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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

KAD ČERNOBYLIS 
NEPASIKARTOTŲ IGNALINOJE!

Tarybų Sąjungos partijos ir valstybės 
vadovas Michailas Gorbačiovas neseniai 
dalyvavo Varšuvos sutarties šalių vadovų 
pasitarime Budapešte.

Gegužės 10 jis aplankė Čepelio mašinų 
'įrankių gamyklą ir kalbėjo darbininkams. 
Įdomu, kad Gorbačiovas šia proga pasakė 
šį tą naujo apie Černobylio atominės ne
laimės pamokas. Jis teigė, kad dabar 
Tarybų Sąjunga pradėjo gerinti visų sa
ve branduolinių jėgainių apsaugos prie
mones. Jei tai tiesa, tai dėl to gali džiaug
tis visi, pirmoje eilėje tie, kurių kraštuose 
yra tokios jėgainės.

Gorbačiovas sakė, kad naujos apsau
gos priemonės įvedamos visose jau vei
kiančiose Tarybų Sąjungos jėgainėse ir 
tose, kurios dar tebestatomos.

Kokios tos naujos apsaugos priemonės, 
Tassas, pranešdamas apie Gorbačiovo 
kalbą čepelio 'įmonės darbininkams, nie
ko daugiau nepasakė, tik pažymėjo, kad 
jų imtis pasaktino Černobylio atominė ne
laimė, kuri iki šiol pareikalavo 26 gyvy
bių aukų.

Gorbačiovas vengrams darbininkams 
aiškino, kad šiuo metu tiriamos Černoby
lio avarijos priežastys. Tai būsianti pa
moka, kad būtų galima išvengti tokių ne
laimių pasikartojimo ateityje, sakė jis.
Tai skamba gerai. Ir reikėtų tiktai linkė

ti, kad tie Gorbačiovo žodžiai kuo veikiau 
taptų tikrove. Deja, nuo žodžių iki darbų 
gali būti ilgas kelias.

Antra vertus, keista, kad tarybinis va
dovas tokius reikšmingus užtikrinimus ir 
pažadus pirmiausia skelbia užsienio žmo
nėms, o ne savo šalies gyventojams, kurie 
yra labiausiai suinteresuoti išgirsti, ką 
daro valdžia Černobylio nelaimės akivaiz
doje. Tai būdingas tarybinės valdžios ne
siskaitymo su savo piliečiais pavyzdys. 
Tarybinė valdžia savęs niekad nelaikė ir 
nelaiko liaudies tarnu, bet ponu. Ką sa
vieji galvoja, jai nelabai rūpi. Daug la
biau ji rūpinasi užsienio nuomone. Gor
bačiovo kalba Budapešte netiesiogiai pa
rodė, kad Černobylio nelaimė sukėlė dide
lį susijaudinimą Rytų Europos šalyse. To
dėl atvykęs į Varšuvos sutarties šalių va
dovų pasitarimą Gorbačiovas pajuto rei
kalą pasakyti keletą raminamųjų žodžių 
šiuo adresu.

Ar tai pasieks savo tikslą ar ne, mums 
tai visai nesvarbu. Tačiau Lietuvos žmo
nėms tikriausiai labai rūpi, kad Gorba
čiovo žodžiai, pasakyti vengrams darbi
ninkams, kuo skubiausiai būtų įgyvendi
nami Ignalinoje, kur jau veikia Černoby
lio konstrukcijos atominė jėgainė ir ne
trukus rengiamasi paleisti naujus pajėgu
mus.

Kai gegužės 7 pirmasis sekretorius Pe
tras Griškevičius aplankė Ignalinos ener
getikus, tai galima tiktai spėti, jog ši ke
lionė turėjo kažkokį ryšį su Černobylio 
nelaime! Tačiau viešai apie tai buvo 
tada nieko nepasakyta. Griškevičius ne
pasinaudojo proga nuraminti Lietuvos 
žmones ir pasakyti ką nors panašaus, ką 
Budapešte pareiškė Kremliaus šeiminin
kas.

Čia ir kyla klausimas, kas ir kada pasi
rūpino Ignalinos atominės jėgainės vei
kiančių ir rengiamų paleisti blokų naujo
mis apsaugos priemonėmis? Kodėl apie 
tai neinformuojami Lietuvos žmonės? 
Juk tai pats svarbiausias šiuo metu klausi
mas, kad Lietuvoje nepasikartotų dides
nio masto Černobylio nelaimė, nes Ignali
nos pajėgumai kur kas didesni.

Jei vadovaujantys partijos ir valsty
bės asmenys neparodo reikiamo atsako
mybės jausmo ten, kur iškyla tautai gy
vybės ir mirties klausimas, juo didesnė 
atsakomybė tenka saviesiems mokslinin
kams, specialistams ir laisvosios spaudos 
žmonėms. Tauta laukia jų autoritetingo 
žodžio apie tai, kas iš tikrųjų daroma, kad 
iš mažo mūsų krašto būtų pašalintas ato
minės mirties pavojus. J.Vd.

Patriotui ir išeivijos lietuvių veikėjui 
PETRUI POPIKAI 

staiga mirus, jo žmonai Rūtai ir 
šeimos nariams 

reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Lietuvių Filatelistų Draugija 
„Vilnius“

LKB KRONIKA
NAUJAUSIO KRONIKOS NUMERIO APŽVALGA

Vakaruose gautas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 70-sis numeris, pasi
rodęs šiemet balandžio 23 dieną ir skiria
mas velioniui kunigui J. Zdebskiui. Iš 
viso 27 mašinraščio puslapiai.

Numeris pradedamas padėka Jo šven
tenybei popiežiui Jonui Pauliui Antrajam 
už dėmesį Lietuvos Bažnyčiai, sveikini
mus lietuvių kalba ir rūpestį visais mūsų 
Bažnyčios reikalais. Drauge reiškiama gi
li pagarba ir nuoširdus atsidavimas bei 
ištikimybė šventajam Sostui.

Devynis puslapius užima skyrelis „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia neteko dar vie
no uolaus kunigo“. Tai šiemet vasario 5 
dieną tragiškai žuvusio Rudaminos para
pijos klebono kunigo Juozo Zdebskio ne
krologas ir laidotuvių aprašymas.

Kronika pažymi, kad tarybiniai šalti
niai, pranešdami apie kunigo Zdebskio 
tragišką mirtį, nepateikė išsamios infor
macijos. Nė vienu atveju nebuvo nurody
ta (avarijoje dalyvavusio) pienvežio vai
ruotojo pavardė. Tassas nieko nepranešė 
apie tariamai lenkiamo automobilio nu
merį bei keleivius, nors tas automobilis 
„galėjo būti avarijos priežastimi ir vai
ruotojas nelaimės liudininku“. Toliau 
Kronika rašo: „Kunigo Broniaus Lauri
navičiaus pastūmimas po sunkvežimio ra
tais, sadistiški kunigų Šapokos ir Mažei
kos nužudymai, Lietuvos Helsinkio gru
pės likvidavimas, pastangos bet kokia kai
na sunaikinti Tikinčiųjų teisėms ginti ka
talikų komitetą, nuolatiniai saugumo iš
puoliai prieš kunigą Zdebskį leidžia dary
ti prielaidą, kad ši avarija nebuvo atsitik
tinė, bet rūpestingai suplanuotas ir įvyk
dytas smurtas, juo labiau, kad buvo 'įvai
riai trukdoma atsiimant kunigo Zdebskio 
lavoną bei asmeninius jo daiktus. Po ava
rijos Juozo Zdebskio „Žiguliai“ buvo nu
gabenti į Šalčininkų autoinspekciją ir 
iškrėsti“.

Kunigas Zdebskis buvo palaidotas va
sario 10 Rudaminoje didelės tikinčiųjų 
minios, dalyvaujant šimtui kunigų ir 
dviem vyskupam. Spausdinamos mintys 
iš kalbų, pasakytų per laidotuves. Vieno
je jų sakoma: „Kunigo Juozapo Zdebskio 
žemiškas kelias baigėsi. Avarijoje pralie
tas kraujas lai bus kaip gaivi rasa dirvo
nuojančiuose plotuose Lietuvos Bažnyčios 
ir tikinčiųjų gerovei“.

