimentais, jis nusišyp
sojo ir atsakė lotyniškai: „Aui tacet
consentire videtur“, kas reikštų: „Tas,
kas tyli, sudaro įspūdį, jog jis neprieš
tarauja“. Vengrai atsargiai bando ką
nors naujo, ir, jei Tarybų Sąjunga ty
li, reiškia —■ tai galima įgyvendinti
praktikoje.
Ne taip seniai Rytų europiečiams
nepavyko nustatyti Tarybų Sąjungos
nubrėžtas veikimo laisvės ribas. Va
karų diplomatai, susitinką su Rytų
Vokietijos valdžios atstovais, taip api
būdina aplinkybes, privertusias E.
Honekerį atsisakyti vizito į Boną perei
tų metų pabaigoje. Jie sako, kad mi
nėto vizito mintį Honekeris iškėlė pra
ėjusių metų birželio mėnesį, jo susiti
kimo su Černenka Maskvoje metu.
Tarybų Sąjungos vyriausybės vadovas
neprieštaravo šiai minčiai. Beje, ne
užilgo tarybiniai diplomatai Rytų Ber
lyne leido Rytų vokiečiams aiškiai su
prasti, jog Maskva nepritaria numaty
mam Honekerio oficialiam vizitui į
Vakarų Vokietiją. Per viešus pobūvius
ir privačius susitikimus tarybiniai di
plomatai vadino V. Vokietiją „revanšiste“ bei „Peršingo šalimi“, matyt,
turėdami omenyje neseniai V. Vokie
tijoje dislokuotas naujas vidutinio nuo
tolio branduolines raketas.
Honekeris vis dar galvojo, kad
Kremlius pritariąs jo vizitui į Boną ir
ignoravo diplomatiniais kanalais atei
nančius nepritarimo ženklus iki to lai
ko, kol rugsėjo mėnesį „Pravdoje“
apie jį nepasirodė kritiškas straipsnis.
VDR oficialūs asmenys pareiškė VFR
diplomatams, kad Honekeris vis dar
galėtų atvykti į Boną, jeigu V. Vokie
tijos kancleris H. Kolis (Kohl) būtų
pasiruošęs apsvarstyti Peršingo raketų
dislokavimą V. Vokietijoje, su tokiu
reikalavimu, žinoma, nesutiko VFR
kancleris.
„Honekeris negalėjo vykti į V. Vo
kietiją, jeigu jo vizitas būtų suprastas
kaip prieštaravimas Maskvos nurody
mams. VDR vyriausybės vadovas bū
tų galėjęs nuvykti į Boną tik tuo at
veju, jei jam būtų pasisekę įtikinti
Kremlių, kad jo vizitą būtų galima
pateikti viešajai nuomonei kaip Ta
rybų Sąjungos užsienio politikos iš
raiškos aktą“ — pareiškė vienas Va
karų diplomatas. Bržezinskis ir dau
gelis kitų Vakarų politinių veikėjų sa
ko, kad JAV dabar turėtų peržiūrėti
Jaltos pasitarimų išdavą — Europos
padalijimą į dvi stovyklas. Bržezins
kis Jaltos pasitarimus vadina „neuž
baigtu darbu“. Vakarų Europos šalių
vyriausybių atstovai mano kitaip. Jie
teigia, jog tokia JAV pozicija Jaltos
susitarimu atžvilgiu neduotų jokios
naudos, o tik pastūmėtų Tarybų Są
jungą dar kruopščiau saugoti savo im
periją nuo pašalinės įtakos.
„Kas šiandien nesutinka su Jaltos
sutartimis, anksčiau ar vėliau vis vien
supras, !kad jau nieko nebegalima pa
keisti. NATO ir Varšuvos pakto kari
nės pajėgos pasiliks stovėti ten, kur
jos dabar yra. Varšuvos paktas pasi
liks Varšuvos paktu. Vienintelis daly
kas, kas pasikeis, yra tai, kad paski
ros Rytų Europos šalys labiau pareikš
savo interesus“ — pasakė vienas pir
mųjų Vakarų Vokietijos „Ostpolitik“
(Rytų politikos), atvėrusios kelią Bo
nos santykiams su Rytų Europa, ar
chitektų Egonas Baras (Bahr).
(V.M.)

