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SALZBURGO 
DIENOS VILNIUJE

Balandžio viduryje Vilniuje 'įvyko žy
maus Austrijos kultūros centro Salzburgo 
dienos. Kaip žinoma, jau daugiau kaip 
prieš dešimtmetį buvo užmegzti partne
rystės ryšiai tarp Vilniaus ir Salzburgo. 
Tarptautinio krikščionių solidarumo — 
Christian Solidarity International — Salz
burgo skyrius į Vilnių vykstančiai salz- 
burgiečių delegacijai įdavė laišką, skirtą 
Lietuvos komunistų partijos sekretoriui 
Petrui Griškevičiui. Laiške tarptautinės 
krikščioniškojo solidarumo organizacijos 
Salzburgo skyrius pirmiausia primena 
1984 metų spalio mėnesį LTSR Kultūros 
ministrui Jonui Bieliniu!, besilankančiam 
Salzburge, įteiktą Austrijos katalikų laiš
ką, kuriuo buvo siūloma konkreti kultū
rinio bendradarbiavimo programa. Aus
trijos katalikai prašė sudaryti sąlygas 
aprūpinti Lietuvos katalikus šventuoju 
Raštu ir kita religine literatūra, pasikeisti 
teologijos studentais. Nurodydami sunkią 
Lietuvos katalikų padėtį, Austrijos kata
likai iškėlė neatidėliotiną reikalą vėl ati
daryti panaikintas Kunigų Seminarijas, 
grąžinti Vilniaus katedrą ir šv. Kazimie
ro bažnyčią, Klaipėdos katalikams grąžin
ti valdžios nusavintą Marijos Taikos Ka
ralienės bažnyčią, grąžinti laisvę už kuni
giškų pareigų atlikimą nuteistiem kuni
gam Alfonsui Svarinskui ir Sigitui Tam- 
kevičiui bei kitiems sąžinės kaliniams, 
kurie kenčia lageriuose už savo įsitikini
mus. Priminę dar daugiau Lietuvos kata
likams padarytų skriaudų, Austrijos ka
talikai Kultūros ministrui Jonui Bieliniu! 
skirtame laiške pažymėjo, kad tų skriau
dų atitaisymas sudarytų būtinas sąlygas 
kultūrinio bendradarbiavimo tarp Austri
jos ir Lietuvos pagilinimui. Dabartiniame, 
Komunistų partijos sekretoriui Petrui 
Griškevičiui skirtame, laiške Austrijos 
katalikai klausia, kokia būtų reikalinga 
medžiaginė ir dvasinė pagalba, kad ana
me 1984 metais rašytame laiške iškeltos 
Lietuvos katalikų problemos galėtų būti 
išspręstos. Tų problemų svarbumą ir ak
tualumą iš naujo patvirtina paskutiniu 
laiku pasiekusios žinios iš Lietuvos. Jokie 
partnerystės rėmuose organizuojami kul
tūriniai renginiai negali numalšinti to kul
tūrinio bado, kuris yra atsiradęs Lietu
voje, — rašo Austrijos katalikai Petrui 
Griškevičiui rašytame laiške. — Juk 
Lietuvos katalikai savo tikėjimui pažinti 
ir pagilinti neturi jokios kitos literatūros 
kaip tik katekizmą ir maldaknygę. Užuot 
atkreipęs dėmesį į gyvybinius Lietuvos 
katalikų poreikius, Religijų Reikalų įga
liotinis Anilionis 1985 metų birželio 22 d. 
pagrasino, kad būsianti uždaryta net 
vienintelė Kunigų Seminarija ir dar liku
sios bažnyčios, čia laiško autoriai nuro
do, kad pokario metais Lietuvoje komu
nistinė valdžia yra uždariusi tris kunigų 
seminarijas, apie 80 bažnyčių, daugiau 
kaip tris šimtus koplyčių, visus vienuo
lynus. Iki 1985 metų liepos mėnesio apie 
50 tūkstančių tikinčiųjų iš 77-nių Lietu
vos parapijų, nepaisydami gresiančių 
bausmių, pasirašė peticijas, kuriose buvo 
prašoma paleisti kunigus Joną Kastytį 
Matulionį, Alfonsą Svarinską, Sigitą 
Tamkevičių, jaunuolį Romą žemaitį ir 
visus kitus, kurie už tiesą kenčia kalėji
muose, — primena laiške Petrui Griškevi
čiui Austrijos katalikai. Laiško autoriai 
atskirai primena Liudą Dambrauską, ku
ris 1984 metų spalio mėnesį buvo nuteis
tas pusketvirtų metų kalėti priverčiamų
jų darbų stovykloje ir dvejus metus pasi
likti tremtyje, neatsižvelgiant į sveikatos 
būklę, kuri buvo sukrėsta širdies priepuo
lio ir įsigalėjusios džiovos. Primena 1906 
metais gimusį Vladą Lapienį, kuris 1985 
metų kovo mėnesį buvo nuteistas ketve
rius metus kalėti ir dvejus metus pa
silikti tremtyje; Stanislovą Murauską, 
kuris praėjusių metų pradžioje nuteistas 
trejus metus kalėti dėl religinių paveiks
liukų spausdinimo. Austrijos katalikai 
neužmiršta paminėti dviejų paskutinių 
įvykių, kurie kelia didelį susirūpinimą. 
Tai Krokialaukio klebono Vaclovo Stakė- 
no užpuolimas ir kunigo Juozo Zdebskio 
tragiškas žuvimas paslaptingoje autoava
rijoje. Pastarųjų metų laikotarpyje — pri
mena laiško autoriai, — kun. Zdebskis 
buvo nuolat persekiojamas su vis naujais 
grasinimais.

Baigdami laišką LTSR komunistų par-

VLIKo atstovai ESB Konferencijoje
ŠVEICARIJA ĮTEIKE VLIKUI OFICIALIĄ AKREDITACIJĄ BALTŲ SANTALKOS RĖMUOSE LIETUVOJE

Bernas/Elta

Nuo balandžio mėn. 15 d. iki gegužės 
26 d. Šveicarijos sostinėje Berne vyksta 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje ekspertų pasikalbėjimai 
apie žmonių kontaktus. Ypač bus pasikal
bėta apie giminių lankymą, perskirtų šei
mų susijungimą, asmeniškas arba profesi
nes keliones tarp vakarų ir rytų, taip pat 
apie pagerinimus turistinėse srityse ir 
apie jaunimo tarpusavio susitikimus.

Pirmąją dieną (balandžio 15) su poros 
valandų pavėlavimu konferenciją atidarė 
Šveicarijos užsienio reikalų ministras 
Pierre Aubert, nes po uždanga vyko aš
trios derybos dėl konferencijos viešumo. 
Daugelis vakarų valstybių norėjo, kad 
eiga būtu viešai stebima, o rytų valsty
bės su Tarybų Sąjunga priešakyje kate
goriškai reikalavo ją laikyti uždara. Bu
vo surastas kompromisas: atidarymo ir už
baigimo aktai bus vieši ir visos kitos 
derybos vyks už uždarų durų. Iš pavir
šiaus žiūrint, stebėtojas gali manyti, kad 
tuo aspektu rytų linija pasiekė savo tiks
lą. Beje, faktiškai kasdien po du-tris kar
tus vakarų valstybių delegacijos painfor
muoja laukiančius žurnalistus ir kitus 
stebėtojus apie konferencijos eigą, šita 
praktika nepalaužia sutarto kompromiso 
ir tuo keliu yra galimybė stebėti eigą.

Lietuvos dalyvavimas
Tol, kol pati tėvynė yra Tarybų Sąjun

gos okupuota, ESB konferencijose, prade
dant Helsinkio susitarimais 1975 metais, 
Lietuva dalyvaudavo per jos atstovus va
karuose. Tas pats įvyko ir Berne, kur 
ESBK ekspertai iš 35-ių šalių susirinko 
gražiame, praėjusio šimtmečio pabaigos 
pastatytame Bellevue viešbutyje, tiesiog 
šalia Šveicarijos Užsienio reikalų minis
terijos.

Išskyrus minėtas 35-ių valstybinių dele
gacijas, konferencijoje dalyvauti taip pat 
gali vadinamosios „nevalstybinės organi
zacijos“, angliškai „non government or
ganizations“ (NGO). Joms suteikiamas 
oficialus statusas, su kuriuo galima kon
ferencijos namuose laisvai judėti, susitik
ti su valstybiniais delegatais arba spau
dos darbuotojais, jeigu tokia „nevalstybi
nė organizacija“ yra kurios nors valstybi
nės organizacijos remiama. Statusą su
teikia konferencijos šeimininkas, kuris ši
kant yra Alpių respublika Šveicarija.

Jungtinės Amerikos Valstijos, kurios 
šalia kitų vakarų valstybių nepripažino

MIRĖ LIETUVIŲ DRAUGAS
Balandžio 23 d. Londone, eidamas aš

tuoniasdešimt penktus metus, mirė Sir 
Victor Raikės, iškilus Britų konservatorių 
partijos narys ir ilgametis Parlamento 
atstovas.

Jis aktyviai dalyvavo Britų-Baltų orga
nizacijose ir Baltijos valstybėms kritišku 
metu, siaučiant Antrajam pasauliniam ka
rui ir vėliau, dažnai tardavosi su minis
tru B.K. Balučiu ir Estijos bei Latvijos 
pasiuntiniais Londone ir keldavo jų at
stovaujamų kraštų klausimus Britanijos 
parlamente.

Velionis buvo susidraugavęs ir su buv. 
DBLS pirmininku P.B. Varkala ir bičiu
liškai bendravo su kitais baltiečiais. Ne
priklausomybės švenčių progomis Sir 
Victor Raikės dalyvaudavo minėjimuose 
Lietuvių Namuose ir kitur.

Visi, kurie velionį pažinojo, visuomet 
prisimins jį kaip didelį Lietuvos draugą.

tijos sekretoriui Petrui Griškevičiui, Aus
trijos katalikai rašo:

— Turėdamas prieš akis suminėtus fak
tus, jūs suprasite ią rūpestį, kurį mums 
kelia jūsų pasisakymas šiemetiniame ko
munistų partijos kongrese Vilniuje. Tame 
kongrese jūs reikalavote „suintensyvinti 
ateistinę propagandą įvairiuose visuome
nės sluoksniuose ir sustiprinti kovą prieš 
tariamą klerikalinį ekstremizmą“.,. Ne
jaugi jūs, praėjus vienuolikai metų nuo 
Helsinkio konferencijos, norite iš naujo 
atgaivinti visas religinės laisvės slopini
mo priemones? Nejaugi jūs šiais laikais, 
kada visur pasaulyje siekiama užtikrinti 
mažumų teises, galite paneigti katalikiš
kos gyventojų daugumos teises jų pačių 
krašte? (V.R.) 

per prievartą sudarytą Lietuvos inkorpo
raciją į Tarybų Sąjungą, garantavo už 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, kuris buvo, pagrindinėms Lietuvos po
litinėms partijoms susitarus, 1943 metais 
įsteigtas, kad sudarytų vyriausią rezis
tencijos centrą ir būtų aukščiausia insti
tucija ginti tautos teises, kalbėti tautos 
vardu krašte ir užsienyje.

Birželio 14 d., vieną dieną prieš oficia
lų konferencijos atidarymą, šeimininkai 
šveicarai įteikė VLIKo atstovams, VLIKo 
pirmininkui Dr. Kaziui Bobeliui ir Algiui 
Klimaičiui, akreditaciją kaipo NVO na
riams. Kartu su lietuviais buvo akredituo
ti taip pat estų ir latvių atstovai.

Veike Baltų Santalkos informacinis biuras
Trys Pabaltijo valstybių delegacijos bu

vo iš anksto susitarusios Berne surengti 
spaudos ir informacinį biurą, kuris pra
dėjo veikti nuo balandžio 14 d. ir tęsė sa
vo veiklą ištisą pirmą sesijos savaitę, iki 
balandžio 19 d. Baltijos biuras veikė ži
nomam Bristolio viešbutyje, labai arti 
konferencijos vietovės, taip kad dažnai 
biurą lankė ESBK akredituoti žurnalistai. 
Lankytojai rado gerai paruoštus informa
cinius biuletenius, puoduką kavos ir pasi
kalbėjimo partnerius iš pabaltiečių pusės. 
Informacinio biuro vedėjas buvo Šveica
rijos lietuvis Algis Klimaitis. Jam efek
tingai talkininkavo latviai Vaiva Pukite 
iš Vakarų Vokietijos ir Imants Freimanis 
iš Švedijos.

Bendras lietuvių, latvių ir estų veikimas 
konferencijos rūmuose

Baltų Santalkos (Baltic World Confe- 
fence) lietuvių, latvių ir estų atstovai kon
ferencijos pirmoje savaitėje aplankė iš 
viso 26 valstybių atstovus. Jiems buvo 
asmeniškai perduotas specialiai paruoštas 
Baltų Santalkos memorandumas, kuriame 
Tarybų Sąjunga pasmerkiama, laikant ją 
pilnai atsakinga už nelegalią Pabaltijo 
valstybių okupaciją ir už neįvykdytus 
Helsinkio principų susitarimus. Taip pat 
delegatams buvo perduota atskiros bylos, 
kurios įrodo, kad Tarybų Sąjungos oku
pacinė valdžia Pabaltijy nuolat laužo Hel
sinkio susitarimus.