Trumpoje biografijoje pateikiami velio- | 
nio kunigo Zdebskio veiklos duomenys.

KARDINOLO RAGINIMAS
PHILADELPHIJOS KARDINOLAS RAGINA MELSTIS UŽ LIETUVĄ

Š.m. birželio 2 dieną rašytame laiške, 
Kardinolas Krol Philadelphijos vyskupi
jai paskelbė šeštadienį, birželio 14 d., mal
dos diena už Lietuvą. Laiškas buvo išsiun
tinėtas visoms parapijoms ir išspausdintas 
vyskupijos laikraštyje. Laiško turinys:

„Philadelphijos arkivyskupijoje šešta
dieni, 1986 m. birželio 14, bus švenčiama 
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ. Jungti
nėse Amerikos Valstijose ta pati diena 
numatyta kaip PABALTIJO LAISVĖS 
DIENA (BALTIC FREEDOM DAY).

„Lietuva stovi izoliuota kaip vienintelė 
katalikiška Pabaltijo respublika, kuri bu
vo prievarta inkorporuota į Sovietų Są
jungą. Nežiūrint nuolatinio smurto, per
sekiojimo ir kančios, lietuvių tauta, drą
siai pasipriešindama ateistiniams engė
jams, tęsia savo heroišką kovą, kad galė
tų praktikuoti savo katalikišką tikėjimą. 
Jie iš laisvojo pasaulio katalikų laukia 
moralinės bei dvasinės paramos.

„Šiemet birželio 14-oji lietuviams turi 
ypatingą reikšmę, šiais metais sukanka 
45-eri metai nuo masinių lietuvių suėmi
mų ir deportacijos iš tėvynės sopulingon 
tremtin ir kalėjiman Sibire. Nesuskaito
mas skaičius lietuvių žuvo už tikėjimą.

„Šie metai taip pat švenčiami kaip tikė
jimo atnaujinimo bei maldos metai lie
tuviams, besiruošiant ateinančiais metais 
švęsti 600 metų Lietuvos krikšto sukaktį.

„Šios arkivyskupijos tikintieji yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti maldos die
noje birželio 14 čestochovos Marijos šven
tovėje, Doylestown, Pennsylvanijoje, ir 
maldauti Mergelės Marijos globos bei ap

Aprašymas baigiamas Eucharistijos Bičiu
lių atsisveikinimo kalba.

Straipsnyje „Kada ir kuo baigsis šan
tažas?“ rašoma apie Skaudvilės klebono 
kunigo Jono Kaunecko pernai ir šiemet 
patirtus persekiojimus, kurie rodo, kad 
prieš šį Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto narį steigėją vedama KGB kerš
to kampanija. Kronika prileidžia, kad gal 
net planuojamas ir susidorojimas.

Skelbiami du Panevėžio vyskupijos ku
nigų raštai Lietuvos vyskupams ir vys
kupijų valdytojams ir generaliniam sekre
toriui Gorbačiovui. Juose reiškiamas rū
pestis Lietuvos katalikų Bažnyčios atei
timi, keliamos tikintiesiems daromos 
skriaudos ir prašoma jas atitaisyti. Abu 
raštus pasirašė 127 iš 130 tuo metu bu
vusių Panevėžio kunigų. Tai įspūdingas 
kunigų vieningumo pavyzdys.

Skyrelyje „Teismai, kratos, tardymai“ 
rašoma apie pernai nuteistą Novosibirsko 
kunigą Svidnickį ir skelbiami pranešimai 
iš Panevėžio ir Viduklės.

Pateikiamos tremtinio Gintauto Ieš
manto, kalinių kunigo Sigito Tamkevi- 
čiaus ir Jadvygos Bieliauskienės laiškų 
ištraukos, kuriuose atsispindi jų sunki pa
dėtis.

Kronika dėkoja Amerikos pabaltiečių 
lygai už jai paskirtą premiją. Tai esąs 
„visos mūsų Tautos pastangų, kovos ir 
kentėjimų ‘įvertinimas ir kartu paskatini
mas dar uoliau dirbti ir aukotis. Kronika 
taip pat dėkoja išeiviams, kurie remia 
jos pastangas. Daug reikšmingų faktų 
skelbiama nuolatiniuose Kronikos skyre
liuose „Žinios iš vyskupijų“ ir „Sovieti
nėje mokykloje“.

Kronikos 70-sis baigiamas priminimu: 
„Lietuvi, atmink, kad kunigas Alfonsas 
Svarinskas, kunigas Sigitas Tamkevičius, 
kunigas Jonas Matulionis, docentas Vy
tautas Skuodis, Viktoras Petkus, Jadvy
ga Bieliauskienė, Liudas Dambrauskas, 
Balys Gajauskas, Gintautas Iešmantas, 
Vladas Lapienis, Romas Žemaitis, Julius 
Sasnauskas, Povilas Pečeliūnas ir kiti ne
ša nelaisvės pančius, kad tu galėtum lais
vai gyventi ir tikėti“.

Neseniai Vakaruose gauti Kronikos 68 
ir 69 numeriai esą neįskaitomi. Iki šiol 
Vakarų nepasiekė pogrindžio „Aušros"“ 
44, 45 ir 46 numeriai. Šiemet neseniai 
gautas Aušros 49-sis, Lietuvoje pasirodęs 
pernai birželio mėnesį.

(LER)

saugos persekiojamai Bažnyčiai Lietuvo
je.

„Nuolankiai prašau, kad per sekmadie
nio prievolės Mišias birželio 14-15 d. sa
vaitgalį, Tikinčiųjų maldos metu būtų se
kantis prašymas:

„Kad Pabaltijo kraštai, Lietuva, Lat- 
ja, Estija, bei kiti komunistų pavergti 
kraštai, būtų išlaisvinti iš persekiojimo ir 
bedieviško sovietų pavergimo, maldauki
me Viešpatį.

„Birželio 14-os minėjimas teapjungia 
mus visus maldoje ir meilėje“.

Jūsų Kristuje,
Jonas Kardinolas Krol 

Philadelphijos Arkivyskupas
(LIC)

P.S. Jau ne pirmą kartą Kardinolas 
Krol rodo lietuviams tokį nuoširdumą. 
Lietuviai iš visos Amerikos raginami ra
šyti Jam padėkos telegramas bei laiškus 
sekančiu adresu:

His Eminence John Cardinal Krol 
Archbishop of Philadelphia

222 N. 17th Street 
Philadelphia PA 19103

KRIKŠČIONYBĖS PRADŽIA 
LATVIJOJE

Birželio 26 d. Romoje buvo minimas 
■Krikščionių Bažnyčios Latvijoje įsteigi
mo 800 metų jubiliejus. 1186 m. dabarti
nėje Latvijos teritorijoje įsteigta Ikškilės 
vyskupija ir įšventintas pirmasis vysku
pas Meinardas (Latvijoje jis garbinamas 
kaip šventasis).

STEBUKLAS 
ARK. JURGIO MATULAIČIO 

UŽTARIMU

Birželio 30 d. Romoje, dalyvaujant po
piežiui, šventųjų Skelbimo Kongregacija 
oficialiai pripažino vieną stebuklingą iš
gijimą per Garbingojo Dievo tarno arki
vyskupo Jurgio Matulaičio užtarimą.

Minint Lietuvos krikšto sukaktį atei
nančiais metais jis bus paskelbtas palai
mintuoju.

Reikia tikėtis — po keletos metų bus 
paskelbtas šventuoju.

Busimasis palaimintasis mirė Kaune 
1927 m., 55 metų amžiaus. Jo byla į pa
laimintuosius pradėta Romoje 1953 m.