PARAŠŲ RINKIMO AKCIJA

Los Angeles, JAV, veikianti Lietuvos
Laisvinimo Lyga nutarė imtis parašų rin
kimo akcijos, reikalaujant išlaisvinti so
vietinio teismo nuteistus ir dabar Sovietų
Sąjungoje kalinamus lietuvius kunigus
Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių.
Laisvinimo Lyga ypatingu būdu kreipėsi
į lietuviškąjį jaunimą, kviesdama jį įsi
jungti į parašų rinkimo už lietuvių kuni
gų išlaisvinimą akciją. Surinkti parašai
bus pasiųsti sovietų vyriausybei. Laisvi
nimo Lyga pažymi, kad parašų rinkimo
akcija taip pat siekiama atkreipti plačio
sios amerikiečių visuomenės dėmesį ne
tiktai į neteisėtą dviejų lietuviii kunigų
įkalinimą, bet taip pat į Sovietų Lietuvo
je vykdomus pagrindinių žmogaus teisių,
jų tarpe ir religinės laisvės pažeidimus.
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LAMA

(Lith. Amer. Med. Assoe.)
LAMA SEMINARAS 1985 ŠVEICARIJOJE

Nuo 16-23 vasario į Davosą buvo atva
žiavęs didelis būrys lietuvių gydytojų iš
JAV ir Kanados. Kai kurie buvo su šei
mom bei draugais — žiemos sporto mė
gėjais. Jie apsigyveno Sunstar Park vieš
buty, kur turėjo patogias patalpos paskai
tom <ir vakaronėm. Iš viso buvo per 70
dalyvių, gydytojų jų tarpe apie 30. Per
dieną dauguma smagiai slidinėjo ir džiau
gėsi Davoso Alpėm, o prieš vakarienę kas
dien turėdavo savo seminarą su medici
niškom paskaitom. Bendra paskaitų te
ma: „Ambulatorinės diagnostikos ir gydy
mo naujovės“.
Tarp vyresniųjų gydytojų buvo nema
ža ir jaunų, bet jau profesūras pasiekusių
bei dirbančių ligoninėse vadovaujančiose
pozicijose. Paskaitos buvo aukšto lygio iš
įvairių medicinos sričių, paremtos nau
jaisiais daviniais. Po jų sekė diskusijos.
Įdomu pastebėti, kad jie tokias išvykas
rengia įvairiose vietovėse jau 11 metų.
Pradžioje paskaitos buvo skaitomos tik
anglų kalba. Vėliau dalinai anglų ir lie
tuvių. šįmet jau vien tik lietuviškai, nors
jaunesniems tai buvo nelengva.
Paskaitas skaitė dr. K. Bobelis, VLIKo
pirmininkas, dr. A. Razma, Lietuvių Fon
do kūrėjas, bei L. Fondo pradininkai dak
tarai G. Balukas, J. Valaitis ir K. Ambrozaitis.
Prie atvažiavusių iš užjūrio prisijungė
ir keli lietuviai gydytojai iš Šveicarijos,
norėdami sutikti senus kolegas ir paben
drauti. Dr. V. Dargužas-Hofer paprašytas
supažindino dalyvius su Šveicarijos isto
rija ir santvarka. Iš Vak. Vokietijos atvy
ko 3 gydytojai. Vienas iš jų, dr. L. Gude
lis, skaitė net dvi paskaitas iš savos pro
fesijos — psichiatrijos.
Po vakarienės vyresnieji užmegzdavo
draugiškus pokalbius, o jaunimas ir „jau

ni seniai" pasišokdavo, nes beveik vien
lietuviams buvo rezervuota jauki svetainė
su muzikantais.
Ketvirtadienį po paskaitų buvo aptartos
įdomesnės slidinėjimo vietos sekantiems
metams. Po to greit viešu balsavimu apsi
spręsta 1986 metais susitikti LAMA-Seminarui Kanados kalnuose.
Paskutinį vakarą po geros vakarienės
sekė linksma visų skaitytų paskaitų ap
žvalga, kurią redagavo dr. K. Ambrozaitis, o papildydavo dr. G. Balukas. Ta ap
žvalga mediciniškai pavadinta „Mikstūra“.
Joje netrūko gražaus jumoro ir taiklių už
uominų.
Po to prasidėjo linksmas „pasižymėju
sių“ apdovanojimas „Oskarais“. Juos su
organizavo gabi kelionės vadovė Birutė
Zalatorienė, kuriai talkininkavo dr. Dai
va Bajoriūnaitė.
Daugiausia padėkos užsipelnė dr. J. Va
laitis — skaitęs paskaitą, moderavęs ir
daug organizavęs. Jo svarus žodis skam
bėjo per paskaitas ir vakaronės. Jo „Os
karas“ — Davoso marškiniai. „Mikstū
ros" redaktoriai irgi atžymėti ir pagerb
ti. Dr. K. Amrozaitis rodė gražių skaidrių
iš praėjusių išvykų, kurios buvo lydimos
taiklių komentarų ir visiems patiko. Dar
ir daugiau linksmų „Oskarų“ išdalyta,
bet visų neišminėsi. Tas smagus ir jaukus
vakaras užbaigtas linksmom ir rimtesnėm
dainom, o kas dar nebuvo visai pavargęs
— pasišoko.
šeštadienio rytą visi iškeliavo. Jie dar
sustojo vienai dienai Liucerne ir sekma
dienį išskrido atgal — vėl prie rimto dar
bo ir pareigų. Ta graži išvyka gerai pa
vyko, nes dienos buvo saulėtos ir sniego
netrūko: atnaujintos senos pažintys bei
užmegztos naujos. Gera jų mintis: vėl se
ną Europą aplankyti.
M.P.