VLIKo sudarytas memorandumas, kuris 
dokumentuoja 11 asmeniškų bylų dėl 
Helsinkio susitarimų laužymo, apima 28 
puslapius.
Susirėmimas su rusais

Balandžio 18 d. priešpietinėj pertraukoj 
Bellevue viešbučio vestibiulyje VLIKo

V

Černobilio nelaimė
Balandžio 26 dieną įvykusi atominės 

jėgainės Černobilyje, Ukrainoje, nelaimė 
sukrėtė ne tik Europą, bet ir visą pasau
lį.

Praėjus bemaž dviem savaitėm po įvy
kio, dar nežinoma nei .tikros priežasties, 
dėl ko tai atsitiko, nei tikslaus aukų skai
čiaus. Maskva sako, kad nelaimėje žuvo 
tik du žmonės ir kad buvo apie 200 su
žeistų. Vakarų stebėtojai mano, jog au
kų skaičius galėjo siekti 2000. Tikrai ži
noma, kad radioaktyvus atmosferos už
teršimas išsiplėtė toli už Sov. Sąjungos 
ribų.

Aukštas radioaktyvumas pirmiausiai 
buvo pastebėtas Švedijoje (100 kantų di
desnis už normalų) ir kituose Skandina
vijos kraštuose. Sovietų valdžios sluoks
niams pripažinus, kad atmosferos užter
šimas kilo iš atominio reaktoriaus avari
jos černobilyje, netoli Kijevo, nenorma
lus radioaktyvumas pastebėtas šiau
rės-rytų Lenkijoje, Baltarusijoje ir Lie
tuvoje. Vėliau jis išsiplėtė bemaž po vi
są Europą, pasiekdamas net Angliją.

Kaip pranešė Šveicarijos dienraštis 
NEUE ZUERCHER ZEITUNG (IV.30), di
delis susirūpinimas dėl radioaktyvaus už
teršimo kilo Pabaltijyje, tuo labiau, kad 
Ignalinoje, netoli Vilniaus, veikia sovietų 
pastatyta panaši atominė jėgainė. Laikraš
tis sako, jog Pabaltijo respublikų gyven
tojai, nors oficialių šaltinių nebuvo pa
kankamai informuoti, apie Ukrainoje 
įvykusią avariją pirmas žinias gavo iš 
Suomijos televizijos, neblogai matomos 
Estijoje. Iš ten, iš lūpų į lūpas, žinios pa
plito po Latviją ir Lietuvą. Nerimą sukė
lė informacijos stoka, nežinojimas kokių 

atstovas Algis Klimaitis priėjo prie Tary
bų Sąjungos delegacijos vadovų, atstovu 
Jurij Kačlev ir ministru Viktor Šikalov, 
ir norėjo su jais kalbėti apie Tarybų Są
jungos vaidmenį Helsinkio susitarime, 
kiek jis liečia okupuotus Baltijos kraštus. 
Vliko atstovas paminėjo sovietams Tary
bų Sąjungos valdžios propagandoje nuo
lat kartojamą sakinį, kad taikingi pasi
kalbėjimai visuomet yra naudingi, ir pa
aiškino, kad jis taikingai nusiteikęs no
rįs pasikalbėti. Sovietai, kurie buvo dau
gelio kraštų žurnalistų, daugiausia iš 
vakarų, apsupti, atsakė VLIKo atstovui, 
jog jie nesikalba su organizacijom, kurios 
nepripažįsta Tarybų Sąjungos dabartinių 
sienų. VLIKo atstovas atkirto, kad pagal 
šitokį principą sovietai turėtų iš vykstan
čios konferencijos tučtuojaus pasitraukti, 
nes beveik visos vakarų delegacijos ne
pripažįsta Baltijos kraštų prievartingą in
korporaciją į Tarybų Sąjungą, tai ne daug 
kas beliktų, su kuriais sovietai norėtų 
kalbėti. VLIKo atstovas pridūrė, kad 
VLIKas ir kartu Baltų Santalka griežtai 
protestuoja už vis dar besitęsiančią oku
paciją ir reikalauja greičiausią Tarybų 
Sąjungos besąlyginį pasitraukimą iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Rusai Kačlev ir 
Šikalov pasipiktinę greitais žingsniais 
ieškojo išėjimo iš salės.

Atgarsiai
Baltų veikla ESB Konferencijos Berne 

Santalkos rėmuose iki šiol turėjo neblogą 
atgarsį spaudoje, radijuje ir televizijoje.

Jau prieš pačios konferencijos atidary
mą, Šveicarijos didžiausias katalikų dien
raštis „Die Ostschweiz“ paskelbė didelį, 
trečdalio puslapio ilgumo straipsnį su už
rašu: „Vienos Europos tragedijų nurody
mas“, kur skaitytojas plačiai buvo pain
formuotas apie dabartinę padėtį Pabaltijo 
valstybėse. Vietinis Berno dienraštis „Der 
Bund“, sąryšyje su kitomis nevalstybinė
mis organizacijomis, minėjo Baltų pastan
gas konferencijos eigoje. Tarptautiniai 
plačiai žinomas Vokietijos dienraštis 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ aprašė 
VLIKo ir Baltų Santalkos atstovo Algio 
Klimaičio susirėmimą su Tarybų Sąjun
gos delegacijos vadovais. Apie tai savo ži
nių laidoje kalbėjo ir vokiškoji radijo 
stotis „Deutschlandfunk“. Šveicarijos tele
vizija italų kalba žinių laidoje parodė 
trumpą filmą apie Baltijos jaunimo de
monstraciją Berno miesto centre. Tą įvy
kį taip pat filmavo Vokietijos antrosios 
televizijos programos filmuotojai ir Turki
jos televizija.

Baltų Santalkos spaudos konferenciją, 
kuri buvo balandžio 16 d., aplankė dau
giau kaip 20 žurnalistų. Spaudos konfe
rencijos metu ponai Randpere iš Estijos, 
Valentina Lasmane iš Latvijos ir Galina 
Pakėniene iš Lietuvos paaiškino spaudai 
jų perskirtų šeimų padėtį ir gilų norą, 
kad jų šeimos būtų sujungtos.

priemonių reikia imtis, kad apsisaugojus 
nuo pavojaus.

Didžiausias nerimas kilęs Lietuvoje, 
ypač dėl to, kad 500 km nuo černobilio 
Ignalinoje nuo pernai veikia panaši ato
minė jėgainė, kuri, kai bus baigta staty
ti, bus dar galingesnė už Černobilio.

Londono THE OBSERVER (V.4.) rašo, 
kad vos prieš mėnesį prieš Černobilio 
avariją Lietuvos radijas transliavo pata
rimus vaikų darželių vedėjoms, kaip ap
sirūpinti dujų kaukėmis vaikams ir kū
dikiams apsisaugoti nuo radioakty
vių substancijų. Dabar, nors radioakty
vūs debesys iš černobilio perskriejo Lie
tuvos respubliką, nei gyventojai, nei ci
vilinės gynybos pareigūnai nebuvo apie 
pavojų perspėti. Tuo tarpu kaimyninėje 
Lenkijoje valdžios įstaigos ėmėsi saugu
mo priemonių,, patvarkydamos duoti ma
žamečiams vaikams jodo tablečių, saugo
tis užteršto pieno ir kitų maisto produktų.

Mark Frankland, buvęs „Observer'io“ 
Maskvos korespondentas, rašo, kad Balti
jos respublikų gyventojuose jaučiama sti
pri opozicija prieš atominių jėgainių sta
tybą. Sklinda gandai, jog ir normaliai vei
kiančios jėgainės užteršia laukus ir aug
meniją. Bet Ignalinos atominės jėgainės 
statyba parodė, kad autokratinis režimas 
gali primesti gyventojams visai nepriimti
nus projektus.

Dar prieš pustrečių metų, ryšium su

Mirė poetas G. Jokimaitis
Vilniuje balandžio 15 d. mirė poetas 

Gediminas Jokimaitis, gim. 1920 m. Per- 
navoje, Kėdainių apsk. Karo metais bu
vo Altajuje bei Jakutijoje. Paskutiniu 
metu dirbo Lietuvos Mokslų akademijos 
Fizikos ir matematikos institute Vilniu
je. Lietuvoje yra išėję šie jo eilėraščių 
rinkiniai: „Vandenų muzika“, „Su naktim 
kalbėsiu“, „Tu esi vasara“ ir „Rasa“.
Taurė — Priekulės raiteliui

Maskvoje baigėsi TSRS taurės raitelių 
varžybos. Pirmąją vietą ir aukso medalį 
laimėjo Priėkulės tarybinio ūkio žymus 
raitelis Edmundas Klimovas su žirgu 
Despotu. Sportininko treneris — V. Ur
bonas.

Puikiai pasirodė ir kiti mūsiškiai, joję 
jaunais žirgais, šiame konkūre pirmas bu
vo Veterinarijos akademijos studentas R. 
Udrakis su Dekoracija, o antrąją ir tre
čiąją vietas užėmė Kūno kultūros institu
to atstovas Z. šarka su žirgais Fortpostu 
ir Portu.

Visi šie sportininkai, taip pat V. Civins- 
kas iš Vilniaus valstybinio žirgyno ir E. 
Marčinskas iš „Nemuno“ valstybinio žir
gyno pakviesti į TSRS rinktinę, kuri ruo
šis tarptautinėms varžyboms.
Kvitas vietoj laikrodžio

Vytautas Tamulevičius „Valstiečių lai
kraštyje“ rašė:

Sugedus laikrodžiui nunešiau jį taisy- 
klon (Panevėžys, Respublikos g. 28). Priė
mėja apžiūrėjusi nustatė diagnozę: rei
kia keisti korpusą, o tai užtruks keletą sa
vaičių.

Atėjau atsiimti, bet atsiėmiau tik paža
dą. Po to lankiausi dar penkis kartus, bet 
nieko nepešiau.

Jau praėjo pusmetis, o aš, vietoj laikro
džio ant rankos, kišenėje nešiojuos kvitą 
Nr. 097340, kuris išrašytas 1985 m. rugsė
jo 5 d.
Automatinis sargas pastatams

Ukmergės remonto mechaninės gamy
klos kolektyvas pradėjo gaminti naują 
produkciją — elektros skydus.

Juose įmontuoti miniatiūriniai „sargai“ 
įjungs ir išjungs šviesą patalpose, apsau
gos elektros laidus nuo perdegimo ir tuo 
pačiu padės užkirsti kelią gaisrams.

A.A. LOY WESLEY HENDERSON — 
PABALTIEČIŲ REIKALŲ GYNĖJAS
Kovo 24 d. Washingtone mirė didelis 

pabaltiečių bičiulis ir jų reikalų gynėjas, 
JAV diplomatas Loy Wesley Hendersonas. 
Po Ribbentropo — Molotovo suokalbio, 
jis paruošė Pabaltijo valstybių aneksijos 
nepripažinimo tekstą, pagrįstą Panameri- 
kos santykių principais ir išgavo prezi
dento Roosevelto sutikimą jį paskelbti. 
Hendersonas padėjo pabaltiečiams išrei
kalauti „Amerikos Balso“ transliacijų ir 
sudominti Kongreso atstovą Kersteną ty
rimo komisijos sudarymu. Kai „Amerikos 
Balso“ patalpose buvo atsiradęs žemėla
pis, kuriame Pabaltijys buvo rodomas 
kaip Rusijos dalis, Hendersonas griežtai 
pamokė aukštą „A.B.“ pareigūną, kad jo 
pareiga tokių dalykų neleisti; žemėlapis 
netrukus buvo pataisytas.

Gegužės 3 d. Washingtone, Metodistų 
bažnyčioje įvyko Hendersono pagerbimas.

Elta

PATARIMAS NEVAŽIUOTI Į LIETUVĄ

Ryšium su radioaktyviu aplinkos už
teršimu, Britanijos Užs. reikalų ministeri
ja patarė savo piliečiams nevažiuoti į 
Ukrainą, Baltarusiją, Lenkijos šiaurinę 
provinciją ir Lietuvą. Manoma, kad Bri
tanijos karališko baleto gastrolės Vilniu
je, turėjusios įvykti š.m. gegužės mėnesį, 
bus atšauktos.

Ignalinos atominės jėgainės pirmojo re
aktoriaus paleidimu, EUROPOS LIETU
VIS (1983.XII.2) rašė, jog Lietuvoje bai
minamasi „dėl galimos nelaimės pasek
mių“. černobilio avarija parodė, kad to
kiai baimei buvo pagrindas. Net komunis
tinė TIESA (1984.X.10) sakė, jog Ignali
nos jėgainės statyboje naudojami „neko
kybiški“ įrengimai (pagaminti sovietų 
gamyklose) ir buvo pastebėti saugumo te
chnikos pažeidimai.

1
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JUBILIEJUS
PASIRUOŠIMAS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUI

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATIJA
LIETUVOJE

1985-XI. 11-26 d. vysk. P.A. Baltakis, 
OFM, lankėsi Romoje ir su Lietuvos vys
kupų konferencijos pirmininku arkiv. L. 
Poviloniu aptarė krikšto jubiliejaus iškil
mių reikalus.

Lietuvoje pagrindinės jubiliejaus iškil
mės bus 1987 m. birželio 26 d.

IŠEIVIJOJE
Išeivijoje jubiliejaus iškilmingas ati

darymas bus 1987 m., birželio 14 d. šv. 
Petro bazilikoje, Romoje.