VYSKUPO P.A. BALTAKIO, OFM, 
LAIŠKAS DBLS PIRMININKUI

Vysk. P.A. Baltakis iš Berno atsiuntė 
DBLS pirm. J. Alkiui atviruką, kuriame 
rašo:

„Mielas Pirmininke,
„Maloniai prašau perduoti sveikinimus 

ir nuoširdžią padėką visiems DBLS-gos 
nariams už parodytą prielankumą, svei
kinimus ir dovanas. Tikrai buvo malonu 
asmeniškai susipažinti su Jūsų gyvenimo 
ir veiklos sąlygomis.

„Ketvirtadienį, birželio 26, atšventėm 
Latvijos 800 m. krikšto jubiliejų ir pri
vačioje audiencijoje aptarėm su šv. Tėvu 
mūsų jubiliejaus ir D.T. ark. J. Matulai
čio beatifikacijos iškilmes, kurios bus 
biri. 14, 1987. Laukiame gausaus dalyva
vimo ir iš D. Britanijos. Šv. Tėvas prašė 
perduoti sveikinimus“.

Nuoširdžiai Jūsų •{•Paulius A-
Bern, 1986.VI.28

SOCIALDEMOKRATAI
D. BRITANIJOJE

SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS
LSDP Organizacijos D. Britanijoje me

tinis narių suvažiavimas įvyko birželio 
28 d. Manchesterio lietuvių klubo salėje.

Pirmininkaujant K. Tamošiūnui ir se
kretoriaujant S. Lauruvėnui, organizaci
jos vykd. komitetas padarė veiklos prane
šimus, kurie buvo atidžiai išklausyti. Po 
to perrinktas vykd. komitetas. Suvažiavi
mo dalyviams pasisakius aktualiais klau
simais, suvažiavimas priėmė rezoliucijas 
dėl Sov. Sąjungoje kalinamų socialdemo
kratų ir kitų politinių kalinių. Taip pat 
buvo pasisakyta dėl Ignalinos atominės 
jėgainės.

Paskaitoje apie Lietuvos socialdemo
kratijos praeitį Organizacijos pirm. K. 
Tamošiūnas apžvelgė pirmųjų lietuvių 
socialistų veiklą praeitame šimtmetyje. 
Kaip žinome, ta veikla privedė prie pir
mosios lietuvių politinės partijos — LSDP 
įsteigimo lygiai prieš 90 metų. Partija bu
vo įsteigta slaptame susirinkime 1896 m. 
gegužės 1 dieną Vilniuje.

Prelegentas paragino suvažiavimo da
lyvius susipažinti su mūsų partijos isto
rija, įsigyjant J. Vilčinsko knygą „Lietu
vos socialdemokratija kovoje dėl krašto 
nepriklausomybės“.

Sukakties proga, klubo salėje suruoštos 
vaišės, kuriose dalyvavo visi suvažiavimo 
dalyviai ir būrelis svečių. Kai kas nusi
pirko naujai išėjusią knygą, o kiti galės 
įsigyti pas V. Motuzą, kuris knygą pla
tins Manchesteryje ir Rochdalėje.

Suvažiavimas praėjo darbingoje nuo
taikoje.

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS 
REKTORIUS ITALIJOJE

Birželio mėn. pradžioje Italijoje lankėsi 
Kauno Kunigų Seminarijos rektorius kun. 
prof. Viktoras Butkus. Dėl motinos mirties 
turėjo greičiau grįžti į namus.

Jis pranešė, kad birželio mėn. trys vys
kupai suteiks kunigystės šventimus devy
niolikai diakonų, paskutinio Kunigų Se
minarijos kurso auklėtinių.

Gegužės mėn. pabaigoje Kauno bazili
koje diakonato šventimus priėmė 8 Kauno 
Kunigų Seminarijos penkto ir ketvirto 
kurso auklėtiniai: Ladislovas Baliūnas, 
Albertas Franskaitis, Gintautas Kabašins- 
kas, Kęstutis Kazlauskas, Stasys Stankū
nas, Ričardas Birbilas, Jonas Kasiukevi- 
čius ir Rolandas Kaunas.

Diakonato šventimus suteikė trys vys
kupai: arkivysk. L. Povilonis, vysk. V. 
Sladkevičius ir vysk. A. Vaičius.

LIETUVOJE
Nukentėjusieji atvyksta į Lietuvą

Į Lietuvą atvyksta nukentėjusieji Čer
nobylio nelaimėje. Grupę iš Pripetės pri
ėmė Vilniaus Spalio 60-mečio radijo ma
tavimo prietaisų gamykla. Įmonės admi
nistracija aprūpino atvykusius darbu ir 
paskyrė jiems pinigines pašalpas, apgy
vendino bendrabučiuose. Vaikams suteik
tos vietos vaikų lopšeliuose ir darželiuose. 
Dirigentui G. Rinkevičiui — antra vieta

Budapešte surengtam tarptautiniam di
rigentų konkurse, Lietuvos valstybinės fil
harmonijos simfoninio orkestro jaunasis 
dirigentas Gintaras Rinkevičius iškovojo 
antrąją vietą. Konkurse pasirodė 51 daly
vis iš 28 šalių.
Egzaminai

Birželio 2 d. Lietuvos bendrojo lavini
mo mokyklose prasidėjo baigiamieji eg
zaminai. 25 tūkstančiai dieninių ir 14 tūks
tančių vakarinių bei neakivaizdinių mo
kyklų abiturientų laikė literatūros egza
miną.
Numatoma Įvesti deklaraciją 
apie pajamų šaltinius

Spaudoje jau rašoma apie kovos su ne
darbinėmis pajamomis stiprinimą, numa
tomą įvesti deklaraciją apie pajamų šal
tinius. Jeigu prekės kaina neviršija de
šimt tūkstančių rublių, nereikia jokių do
kumentų. Bet jeigu kaina didesnė, par
davėjas neturės teisės parduoti, jei pirkė
jas nepateiks dokumento apie pajamų šal
tinį.

Statant namus ar vasarnamius, reiks 
pateikti finansų organui deklaraciją. 
Fabaltijo kino dienos

Birželio 13-18 dienomis Vengrijoje vy
ko Pabaltijo respublikų kino dienos.

PABALTIJO LAISVĖS DIENA
Užsienio spaudos agentūros plačiai pa

minėjo JAV prezidento Reagano prokla
maciją, birželio keturioliktąją paskelbti 
„Pabaltijo kraštų laisvės diena“. Spaudos 
agentūros ypatingu būdu atkreipė dėme
sį į prezidento pareiškimą proklamacijo
je, kad laisvės ir suverenumo paneigimas 
tautom ir tautų pavergimas yra viena di
džiausių mūsų amžiaus gėdų. Kaip vieną 
ryškiausių tautų pavergimo pavyzdį JAV 
prezidentas pamini trijų Pabaltijo kraštų
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos prievarti
ni įjungimą į Sovietų Sąjungą. Mes nie
kada nesutiksime, — pažymi prezidentas,
— su šia neteisybe, kuri buvo padaryta 
Pabaltijo tautom ir nesiliausime rėmę 
lietuvių, latvių ir estų didvyrišką kovą, 
siekiant atstatyti jų pavergtų kraštų lais
vę ir nepriklausomybę. Mes visada kalbė
sime pavergtųjų vardu ir ginsime jų pa
žeistas teises.

VOKIEČIŲ SPAUDOJE
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 

TUNG (IV.28) pranešė, kad Pažaislio vie
nuolyne buvo rastas italų dailininko Mi- 
chalangelo Palionį paveikslas (freskas), 
tapytas 1674-1684 metais. Paveikslas bu
vo uždažytas keliais sluoksniais dažų, kar
tu su kitais to paties menininko darbais. 
Laikraštis pažymi, jog Pažaislio vienuo
lynas yra gražiausias baroko stiliaus pa
statas visoje Sov. Sąjungoje.

Tas pat laikraštis gegužės 30 d. laidoje 
įdėjo straipsnelį apie Černobylį. Jame sa
koma, jog Švedijos gynybos tyrimo ins
titutas buvo pastebėjęs radioaktyvumo 
atmosferoje padidėjimą žymiai anksčiau 
už Černobylio sprogimą, t.y. jau nuo 1983 
m. Manoma, kad Sov. Sąjunga turėjo 
problemų su savo atominiais reaktoriais 
Černobylyje ir Ignalinoje jau anksčiau, 
nieko apie tai nesakydama savo kaimy
nams.