Studentai Neringoje
Šią žiemą, nuo gruodžio 26-tos iki
sausio 1-mos, studentai vėl susirinko į
Neringos stovyklavietę, Vermont, an
trajai Žiemos Stovyklai. Studentai su
važiavo iš Čikagos, Bostono, Detroito,
New Yorko, Clevelando.Washingtono,
D.C., ir Toronto, — iš viso 51 stovy
klautojų. Visus juos sutraukė noras pa
bendrauti lietuviškoje atmosferoje, pa
slidinėti gražaus Vermonto kalnuose
ir kartu sutikti Naujus metus. Stovykla
praėjo geroje nuotaikoje, nes studen
tai gyvai dalyvavo programoje bei dis
kusijose, energingai slidinėjo ir nema
žai turėjo progos pasišokti.
Stovykla prasidėjo dieną po Kalėdų
susipažinimo vakaru, kurį pravedė Ta
das ir Antanas Kulbiai. Sekančią die
ną visi anksti kėlė važiuoti slidinėti į
Mt. Snow. Tenai patyrę slidinėtojai
tuoj pasileido nuo kalnų, o tie, kurie
nemokėjo, ėjo į slidinėjimo pamokas.
Vakare išvargę grįžo stovyklautojai į
Neringą, kur rado skaniai pagamintą
vakarienę, kurią paruošė Tadas ir Re
gina Kulbiai, ir Vitas Jalinskas. Paval
gę, visi susėdo prie židinio pasiklausy
ti seselės Ignės kalbos apie Tikėjimo
Reikšmę Lietuviškoje Veikloje. To
liau vakarą praleidom žaisdami Da
riaus Ivaškos lietuviškai paruoštą žai
dimą.
Sekančią dieną praleidom Mt. Pice
slidinėjant. Lauke lijo, tačiau tas slidinėtojų nenubaidė, ir net džiaugėsi,
kad buvo geriau, nes ledas nutirpo. Va
kare Kunigas Cukuras savo pasikalbė
jime skatino jaunimą nepasiduoti že
miškom pagundom ir net įrodė, kad
skausmas turi savo tikslą, ir kad jis
praeina. Seselė Igne pravedė susikau
pimo programą, po kurios sekė išpažin
tis.
šeštadienį visi stovyklautojai išėjo
į Neringos miškelį vaidinti filmoje apie
partizanus, kurią paruošė ir suko An
tanas Kulbys, Vytas Bazikas ir Rūta
Bobelytė. Visi lauke kepėm dešreles
ir po to išvažiavom apžiūrėti vietovių.
Grįžus Neringą, Simas Zmuitinas ro
dė skaidres, darytas Lietuvoje kai jis
lankė Vilniaus Universiteto kursus.
Daug studentų parodė susidomėjimą
važiuoti į vasaros kursus Vilniaus Uni
versitete ir norą pamatyti Lietuvą.
Stovyklos maistas visus maloniai ste
bino — tą vakarą valgėm kugelį ir
kumpį su kopūstais. Po šios skanios
vakarienės sekė kun. Pugevičiaus ir
Marion Skabienės paskaita apie Kro
niką, jos leidimą, bei laukiamą pagal
bą iš mūsų profesionalų lietuvybės iš
laikymo darbe. Sekė šv. Mišios, kurias
atlaikė kun. Pugevičius. Vakaras už
baigtas geroje nuotaikoje su linksmavakariu.
Sekančią dieną oras buvo stebėtinai