Parašyta prašymai šv. Tėvui, kad va
dovautų jubiliejaus atidarymo iškilmėms 
ir kad ta proga išleistų apaštalinį laišką. 
Vatikano valstybės sekretoriatas pranešė, 
kad „prašymai yra pateikti šv. Tėvo dė
mesiui, kuriuos jis yra nusiteikęs atidžiai 
pasvarstyti ir, kiek bus įmanoma, paten
kinti“ (1985.XII.9, N. 165,295).

ARK. JURGIO MATULAIČIO 
BEATIFIKACIJA

Taip pat yra šv. Tėvui (įteiktas pakarto
tas prašymas, kad jubiliejaus proga ark. 
Jurgį Matulaitį paskelbtų palaimintuoju. 
Postuliatorius, kun. J. Vaišnora, MIC, 
pranešė, kad ši galimybė yra reali, nes vie
nas stebuklas yra priimtas, ir Šventųjų 
Paskelbimo Kongregacijos pirmininkas 
kard. Pailatini yra gavęs iš Popiežiaus 
raštą „Decretum progressionis“, kuriuo 
duodamas leidimas toliau tęsti beatifika
cijos bylą.

CENTRINIS JUBILIEJAUS 
KOMITETAS

1985.XI.30 d. turėjo pilnaties posėdį Či
kagoje, kuriame vysk. Baltakis ir vykdo
mojo komiteto nariai painformavo daly
vius apie jubiliejaus paruošiamųjų darbų 
eigą. Užsibrėžtų darbų 'įvykdymo sąmata 
— 300,000 dol. Finansų telkimo vajui su
tiko vadovauti kun. V. Dabušis. Sekantis 
Centrinio komiteto posėdis įvyks balan
džio 12 d., Jaunimo Centre, Čikagoje.

JUBILIEJAUS KOMITETAI 
ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE

ROMOJE: 1985.X.20 'šv. Kazimiero kole
gijoje įvykusiame Romos lietuvių susirin
kime buvo sudarytas komitetas, kuris rū
pinsis iškilmėmis Romoje. Pirm. — prel. 
A. Bartkus, vicepirm. — prel. L. Tulaba 
ir prel. V. Mincevičius, sekr. — dr. B. 
VileiŠytė. Kiti nariai: prel. A. Jonušas, 
prel. K. Dobrovolskis, kun. E. Putrimas.

VAKARŲ VOKIETIJOJE: 1985.X.5 Va
sario 16 gimnazijoje įvykusiame lietuviš
kų parapijų-misijų atstovų susirinkime 
buvo išrinkti: A. Grinienė, V. Natkevi

čius ir V. Bartusevičius, kurie sykiu su V. 
Vokietijos Sielovada ir Lietuvių Bendruo
mene sudarys jubiliejaus komitetą.

KANADOJE: Lietuvių katalikų centro 
iniciatyva, 1985.XII.10 Toronte buvo su
darytas komitetas: pirm. — V. Bireta, vi
cepirm. — Tv. A. Simanavičius, OFM, 
kun. J. Staškus, ev. kun. P. Dilys, sekr. 
— J. Andrulis ir B. Čepaitienė, ižd. — V. 
Taseckas. Kiti nariai: dr. J. Sungaila, kun. 
dr. P. Gaida, Tv. J. Liauba, OFM, V. Tu
rėta, V. Bačėnas, sės. Margarita Bareikai
tė, dr. J. čuplinskienė, dr. O. Gustainienė, 
J. Krištolaitis. Minėjimas bus Toronte, 
1987 m. spalio mėn,

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE: jubilieju
mi rūpinasi D. Britanijos Lietuvių Kata
likų Bendrija ir Lietuvių Sąjunga (Ben
druomenė). Pirmas bendras pasitarimas 
įvyko 19851X11.1.

AUSTRALIJOJE: jubiliejaus minėjimu 
rūpinasi Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Valdyba ir Australijos Lietu
vių Bendruomenės krašto valdyba. Pa
grindinis minėjimas numatytas Melbour
ne, rajoniniai — Adelaidėje ir Sidnėjuje. 
Reklama rūpinasi Tėviškės Aidų redak
torius kun. dr. P. Dauknys.

PIETŲ AMERIKOJE: buvo sudary
ti jubiliejaus komitetai Venesueloje, Ko
lumbijoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Ar
gentinoje š.m. vasario-kovo mėnesiais, 
kai ten lankėsi vysk. P.A. Baltakis, 
OFM.

JAV: naujai išrinkta Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba ir taryba pažadėjo 
aktyviai prisidėti prie Krikščionybės ju
biliejaus paminėjimo.

PASKELBTAS POEZIJOS KONKURSAS 
Ateitininkų Federacija ir žurnalas Atei

tis skelbia poezijos rinkinio ir eilėraščio 
konkursą Lietuvos krikščionybei paminė
ti.

TURINYS turi išreikšti istorinį Lietu
vos krikščionybės kelią arba dvasinę jos 
vertę pavergtai mūsų tautai.
I. Poezijos rinkinys — nemažiau 75 ma
šinėle rašytų psl. Gali dalyvauti visi. Ski
riamos premijos: I — 1.500 dot; II — 750 
dol.
II. Eilėraštis — mašinėle išrašytas. Gali 
dalyvauti asmenys iki 30 metų. Skiria
mos premijos: I— 100; II— dvi po 75 dol.; 
III — dvi po — 50 dol.

Rankraščius pasirašyti slapyvardžiu, at
skirame voke įdėti pavardę ir antrašą. 
Siųsti: Poezijos konkursas, c/o Česlovas 
Grincevičius, 7132 S. Mozart St., Chicago, 
IL 60629, iki 1986 m. spalio 31 d. 
JUBILIEJINĖS MALDOS TEKSTAI 
IŠSPAUSDINTI

Mes teisėtai džiaugiamės kiekvienu įvy
kiu lietuvių bendruomenėje, ar tai būtų 
vakaronė-diskusija, ar tai būtų susirinki
mas, posėdis, saviveiklos pasirodymas, — 
visai nesvarbu, svarbu tai, kad mes dar 
veiklūs, nors nulingavę metai nusinešė sa
vo. To nenuneigsi.
Naujos lietuviškos knygos pasirodymas— 

neeilinis įvykis mūsuose, todėl džiaugsmo 
daug visiems: ir autoriui, suradusiam lai
ko, jėgų ir kūrybinės ištvermės knygai pa
rašyti, ir leidėjui, ir mums, skaitytojams, 
kad išleista nauja knyga mūsų kalba. Be
lieka tikėtis, kad J. Vilčinsko knyga „Lie
tuvos Socialdemokratija kovoje dėl krašto 
Nepriklausomybes“ (Nida Press, 1985) at
ras vietos mūsų knygų lentynoje.

Besikalbant su autoriumi apie jo knygą, 
nuklystame į tuos laikus, kurie jam gerai 
žinomi, būtent 'į Nepriklausomos Lietuvos 
laikus, į krašto politinį gyvenimą, kalba
mės apie pagrindines politines partijas 
tuometinėje Lietuvoje, žingeidumo skati
namas, užklausiu, kodėl p. Vilčinskas pa
sirinko parašyti LSDP istoriją. „Nei aš 
rinkausi, nei ką“, — sako autorius, „taip 
išėjo, kad susikauuus galybei medžiagos, 
draugų raginamas nutariau, kad reikia 
apibendrinti tą sukauptą medžiagą. Pir
masis mano suartėjimas su LSDP buvo 
dar Lietuvoje 1930 m., kai dirbant Kauno 
miesto savivaldybėje, mano 
viršininku buvo LSDP lyderis S. Kai
rys. Užsimezgusi draugystė nenutrūko ir 
išeivijoje. Vokietijos stovyklose S. Kairys 
dirbo VLIKe (Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete). Per daug niekada 
nesidomėjau politika, ypač jaunystės me
tais, bet atsidūrus išeivijoje, kai Tėvynė 
pavergta, negražu, gal tiksliau, nuodėmė 
sakyčiau, likti pasyviam, todėl ir talkinau 
visiems, kas į mane kreipėsi.“

Dėl daugybės priežasčių p. Vilčinskui 
tekdavo atstovauti LSDP Europoje vyks
tančiose SDP konferencijose, po to rašy
ti apie nuveikta darbą, tolimesnius SDP 
tikslus spaudoje. Kai K. Bielinis perėmė 
S. Kairio pareigas po jo mirties, p. Vil
činskui buvo pasiūlyta surinkti LSDP me
džiagą ir ją apibendrinti. J. Sonda, gyve
nantis Amerikoje, rėmė tą mintį ir žadėjo 
visokeriopai padėti. Jis atsiuntė daug is-

Pailgo formato lankstukas su spalvota 
kryžių kalno fotografija; viduj — jubilie
jinės maldos tekstas lietuvių ir anglų kal
bomis.

Spausdino Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys.

Galima užsisakyti: Religinė programa, 
I.C. Convent, Rte 21, Putnam, CT 06260.

Lankstukas dalinamas nemokamai, ta
čiau galima duoti auką padengti spaus
dinimo bei pašto išlaidas. 

torinės medžiagos. Dr. Gerutis, gyvenan
tis Šveicarijoje, paveldėjo iš Lietuvos Pa
siuntinybės archyvą, jis siuntė visą me
džiagą, kuri lietė LSDP istoriją. „Ir taip 
išėjo, — kad man nieko kito nebeliko, 
kaip imtis darbo ii- apibendrinti sukauptą 
medžiagą“, — šelmiškai nusišypsojęs, pri
dūrė autorius.

Pavarčius knygą, iš karto pastebi, kad 
medžiagos būta labai daug ir įvairios. Au
torius pasirinko teisingą kelią jai susiste
minti, — viskas išdėstyta istorine chrono
logine tvarka: knyga suskirstyta 'į tris pa
grindinius laikotarpius — Tautinio at
gimimo laikotarpis, Lietuvos Nepriklauso
mybės metai ir Lietuva nelaisvėje, LSDP 
veikla užsienyje.

Tikslas parašyti LSDP istoriją labai 
aiškus: surinkti faktus iš laikraščių ir 
žurnalų, išbarstytų po visas bibliotekas 
konferencijų protokolus į vieną knygą, tai 
istorinis dokumentas, kuris ateityje pra
vers Lietuvos istorikui. Antra vertus, pil
nos LSDP istorijos dar nebuvo parašytos 
nei Vakaruose, nei Sovietų Sąjungoje. 
Be to, mūsuose visi lietuviai mėgsta pasi
ginčyti, padiskutuoti apie praeitus lai
kus, bet ar visi tie diskusijų argumentai 
paremti istoriniu faktu? Ar mūsų ginčai 
išlaiko loginę, faktų paremtą pusiausvyrą? 
Ne visada, ir tai tik todėl, kad mes nepa- 
siskaitome to, kas po ranka, o žiebiame, 
kaip sako liaudis, tiesiai iš „kepurės“ ir 
tiek, neatbodami kiek lame teiginyje yra 
istorinės tiesos ir kiek mūsų teiginys nu
spalvintas atminties ir laiko.

Pasisklaidžius „Lietuvos Socialdemo
kratija kovoje dėl krašto nepriklausomy
bės“, mes rasime daugybę istorinių faktų, 
kurie mums padės susigaudyti to meto 
painiame jauno nepriklausomo krašto po
litiniame gyvenime, kurį iš visų pusių 
supo ir smaugė didžiosios agresyvios val
stybės — Lenkija, Rusija, Vokietija. Ypač 
įdomus LSDP pasisakymai Vilniaus kraš
to klausimu, etnografinių mažumų Lietu
vos teritorijoje klausimu ir kt. Netgi stu
dijuojant Sovietų Rusijos dokumentus lie
čiančius Lietuvą, galima įrodyti, kad jau 
tada Sovietai sakė viena, o darė visai 
priešingai. Pavyzdžiui, 1920 m. taikos su
tarty sakoma, kad „abi valstybės apsiima 
neleisti savoje teritorijoje kurtis ir veik
ti subversinėms grupėms“, bet jau po as
tuonių dienų Sovietų remiamas V. Kapsu
kas atvyksta į Vilnių ir pradeda leisti 
„Komunistą", kuriame atvirai puola Ne
priklausomos Lietuvos vadovybę ir stato
si tikslus ją nuversti. Tokie faktai rodo, 
kad Leninas ir Sovietų Sąjunga nebuvo 
tokie jau dosnūs ir geradariai, kaip tai 
bando šiandien 'įrodyti sovietų istorikai.

Nėra abejonės, Kad knygoje surinkti au
tentiški dokumentai, veikėjų biografijos, 

jų nuotraukos, jų likimai paįvairina sau
soką istorinę medžiagą ir paįvairina kny
gą, priartina ją prie populiaraus skaityto
jo.

Tenka gražiu žodžiu paminėti ir kny
gos kalbą. Lietuvių kalba mūsuose lei
džiamoje spaudoje dažnokai būna apgai
lėtina. J. Vilčinskas dėjo visas pastangas, 
kad knygos kalba būtų kaip galima tiksli, 
išlaikant ano meto dokumentų kalbos sti
liaus ypatumus, bet pats autorius rašo 
gražia bendrine lietuvių kalba, kas pagir
tina ir už ką autoriui didelis ačiū.

Belieka tikėtis, kad užmaršties dulkės 
nenusės J. Vilčinsko triūso ir tokia ver
tinga knyga suras kelią į lietuviškų kny
gų mylėtojų bibliotekas. A.B.