SUEDDEUTSCHE ZEITUNG (VI.20) 
pranešė apie JAV prezidento Reagano 
paskelbtą Baltijos Laisvės Dieną, kuri 
Amerikoje buvo atžymėta birželio 14 
dieną.

ŠVEICARŲ SPAUDOJE
NEUE ZUERCHER ZEITUNG (V.30) 

išspausdino skaitytojo laišką, kuriuo pri
menama Lietuvos Krikšto 600 metų sukak
tis. Ta proga K. Karnkowski (Baden) 
parašė Lietuvos istorijos ištrauką, pra
dedant nepriklausomybės laikotarpiu ir 
baigiant dabartiniu rezistenciniu sąjūdžiu, 
lietuvių kova prieš okupanto užmačias 
Lietuvą rusifikuoti ir sovietizuoti.

1
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PAGERBTAS VYSK. DR. A. DEKSNYS
VYSK. DR. ANTANO DEKSNIO JUBILIEJAUS METAI

Vos pasibaigus Ekscelencijos 80-ties me
tų iškilmių šventei Memmingene, turėjo
me džiaugsmingą progą švęsti mūsų tarpe 
gyvenančio Ganytojo naują pagerbimą. 
Praėjusios gegužės 8 dieną Vokietijos 
miesto Bad Woerishofeno lietuvių vardu 
(Litauen Platz) pavadintoje aikštėje buvo 
iškelta daugelis vėliavų, jų tarpe vėjuje 
iškilmingai plevėsavo ir Lietuvos trispal
vė.

Toji ypatinga diena buvo skirta Eksce
lencijai vysk. dr. Antanui Deksniui, kurį 
Bad Woerishofeno miesto valdyba išrinko 
kaip savo garbės pilietį (Ehrenburger der 
Stadt Woerishofen).

Minios šventadieniškai pasipuošusių 
žmonių veržėsi į gėlėmis išpuoštą St. Ulri- 
cho bažnyčią, kurioje iškilmingas šv. Mi
šias koncelebravo du Vyskupai: Ekscelen
cijos Rudolf Koppmann ir dr. Antanas 
Deksnys, asistuojant prelatui dr. Pauliui 
Jatuliui, Vokietijos Sielovados direktoriui 
kun. Antanui Bungai ir daugelio vokiečių 
kunigų.

Jau visur pasižymėjęs St. Ulricho baž
nyčios choras, savo giedojimus pradėjo 
lietuviškai, puikiai studijuotu „Palaimink 
Aukščiausias tą mylimą šalį“. Taipgi bu
vo giedama ir Amadeaus Mozarto Missa 
brevis in D. Iškilmingą pamokslą pasakė 
vysk. R. Koppmann, nepamiršdamas pri
minti ir persekiojamą Bažnyčią rytų 
kraštuose.

Baigiantis šv. Mišiom, choras vėl lietu
viškai sugiedojo „Marija, Marija“. Vys
kupas dr. Antanas Deksnys labai nuošir
džiai dėkojo visiems dalyviams ir, iškil
mingoje eisenoje iš bažnyčios lydimas,

TĖVYNĖ
Mano Tėvynė, kur ošia berželiai, 
Kur snaudžia prie kelio akmuo, 
Neris neša vilnį į smėlio takelį 
Ir skubinas šaltas, paniuręs ruduo.

Ten mano Tėvynė, senelių namai, 
Prie kelio pavirtusi liepa raudoja. 
Ten lieptas per upę nutiestas seniai 
Ir motina kryžkelėj moja.

Ten uosis ir klevas namų pažiba 
Ir eglė prie pajūrio verkia.
Ten mano gimtinė ir bočių kapai, 
Kaip rašė Maironis seniai.

Tad neiki į tolimą kelią viena
Ir nebarstyk gėlių ant šalto kapo... 
Palik dar gimtinėj, — tau sako tauta, 
Ir nenupūsk paskutinio rudenio lapo.

Dzūkelė

KALINIO MEMUARAI
3

Pasakoja, kad šiuose tardymo kam
bariuose, ypač Stalino ir Berijos lai
kais, tardomieji patyrė kraupių daly
kų. Kai kuriems čia teko net gyvybę 
paaukoti (vysk. Borisevičius). Buvo 
daug tokių, kurie negrįžo iš šių rūmų. 
Apie tai pasakoja jų giminės, artimieji 
ir sėdėjusieji vienose kamerose su žu
vusiais. Tie pasakojimai — lyg filmai 
apie drąsą ir išdavystę, apie neapykan
tą ir kerštą, apie svajones ir viltis, 
apie vargą ir kančias...

Tardymo kambaryje buvo ir tardy
mo poskyrio viršininkas Rimkus. Jis 
perskaitė raštą, jog tardymui sudaryta 
tardytojų grupė, kurios vadovu skiria
mas vyr. tardytojas maj. Markevičius, 
o taip pat į šią grupę įeina vyr. tard. 
maj. Urbonas ir tard. vyr. įeit. Matu
levičius. Rimkus pasakė, kad man 
dažniausiai teks susidurti su tard. Ur
bonu.

— Ar apsigalvojai prisipažinti apie 
savo antitarybinę veiklą? — klausė 
Rimkus. — Taip, apsigalvojau. Jūs 
verčiate melą laikyti teisybe, o teisy
bę melu ir vis giliau brendate į blogio 
liūną traukdami ir kitus.

— Mes žinome apie „LKB Kroni
ką“ ir kronikiečius. Ne paslaptis, kad 
ir pats esi vienas iš jų. Užsispyrei, ty
li ir kaip mažas vaikas galvoji, kad sa
vo tylėjimu ką nors laimėsi. Tikrai, 
Lapieni, nieko nelaimėsi. Taip pat sa
vo tylėjimu nieko nepaslėpsi. Pats pra- 
šeisi čia patekti, labai norėjai? Patin
ka pas mus? — kalbėjo Rimkus.

Jis kalbėjo apie lokius dalykus, ku
rie nieko bendro neturi nei su antitary- 
biškumu, nei su baudžiamąja byla.

— Kodėl jūs šią žiemą (sakė mėne
sį ir dieną) važiavote su kunigu Zdebs- 
kiu? Kokiais reikalais ten važiavote? 
Ko ten buvote? Jeigu šitą dalyką žino

šventoriuje buvo laukiamas Bad Woeris
hofeno mokinių su dainomis ir gėlėmis.

Apsuptas miesto prominencijos ir tauti
niais drabužiais pasipuošusių lietuvaičių, 
su miesto burmistrų priešakyje, žingsnia
vo į iškilmių salę, prie kurios laukė vie
tos jaunimas su būgnais ir trimitais.

Salėje šalia išpuoštų stalų, scenoje jau 
laukė St. Ulricho bažnyčios choras, su
dainavęs tris lietuviškas liaudies dainas 
„Bijūnėlis žalias“, „Motulė širdelė“ ir 
„Kukuoja gegužė“.

Po miesto atstovų sveikinimų, Bad 
Woerishofeno burmistras Moechl ir St. 
Ulricho klebonas Gebauer įteikė vyskupui 
miesto garbės priliečio meniškai įrėmintą 
raštą. Vyskupas visiems dėkojo už jam 
suteiktą garbę bei gausias gėlių dovanas.