šiltas, tačiau visi važiavom slidinėti į
Killington. Vakare Linas Kojelis įdo
miai papasakojo apie savo darbą Bal
tuose Rūmuose ir apie savo pareigas
kaip Prezidento asistentas etninių
grupių reikalams. Jis taip pat pasako
jo apie Amerikos politinę struktūrą ir
apie lietuviškas politines organizaci
jas. Vakarą užbaigėm šokiais miestely
je.
Kadangi iki pirmadienio visas snie
gas nutirpo, nebevažiavom slidinėti ir
Antanas Kulbys pasinaudojo ta proga
užbaigti filmuoti partizanų filmą. Tie
kurie nevaidino, sportavo lauke žais
dami futbolą, o kiti puošė salę Naujų
metų sutikimui. Vėliau pamaldas iš
klausėme Brattleboro miestelyje ir
grįžę vėl radom skaniai pagamintą, net
iškilmingą vakarienę, šia vakarienė
pradėjo nuotaikingą ir įdomų talentų
vakarą ir Naujų metų sutikimą. Buvo
dainų, gitaros garsų ir net suvaidintų
škicų. Sutikus Naujus metus, prasidėjo
šokiai, kurie nesibaigė iki ankstyvo ry
to.
Sekantį rytą reikėjo anksti kelti,
nors tai ir buvo sunku, bet reikėjo pra
dėti kelionę namo. Apsitvarkę, vienas
po kito atsisveikinę su draugais, išsiskyrstėm kiekvienas į savo namus.
Nors ir nedažnai matomės, bet stovy
kla suteikia malonių prisiminimų, nau
jų žinių ir naujų draugysčių, kurias vėl
laukiam atnaujinti sekančiose stovy
klose ir suvažiavimuose.
Šią stovyklą suorganizavo Studentų
Ateitininkų Centro valdyba, kurios
didele dalis stovykloje dalyvavo ir už
ėmė pareigas stovyklos pravedime.
Darius Ivaška buvo stovyklos komen
dantas ir prižiūrėjo, kad visos nustaty
tos taisyklės būtų sekamos ir kad būtų
palaikoma tvarka. Kiti valdybos na
riai, kurie turėjo pareigas buvo: Algis
Lukoševičius (Stovyklos vedėjas), Kris
tina Luikaitė (Programos vedėja), Pau
lius Gudelis (iždininkas), Darius Kudžma (korespondentas) ir Henrikas
šatinskas (sekretorius).
Kristina Lukaitė
SEPTINTOJI JAV IR KANADOS
LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Septintoji dainų šventė įvyks 1986 me
tais liepos 6 d. JAV-se. Ją rengia JAV ir
Kanados lietuvių bendruomenių krašto
valdybos.
šeštadienį, kovo 16 d., 2 vai. p.p. Clevelando lietuvių namuose (877 E. 185 gatvė)
kviečiamas chorų dirigentų, vadovų ir val
dybų atstovų susirinkimas. Darbotvarkėje
— miesto parinkimas, kuriame įvyks
Dainų šventė, organizacinio komiteto su
darymas, šventės repertuaras, muzikinio
veikalo konkursas bei kiti su švente susi
ję reikalai.
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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 Skandinavijoje — 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
Per Vasario 16-tosios minėjimą Manchesteryje Tautos Fondui aukojo:
V. Paulauskas, A. Pačkauskas, A. Jaloveckas, A. Jakimavičius, S. Lauruvėnas,
A. Nemeniškis, H. Silius, A. žebelis ir A.
Miliūnas — po 5 sv.
P. Virbickas, J. Bačianskas, V. Bernata
vičius, H.A. Vaineikis ir A. Remeikis — po
2 sv.
V. Motuzą, J. Verbickas, M. Ramonas,
S. Macūras, V. Rudys, A. Stankevičius,
J. Šablevičius, A. Pupelis, K. Murauskas,
L. Pūras, A. Podvoiskis, B. Barauskienė,
S. Keturaki'enė ir J. Panavas — po 1 sv.
S. Skulys — 50 p.
Iš viso — 69.50 sv.
Aukas surinko ir prisiuntė DBLS sk.
pirm. A. Jaloveckas.
P. Vičas — 20 sv.
J. Bliudžius — 10 sv.
Ig. Grundulas — 15 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
Visiems nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

Bradfordas
METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS Bradfordo skyriaus narių metinis
susirinkimas šaukiamas kovo 24 d., sek
madienį, 2.30 vai. p.p. klubo patalpose.
Bus renkama skyriaus valdyba ir atsto
vas ‘į DBLS Suvažiavimą.
Platesnė programa bus pateikta susirin
kime.
Prašome visus narius ir prijaučiančius
dalyvauti.
Skyriaus valdyba

VYTIES KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Metiniame Vyties klubo narių susirin
kime, vasario 3 d., paaiškėjo, kad 1984 me
tais nuveikta daug darbų. Patobulintos ba
ro patalpos, įsigyta nauji baldai, kilimai,
pagerintas įvažiavimas prie klubo, sureng
ta minėjimai ir ekskursijos; ir vis dėlto
finansinis stovis geras.
Išrinkta 1985 m. klubo valdyba: pirm.
Roma Vaičekauskaitė, vicepinm. Vytautas
Gurevičius, sekr. Anie. Bučys, kasin. Sta
sys Grybas, admin. Romualdas Karalius,
kult, reikalams Antanas Traška ir sporto
reik. Pranas Vasis.

Derby
METINIS SUSIRINKIMAS

Pranešame kad kovo mėn. 23 d. DBL
S-gos Derby skyrius šaukia visuotinį-metinį skyriaus narių SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimas įvyks 6.30 vai. vakaro,
Ukrainiečių klubo patalpose, 27 Charn
wood Str. Derby.
Susirinkime bus renkami naujieji sky
riaus valdomieji organai, renkamas atsto
vas į S-gos bei B-vės metinį Suvažiavimą
AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI Londone, be to bus svarstomi įvairūs ben
dri lietuviškieji reikalai bei skyriaus vei
J. Strumskis — 20 sv.
A. Gudliauskas — 5 sv.
kla.
Į š'į susirinkimą atvyksta C-ro V-bos
Už auką nuoširdžiai dėkoja
pirm. p. J. Alkis ir kilti svečiai.
TPF Valdyba
Po susirinkimą visi bus pavaišinti.
Visus narius, akcininkus ir visus, kas
tik domisi lietuviška bei skyriaus veikla,
MIRĖ P. PUPALAIGIS
Kovo 4 d. Londone staiga mirė P. Pupa- maloniai kviečiame susirinkime dalyvauti.
Sk. Valdyba
laigis, 65 m.