Juozas Vilčinskas, LIETUVOS SOCIAL
DEMOKRATIJA kovoje dėl krašto ne
priklausomybės. Istorinė apžvalga. Išleido 
„Nida“, Londonas, 1985. Knygoje 396 psl., 
kaina 15 sv„ kietais viršeliais — 17 sv.

DIDŽIOJI LB PREMIJA — 
BRONIUI KVIKLIUI

JAV LB Kultūros Tarybos sudaryta 
vertinimo komisija už 1983-85 metų iš
leistus veikalus, mokslinėm temom, pasky
rė 3.000 dol. premiją Broniui Kvikliui už 
lituanistinės tematikos humanitarinio tu
rinio knygą: Lietuvos bažnyčių serijos 
„Vilniaus Arkivyskupija“.

ši knyga buvo išleista 1985 metais Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos leidyklos.

Premijos komisija iš viso buvo gavusi 
per 20 mokslinių darbų.

Komisiją sudarė: pirm. dr. Augustinas 
Idzelis, dr. R. Šležas, dr. Danguolė Tamu- 
lionytė, dr. Br. Kazėnas ir rašytojas Al
gis Rukšėnas.

Premija bus įteikta Br. Kvikliui š.m. 
gegužės 17 Bostone Kultūros Tarybos 
ruošiamoj Premijų šventėje.

Premijos mecenatas JAV LB Krašto 
valdyba.

Vladas šlaitas
EILĖRAŠTIS LIETUVAI

O, tolima 
ir mano širdžiai artimiausia Lietuva, 
jeigu tavęs nebūtą, 
kam tada 
galėčiau pasiguosti užsienyje?

Viską palieku užmiršimui, 
nes geriausia 
palikti viską užmiršimui, 
tik tavęs 
aš nepalieku užmiršimui, 
nes tik tu 
esi brangiausias mano meilės 

atminimas.

KELIAS
6

Jaunas vyrukas šalia jų sėdėjo ir 
visą laiką įdomiai jų pasakojimo klau
sėsi. Dabar jis sako;

— Ožkinio žentas neatvažiavo į 
Vokietiją.

— O kaip tu žinai?
— Kartu su jais ant kelio buvau, 

kai rusai mus besitraukiančius užpuo
lė. Toks iš jo ir karininkas, išgirdo 
šaudant ir jam protas susimaišė. Žmo
na šaukia: „Dieve, Dieve, kas dabar 
bus“, o jis stovi prie vežimo ir nesu
galvoja ką daryti. Kas bėgome — iš
bėgome. Drąsos reikia.

— Lengva drąsiam būti, kai esi 
vienas, — atsiliepė vienas iš vyrų. — 
Gali tu rizikuoti savo gyvybę, bet jei 
esi su šeima, turi būti labai atsargus.

— Ar smarkus susišaudymas buvo, 
— klausia Jonis.

— Oh... šautuvai, kulkosvaidžiai 
duoda iš kiekvieno kampo, kulkos 
viau-viau-viau pro ausis, tankai žemę 
drebina, iš patrankų šaudo, iš oro 
bombas mėto...

— Dabar jau tu meluoji, — sako 
vyras, kuris apie drąsą ir riziką kalbė
jo-

— Ką meluoju? Ką meluoju? Ne
buvai tu ten, nematei. Niekur tu nebu
vai, nieko nematei. — Jo balsas iš pik
tumo dreba, liesame kakle virpa gys
la, net gyvaplaukiai ant veido šiau
šiasi.

— Tankai į orą nepakyla, bombų 
nemėto.

— Kas sako, kad tankai į orą kyla? 
Kas sako?
Pergyvenęs visus karo baisumus, pra

ėjęs pro šautuvų ir kulkosvaidžių ug
nį, nenugąsdintas tankų dundėjimo 
ir bombų sprogimo, dabar jis drąsiai

PRANAS MILAŠIUS

SVETUR
stoja prieš kiekvieną, kuris mėgintų jo 
žygdarbius pajuokti.

Nustebinti jaunuolio piktumo, vyrai 
nutyla, o kada po valandikės pradeda 
vėl kalbėti, tai kalba ne apie karo 
baisybes, ne apie lietuviškos kariuo
menės organizavimą, bet apie papras
tus dienos reikalus: apie duoną, svies
tą, apie gramus ir pietų sriubą.

Toleikis atsigulė ant nugaros, akys 
užmerktos, nežinai, ar jis jau miega, 
ar šiaip sau snūduriuoja. Jonis žiūri j 
jo nuogas, į vandenį sumerktas kojas 
ir galvoja, ar tas ant jo kojų prilipęs 
purvas dar iš Lietuvos atsineštas, ar 
čia jau vokiškas. Greičiausiai dviejų 
žemių purvas į vieną sulipęs.

Bet Toleikis nemiega. Jis girdi, kaip 
vyrai apie duoną kalba. Vyrai iš kai
mo, vyrai iš miesto. Vyrai pas ūkinin
kus bernavę, dvaruose kumečiais bu
vę. Buvę turtingi ūkininkai, advoka
tai, policininkai, karininkai. Vyrai vos 
pasirašyti mokantys, vyrai buvę uni
versitetuose. Dabar visi čia kartu ant 
kranto susėdę. Ateis pietų laikas — 
visi eilėje stovės, visi gaus po kaušą 
tos pačios putros. Kaip kolchoze. Taip 
jam sūnaus draugas apie kolchozą kal
bėdavo. Staiga jis garsiai nusijuokia, 
ir kai visi į jį pažiūri, jis pasiremia ant 
alkūnės ir, visus apžvelgęs, garsiai sa
ko:

— Gyvenimas be eksploatacijos.
♦ ♦

Vyrai pragyveno porą savaičių sto
vykloje ramiai, be jokių įvykių. Žmo
nės miega, valgo, kitus barakus lanko, 
apie pažįstamus teiraujasi. O ta stovy
kla ne viena Vokietijoje, žmonės girdi 
kalbant apie kitas stovyklas, apie gi
mines ir pažįstamus ten gyvenančius. I 
Vieną dieną Galkus išvyko į tolimą I 

stovyklą ištirti, ar tikrai ten geriau 
žmonės gyvena, kaip gandai čia sklin
da: geresnis maistas, dovanų paketai 
su šokoladais ir rūkalais. O grįžęs 
Joniui papasakojo: maistas toks pat, 
kaip čia, bet ten galima bet kam prisi
registruoti, niekas neklausia, iš kur tu 
atvažiavai, kur iki šiol buvai. Prikal
bėjo jie Toleikį ir tą jauną vyruką, ku
ris paupyje apie skraidančius tankus 
pasakojo, kartu ten važiuoti. Nuva
žiuos keturi, du grįš atgal, tai visi 
keturi po dvi maisto korteles turės, 
galės gyventi kaip ponai.

Jonis ir Galkus dabar pradėjo nau
ja gyvenimą naujoj stovykloj. Stovy
kla buvo didelėse kareivinėse. Kam
baryje keturios dviaukštės lovos aš- 
tuoniems vyrams. Vyrai jauni ir seni, 
mokyti ir nemokyti. Aukštas, stipriai 
atrodąs vyras pasisakė esąs Rimkus. 
Lietuvoje buvęs policininkas. Parodė 
jiems lovas, papasakojo apie kitus 
kambario gyventojus. Buvo ten apyse
nis vyras Spurgys, buvęs seniūnas, du 
jauni vyrukai, buvę „studientai“.

— Studientai? — klausia Galkus.
— Taip Vaska sako. Jis visada 

taip kalba. Jis nesako „penki“, visa
da „pienki“. Tai mes juos taip „stu- 
dientais“ ir vadiname. Kitas „studien- 
tas“ Ješis. Tas gal ir buvęs kada nors 
universitete, bet Vaska tikrai tik ap
siskelbęs studentu.

Dienos ėjo kaip ir pirmoj stovykloj; 
pavalgęs atsiguli kur nors ant žolės ir 
kaitinies saulėj, arba slampinėji miesto 
gatvėmis. Žmonių stovykloje galybė, 
susiėję viens kitam pasakojasi, kaip 
Lietuvoje gyveno, ką turėjo. Vieną 
kartą Rimkus užklausė Galkų:

— Visi mes žinom apie viens kitą, 
o tu niekad nepapasakoji, kaip tu Lie
tuvoje gyvenai.

— Aš?
— Taip, tu. Visi mes apsipasako- 

jom apie save, tu tiktai vienas toks pa
slaptingas.

— Kad aš apie save neturiu ko pa
sakoti.

— Ką veikei Lietuvoje?
— Prekyba buvo mano užsiėmi

mas.
— O-ho, biznierius!
— Nedidelė prekyba, šiaip sau. Pra

gyventi galėjau.
Galkus išmoko lietuviškai, net ne

atpažinsi iš kalbos, kad jis yra žemai
tis. Bet Jonis visą laiką kalba taip, 
kaip jis kaime kalbėjo. Studentai mo
ko jį kalbėti teisingai, bet Jonis jų pa
stangų neįvertina ir daiktus tikrais 
žemaitiškais vardais vadina. .

— Kodėl tu vis sakai „žekės“, ko
dėl negali išmokti kalbėti lietuviškai 
teisingai ir sakyti „škerpetkos“?

— Tu apsiauk škerpetkas, o man 
ir žekės gerai, — atsako į pamokymus 
Jonis.

Bet tu dabar ne kaime gyveni, pa
galvok logiškai, kaip tavo ta kalba 
čia skamba, — aiškina jam Ješis. — 
Ar žinai kas yra logija?

— Nežinau ir žinoti nenoriu.
-— Jam proto nė už pienkis cientus, 

— sako Vaska ir abudu „studientai“ 
išėjo pro duris.

Rimkus pasikėlė nuo kėdės, perėjo 
pirmyn ir atgal per kambarį, ir sako:

— Ir Ješis ne studentas. Nė katras 
jų nėra buvęs universitete.

— Iš ko tu sprendi? — klausia Gal
kus.

— Aš turiu aiškų įrodymą, — sa
ko Rimkus.

Per kiemą eina mokytojas su žmo
na. Rimkus persisvėrė pro atdarą lan
gą ir sako jam:

— Tai einate pasivaikščioti?
— Kad oras ‘oks gražus, negali sė

dėti kambaryje.
— Pasakykite, ponas mokytojau, 

kaip bus teisingai: logija ar logika?
— Logika. Tai ką, studijuoti ren

giesi? Du „studientai“ jūsų kambary
je gyvena, jie gali tave pamokyti.

— Jie mums ką tik dabar davė pa
skaitą apie logiją.

— Logika, — tarė mokytojas ir 
nužingsniavo per kiemą.

— Netik ne studentai, bet nė arti 
universiteto nebuvę. Nė katras iš jų, 
— sako Rimkus nuo lango atsisukęs į 
kambarį. Stovi jis išsitiesęs visa savo 
policininkiška didybe,patenkintas pats 
savimi, lyg sunkų nusikaltimą išaiški
nęs. Prisimena jis savo pirmąsias poli- 
cininkavimo dienas Lietuvoje. Parve
dė jis į daboklę girtą vyrą ir protokole 
užrašė: „Girtas ant žemės basamonės 
gulėjo ir kėlė triukšmą“. Pasišaukė jį 
viršininkas, rodė pirštu į protokolą ir 
klausė: „Kaip gali žmogus būdamas 
be sąmonės kelti triukšmą?“ Dabar 
jis nebe tas naujai pradėjęs tarnauti 
policininkas. Pavesk jam bet kokį nu
sikaltimą, jis nusikaltėlį suras ir teis
mui kaltės įrodymui medžiagą pris
tatys.

Galkus irgi apie nusikaltėlių suse
kimą galvoja. Būtų nemalonu, jei su
žinotų kokį „biznį“ jis Lietuvoje turė
jo. Jonis prižadėjo niekam nesakyti ir 
nesakys, kad tik Rimkus nepradėtų jį 
kamantinėti. Reiks būti atsargiam, 
kiekvieną žodį prieš sakant apgalvoti.

Kai Rimkus ir Jonis vienudu kam
baryje pasiliko, tas jo klausia:

— Tu gi Galkų Lietuvoje pažinai. 
Kokią jis prekybą vedė?

■—■ Nekokia ta jo prekyba. Nuo 
ūkininkų pirkdavo, žydams parduo
davo.

— Perkupčius, eh?
— Panašiai taip, — Jonis paten

kintas, kad jis tiesos nepasakė ir ne
melavo. Galkus ūkininkų arkliams 
uodegas nupjaustydavo ir žydams par
duodavo.

(Bus daugiau)
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Ambasados tarnautojos prisiminimai
BRITŲ AMBASADOS TARNAUTOJA PASAKOJA APIE PABALTIJO KRAŠTŲ ANEKSIJĄ

GARSI VIETA
BERLYNO BULVARUI KURFUERSTENDAMM SUKANKA 100 METŲ

Buvusi Britų Ambasados Rygoje tar
nautoja Peggie Benton yra parašiusi kny
gą „BALTIC COUNTDOWN". Joje rašo 
apie savo įspūdžius gyvenant Latvijoj ir 
apie įvykius Baltijos kraštuose laikė so
vietų invazijos ii' galutinos tų kraštų 
aneksijos. Savo 215 puslapių knygoje, ji 
pamini svarbesnius tų kraštų 'įvykius jų 
egzistencijos paskutiniais metais ir mėne
siais.