J. URBŠIUI — 90 M.

1986 metų vasario mėnesio 29 dieną bu
vęs Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Juozas Urbšys atšventė savo jubiliejinę 
amžiaus sukaktį — 90 metų.
Juozas Urbšys gimė 1986.11.29 Šateikiuo

se, Kėdainių apskrity, 1914 m. baigė Pa
nevėžio realinę mokyklą, o 1917 m. Rusi
joje — čugujevo karo mokyklą. Lietuvos 
nepriklausomybės kovų metu tarnavo Lie
tuvos kariuomenėje, išeidamas atsargon 
kapitono laipsniu 1922 m. ir pereidamas 
dirbti užsienio reikalų ministerijon. 1922- 
27 buvo Lietuvos pasiuntinybės Berlyne 
konsularinio skyriaus vedėjas; 1927 m. 
perkeltas Lietuvos pasiuntinybėn Paryžiu
je pirmuoju sekretoriumi, o 1933 m. — 
pasiuntinybės patarėju. Tais pačias metais 
Juozas Urbšys buvo nukeltas Lietuvos pa
siuntinio pareigoms į Latviją. Po metų 
buvo perkeltas į centrą ir paskirtas poli
tinio departamento direktorium, vėliau ge
neraliniu URM sekretorium. Nuo 1938. 
XII.5 ligi 1940.VI.17 ėjo Užsienio reikalų 
ministro pareigas VI. Mirono, gen. Čer
niaus ir A. Merkio kabinetuose. Juozas 
Urbšys perėmė Užsienio reikalų ministro 
pareigas pačiu sunkiausiu Lietuvai metu 
ir turėjo ginti Lietuvos nepriklausomybę 
nuo dviejų imperialistinių ir totalistinių 
valstybių — Sovietų Sąjungos ir nacinės 
Vokietijos. Abi kaimyninės valstybės sa
vo pretenzijas Lietuvai rėmė ne teise ir 
morale, bet gryna jėga, nepaisydamos jų 
garantuoto Lietuvos suverenumo, esamo 
tarp šių valstybių sutarčių. Okupavus Lie
tuvą Sovietų Sąjungai, ministras Juozas 
Urbšys su žmona buvo areštuotas ir iš
vežtas J Sovietų Rusiją, iškalėdamas 16 
metų. Tik postalininiu metu buvo leista 
grįžti Lietuvon.

(Tėvynėn, 1986)

me, žinome ir apie jūsų veiklą — sakė 
Rimkus.

Tikrai tada mes važiavome su ku
nigu Zdebskiu. Šis faktas byloja, kad 
saugumo operatyviniai darbuotojai se
ka kunigus ir pasauliečius ir surinktą 
medžiagą perduoda saugumo tardymo 
skyriui. Tokie čekistų veiksmai dažnai 
pažeidžia tarptautinius susitarimus ir 
paktus dėl žmogaus teisių.

Rimkui išėjus iš kambario, pradėjo 
klausinėti Urbonas. Jis pradžioje kal
bėjo ramiai, net su užuojauta, pasako
jo šį tą apie save. Paskui liepė papasa
koti savo autobiografiją nuo kūdikys
tės iki šių dienų.

— Mano autobiografija yra Lietu
vos Mokslų Akademijos kadrų sky
riuje, nes ten daugelį metų dirbau. 
Galbūt ji yra ir Kultūros ministerijo
je, nes prieš keletą metų įstaiga, ku
rioje dirbau, su fondais ir etatais buvo 
perduota Kultūros ministerijai. Pa
prašykite tų įstaigų ir jums atsiųs ma
no gyvenimo aprašymo nuorašą — pa
sakiau' Urbonui.

Bet jis norėjo, kad papasakočiau ne 
tik apie save, bet ir apie kitus, apie 
savo pasaulėžiūrą ir įsitikinimus, ką 
dirbu, ką galvoju, kokie ateities pla
nai ir pan.

Pirmąją tardymo dieną Urbonas 
kalbėjo gana maloniai, nuoširdžiai, 
švelniai, [tikinėjo, kad mano nusikal
timas esąs nedidelis. Jei ką ir padaręs 
netaip, tai, tikriausia, ne savo noru, ne 
savo iniciatyva, bet kitų patariamas. 
Todėl jiems ir tenka didesnė atsako
mybė.

— Gal tiktų mums dabar šiek tiek 
pakalbėti ir apie tuos, su kuriais tek
davo susitikti, bendradarbiauti, pasi
tarti, o kartais gal ir jų patarimų pa
klausyti. Aš manau, kad mūsų pokal
biai bus nuoširdūs, dalykiški. Juk ne

Vokietijos Sielovados direktorius kun. 
Antanas Bunga, šventės baigiamoje kal
boje, savo įprastu humoru dar daugiau 
pabrėžė visų dalyvių pakilusią nuotaiką, 
tuo pačiu nepamiršdamas lietuvių vardu 
padėkoti Bad Woerishofeno vadovybei už 
mūsų tėviško Ganytojo gilią pagarbą, jo 
vertinimą ir didžiausią atžymėsimą, ku
rį miestas tik nedaugeliui skiria.

Čia reikia priminti, kad Vyskupas dr. 
Antanas Deksnys yra pirmasis lietuvis 
vakarų Vokietijoje (gal net ir vakarų 
Europoje), gavęs vieną aukščiausių gar
bės piliečių patvirtinimą, tuomi išgarsi
nęs po visą pasaulį išblaškytų lietuvių 
emigrantų vardą.

Su ypatingu džiaugsmu ir pasididžiavi
mu, dėkojame Ekscelencijai už Jo nepa
ilstamai einamą „Ambasadoriaus“ kelią, 
už Jo rodomą galimybę įsigyti daugelį 
draugų svetimtaučių tarpe, kurie tėvynės 
netekusiems lietuviams ypač yra svar
būs.

Tegyvuoja mūsų garbingasis Jubiliatas 
Vyskupas dr. Antanas Deksnys, kurio gy
venimo saulėje pasišildyti gauname pro
gos ir mes, Ganytojo avelės.

NAUJI LEIDINIAI
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. Jonas 

Vizbaras-Sūduvas. Išleido Lietuvių Isto
rijos Draugija. 245 psl. 1986. Chicago. 
10 dol.

ATGIMUSI DAINA. Ispanų poezijos 
antologija. Sudarė Povilas Gaučys. 312 
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WHEN — THE SOVIETS COME... a 
Factual Report by Robert Raid. 242 psl. 
1985. Išleido Boreas Publishing House. 
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NAUJA EILĖRAŠČIŲ KNYGA

Birželio pradžioje iš spaudos išėjo An
tano Pačkausko eilėraščių rinkinys AT
SIMINIMŲ LANKOS. Tai pirmoji jo ei
lėraščių knyga. Išspausdinta 78 eilėraš
čiai. Tiražas 300.

Viršelį piešė jo brolis Vytautas Pač- 
kauskas. Išleido jo sesuo Bronė Pačkaus- 
kaitė — Narbutienė. Spaudai paruošė 
Arkadijus Podvoiskis. Įvadą parašė Ani
cetas Bučys. Spausdino „šaltinis“ Notting- 
hame, Anglijoje. Kaina £1.50. Gaunama 
pas autorių M. lietuvių klube ir platinto
jus. A.P-kis

norim vienas kitam nieko blogo. Ieš
kokim tokių dalykų, kurie mus jungia, 
o ne tokių, kurie mus skiria. Manau, 
kad mes surasim bendrą kalbą.

Taigi pirmąją dieną tardytojas Ur
bonas dėjosi artimu žmogumi.

Kaip ta varna, turėdama sūrį snape, 
gudruolės lapės prašoma parodyti savo 
„gražų balsą“, išsižiojo ir sūris iškrito 
tiesiai lapei į nasrus, taip ir aš, primir-

Vladas Lapienis
šęs čekistų pinkles ir klastas, papasa
kojau, kad esu gimęs ir augęs netur
tingoje gausioje darbininkų šeimoje 
(4 broliai ir 2 seserys)...

Aš pradžioje nežinojau, kad net vi
sai nereikšmingas gyvenimo smulk
menas galima panaudoti piktam.

Bandžiau Urbonui aiškinti, jog mes 
stovime skirtingose pozicijose:

— Esame priešingų pasaulėžiūrų, 
todėl sunku mums surasti bendrą kal
bą. Esu tikintis — katalikas, o jūs — 
marksistas-bedievis. Mums Dievas yra 
viskas, o jums Dievas yra niekas, iliu
zija. Mums religija yra brangiausias 
dalykas, nes tai santykiavimas su Die
vu. Marksistams religija yra opiumas, 
narkotikai, nuodai... Laisvės apriboji
mas, primetimas savo įsitikinimų nie
ko gero neduos nei valstybei, nei vi
suomenei. Prievarta niekam nėra leis
ta dorinti žmones.