Londonas

METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Londono Pirmojo skyriaus
metinis susirinkimas įvyks kovo mėn. 23
d. (šeštadienį), 6 vai. vakare, Londono
Lietuvių Parapijos svetainėje, 21 The
Oval, Hackney Rd., London, E.2.
Darbotvarkėje
numatyta:
Valdybos
pranešimas, atstovų rinkimas į visuotinį
DBLS-gos atstovų suvažiavimą, skyriaus
ateities veikla ir kiti DBLS-gos veiklos
reikalai.
Skyriaus nariai ir visi lietuviai yra
kviečiami.

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS
Kovo mėn. 16 d. 6.30 vai. vak., „NEWHAMPTON INN“ svetainėje, Riches Str.,
Wolverhampton, DBLS Wolverhamptono
skyrius šaukia metinį skyriaus narių ir
prijaučiančių susirinkimą.
Susirinkime bus nerenkama skyriaus
valdyba ir išrenkamas atstovas į visuo
tinį DBLS-gos atstovų suvažiavimą Lon
done.
Maloniai prašome visus skyriaus narius
ir svečius susirinkime dalyvauti.
Skyriaus Valdyba
PAMINKLAS A. BALTUŠIU!
Neseniai mirusiam a.a. Antanui Baltū
siui, buv. DBLS Centrinio skyriaus nariui,
vietos lietuviai ir draugai pastatė gražų
škotiško raudono granito paminklą.
S. Surgautas

PADĖKA
Visiems taip gausiai dalyvavusiems mū
sų brangaus vyro ir tėvelio a.a. Edvardo
Matuko laidotuvėse, už pareikštas užuo
jautas, gėles ir kitokią pagalbą reiškiame
nuoširdžią padėką.

Nuliūdę 2. Matukienė, dukterys ir sūnus.

Manehesteris
SKAUTAI PAS MACESTERIO
LIETUVIUS
Po tradicinio skautų nosėdžio, skautų
bendradarbiavimo su vietos lietuviais va
karas buvo pradėtas Europos Rajono Va
do sk. St. Vaitkevičiaus. Tradicines tris
žvakutes uždegti buvo pakviesti ilgame
čiai Skautų draugai ir rėmėjai; geltoną —
O. Dainauskienė, žalią — A. Podvoiskis ir
raudoną — D. Jelinskas. Tylos minute bu
vo pagerbti broliai skautai jau palikę
skautų eiles. Žodį tarti pakviestas vyr. sk.
J. Alkis. Kadangi šio vakaro tema buvo
šv. Kazimiero jubiliejus, tai brolis prisi
minė savo jaunystę praleistą Vilniuje,
kur šv. Kazimieras ypatingai buvo myli
mas ir gerbiamas.
Skautišką vakaro programą pravedė
vyr. sk. V. Gasperienė, pasikviesdama pa
galbon ne tik skautų, bet ir publikos, tiek
dainoms, pritariant kanklėms, tiek insce
nizacijoms. Linksma, nerūpestinga skau
tiška dvasia atsispindėjo per visą bendra
darbiavimą, kuris suteikė Mančesterio
lietuviams malonų, linksmą ir draugišką
vakarą. Bendradarbiavimas su skautija
yra sena Šiaurės Anglijos lietuvių tradici
ja, o Mančesteryje skautai yra ypač drau
giškai ir vaišingai priimami.
Padėka klubo vadovybei, ypač pirm. A.
Podvoiskiui ir visiems atsilankiusiems,
kurie savo atsilankymu ir parama duoda
daug naujų jėgų tęsti šį lietuviško jauni
mo auklėjimo darbą. Didelė padėka skau
tininkams, kurie jau visą eilę metų skiria
savo visą laiką ir energiją šio darbo tą
sai.
Vakaras buvo užbaigtas, visiems susi
kabinus rankomis, skautiška vakarine
malda „Ateina naktis“.
h.g.