Knygos pradžioje yra įdomus įvedimas 
(Introduction), parašytas žurnalisto Ed
ward Crankshow. Jis pradeda žodžiais: 
— Viena liūdniausių mūsų laikų trage
dijų buvo sunaikinimas Baltijos valsty
bių. Estų, latvių ir lietuvių tautos, rašo 
jis, turėjo ilgas ir labai sudėtingas istori
jas savo praeityje, kai jos pateko po Rusi
jos valdžia laike 18-jo šimtmečio. Čia jis 
skliausteliuose pažymi, kad Lietuva kar
tą buvo stipriausia jėga Rytų Europoje. 
Bet su revoliucija Rusijoj ir Vokietijos 
pralamėjimu kare, 1918 metais jie suge
bėjo atsipalaiduoti, kovodami su bolševi
kais ir pasiskelbdami savo kraštų nepri
klausomybes.

Bet tai tęsėsi tik 20 metų. 1939 metais 
tų mažų kraštų likimas buvo nuspręstas 
Hitlerio ir Stalino susitarimu, kuris davė 
pradžią užpulti Lenkiją ir pradėti Antrą
jį pasaulinį karą.

1940 metų vasarą rusų armijos įžengė 
'į tuos kraštus. Už Raudonosios armijos 
sekė NKVD ar CHEKA, kaip tada buvo 
vadinama dabartinė KGB, už jų komunis
tų partija su savo galia. Per trumpą lai
ką Baltijos kraštai buvo sovietizuoti ir 
rusinami. Jų tautinės institucijos panai
kintos. Jų gyvenimo standartas sugriau
tas ir sumenkintas. Kiek yra žinoma, apie 
170.000 geriausių ir pačių aktyviausių jų 
piliečių buvo areštuota ir išsiųsta į Si
birą.

Bet apie tai tik vėliau sužinota ir su
prasta. Ta visa operacija buvo slapta, iš 
anksto suplanuota su visom detalėm, pa
gal žinomą Įsakymą Nr. 001223, pasira
šytą spalio mėn. 1939 metais „Berijos de
šiniosios rankos“ Ivano Serovo. Charak
teringa, kad rusai ėmėsi vykdyti tai, kai 
pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į va
karų valstybių karą su vokiečiais. Tik po 
karo, kai rusai ėmė brutaliai elgtis Ven
grijoj ir Čekoslovakijoj, davė progos žmo
nėms suprasti rusų žudynes, kaip Katyno 
miške ir kitur. Bet dar labai mažai teži
noma apie Baltijos valstybių tragediją, 
kurios dabar laikomos Sovietų Sąjungos 
dalimi ir gausiai rusais apgyvendintos.

Todėl jis sveikinąs ponios Benton kny
gą. Autorė gyveno Rygoje, kai rusai oku
pavo Latviją. Ji pakankamai ilgai buvo 
Baltijos rajone, sužinojo daug apie tuos 
žmones ir jų istoriją, suprato jų viltis ir 
žmogiškąją tragediją, kurią atnešė oku
pacija, tapusi visišku valstybės panaikini- 1

Kai Lenkija siekė Krymą
PRIEŠ 600 METŲ: PIRMOJI UNIJA SU LIETUVA

(Žvilgsnis į istoriją -

Krokuvos mūrai retai buvo matę tokį 
puošnumą. Susirinko Lenkijos vyskupai, 
magnatai, būriai bajorų kartu su Lietu
vos Didžiuoju kunigaikščiu Jogaila, jo 
pusbroliu Vytautu ir visais jų palydovais. 
Prieš 600 metų, dvejų savaičių laikotarpy 
čia įvyko karališkos vestuvės ir karūnaci
ja, kurios užantspaudavo pirmąją uniją 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Tai buvo svarbus Rytų Europai istori
nis posūkis, komplikuotas vedybinės poli
tikos rezultatas. Rugsėjo 11, 1382 m., mi
rė Liudvikas I (Didysis) Vengrijos ir 
Lenkijos, Anjou dinastijos, karalius. Jo 
motina buvo lenkė, Piastų princesė, o 
paskutinis žymus Piastas, Lenkijos kara
lius Kazimieras buvo paskyręs jį savo įpė
diniu, nes jis pats neturėjo sūnaus. Len
kams nepatiko, kad Liudvikas Didžiąją 
Lenkiją valdė daugiausiai iš Vengrijos. 
Po jo mirties nebuvo tikro sosto įpėdinio.

Dėl to buvo nutarta Jadvygą (Elžbietą) 
Anjou, jauniausią Liudviko Didžiojo duk
terį, kuri tada tebuvo tik devynerių metų, 

- pakelti į Lenkijos karalienę. Jadvyga bu
vę sužieduota su Habsburgų hercogu Vil
helmu von šteiermark. Lenkų didikai nu
tarė, kad šitas vaikų sužiedavimas būtų 
panaikintas. Nenorėta leisti vokiečiui už
imti Lenkijos sosto!

Dėl to ta maža mergaitė buvo sužie
duota su apie 1351 metais gimusiu Jogai
la, su sąlyga, kad Didžiosios Lietuvos val
stybės, nuo Baltijos jūros iki Perekopo 
Kryme, pagonis valdovas kartu su savo 
bajorais ir tauta taptų kataliku.

Jogailos tėvas Algirdas, kartu su savo 
broliu Kęstučiu, valdė tą didžiulį kraštą. 
Po Algirdo mirties Jogaila norėjo likti 
vieninteliu valdovu ir dėl to kivirčijos! su 

mu, įvykdant lyg revoliuciją, bet revoliu
cija padaryta svetimųjų. Ji rašo papras
tu būdu, iš savo pačios patyrimų ir ką 
sužinojo iš baltiečių draugų. Knygoje yra 
daug ko sužinoti. Ji skaitytojams labai 
gyvai nušviečia, kaip būti mažai valsty
bei, kurios ramus ir niekam neprieštarau
jantis gyvenimo būdas yra žiauriai ir la
bai grubiai sutremptas. Iš knygos galima 
daug sužinoti, ne tik apie Baltijos tau
tas, bet taip pat ir kaip žmonės elgtųsi 
panašiose aplinkybėse, kai pastatomi prieš 
daug stipresnį priešą kovoti, su kuriuo 
negalima susitaikinti, baigia knygos su
pažindinimą Edward Crankshow.

Peggie Benton gyveno Latvijoj nuo 
1938 metų spalio mėn. iki 1940 m. rugsė
jo mėn. Ji savo knygoje mini visų Balti
jos valstybių paskutiniuosius įvykius, bet 
daugiausia Latvijos. Apie Lietuvą sako, 
kad birželio 15 d., einant Molotovo ulti
matumu, rusų armijos 'įžygiavo į Lietuvą, 
kaltinant lietuvius pagrobimu rusų ka
reivių ir reikalaujant areštuoti ir teisti 
Lietuvos Vidaus Reikalų ministrą Skučą. 
Rusų kolaborantas Paleckis buvo patikė
tas sudaryti Lietuvos „liaudies“ vyriausy
bę, draugišką rusams.

Birželio 19 d. rusų tankai įriedėjo į Ry
gą. Nebeliko daugiau laiko, tučtuojau rei
kėjo griebtis deginti ambasados slaptus 
dokumentus, rašo autorė. Per kelias minu
tes juodi dūmai kilo iš visų atstovybių 
kaminų. Iki vakaro visos lentynos buvo 
tuščios. Rusų tankai užpildė visas gatves 
ir- aikštes. Prezidentas Ulmanis kreipėsi į 
tautą, kviesdamas tęsti savo kasdieninį 
darbą. Laikraščiai paskelbė, kad į Rygą 
atvyksta Sovietų Užsienio Reikalų minis
tro pavaduotojas Andrei Višinskį, žinoma
sis vyriausias prokuroras laike 1936-1938 
m. suvaidinto teismo kaltinant senuosius 
partijos narius ir sovietų generolus, va
dinamasis „mėsininkas“, žmonės bijojo 
pasirodyti gatvėje geriau apsirengę ir dė
vėjo savo senuosius darbužius.

Liepos 21 d. naujos — visų trijų Balti
jos valstybių komunistinės vyriausybės 
paprašė Įjungti jas į Sovietų S-gą. To pat 
mėnesio 23 d. visi bankai, pramonė ir 
transportas buvo nacionalizuoti.

Rugpjūčio mėn. 5 d. Vyriausia Sovietų 
Taryba, dirbtinėm komunistų vyriausy
bėm reikalaujant, visas tris Baltijos val
stybes įjungė į Sovietų S-gą. Tuojau buvo 
nutarta vieną milijoną rusų apgyvendinti 
Latvijoj, o butų klausimui išspręsti nu
tarta įvesti sovietinę tvarką — nedaugiau 
9 kv. metrų asmeniui, įskaitant koridorius, 
laiptus ir kitas pasidėjimo patalpas.

Iš rusų ateivių sužinota, kad Sovietijoj 
dideli maisto ir kitų prekių trūkumai ir 
didelės eilės prie parduotuvių. Sužinota iš 
jų, kad 1923-1930 metais buvo sąmonin
gai sovietų valdžios padarytas badas, kad 
priversti ūkininkus eiti į kolektyvinius 

- Die Welt, 1986 m.)

savo dėde ir jo ambicingu sūnum Vytau
tu. Kęstutis pateko į Jogailos rankas, bu
vo įkalintas rūsyje ir ten, savo sūnėno 
įsakymu, nužudytas. Vytautas pabėgo pas 
vokiečius ir ten apsikrikštijo, bet vėliau 
susitaikė su savo dar pagoniu pusbroliu.

Iš lenkų pusės vestuvėms pritarė Jad
vygos molina, Elžbieta iš Bosnijos, tokiu 
būdu norėdama visą Lietuvą atvesti 'į iš
ganantį tikėjimą. Jogaila tikriausiai siekė 
daugiau galios. Legenda sako, kad jauno
ji Jadvyga buvo įsimylėjusi į Vilhelmą 
von Habsburg, bet kai jis asmeniškai at
vyko į Krokuvą reikalauti savo teisių ir 
sužadėtinės, lenkų didikai jo nepriėmė. 
Rugpjūčio 14, 1385 m., lenkų ir lietuvių 
atstovai Kaune, Jogailos sostinėje, pa
ruošė pirmą Lenkijos ir Lietuvos unijos 
dokumentą.

Vasario 13 d., 1386 m., Jogaila buvo 
pakrikštytas Krokuvoje ir, kaip būsima- 
sis Lenkijos karalius, priėmė Vladislovo 
II vardą. Už penkių dienų Lenkijos pri
matas, arkivyskupas Bodzanta iš Gneze- 
no, sutuokė Jogailą ir 13-kos metų Jadvy
gą Anjou. Naujo karaliaus karūnacija 
įvyko kovo 4 d., 1386 m.

Ta nepaprasta santuoka išsivystė Len
kijos naudai. Jadvyga buvo daugiau apsi
švietusi ir dažnai gudresnė, negu jos, be 
abejo, karo ir politikos srityse gabesnis, 
vyras, ir jis tai gerai žinojo. Jos tikslas 
buvo ne tik politinė, bet ir dvasinė, kul
tūrinė unija tarp Lenkijos ir Lietuvos. 
Jos amžius buvo trumpas, mirė sulaukusi 
vos 26 metų, 1399 m. vasarą, pagimdžiusi 
pirmą kūdikį, kuris gyveno tik kelias va
landas. Tautinėj ir katalikiškoj Lenkijoj 
Jadvyga ir šiandien yra šventoji.

ūkius ir sutriuškinti jų pasipriešinimą. 
Tam vykdė masinius areštus, deportaci
jas ir naikino jų maisto likučius. Tuo lai
ku buvo išnaikinta per 5-kis milijonus 
žmonių. To ir rusų valdžia neneigia. Le
ninas pasakęs: „Turint krašte šimtą ke
turiasdešimt milijonų gyventojų, keletas 
milijonų mažiau ar daugiau — nedaro di
delio skirtumo“.

Autorė mini ir Suomijos didvyriškas ko
vas prieš rusus, kai 1940 m. prie Maner- 
heimo linijos sunaikino dvi rusų divizi
jas, specialius Sibiro slidininkų batalio
nus ir Maskvos tankų dalinius. Kai žie
mos laiku temperatūra krito iki -40 laips
nių ir Baltijos jūra užšalo, suomių pabė
gėliai bėgo 'į Estiją. Jie buvo rusų lėktu
vų apšaudomi iš kulkosvaidžių ar bom
bomis apmėtomi, skęsdavo po pramuštu 
ledu.

Knygos pabaigoje autorė prisimena 
Baltijos valstybių atkūrimo laikotarpį. Ji 
rašo, kad vokiečių ir rusų pastangos po 
Pirmojo pasaulinio karo buvo pasilaikyti 
sau Baltijos kraštus. Todėl baltiečiai tu
rėjo sunkias kovas ir dideles aukas at
gaunant savo nepriklausomybes. Mini vo
kiečių bandymą pavadinti tuos kraštus 
vokiečių administruojamu Protektoratu.

Trys Baltijos valstybės tuo laiku prašė 
sąjungininkų vyriausybių pripažinti jas 
de jure, bet jiems mažiau rūpėjo tų kraš
tų padėtis, negu tęsimas kovų prieš bol
ševikus. Jie rėmė baltųjų rusų admirolą 
Kolčaką, kuris 1918 m. rugsėjo 23 d. su
darė Visos Rusijos vyriausybę Omske, 
pavadintą Direktorija. Kolčakas neturėjo 
noro, kad Rusija, dėl kurios jis kovojo, 
liktų be Baltijos kraštų.