Jūs patys nesilaikote tarybinių įsta
tymų, o reikalaujate, kad eiliniai pilie
čiai jų laikytųsi. Pvz., čekistai, dary
dami kratą 1973.XI.2O mūsų bute, pa
ėmė daugelį religinių knygų, bet tik 
keletą įrašė į kratos protokolą (kratai 
vadovavo saugumo vyr. Įeit. Gudas), 
ir tais savo veiksmais pažeidė LTSR

A.A. VYSK. A. TRAKIS
Birželio 22 naktį staigiai mirė evangeli

kų liuteronų vyskupas Ansas Trakis, 
Chicagos Tėviškės parapijos klebonas, tos 
parapijos steigėjas.

Vysk. A. Trakis gimė 1912 m. birželio 
2 d., Kuršelių kaime, Trušelių valsčiuje, 
Klaipėdos apskrityje pasiturinčių ūkinin
kų Trudės Baltrytės ir Miko Trakių šei
moje.

Ansas Trakis 1934 m. baigė Vytauto 
D. gimnaziją Klaipėdoje, 1934-36 m. studi
javo VDU evangelikų teologijos mokslus 
ir humanitarinių mokslų fakultete. Išvy
kęs Šveicarijon studijavo Bazelio univer
sitete teologiją ir filosofiją. Mokslus bai
gė 1940 m. vasario 24 d. Tais pačiais me
tais liepos 28 d. Tauragėje ordinuojamas 
kunigu. Pastoracinį darbą dirbo Taura
gės ir Šilalės evangelikų-liuteronų parapi
jose.

Karo metais A. Trakis keliavo per sto
vyklas, 1945-47 m. Hofo mieste Bavarijo
je buvo vikaras, politinių ir karinių sto
vyklų kunigas. Po karo dirbo lietuvių pa
bėgėlių stovyklose Bamberge, Vunsiedely- 
je. Schweinfurte pastoracinį darbą. Drau
ge organizavo lietuvių evangelikų Sinodą 
ir Bažnyčią tremtyje. Nuo 1948 m. buvo 
Lietuvių Ev. liut. Bažnyčios tremtyje vi- 
cesenjoras. Nuo 1951 m. Chicagos Tėviš
kės parapijos klebonas, patarnavęs ev. 
liut. parapijoms Toronte, Collinsvillėj, 
Detroite, Clevelande, Montrealyje. 1955- 
57 m. buvo Augustanos teologijos semina
rijos sistematinės teologijos lektorius 
Rock Islande, III. Dalyvavo Ženevos eku
meniniuose seminaruose, atstovavo lietu
vių evangelikų jaunimui Pasauliniuose 
Bažnyčių suvažiavimuose Oksforde (1936- 
,1938). Velionis redagavo „Evangelikų 
žodį“, 1952 m. paruošė Palydovą lietuviui 
evangelikui svetur, 1957 m. paruošė ir 
redagavo Evangelikų giesmyną su maldo
mis. Reiškėsi visuomeninėj veikloj. Jau
nystėje buvo „Aušros“ moksleivių draugi
jos valdybos narys, universiteto choro, 
studentų sąjungos valdybose, nuo 1949 
m evangelikų skautų vyriausias dvasios 
vadas. Amerikoje veikė BALFe, globojo 
savo parapijos jaunimo būrelius, chorą, 
lituanistinę mokyklą, prisidėjo prie Kris
tijono Donelaičio lituanistinės mokyklos 
įsteigimo. Paskutiniu metu dirbo BALFo 
direktoriaus ir centro valdybos vicepir
mininko pareigose, veikė Lietuvių Ben
druomenėje, Mažosios Lietuvos draugi
joje. Skautų sąjungos yra apdovanotas 
Lelijos ir Geležinio Vilko ordinais. A. 
Trakis 1948 m. buvo ordinuotas vyskupu.

Velionis giliai liūdinčius paliko savo 
'parapijos narius, žmoną Adelę, sūnų 
Martiną su šeima.

(„Draugas“)

BPK 92 str. Antra, iki šiol negrąžino 
dalies religinių knygų ir nepaaiškino, 
kodėl negrąžino; negrąžino ir rašomo
sios mašinėlės, su kuria dar nieko ne
buvau rašęs, nes neseniai ją buvau 
pirkęs. Negrąžintų knygų sąrašas pri
dėtas prie 1976.IV.23 pareiškimo TS 
KP Gen. sekretoriui. O juk čekistai 
buvo žadėję grąžinti. Ką bendro turi 
su antitarybiškumu laidotuvių ir gavė
nios giesmės, kurių taip pat negrąžino. 
Paskui sekė ilga tyla. Tardytojas kaž
ką vis rašė, o aš tylėjau.

Nors marksizmo-leninizmo ideolo
gai sako, jog „Leninas pabrėždavo, 
kad mes kovojame su religija idėjiniu 
keliu ir tik idėjiniu keliu — savo žo
džiu, savo spauda“ (P. Kolonickis, 
Marksizmas-leninizmas apie religiją, 
Vilnius, 1951, p. 30), tačiau, kaip ma
tome, čekistai idėjinėje kovoje naudo
ja jėgą, prievartą. Tiesos turi būti ieš
koma laisvu tyrinėjimu, o ne prievar
ta. Nors tardytojas liepė kalbėti apie 
kitus, tačiau gerai žinodamas, kad ne
turi teisės būti išdaviku, tylėjau. Netu
riu teisės kitų laisvės kaina ir kančia 
palengvinti savo dalią. Koks žemas ir 
nekrikščioniškas yra išdaviko kelias. 
Išdavikas eina Judo pėdomis.

Artėjant darbo dienai į pabaigą, 
Urbonas pradėjo pykti, rūstauti už 
lai, kad neatsakinėju į jo klausimus.

— Kai čekistai panaudojo prievar
tą, nebeliko prasmės ginti savo idėją 
žodžiu, nebeliko prasmės atsakinėti į 
tardytojo klausimus, — pasakiau 
jam.

Jis pažvelgė į mane piktu žvilgsniu, 
pakėlė telefono ragelį ir pasakė prižiū
rėtojui: „Paimkite iš kabineto“.

Taip baigėsi ir antroji tardymo die
na.

Kai pasitikėdamas Dievu visur ir vi
sada nuoširdžiai meldiesi, neaptemsta 
protas, gauni kantrybės, ištvermės bei 
drąsos net ir sunkiausiose situacijose.

šiandien penktadienis — Kristaus 
kančios diena. Beveik prieš du tūks

PROF. S. ŠALKAUSKIO
100 M. GIMIMO SUKAKTIS

Gegužės 16 dieną suėjo šimtas metų, 
kai gimė žymusis lietuvių filosofas, ideo
logas ir pedagogas profesorius Stasys Šal
kauskis, buvęs Lietuvos Katalikų Mokslo 
Akademijos pirmininkas, Ateitininkų fe
deracijos vadas, paskutinysis Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune rektorius. 
Šalkauskio gimimo sukaktis yra minima 
įvairiose Amerikos lietuvių bendruome
nėse. Vašingtone minėjimą surengė vietos 
Ateitininkai, pakviesdami dr-ą Adolfą Da- 
mušį apžvelgti žymaus lietuvių tautos 
mąstytojo asmenybę, mintis, idėjas. Dr. 
Adolfas Damušis apibūdino Stasį Šalkaus
kį kaip gilaus filosofinio išsilavinimo ir 
intuityvaus įžvalgumo idealistą— realistą, 
sagčiusį gairėmis lietuvių tautos kelią. 
Pilnutinė demokratija, gyvenimo pilnat
vė, pilnutinė asmenybė yra Šalkauskio su
kurtos sąvokos, kuriom jis įsikiepijo pra
smingą turinį. Paskaitininkas pažymėjo, 
kad svarbusis Šalkauskio siekimas buvo 
žadinti lietuvių visuomenėje idealą tar
nauti tiesai. Šalkauskis skelbė, kad tik su
derintas prigimties, kultūros ir religijos 
pradų veikimas apima visumą ir sudaro 
drauge asmenybės ir gyvenimo pilnatvę. 
Ruošdamas Ateitininkijos sąjūdžio ideolo
giją, Šalkauskis kvietė Ateitininkus ir iš 
viso krikščioniškai apsisprendžiusią inte
ligentiją tautinio solidarumo dvasioje 
bendradarbiauti su darbininkija ir ūki- 
ninkija, nes socialinis tautos solidaru
mas, teisingumo supratimas ir siekimas 
bendrojo gėrio yra dalykiški tautos atsi
naujinimo Kristuje veiksniai.