Nottinghamas
POEZIJOS, DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARAS

Šiais metais dėl susidėjusių sąlygų pa
vėluotas Vasario 16 minėjimas įvyko kovo
2 d. Ukrainiečių klubo salėje.
Minėjimą atidarė sk. pirm. K. Bivainis
primindamas, kad .tai jau 67 Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimas. Paskaitai
pakvietė Centro Valdybos pirm J. Alkį,
kuris pasidalijo keliomis tautinėmis bei
politinėmis mintimis, ragindamas prisidė
ti ar paremti šią vasarą pavergtų Baltijos
tautų išeivių rengiamą kelionę laivu Bal
tijos pakraščiais.
Nott. DBLJS sk. pirm. G. Jakimavičius
trumpai kreipėsi į tėvus, prašydamas ra
ginti vaikus nepamiršti, kad yra lietu
viai, o vaikus — jungtis į lietuvių jauni
mo eiles.
Meninę dalį pradėdama choro vad. V.
Gasperienė taip pat priminė, kad šie me
tai yra Jungtinių Tautų paskelbti Jauni
mo Metais ir šio vakaro programa yra ski
riama jaunimui.
Jaunuolės S. Milne ir R. Gasperaitė
pradėjo su poezija, padeklamuodamos po
trumpą eilėraštuką.
Toliau sekė melodingos „Gintaro“ mo
terų dainos. Vyrai pakeitė moteris sti
priau užtraukdami porą liaudies dainelių.
Pasirodė spalvingi „Lietuvos“ šokėjai,
vadovaujami C. Ludwig. Turėdami stiprią
vadovę, jie kas metai tobulėja.
Sušoko 3 šokius, o paskutinis — smar
kiausias, tikrai užsipelnė užtarnautų katu
čių
Šokėjams davė atsikvėpti Londono meno
duetas V. O‘Brien ir A. Šveikauskas. Su
dainavo dvi melodingas dainas, kurias A.
Šveikauskas paįvairino labai išsamia, tau
tine ir įspūdinga poezija.
Vėl pasirodė pailsėję šokėjai ir dar pra
džiugino trimis šokiais.
Vos šokėjams palikus sceną, pasirodė
poetas P. Jazukevičius, ugningai išręikšdamas jausmus savo poezijoje „Partizano
laiškas motinai“.
Pabaigai „Gintaras“ sudainavo penkias
populiarias dainas, iš kurių švedo har
monizuotą „Kalvelį“ girdėjome pirmą kar
tą.
Kai pabaigoj visi programos dalyviai
pasirodė scenoje — jų buvo apie 40. K.
Bivainis pabrėžė, kad jeigu mes po tiek
metų besiblaškydami po pasaulį dar ga
lime parodyti tokią programą, tai dar mū
sų lietuviška veikla ilgai neužmigs.
Gėles choro vadovei ir tautinių šokių
grupės vadovei įteikė S. Milne.
Griausmingai nuskambėjo Tautos him
nas.
Į šį minėjimą atsilankė svečių iš daugu
mos Anglijos kolonijų. Buvo ekskursija iš
Coventry, svečiai iš Londono, Northamptono, Wolverhamptono, Derby, Lincolno,
Mansfieldo ir kt.
Turėtume padėkoti visiems už paramą.
DBLJS skyrius buvo išstatęs savo pa
rodėlę lietuviškais motyvais, plokštelėmis,
ūbaisiais, albumu. Jaunimo Skyrius taip
pat pravedė loteriją ir ant savo stalo tu
rėjo skautų „Budėkime“ remti Aukų lapą.
Aukas Tautos Fondui rinko A. Kičas.
Po programos Nott. Moterų Draugija
pavaišino skaniais užkandžiais ir kavute
ir vadovus, ir rengėjus, ir dalyvius, o
pabaigoje — kas tik norėjo.
Sekmadienio rytą „Židinyje“ Nott. sky
riaus užprašytas mišias Vasario 16 inten
cija atnašavo kun. S. Matulis.
h.g.