Anglija savo pripažinimą Estijai ir 
Latvijai davė 1921 m. sausio mėn. 26 d., 
o Lietuvai — 1922 m. gruodžio 20 d.

Autorė galutinai paliko Latviją 1940 
m. rugsėjo mėn. ir turėjo ilgą kelionę į 
namus per visą Rusiją iki Vladivostoko, 
o iš ten per Japoniją ir Kanadą iki Brita
nijos Liverpulio, nes kito kelio tada jau 
nebuvo.

K. Vilkonis

KNYGA LAISVAJAM PASAULY
Vienas iš grupės Lietuvos rašytojų, ku

rie praeitą rudenį lankėsi Amerikos lie
tuvių kolonijose, literatūros kritikas Al
gimantas Bučys anksčiau viešėjo dar ir 
Anglijoje. Savo nuomonę apie Amerikos 
literatūrą jis išdėstė žurnale „Literatūra 
ir menas“ (Vilnius, 1986.IV.5). Ilgokame 
straipsnyje jis palietė trumpai ir lietuvių 
išeivijos literatūros bėdas. Tarp kitko, 
jis parašė:

„Deja, bevaikštant ir besidairant po 
apytuščius (pirkėjų atžvilgiu) JAV kny
gynus, man kilo ne vienas priekaištas ir 
amerikiečių skaitytojams. Ne dėl to, kad 
jie neskaito solidžių literatūrinių žurnalų 
ar priedų įvairiuose laikraščiuose, kuriuo
se recenzuojami rimti literatūros veikalai. 
Galbūt neverta jiems priekaištauti ir dėl 
to, kad knygos sąskaita sutaupo vieną ki
tą dolerį. Nors prisipažinsiu, jog skaudu 
buvo žiūrėti mūsų išeivijos suėjimuose 
(tas pats reginys buvo ir JAV, ir Angli
joje) į pastatytus stalelius, kur vis dar te
begulėjo neišpirkti A. Škėmos „Raštai“ 
(tiražas tik 700 egzempliorių!) arba pui
kiai išleista, talentingai dailininko Prano 
Lapės iliustruota Algimanto Mackaus po
ezijos rinktinė „Augintinių žemė“ (tiražas 
tik 800 egzempliorių!). O dar skaudesnis 
vaizdas čikagiečio, lietuviškų knygų 
darbštaus leidėjo M. Morkūno spaustuvė
je, kur ištisos spintos prikrautos neišpar- 
duotų Įdomių ir vertingų įvairaus žanro 
knygų. Kurgi tie lietuviai, galvojau, ku
rie taip dailiai moka pašnekėti apie lie
tuvybę, meilę lietuvių kultūrai, nors ne
randa nei laiko, nei noro nusipirkti naują, 
per sudarytojų ir leidėjo vargus bei nuo
stolius išleistą lietuvišką knygą?

„Niekam čia nepriekaištauju, tik ste
biuosi tuo teoriniu didžiumos mūsų išeivi
jos patriotizmu ir praktišku jos abejingu
mu lietuvių tenykštei literatūrai“.

Algimantas Bučys lyg ir apgailestau
damas pažymėjo, jog dabar jau miręs ta
lentingas prozininkas Antanas Škėma 
emigracijoje turėjo dirbti liftininku, nes 
iš literatūrinės kūrybos jis negalėjo pra
gyventi. Kaip žinome, emigracijoje bemaž 
visi lietuvių rašytojai pelno duoną pana
šiu būdu.

KRIKŠČIONIŲ VAIDMUO

Vengrijos vyskupų konferencijos sekre
torius vyskupas Cserhati marksistiniame 
žurnale „Vilagossag“ išspausdintame 
straipsnyje rašo, kad krikščionys atlieka 
nepamainomą vaidmenį Vengrijos visuo- 
menio gyvenimo vystimosi procese. Krikš-

Žymiausiam ir ilgiausiam Berlyno bul
varui Kurfuerstendamm šiemet sukanka 
100 metų. Bulvaro įkūrimas yra artimai 
susijęs su tuometinio kanclerio Otto von 
Bismarck vardu. Sakoma, kad Bismarkas 
norėjęs suteikti bulvarui tą žymumą, kurį 
Paryžiuje turi Champs-Elysees. Jo inicia
tyva buvo įkurta Kurfuerstendamm ben
drovė, kuri 1883-1886 m. laukų viduryje 
įkūrė gatvę, kuri pasitarnavo žmonių 
pasivaikščiojimui ir jojikams kaip treni
ruotės kelias.

Keletas žodžių apie Berlyno miesto is
toriją. Apie 1230 m. markgrafai Jonas 
I-asis ir Otto III-sis Įkūrė sodybas, ku
rios pirmą kartą dokumentuose vadina
mos Coelln (1237) ir Berlin (1244). To
kiu būdu miestas sekančiais metais at
švęs 750 metų įkūrimo jubiliejų, šitos 
abi dokumentuose minimos vietovės pa
sistato 1307 m. savo rotušę ir prisijun
gia 1359 m. Hanzos sąjungai. Sekančių 
amžių laikotarpy bepradedantį klestėti 
miestą smarkiai nuniokoja trisdešimties 
metų karo (1618-1648) įvykiai. Miesto at
statymui daug kuo yra pasitarnavęs di
dysis kurfiurstas Friedrichas Wilhelmas 
(1640-88), kuris įkuria prekybos bendro
ves ir pramonės gamyklas, suteikia glo
bą Prancūzijos hugenotams ir sujungia 
kanalu Spree ir Oderio upes. Karaliaus 
Friedricho II-ojo Didžiojo laikais (1740- 
86) Berlynas pasidaro europietiško masto 
miestu. Prūsiją ir jos sostinę nužemina 
ypač Napoleonas I-asis, kuris 1806 m. po 
mūšių prie Jenos ir Auerstaedto dvejiems 
metams okupavo Berlyną. Berlyno kultū
riniame gyvenime ypač didelę reikšmę 
suvaidina Berlyno universiteto įkūrimas 
1810 metais, kuriam vadovavo Wilhelm 
von Humboldt. Friedricho Wilhelmo IV- 
ojo laikais (1840-61) Berlynas pasidaro 
vienas iš žymiausių Europos pramonės 
centrų. Frankfurte posėdžiaująs parla
mentas 1849 m. siūlo jam priimti Vokie
tijos kaizerio karūną, tačiau Prūsijos ka
ralius atmetė tą prašymą. Kada Wilhel
mas I-asis 1871 m. Versalyje paskelbia
mas Vokietijos kaizeriu, o Bismarkas 
tampa jos kancleriu (1871-90), Berlynas 
turi tada apie 826.000 gyventojų. Admi
nistraciniais sumetimais Berlynas apie 
1920 m. buvo padalintas Į 20 miesto da
lių. Baigiantis „tūkstantiniam Hitlerio 
Reichui“, didžiausioji miesto dalis buvo 
tapusi griuvėsiais. Dabar mūsų laikais 
Vakarų Berlynas su 12 administraciniais 
vienetais ir 2,2 milijonais gyventojų yra 
didesnioji miesto dalis, kuri yra atskirta 
nuo Rytų Berlyno. Kartu su Kudammu 
savo įkūrimo šimtmetį atšvenčia taip pat 
ir miesto dalys Wilmersdorf ir Charlot
tenburg, per kurias nusitęsia šitas bulva
ras.

Yra žinoma, kad bulvaro išgrindimui 
akmenys buvo atvežti iš Silezijos. Užbai
gus bulvaro grindimą 1886 m., tuojau 
gatve pradėjo judėti garinis tramvajus, 
o nuo 1899 m. elektrinis tramvajus. Bul
varo pabaigoje, netoli Griunvaldo, šimt
mečio pradžioje pasilinksminimui buvo 
užvestas parkas „Luna“, kuris yra pana
šus į „Tivoli“ panką Kopenhagoje ar i 
„Praterį" Vienoje. Kudamm suklestėjo 
apie 1905 m., kada gyvenamųjų namų apa
tiniuose aukštuose buvo įrengiamos krau
tuvės, kavinės ir smuklės. Savo kavinė- 
nėmis gatvė pasidaro žymiausia visoje 
Europoje. Iki pirmojo pasaulinio karo be
ne žymiausieji susitikimai arbatėlei įvy
ko Edeno viešbutyje (Kurfuerstendamm 
246). Kaip žinoma šiame name 1919 m. 
buvo suimti Vokietijos Komunistų parti
jos veikėjai Karl Liebknecht ir Rosa 
Luxemburg.

Apie 1913 m. prasideda laikotarpis, ka
da Kudamme atidaromi vis nauji kaba
retai, teatrai, o pagaliau ir filmų teatrai. 
1922 m. Alabamos teatre buvo parodyta 
pirmoji garsinė filmą. Vėliau visa kino 
kultūra su savo didžiosiomis premjero
mis pasiekdavo Kudamme tikrus trium
fus. 1924 m. Max Reinhardt bulvare ati
daro savo „Komediją“, o 1928 m. atsiveria 
durys „Komikų kabarete“, kuriame veikė 
tokie aktoriai kaip Claire Waldorff, Wer
ner Finck, Hans Moser, Karl Valentin, 
Trude Hesterberg, Hubert von Meyerinck 
ir kiti.

Vokiečių rašytojas Horst Krueger tei
gia, kad savo laikotarpiu nuo 1904 m. iki 
1934 m. Berlynas net praveja Paryžių, 
Romą ir Londoną. Bulvaro kavinėse su
sitikdavo tokie žymūs rašytojai kaip tai 
Kurt Tucholskij, Gottfried Benn, Klaus 
Mann, Bert Brecht, Erich Kaestner ir 
kiti.

čionys, pažymi vyskupas, yra pajėgūs 
įnešti Į visuomeninį gyvenimą tokias ver
tybes, be kurių negali apsieti net ir socia
listiniais pagrindais besiremianti valsty
bė.

Atėjus Hitleriui 1933 m. į valdžią, na
ciai nelabai buvo patenkinti bulvaro in
telektualiniu ir meniniu bei kultūriniu 
iškilimu. 1936 m. olimpinių žaidynių metu 
bulvaras gerokai pasitarnavo nacių pro
pagandai.

Po Antrojo pasaulinio karo bulvarą bu
vo sunku beatpažinti. Iš 235 pastatų dar 
tik 43 namuose buvo galima gyventi. Ber
lyniečiai slampinėjo po apdegusius griu
vėsius ir gurkšnojo kavos pakaitalą. Bul
varo griuvėsiuose klestėjo juodoji rinka. 
Laikui bėgant, bulvaras buvo visiškai at
statytas. Pastatyti aukšti namai, o senų
jų, dar nesugriautų namų, fasadai buvo 
meniškai restauruoti. Po paskutiniojo karo 
bulvaras perėmė visai kitą vaidmenį. Jis 
pasidarė lyg kokia Vakarų dekoracija. 
Tai įvyko ypač po Berlyno sienos pastaty
mo. čia pravažiuoja aukštieji valstybių 
svečiai iš užsienio, kaip amerikiečių pre
zidentas J.F. Kennedy, Anglijos Karalie
nė Elžbieta II. Toje pačioje gatvėje įvyks
ta ir demonstracijos, čia 1968 m. buvo 
sunkiai sužeistas pasižymėjęs studentų 
vadovas Rudi Dutschke, kuris vėliau 
1979 m. mirė.

Dabar bulvare yra iš viso apie 600 
krautuvių. Visoje gatvėje vyrauja labai 
aukštos nuomos ir nebe retenybė, kad 
krautuvės savininkas už kvadratinį me
trą per mėnesį moka net 300 markių. To
dėl susidaro situacija, kad Kudamme įsi
kuria greito patarnavimo restoranai 
ir krautuvės su pigiais pasiūlymais, ku
rios maždaug patenkina klientų skonį ir 
padidina masinę apyvartą. Tokią aukštą 
nuomą gali užmokėti tiktai žymios tarp
tautinės madų firmos kaip Yves St. Lau
rent arba Jil Sander. Šitokias aukštas 
nuomas gali dar mokėti visokie naktiniai 
klubai, kurių vis daugiau atidaroma. Ma
žosios krautuvėlės turi sunkumų egzis
tuoti. Todėl ir dažnai galima matyti iš
kabas, kad krautuvės savininkas suban
krutavo, krautuvė uždaryta ir patalpa iš 
naujo išnuomojama.

Kaip ir prieš 60 melų, dabar bulvaras 
Kurfuerstendamm yra ir žymiausioji ki
no gatvė Vokietijoje. Žymiausieji kino 
teatrai „Astor“, „Lupę“, „Gloria“ ir dar 
daug kitų. Pagrindiniai bulvaro teatrai 
yra sekantieji: „Theater am Kurfuersten
damm“, „Die Komoedie“, „Schaubuehne 
am Lehniner Platz“. Tradicija davė bul
varui, nors ir padalintam mieste, įspūdį, 
kad jis yra centras visokiausio meno pa
sireiškimo.

Šiandien bulvaras Kurfuerstendamm 
Vakarų Berlyne vaidina tą reikšmę, kurią 
prieškariniais metais visam Berlynui tu
rėjo gatvės Unter den Linden ir Frie
drichstrasse. Čia buvo Įrengta „Cafe 
Krazler“, kuri anksčiau buvo pasiekusi 
pasaulinę reikšmę.