(DR)

tančius metų Viešpats baisiose kančio
se mirė ant kryžiaus už mus. Bet kan
čia iki šiol tebesitęsia Kristaus misti
nio kūno sąnariuose — gyvojoje Baž
nyčioje. Krikščionių kraujas tai vieno
je, tai kitoje šalyje tebesilieja. Ne vi
siems tenka ta garbė būti kankiniais. 
Tačiau kuriems tenka ta dalis, jis pra
tęsia atperkamąją Didžiojo Penktadie
nio Auką. Tokiomis mintimis gyvenau 
pirmąjį penktadienį saugumo kalėji
me. O čekistai, lyg pasityčiodami iš 
tikinčiųjų, šiandien davė sriubą, ku
rioje buvo gabaliukai mėsos.

Prižiūrėtojas, atidaręs karmušką- 
langelį, rankos mostu pakvietė prieiti 
arčiau. Jis parodė saugumo priimtą 
nutarimą laikyti mane kaltinamuoju. 
Liepė perskaityti ir pasirašyti. Kadan
gi šis nutarimas liečia mane, todėl pra
šiau duoti man jo nuorašą.

— Pirmiausia, šio nutarimo nuora
šo aš neturiu, o antra, duoti kaliniams 
nutarimo nuorašas nepriklauso — pa
aiškino prižiūrėtojas.

šeštadienį mane nuvedė į pirtį. Lie
pė nusirengti nedideliame koridoriuje. 
Po to atrakino kambarį, kuriame buvo 
du dušai, šiltą ir šaltą vandenį regu
liuoja prižiūrėtojas iš koridoriaus. 
Prausiausi gal 15-20 min. Nusiprausus 
vėl atrakino duris ir įleido į koridorių, 
kuriame buvo drabužiai. Apsirengus 
vėl nuvedė į kamerą.

Šeštadienį į tardymą neveda. Veda 
valandai laiko pasivaikščioti. Pasi
vaikščiojimo kameros įrengtos netoli 
kalėjimo durų, saugumo kieme. Tai 
nedidelė kamera, turinti keturias aukš
tas mūro sienas, vietoje lubų užtiestas 
vielos tinklas. Įveda kalinius į tą ka
merą ir užrakina. Tokių pasivaikščio
jimo kamerų yra keletas. Prižiūrėtojas 
vaikščioja virš kamerų padarytu tilte
liu ir iš viršaus stebi kamerose vaikš
čiojančius kalinius. Garsiai šnekėti čia 
neleidžiama.

(Bus daugiau)
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Vyskupo vizitas D. Britanijoje PRISIMINIMAI
VYRIAUSIAS GANYTOJAS 

NOTTINGHAME

Čia pokario metu atsilankė ketvirtas 
lietuvis vyskupas P.A. Baltakis, OFM. 
Atvyko geg. 31 ir visą savaitę prabuvo 
Aušros Vartų Židinyje.

Centrinės iškilmės vyko birželio 1 d. 
katedroje ir jos salėje. Vyskupas Mišias 
aukojo katedroje už tautiečius. Asistavo 
kan. V. Kamaitis, kun. Q. Jackson ir kun. 
S. Matulis, MIC. Giedojo visi, vedami 
muz. J. černio, vargonavo sės. Teresė. So
lo giedojo J. černis. Žmonių iš visur pri
buvo apie 200. Du skaitymai buvo lietu
viškai ir 1 angliškai. Vyskupas prabilo 
dviem kalbom.

Po Mišių katedros kieme vyskupas ben
dravo su dalyviais, plušo fotografai.

Katedros salėn priėmimui ir meninei 
daliai susirinko gan gausiai. Užkandžius 
rūpestingai paruošė vietos Moterų Drau
gija, talkino vyrai.

Priėmimo salę puošė Rūtos Popikienės 
meno dirbinių paroda.

Kun. S. Matulis apibūdino vyskupą ir 
jam pristatė talkininkus, svečius, vieš
nias. Dar kalbėjo K. Bivainis, G. Jakima
vičius, s. S.B. Vaitkevičius ir kun. Q Jack- 
son, OFM.

Meninėj dalyje žaviai vyravo jaunoji 
derbiškė „Tėviškėlė“, kurią sumaniai ve
dė mokyt. I. Venskienė ir jos duktė Rena
ta. Vietinė Samanta Woolfenden skambi
no, deklamavo lietuviškus ir kitus kūri
nius. Poetas L. švalkus pabėrė religinės ir 
humoristinės poezijos, o poetas Č. V. 
C-bcarskas bendrinės. Sol. J. černis išpil
dė liaudies dainą.

Po Vyskupo kalbos, „Tėviškėlė“ ir visa 
salė nuaidėjo „Vilniaus kalneliai“ ir „Lie
tuva brangi“. Tada vyskupas su visais da
lyviais pasikalbėjo ir išvyko Liet, židinin. 
Su DBLK Bendrijos c. valdyba, 600 m. 
krikščionybės sukakties c. komitetu turė
jo posėdį.

Savaitės bėgyje vysk. P. Baltakis aplan
kė vietos vyskupą, pranciškonus, ligonius, 
vietovę, Leicesteryje palaidojo tautietį.

DBLK Bendrijos, Sielovados ir visų 
tautiečių glaudus bendradarbiavimas ket

AUSTRIJOS NERIMAS
Britų dienrašty „The Guardian“ Heilą 

Pick aiškino Waldheimo ginčo pasekmes 
krašto tarptautiniam statusui.
Kai austrai aukščiausion valdžios vieton 

išsirinko Kurtą Waldheimą, tuo jie pa
keitė daugiau, negu vien tik prezidentą. 
Pernakt ypatingas Austrijos vaidmuo Vi
duriniųjų Rytų politikoje dingo ir, svar
biausia, kad jos padėtis, kaip neutralus 
tiltas tarp rytų-vakarų, tapo labai kom
promituota.

Austrijos viltys „išsirinkus valdžios gal
va buvusį Jungtinių Tautų generalinį se
kretorių, sustiprinti savo neutralumą ir 
tapti Europos Jungtinių Tautų sostine, 
labai nukentėjo.

Tarptautinis ginčas dėl dr. Waldheimo 
kandidatūros, po rinkimų dar nesibaigė ir, 
atrodo, sugriovė rytų-vakarų sutarimą, 
kuriuo 1955 metais buvo pasirašyta Aus
trijos sutartis, laikyti tą kraštą neutraliu.

Tuoj po rinkimų, Sovietų Sąjunga pra
dėjo kelti Waldheimo buvusius nuopelnus 
Jungtinėse Tautose ir apkaltino Vašingto
ną ir zionistus dėl jų vestosios priešiškos 
kampanijos.

Sirija ir kiti Viduriniųjų Rytų kraštai 
taip pat pareiškė, kad naujasis Austrijos 
prezidentas Izraelio ir žydų draugų ne
teisingai puolamas.

JAV-jų administracija ir Europos ben
druomenės kraštai formaliai priėmė 
Waldheimo išrinkimą, pasiuntė pasveiki
nimus. Tačiau nepasitenkinimas lieka. 
Ypač amerikiečiai yra nusistatę kuo ma
žiau turėti reikalų su Waldheimu — veng
ti tarptautinių konferencijų Vienoje, kur 
naujasis prezidentas būtų šeimininku.