RUOŠIASI ATVYKTI
„ANGLIKONAI“

Jau kelinta savaitė kaip Čikagos
„Draugas“ skelbia:
„SEKMINĖS ANGLIJOJE. Devy
nių dienų ekskursija aplankys svarbes
nes turistines vietas nuo Londono iki
Edinburgo. Kelionė iš Čikagos, vieš
bučiai su pusryčiais tik 1,106 doleriai.
Nedelsiant kreipkitės į ELITE Travel
Inc. Weathervane Mall, Douglas, MI
49406. Tel. 616-857 1464“.
Šiuo skelbimu ypatingai domisi Či
kagos „anglikonai“. Juk jie išvykdami
iš Anglijos žadėjo čia pasiliekančius
draugus nepamiršti, juos prie progos
aplankyti. Tokią progą dabar jiems
sudarė Elytė Izokaitienė (Venckutė),
kuri pati su savo vyru a.a. Vincu Izokaičiu prieš porą metų, lankydama
Europą, buvo kelioms dienoms susto
jusi Anglijoje, kur ji užaugo, skautavo
ir mokslus ėjo.
Ekskursija į Londoną žada atskris
ti š.m. gegužės 25 d. Po to autobusu ap
lankys Stonehenge, ežerų distriktą, Valiją ir Škotiją. Nakvynės viešbučiuose
numatytos: Londone, Bath ar Limpley Stoke, Llandidrod Wells, Windermere, Edinburgh, York ar Harrogate
ir vėl Londone.
Kurie Britanijos turistinėmis grožy
bėmis mažiau domisi, bet mieliau norė
tų aplankyti savo gimines, seniai ne
matytus draugus bei pažįstamus, ga
lės tai padaryti, žinoma, jeigu juos
kas kvies. Kaip prisimename, angli
konai yra pakartotinai priėmę ir globo
ję Anglijos lietuvišką jaunimą ir tauti
nių šokių grupę atvykusius į Čikagą.
Dabar proga atnaujinti draugystės ry
šius. Šiuo metu Chicagos Anglijos lie
tuvių klubui pirmininkauja Anatoli
jus Lakas 7143 S. Whipple St. Chic
ago, Illinois 60629.
L. Venckus
AUSTRIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nežiūrint nei smarkaus šalčio ir vėjo,
Vienoje gyvenančių nors ir nedidelis lie
tuvių būrelis buvo susirinkęs paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės šventės.
Minėjimas įvyko jėzuitų tvarkomame
„Haus der Begegnung“ name. Iškilmingas
šv. Mišias su tai dienai pritaikytu pamoks
lu atnašavo kun. J. Vaišvila. Buvo gieda
mos lietuviškos giesmės.
Po pamaldų, erdviame svečių kambary
je, lietuviai vieni kitus vaišino gausiai at
sineštais valgiais ir gėrimais. Aktorė Gra
žina Digrytė protarpiais skaitė B. Braz
džionio eilėraščius.
„Ost Nachrichten“ redaktorius Algis Kli
maltis ir Austrijos lietuvių atstovė Irena
Naudžiūtė-Joerg labai apgailestavo, kad
neįmanoma Vienos lietuvių sujungti 'į ben
druomenę.
Vienoje gyvena ar yra ten apsistoję dau
giau kaip dvidešimt, daugiausia mišrių,
lietuvių šeimų. Dauguma nepastoviai įsi
kūrę.
Po draugiško pokalbio ir diskusijų, Ne
priklausomybės minėjimas užbaigtas Tau
tos himnu.
Irena Naudžiūtė-Joerg

LIETUVA a PARIS

Taip vadinasi nauja Jolantos Vai
čaitytės įdainuota plokštelė. Ji buvo
Kovo 16 d., šeštadienį, 6 vai. vakare įgrota Paryžiuje, pagaminta Australi
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba šau joje ir dabar parduodama Londone.
kia visuotinį metinį narių susirinkimą, ku Plokštelėje Jolantos Vaičaitytės dai
ris įvyks M. lietuvių klube.
navimą palydi Antanas Moneys (bal
Darbotvarkėje valdybos ir Revizijos k- sas), estė Carmen Laanemagi (smui
sijos pranešimai, naujos valdybos ir at kas), Bertrand Pebrier (fleita) ir Mi
stovo į Sąjungos suvažiavimą rinkimai ir chel Ruelle (instr.).
einamieji reikalai.
Pirmoje įplokštelės pusėje — lietu
Kviečiame visus narius būtinai dalyvau vių folkloro stiliuje Jolantos Vaičaity
ti. Kviečiame ir tuos, kurie įdomaujasi tės įdainuotos dainos, pagal Dalios
skyriaus veikla ir nori 'įstoti nariais.
Saukaitytės, Jono Strielkūno, Viena
Skyriaus valdyba
žindžio ir Maironio poeziją. Antroje
pusėje — tradicinės lietuvių liaudies
BLYNŲ BALIUS
dainos, mūsų liaudies sukurtos amžių
Vasario 16 d. M. lietuvių klubas suren bėgyje. Pabaigoje: Maironio „Už Ra
gė tradicinį Užgavėnių blynų balių. Atsi seinių“, muzika J. Naujalio.Viso plokš
lankė apie 30 žmonių. Skanių blynų iš telėje įgrota 28 dainos.
Lietuvių liaudies dainos yra svar
kepė E. žebelienė, K. Verbickienė, M. Maliauskienė ir E. Conrad (Pupelienė). Ge besnioji mūsų tautosakos dalis. Liau
ras talkininkas buvo A. žebelys. Sočiai dies dainomis' pradėta domėtis XIX
privalgius blynų ir užgėrus stipresnio, pa šimtmečio pradžioje, kada šviesuome
sigirdo ir lietuviška daina, ir taip links nė ir literatai pradėjo jas vertinti ir už
ma nuotaika tęsėsi iki galo. Už tai visi rašinėti. Pirmieji lietuvių tautosakos
esame dėkingi klubo valdybai ir šeimi rinkėjai buvo Liudvikas Rėza, broliai
Juškevičiai, M.K. Čiurlionis, prie ku
ninkėms.
rių vėliau prisidėjo daug kitų. Ligi
šiol lietuvių liaudies dainų yra surinkta
TREJOS DEVYNERIOS
tūkstančiai. Iš to liet, tautosakos lo
Pokelis su įprisiuntimo išlaidomis £3.50 byno Jolanta Vaičaitytė išrinko dai
liausius perlus ir įdainavo. Už tai se
Baltic Stores & Co.
novinių liaudies dainų mėgėjai bus
11 London Lane,
jai labai dėkingi.
Bromley, Kent, BRI 4HB.
Plokštelę galima įsigyti „Europos Lie
Telef. 01-460 2592.
tuvio“ redakcijoje, Londono Lietuvių
Namuose. Kaina 6 sv.
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Į šių metų skautų-čių 36-ją vasaros
stovyklą pirmasis užsiregistravo „vil
kiukas“ Antanas Šlepertas iš Gloucesterio ir susimokėjo stovyklinį 20 sv.
mokestį. Tai pareigingas ir gražus
skautiškas pavyzdys.
Tikimasi, kad brolio Antano pavyz
džiu paseks ir kiti seses ir broliai, tuo'
palengvindami stovyklos vadovybei iš
anksto viską užsakyti.
Laukiame visų užsiregistruojant iki
birželio 15 d.
Sesės registruojasi■ pas v.s. J. Traškienę — Seserijos Vadeivę, o broliai —
pas v.s. J. Maslauską — Brolijos vadei
vą. Prašom nesivėluoti.
AUKOS SKAUTAMS
Londono Moterų Draugija „Daina
va“, veiklioji institucijų rėmėja, skau
tiškai veiklai paskyrė 25 sv., Jonas šle
pertas iš Glbucesterio — 10 sv., Sta
sys šuliauskas iš Gloucesterio — 5 sv.,
Antanas Tirevičius iš Derby — 3 sv.
Tikimasi, kad mūsų ištvermingoji
visuomenė: klubai, organizacijos ir pa
vieniai skautiškos idėjos rėmėjai, pa
gal išgales ir vėl nuoširdžiai parems
skautų-čių stovyklą. Už tai visiems
reiškiame iš anksto nuoširdų ir skau
tišką AČIŪ!
SKAUTŲ VADIJA