Dabar atvažiavęs traukiniu iš V. Vokie
tijos į stotį netoli Zoologijos sodo, kelei
vis iš tolo pamato žymųjį bulvarą ir žy
miąją Berlyno bažnyčią Kaiser-Wilhelm- 
Gedaechtnis-Kirche su nuo karo išlikusiu 
nerestaruotu griuvėsiu.

jk

Pagarba religijai
Spaudos agentūrų žiniomis, Kinijos ko

munistų partija pripažįstanti, kad po va
dinamos „kultūrinės revoliucijos“ pasi
reiškęs mėginimas „greitai išnaikinti bet 
kokią religiją“ buvo didelė klaida. Dau
gelis stebėtojų mano, kad valdžios ir par
tijos atsakingų pareigūnų sferose Kini
joje vis labiau bręsta nauja pagarba re
liginiams Įsitikinimams. Naują religinio 
gyvenimo suklestėjimą daugelis čia laiko 
tikru Dievo stebuklu. Prie Nankingo uni
versiteto veikianti speciali šventojo Raš
te spaustuvė yra suplanavusi kasmet iš
leisti 750.000 šventojo Rašto Senojo ir 
Naujojo Testamento egzempliorių. Pasau
linės šventojo Rašto Draugijos generali
nis sekretorius pranešė, kad artimiausiu 
laiku iš Fed. Vokietijos bus išsiųstos šiai 
spaustuvei moderniausios spausdinimo ir 
knygų įrišimo mašinos. Manoma, kad 
Šventojo Rašto ir kitos religinės literatū
ros konfiskavimo ir naikinimo laikai Ki
nijoje jau yra galutinai praėję. Šiuo me
tu vien protestantai Kinijoje turi apie ke
turis tūkstančius maldos namų, kuriuose 
kiekvieną sekmadienį vyksta pamaldos. 
Teologinis seminaras Nankinge turi apie 
170 studentų. Rengiamas spaudai naujas 
katekizmas.

Tradicinė kinų tautos išmintis nugalėjo 
ideologinio fanatlizmo išpuolius.

Užrašas škotų aludėje: 
„Pensininkams gėrimai nemokamai, 

jeigu jie atsiveda ir savo tėvus“.
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XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Antaninių, Joninių ir Petrinių pobūvis 
Wolverhamptone — birželio 21 d., Ukrai
niečių klube.

Londono parapijos metinis susirinkimas 
— gegužės 18 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p„ 
Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Lšvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 25 
d., sekmadienį. Rengia Londono Liet, pa
rapija. Lietuvių sąskrydyje Sodyboje pir
mą kartą dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
OFM.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

Londono Sporto ir Socialinio klubo na
rių metinis susirinkimas — gegužės 18 d., 
sekmadienį, 4.30 v.p.p., Sporto ir Soc. klu
bo salėje.

AUKOS SPAUDAI
V.U. — 20 sv.
M. Gelvinauskienė — 4.50 sv.
J. Zokas — 4.50 sv.
S. Starka — 4 sv.
J. Černis ir J. Levinskas — po 3 sv.
M. Raulinaitienė — 2 sv.
P. Bielskis — 1 sv.

AUKA JAUNIMUI
DBLS Garbės narys P.B. Varkala pa

aukojo Didž. Britanijos Jaunimo Sąjun
gos reikalams 100 svarų.

Derby
PALAIDOJOM PETRĄ BURKEVICIŲ
Po sunkios ligos balandžio 14 Burtono 

ligoninėje nustojo plakusi Petro širdis. 
Derby skyrius neteko susipratusio nario. 
Kilimo buvo nuo Šiaulių. Balandžio 24 d. 
gražus būrys derbiškių nuvyko atsisvei
kinti šu visų gerbiamu Petru. Gedulin
gas pamaldas atnašavo šv. Marijos para
pijos klebonas A. Donlon su kun. S. Ma
tuliu, MIC. Palydėtas į Burtono kapines. 
Kapą puošė daugybė gėlių ir vainikų.

Paliko liūdesyje žmoną, sūnų ir dukrą.
Ilsėkis ramybėje, mielas Petrai.

bz

„TĖVIŠKĖLĖS“ PASIRODYMAS
Gegužės 10 d., 1 vai., jaunimo grupė 

„Tėviškėlė“, pasipuošusi tautiniais rūbais, 
pasirodo Elvaston parko pilyje, Derby
shire.

Jaunimo grupė „Tėviškėlė“ su Karalie
nės pasiuntiniu Colonel Hilton atidarys 
penktą Derby Environmental savaitę.

Tegul lietuviška dainų, šokių muzika 
skamba gražiame Elvaston parke ir garsi
na lietuvišką vardą.

Jaunimo grupė „Tėviškėlė“

Londonas
DVIEJŲ KNYGŲ PRISTATYMAS

Gegužės 17 d., šeštadieni, 6 vai. vak., 
Lietuvių Namuose „Dainavos“ Moterų 
Sambūris rengia dviejų knygų pristatymą. 
Tai nauji Nidos Knygų leidiniai: F. Neve- 
ravičiaus „Priešai“ ir A. Saudargienės 
„Naikinamieji“.

Iš tų knygų ištraukas skaitys J. černis, 
Ž. Matukienė ir V. šalčiūnas. Apie auto
rius kalbės J. Vilčinskas ir V. Dargis. 
Pristatymą praves A. Šveikauskas.

Po pristatymo bus kavutė.
Visi prašomi gausiai dalyvauti.

KRYŽIŲ ŽYGIO PAMALDOS
Kryžių žygio pamaldos už ikomunistų 

persekiojamus tikinčiuosius šiais metais 
įvyks gegužės 11 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
Aylesforde, Kent. Lietuviai dalyvaus su 
savo kryžiumi. Važiuojama privačiais au
tomobiliais.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

EUROPOS PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ, ESTIJOS, LATVIJOS, 

LIETUVOS, LENKIJOS IR 
UKRAINOS, KULTŪRINIS

Festivalis
įvyks Nottinghame, 
Royal Concert Hall, 

gegužės 11 d., sekmadienį 2 v.p.p. 
Programoje: muzika ir tautiniai 
šokiai. Ten pat, salės fojė, nuo 
12 vai., bus etninių grupių meno 

ir rankdarbių paroda.
Bilietų kainos: 1.50, 2.50, 3.00 ir 

4.00 sv.
Bilietai gaunami: Victoria Centre 
Box Office ir Royal Concert Hall 

Box Office.
Visus lietuvius prašome 

gausiai atsilankyti!

Nottinghamas
PALAIDOTAS JONAS STANKEVIČIUS

Balandžio 21 d. savo bute širdies prie
puoliu mirė Jonas Stankevičius. Jis buvo 
gimęs 1912 m. Jonavos mieste.

1944 m. pasitraukė į Vakarus ir apsi
gyveno Vokietijoje netoli Hamibuigo. 1947 
metais atvyko į Angliją. Iš pradžių gyve
no Sleaforde. Dirbo žemės ūkyje. Vėliau 
persikėlė į Nottinghamą ir iki pensijos dir
bo miesto transporte — autobuso vairuo
toju.

Jonas Stankevičius buvo aktyvus DBLS 
Noltinghamo skyriaus narys. Paliko naš
lę Nadzą, kurios sveikata nėra stipri.

Jonas palaidotas gražiose Wilford Hill 
kapinėse, kur greta ilsisi jo dukra Olga, 
mirusi 1972 metais. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, lietuvių ir kitataučių. Ka
pą apdengė daugybė gėlių ir vainikų. Ka
pinėse atsisveikino DBK Bendrijos vardu 
kun. S. Matulis ir DBLS Nottinghamo sk. 
vardu K. Bivainis.

Manchesteris
VYSKUPAS MANCHESTERY

J.E. Vyskupas P. Baltakis lankys Man- 
chesterio lietuvius birželio 8 dieną, sek
madienį.

Sekmadienį 1 vai. p.p. šv. Mišios St. 
Chad's bažnyčioje, į o pamaldų, 3 vai. p.p., 
pietūs su Vyskupu Manchesterio lietuvių 
klube. Kas norėtų pietuose dalyvauti pra
šome užsirašyti ne vėliau gegužes mėn. 31 
dienos.

Užsirašyti pas kan. V. Kamaitį arba 
pas Ant. Jalovecką lietuvių klube. Kaina 
asmeniui 6 sv. sumokama užsirašant.

M.L.K. Bendrija

Birminghamas
VYSKUPO PRIĖMIMAS

Vyskupas P. Baltakis lankys Wolver- 
hamptoną gegužės 31 d. vidurdienį. Po re
liginių apeigų, bus priėmimas lenkų klu
be. Kas norėtų dalyvauti, prašom praneš
ti ne vėliau kaip iki gegužės 17 dienos S. 
Jezerskiui Telef. 021 382 2319.

PAMALDOS
Eccles — gegužės 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame — gegužės 8 d., šeštinėse, 

19 vai., Židinyje.
Nottinghame — gegužės 11 d., 11.15 v., 

Židinyje.
Gegužinės pamaldos Nottinghamo Auš

ros Vartų Marijos Židinyje vyksta kas
dien.

Keighley — gegužės 18 d„ 13 vai., St. 
Anne's bažn.

Manchesteryje — gegužės 25 d., 12.30 v.
Leigh — gegužės 25 d., 16.30 vai.

TUNTO SUKAKTIS Lietuviai
40 METŲ P.L.S.S. „AUŠROS“ TUNTUI pasaulyje

Gaji idėja, pastatyta ant trijų neišgriau
namų stulpų: Dievo, tėvynės ir artimo, 
nemiršta. Praūžus karo audroms, taikos 
trimito pažadinta, Lietuvos skautija susi
būrė po Lelijos ženklu tremty — ji atsi
kūrė Vakaruose. Buvę skautai-ės ėmė bur
tis ir kitą jaunimą apie save spiesti. V. 
Vokietijoje, Danijoje, Austrijoje, Anglijo
je ir vėl suliepsnoja Lietuvos skautų ir 
skaučių laužai — skamba lietuviškos dai
nos... Jau lygiai 40 metų plaka lietuviška 
P.L.S.S. „Aušros“ tunto širdis. Tunto 
Broliams ir Sesėms tai didelė ir žymi su
kaktis! Ilga grandinė datų bei vardų ro
do tą gyvą veiklą iki šių dienų veikian
čio „Aušros“ tunto Vas. 16 gimnazijoje.

„Aušros“ tunto sąjūdis pradėtas 1945 
metais Hassendorfo kaimely. Ps. F. Preke- 
rio iniciatyva susiorganizavo mišri „Vy
tauto Didžiojo“ skautų ir skaučių drau
govė, kuri laikui bėgant išaugo į didžiu
lį „Aušros“ tuntą. Tuntas veikė vėliau 
Doerverdeno DP stovykloje.

1945 balandžio 10 d. Doerverdeno lietu
vių stovykla iškeliama į Seedorfo stovy
klą. Į šią stovyklą dar buvo atkelta Bux
tehudes, Fischbecko, Bremervoerdeno ir 
Alt George lietuviai. Jų skaičius tada 
siekė per 3000. Seedorfe 1946 m. balan
džio 1 d. L.S.S. Vadijos įsakymu tuntas 
pavadintas „Aušros“ vardu. Nuo pat įsi
kūrimo (iki 1949) tuntui vadovavo ps. 
Alt. Samušis. Be ps. Alf. Samušio akty
viai prie tunto įsteigimo prisidėjo: ps. E. 
Smieliauskas, v.s. I. Fabricienė, v.sl. Zen. 
Ašoklis, v.s. Br. česnienė, E. Morkūnie
nė, V. Gatoecas, S. Miknaitis, M. Banevi
čius, A. Orentas, P. Vadopalas, Vyt. Čer
nius, Užgiris, J. Sikorskienė, E. Ulickaitė, 
R. Reisonaitė ir kiti. Jiems atitenka di
džiausia garbė ir padėka. Seedorfe „Auš
ros“ tuntas leidžia laikraštuką „BUDĖK“ 
— • redaktorius A. Pocius.

1947 metais tuntas keliasi į Stadės sto
vyklą. 1948 m. vasario mėn. Stadės stovy
kla perkeliama į Dedelsdorfą. Keliasi ir 
tuntas. 1948 spalio mėn. Dedelsdorfo lie
tuvių bendruomenė keliasi į Diepholzą. Su 
ja keliasi ir tuntas. 1950 m. rugsėjo mėn. 
į steigiamą Vas. 16 gimnazijos bendrabutį 
Diepholze suplaukia daug lietuviško jau
nimo. Tuntas stiprėja ir auga.

1954 metais „Aušros“ tuntas keliasi 
kartu su Vasario 16 gimnazija į nuosavus 
namus — Huettenfeldą — Schloss Renn- 
hof pilaitę. Čia jis ir šiandieną labai gra
žiai veikia. Tuntui vadovauja v.s. fil. Mei
lė Mickienė.