Sodyba
Vasario 23 d. Sodybos skyrius turėjo
metinį narių susirinkimą. Išrinkta nauja
valdyba: pirm. — Adomas Lapinskas,
vice-pirm. Algis Klimas, sekretorius —
kun. Aleksandras Geryba, ižd. — Antanas
Masiulionis.
Revizijos komisijon išrinkti P. Gugas ir
D. Lapinskienė. DBLS metiniame suvažia
vime Sodybos skyrių atstovaus Leonardas
Sungaila.
Ta pačia proga skyrius paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę. Jautriai
kalbėjo Mečys Bajorinas. Paklausę jo pa
tarimo, susirinkimo dalyviai sumetė 46
svarus paremti „Baltic Cruise“ užsimoji
mui. Sekančią dieną atnašautos šv. Mi
šios už Lietuvą.
Skyrius reiškia gilią padėką paskaiti
ninkui už jo gražius ir vertingus žodžius,
svečiams už malonų apsilankymą, Sody
bos vedėjams už visokeriopą pagalbą ir
vaišes.
A.G.

LENKIJA
VASARIO 16-TOJI VROCLAVE
Vroclavo ir apylinkės lietuviai Vasario
16 dienos šventei buvo susirinkę į savo
klubą. Nemažai svečių atvyko ir iš to
liau: Varšuvos, Poznanės ir Ščecino, tarp
jų buvo keletas studenčių bei studentų,
buvusių Punsko gimnazijos auklėtinių. Vi
so dalyvavo apie 50 tautiečių.
Susirinkusius svečius pasveikino Vrocla
vo liet, draugijos sekretorius A. Žukaus
kas ir paaiškino šios dienos reikšmę. Su
giedojus Lietuva tėvynė mūsų, visi sve
čiai buvo pakviesti išgerti tostą už švie
sią tėvynės ateitį. Po to, svečiai susėdo
prie vaišių stalo paruošto darbščių šei
mininkių p.p. Birutės Jurienės, Adelės
Marcinkevičienės ir jų pagalbininkių.
Svečiai vaišinosi lietuviškais kukuliais
ir kitais skaniais valgiais bei gėrmais, ku
riuos šiame nedateklių krašte turbūt ai
tvarai sunešė. Pasisotinę ir būdami geroje
nuotaikoje svečiai šnekučiavo ir dainavo
iki vėlaus vakaro. Tik studentai turėjo iš
vykti anksčiau, nes jų rytoj laukė darbas.

PAMALDOS

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.
Kun. J. Sakevičius, MIC, patarnaus:
Wolverhamptone — kovo 17 d. 16.45 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.
Kan V. Kaniaitis 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 vh '.
šv. Petre, Dormer Place.
Coventryje — kovo 17 d., 16 vai., Š.,
Elzbietoje. Išpažintys nuo 15.30 vai.