Neįmanoma čia išvardinti visų asmenų 
ar paminėti visų 'įvykių, susijusių su 
„Aušros“ tunto 40 metų veikla. Daug jau
nų Lietuvos dukrų ir sūnų, išėjusių skau
tiškąją mokyklą tunte, šiandieną nuošir
džiai darbuojasi tautos gerovei. „Aušros“ 
tuntas įrašė daug gražių lapų į Lietuvos 
Skautybes istoriją — atstovavo LSS ir 
visą Lietuvą svetimųjų tarpe. Prisiminki
me tiktai Pasaulinę Jamboree 1947 Pran
cūzijoje, 1951 Pasaulinę Jamboree Aus
trijoje, 1953 Pasaulinį Rovermoot Šveica
rijoje, 1957 Auksinio Jubiliejaus Jambo
ree Anglijoje, 1964-tų metų Pasaulinę 
Jamboree Graikijoje, stovyklas su svetim
taučiais skautais Luksemburge, Italijoje, 
Olandijoje, Šveicarijoje, Monake, prisi
minkime mūsų stovyklas „Tau Tėvyne“, 
„Aušra“, „Daina“, „Palanga“, Rambyno 
Kalno“, sukaktuvines Tautines stovyklas, 
Anglijos Rajono 20-ją stovyklą, Jubilie
jinę Europos skautų-čių stovyklą Sch- 
wetzingene, Anglijos tradicines lietuvių

AUKOS STOVYKLAI
Bradfordo lietuvių „Vytis“ klubo su

manios valdybos dėka, o ji yra pasižymė
jusi visų institucijų rėmimu, veiklusis 
klubo sekretorius A Bučys rašo: „Siun
čiu „Vytis" klubo čekį 50 svarų kaip auką 
nenuilstančiai skautų veiklai (stovy
klai) paremti su nuoširdžiausiais linkėji
mais Jums ir Jūsų broliams bei sesutėm!

Visokeriopos sėkmės ir skaidraus oro!“.
Veiklusis ir visiems pažįstamas šiaurė

je gyvenantis veikėjas H. Vaineikis pri
siuntė DBLS Boltono skyriaus 10 svarų 
skautų stovyklai aukų su sveikinimais ir 
linkėjimais.

Bradfordo „Vytis“ klubo valdybai ir 
DBLS Boltono skyriaus valdybai ir na
riams už paramą stovyklai reiškiame 
nuoširdų ir skautišką ačiū!

Stovyklos organizatoriai 

skautų-čių stovyklas. Prisiminkime Vo
kietijos Rajono Vadeivą s. A. Venclaus- 
ką, Vokietijos Rajono Vadeives s. Aid. 
Gasnerienę, s. S. Laukaitienę, ps. Rugie- 
niūtę, s. H. Motgabienę. Prisiminkime Vo
kietijos Rajono Vadeivą ps. T. Gailių, s. 
A. Veršelį, vyr. mokytoją s.v. S. Antanai
tį, s.v. E. Polk'j, vair. V. Brakauską, R. 
Kiulkaitytę, Raišytę, valt. G. Baurą. Pri
siminkime visus buvusius tuntininkus pa
eiliui: A. Samušį, R. Bajoraitį, A. Oren- 
tą, S. Miknaitį, A. Čaplinską, P. Vadapa- 
lą, O. Gešventą, T. Gailių, P. Cibitį, Br. 
čepulevičių, H. Motgabienę, A. Veršelį, 
P. Veršelį, M. šiuželį, R. Valiūną J. Lemp- 
kienę, prisiminkime jauniausią paukštytę 
ir vilkiuką...

„Aušra“ — tai žodis, primenąs mums 
sunkias lietuvių kovas už šviesesnį Tėvy
nės rytojų — laimingesnę tautos ateitį. 
Tuntas šiandieną gali didžiuotis pasirin
kęs garbingą „Aušros“ vardą, kuris yra 
reikšmingas visai lietuvių tautai. Ir kol 
dar karšta Tėvynės meilės ugnis liepsnos 
širdyse geros valios lietuvių, remiančių 
Vasario 16 gimnaziją, tuomi ir mūsų 
„Aušros“ tuntą, tuntas dar ilgai gyvuos 
— ruošis Tėvynės laisvės rytui, kurio lau
kia Sibire ištremtas brolis ar Tėvynėje 
pasilikęs partizanas. Pajuskime girių ūži
mą, jos išsiilgę mūsų, jos šaukia mus!

„Aušros“ tunto skautiška šeima išblaš
kyta po visą pasaulį, tačiau ją jungia tas 
pats didelis tikslas — išsaugoti ir lietuviš- 
kon žemėn parnešti mūsų šūkį, mūsų vė
liavas ir giliai nulenkti jas prie Aušros 
Vartus, Gedimino Pilį, Vytauto karstą...

šiais metais išvys pasaulį „Aušros“ 
tunto 40 metų jubiliejinė knyga. Joje bus 
išsamiai aprašoma tunto kronika. Bus 
talpinama 400 nuotraukų iš visų laikų. 
Knygos leidėjai — buvę aušrokai. ši skau
tiška knyga bus atiduota į LSS rankas, 
skiriama mūsų organizacijos ateinan
čioms kartoms, kad jos galėtų spręsti, 
kaip „Aušros“ tunto Sesės ir Broliai veikė 
1946-1986 metų bėgy, belaukdami naujos 
„Aušros“ patekėjimo.

Norintieji užsiprenumeruoti šią „Auš
ros“ tunto knygą, kreipiasi į:

Br. čepulevičius, Kemtnerstr. 31, 8940 
Meminingen, W. Germany.

Aukas ir prenumeratas iš anksto prašo
me siųsti financų komisijai:

Dr. Regina Markei, Kari Valentin- 
Str. 17, 8047 Karlsfeld, W. Germany.

Knygos kaina 50 DM., arba 25 US dol. 
Pelnas bus skiriamas „Aušros“ tuntui.

Lai gyvuoja „Aušros“ tuntas — lietuviš
ka skautija!

Br. Č.

W olverhamptonas
VYSKUPO P. BALTAKIO VIZITAS

J.E. Vyskupas lankysis Wolverhampto
ne gegužės 31 d., šeštadienį. 12.30 vai. vys
kupą pasitiksim lenkų švč. Trejybės baž
nyčios šventoriuj STAFFORD Rd., OX
LEY, W-ton. Po to lydėsime į bažnyčią 
iškilmingoms šv. Mišioms, kurias atna
šaus vyskupas su lietuvių, lenkų ir anglų 
dvasiškiais. Mišių metu trys vaikučiai 
priims iš vyskupo rankų pirmąją šv. Ko
muniją ir penki Sutvirtinimo Sakramen
tą. Po Mišių didžiojoj salėj bus priėmi
mas ir pietūs.

Kas norės su vyskupu pietauti, prašom 
pranešti rengėjams iki gegužės 17 d. Pie
tų kaina suaugusiems 5 sv. asmeniui, vai
kams iki 12 m. amž. nemokamai.

Visus artimesnių kolonijų lietuvius ir 
kitus svečius maloniai kviečiame daly
vauti tokioj retai pasitaikančioj šventėj.

Vyskupo priėmimo komitetas

SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono skyrius gegužės 
mėn. 10 d. 6 valandą v. „GOLDEN EAG
LE" svetainėje, Hordern Rd. Wolverhamp
ton, šaukia skyriaus narių ir prijaučian
čių susirinkimą.

Bus pranešimas ’š DBLS atstovų meti
nio suvažiavimo Londone ir svarstomi ki
ti skyriaus reikalai. Prašome gausiai da
lyvauti.

Skyriaus valdyba

PADĖKA

Dėkoju visiems dalyvavusiems mano a.a. 
vyro Jono Stankevičiaus laidotuvėse, ypač 
M.P. Grokauskui už tvarkymą laidotuvių 
reikalus.

Didelė padėka kun. S. Matuliui už pa
maldas ir paguodos žodžius, K. Bivainiui 
už tartą atsisveikinimo žodį, visiems ki
tiems už užuojautas, užpirktas mišias, gė
les, vainikus, o Moterų draugijos mote
rims už paruoštą arbatėlę po laidotuvių.

Nuliūdusi Nadza Stankevičienė

PREL. AUDRIO BAČKIO SUKAKTIS

Neseniai Romoje buvo pažymėta prela
to Audrio Bačkio, Bažnyčios viešųjų rei
kalų tarybos pasekretorio, kunigystės 25- 
rių metų sukaktis. Bažnyčios viešųjų rei
kalų taryba yra ne kas kita kaip Vatikano 
„užsienio reikalų ministerija“, šiemet 
gegužės 5 sukako septyneri metai, kai 
Vatikano užsienio reikalų viceministro 
pareigas eina lietuvis. Tai jaunesnysis 
Lietuvos diplomatinio atstovo Vašingtone 
d-ro Stasio Bačkio sūnus.

Audrys Juozas Bačkis gimė Kaune 
1937 vasario 1. Netrukus tėvas buvo pa
skirtas diplomato pareigoms Paryžiuje, 
kur Audrys augo ir mokėsi. Būdamas 17 
metų įstojo į šv. Sulpicijaus kunigų semi
nariją Paryžiuje. Čia baigęs filosofijos 
studijas, 1957 persikėlė 'į šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje ir studijavo teologiją 
popiežiškame Grigaliaus universitete. 
1961 kovo 18 gavo kunigystės šventimus. 
Tais pat metais baigė teologijos studijas 
licenciato laipsniu.

Jauną, gabų, kalbų mokantį kunigą pa
stebėjo Bažnyčios vadovybė ir sudarė jam 
galimybes rengtis Vatikano diplomatinei 
tarnybai. Baigęs diplomatų akademiją ir 
bažnytinės teisės studijas Laterano uni
versitete kanonų 4eisės daktaro laipsniu 
1964 metais, Audrys buvo paskirtas nun
ciatūros attache Filipinuose. Kitais me
lais pakeliamas monsinjoru ir skiriamas 
į Kostariką nunciatūros sekretorium. 1968 
skiriamas nunciatūros pirmuoju sekreto
rium Turkijoje. Iš čia 1970 panašioms pa
reigoms perkeliamas į Nigeriją. 1973-čiais 
metais monsinjoras Bačkis kviečiamas 
naujoms pareigoms centre — Vatikano 
sekretoriato skyriuje, kuris vėliau persi
tvarkė į Bažnyčios viešųjų reikalų tary
bą. 1979 gegužės 5 popiežius Jonas Pau
lius Antrasis jį paskyrė pasekretoriu, su
teikdamas jam garbės prelato titulą. Pre
latas Audrys Bačkis yra pirmas lietuvis 
šiose aukštose Vatikano pareigose. Jau 
daugelį metų Vatikane atsakingas pa
reigas eina ir lietuvių kilmės amerikietis 
arkivyskupas Paulius Marcinkus, kuris 
tvarko Vatikano valstybės ir finansų rei
kalus.

(LER)

SOL. GINA ČAPKAUSKIENĖ
Solistė Gina čapkauskienė iš Kanados 

dainuos pagrindinę soprano partiją „Vi
liaus Telio“ operoje, kurią stato mūsų 
Opera. Ji atliks Habsburgų princesės Ma- 
tildos rolę.

SOL. ALDONA STEMPUŽIENĖ

Solistė Aldona Stempužienė šiemet vėl 
grįžta Chicagon, kur, Lietuvių Operos pa
kviesta, atliks „Viliaus Telio“ operoje 
Jadvygos partiją birželio 14 ir 15 spek
takliuose.

PASAUL YJE
— 91 kompanija gavo leidimus iš Britų 

Energijos departamento ieškoti naftos 
šaltinių Škotijos ir Anglijos teritorijoj. 
Toks nutarimas sukėlė didelį pasipriešini
mą iš gamtosaugininkų pusės. Manoma, 
kad šiaurės jūros naftos šaltiniai išseks 
per dvidešimt metų.
— Kinijos 42 milijonų Komunistų partija 

sustiprins savo ideologinį ir politinį dar
bą, pareiškė vienas vyresniųjų CK parei
gūnų, o dabartinės reformos nenuves 
kraštą į kapitalizmą.

—• Britų Darbo departamento duome
nimis, trečdalis visų bedarbių nebando leš 
koti darbo, o 870,000 bedarbių neima be
darbio pašalpos.

— Britų karinis žurnalas „Jane's De
fence Weekly“ paskelbė, kad sovietų in
filtruoti agentai veikia britų moterų „tai
kos stovyklose“ Greenham Common, kur 
yra amerikiečių sparnuotųjų raketų bazė.

— Liepos mėn. Popiežius vizituos Ko
lumbiją. Manoma, kad toje kelionėje jis 
sustos Jamaikoje ii- galbūt aplankys Kubą, 
nes, atrodo, Fidelio Castro pakvietimas 
jau gautas.

— Ultragarsinis keleivinis lėktuvas 
„Concorde“ atšventė 10 metų sukaktį. Iš 
viso tų lėktuvų buvo pagaminta 20, iš ku
rių 4 yra muziejuose. Britų oro linija turi 
jų 7, kurie dabar jau neša pelną. Kelionių 
agentūros gali nuomoti tuos greituosius 
lėktuvus. Kaina už 90 minučių skridimą 
yra 28 tūkstančiai svarų, savaitgaliais — 
30 (įskaitant visą patarnavimą, šampaną 
ir rūkytą lašišą). Numatoma siūlyti ke
lionę aplink pasaulį per 18 dienų. Skridi
mo kaina vienam žmogui bus 15 tūkstan
čių svarų. Britų pramonininkas Fredas Fi 
nas yra padaręs net 560 skridimų, kurie 
kainavę jam tris ketvirčius milijono sva
rų.
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