Tačiau jau dabar negalima pakeisti 
Helsinkio nutarimų konferencijos vietos, 
kuri prasidės lapkričio mėnesį Vienoje. 
Tą konferenciją tikriausiai atidarys dr. 
Waldheimas, ir dėl to JAV ministras 
Shultzas ir kiti užsienio reikalų ministrai 
nenorės joje dalyvauti.

Sovietų Sąjungos pareikštas pasitenki
nimas dr. Waldheimo išrinkimu, be abejo, 
yra susijęs su noru 'įtikti Arabų pasauliui. 
Tačiau ir praeityje sovietai jį rėmė, ypač 
buvo patenkinti jo kandidatūra užimti JT 
generalinio sekretoriaus vietai. Tuo metu, 
1972 metais, JAV kai kurie pareigūnai 
įtarė, kad dėl kažkokių priežasčių Wald
heimas rusams labai palankus, nebuvo at 
mesta net ir šantažo galimybė.

Iš tikrųjų sovietai neužmiršo, kad 1968 
metais, kai dr. Waldheimas buvo Austri
jos užsienio reikalų ministru, jis įsakė 
Austrijos ambasadoriui Prahoje sustabdy
ti vizų išdavimą čekoslovakams, kurie 

virto lietuvių vyskupo apsilankymą pa
darė vispusiška atgaiva.

T. Banga

VYSKUPO PRIĖMIMAS BRADFORDE

J.E. vyskupą P.A. BALTAKĮ, OFM, bir
želio 7 d., šeštadienį, po iškilmingų pa
maldų bažnyčioje, prie Lietuvių Vyties 
klubo namų sutiko klubo pirm. V. Gurevi
čius ir Bažnytinio komiteto pirm. R. Vai
čekauskaitė su duona ir druska. Traškai- 
tė J.E. petį papuošė plačia tautiška juosta.

J.E. vyskupas, lydimas kan. V. Kamai- 
čio ir kun. S. Matulio, MIC, bei klubo pa
reigūnų, aplankė patalpas, pasisveikinda
mas su laukiančiais tautiečiais. Raštinė
je pažiūrėjo klubo albumą ir pasirašė žy
miųjų svečių knygoje.

J.E. palaimino vaišių stalus ir pietums 
įpusėjus, pirm. V. Gurevičius jautriai žo
džiais pasveikino Svečią ir įteikė klubo 
dovaną. Kadangi J.E. vyskupo pirmas vi
zitas Bradforde, tai A. Bučys trumpai pa
informavo apie Bradfordo ir apylinkės 
lietuvių veiklą, kuri yra buvusi plati ir 
siekė Londoną, Nottinghamą ir kt., nes 
turėta pajėgų ir apie 500 lietuvių. Įteikė 
vyskupui Vyties klubo leidinį „25 metai 
lietuvių veiklos Bradforde“.

J.E. vyskupą sveikino Bendrijos vardu 
Bažnytinio komiteto narys A. Kadžionis, 
pacituodamas šv. Rašto žodžius ir įteikė 
parapijiečių dovaną.

Kan. V. Kamaitis patiekė statistikos 
apie dabar gyvenančius tautiečius Brad
forde ir apylinkėje. Skaičiai nedžiuginan
tys ir vis mažėja, bet tautinė veikla pa
laikoma ir prisilaikoma religijos.

Kun. S. Matulis, MIC, trumpai supažin
dino su J.E. vyskupo veikla, kuri apima 
visą mūsų tautiečių išeiviją visame lais
vame pasaulyje ir todėl gali būti vadina
mas mūsų Popiežiumi, čia, gausūs, apie 
70, priėmime dalyvaujantieji, nuoširdžiai 
pritarė ilgu plojimu.

L. šilingaitė sveikino J.E. lietuviškai ir 
paskaitė savo poezijos posmų angliškai.

J.E. vyskupas Baltakis, paprašytas, pla
čiau apžvelgė savo kelionę-vizitacijas lie
tuvių išeivijoje, visame plačiame pasau
lyje. Pasidžiaugė, kad lietuviai visur yra 

nuo sovietų invazijos bėgo į Vakarus. Ar 
I jau tada jis planavo savo kandidatūrą 
Į Jungtinėse Tautose ir norėjo užsitikrinti 
sovietų pritarimą, ar turėjo kitus rusams 
■įsipareigojimus?

Austrijos sutarties pasirašymo metu, 
1955 metais, Waldheimas buvo mažai ži
nomas diplomatas. Nežinoma, ar sovietai 
tada žinojo apie jugoslavų kaltinimus jo 
karo meto nusikaltimais.

Be abejo, po karo JAV, Prancūzija ir 
Anglija buvo pasiryžusios ne tik atstatyti 
demokratinę ir nepriklausomą Austriją, 
bet ir išrauti iš šaknų nacių įtaką krašte.

1955 m. sutartyje sakoma: „Austrija tęs 
ir imsis visų priemonių sunaikinti nacių 
partijai ir jos organizacijoms...“. Kitas 
paragrafas nurodo, kad buvusiems na
ciams draudžiama tarnauti austrų kariuo
menėje ir taip pat tai taikoma „kai ku
riems buvusiems aukštesnių laipsnių ka
rininkams vokiečių kariuomenėje“.

Žinoma, dr. Waldheimas buvo tik lei
tenantas, bet dabar, kaip valdžios galva, 
jis turi Austrijos ginkluotųjų pajėgų no
minalų autoritetą.

Austrijos taikos sutartis buvo pasirašy
ta po daugiau kaip aštuonerių metų rytų- 
vakarų santykių įtempimo. Tuoj po Va
karų Vokietijos įstojimo į NATO ir sovie
tų Varšuvos pakto suorganizavimo. Bijo
ta, kad Austrija, kaio ir Vokietija, nebūtų 
padalyta į dvi dalis, ir Geležinė uždanga 
pratęsta per visą Centrinę Europą.

Buvo nutarta, kad neutrali zona abie- 
joms pusėms bus naudingesnė. To išvada 
ir buvo neutralios ir demokratinės Aus
trijos atstatymas.

Prezidentas Eisenhoweris dar pasiūlė, 
kad Austrija pasižadėtų likti neutrali „vi
sam laikui“.

Nuo 1955 metų Austrijos vyriausybės 
pasauliui bandė 'įrodyti savo neutralumą, 
įsigijo didžiųjų ir mažųjų valstybių pa
garbą, siūlydamos visas galimybes aukšto 
lygio konferencijoms.

Austrijoje įvyko prezidento Kennedžio 
ir Chruščiovo susitikimas ir kitos konfe
rencijos, jų tarpe JAV-jų ir Sov. Sąjungos 
užsienio reikalų ministrų. Praėjusiais me
tais tik burtų traukimu Reagano-Gorba- 
čiovo susitikimas įvyko ne Vienoje, bet 
Ženevoje.

Austrijos kancleris Sinowatz, kuris jau 
atsistatydino, prarado dalį tarptautinio 
bruožo, kurį kraštas turėjo Kreiskio lai
kais. Dr. Waldheimo išrinkimas tą bruo
žą grąžino, ne kaip aktyvaus neutralumo, 
bet daugiau krašto, įtraukto į ginčus ir 
priešiškumus. S.A. įves 

veiklūs, ryžtingi ir turi gerą vardą, net 
pačiame Vatikane, šventas Tėvas palan
kus lietuviams, geru žodžiu ir malda mini 
Lietuvą. Paminėjo pasiruošimus Krikščio
nybės 600 metų jubiliejui. Dėkojo už priė
mimą ir išreiškė viltį, kad dar bus daug 
progų vėl susitikti.

Po neilgo laisvo pasisvečiavimo, J.E. 
vyskupas atsisveikino ir palydėtas, su kan. 
V. Kamaičiu išvyko tęsti savo kelionių. 
Priėmimo dalyviai nepamirš Ganytojo ap
silankymo, kaip pirm. V. Gurevičius savo 
sveikinime sakė, tai ne kasdieninis, šven
tiškas įvykis.

Priėmimo vaišes paruošė R. Vaičekaus
kaitė ir jos mama su pagalbininkėmis. Iš
reiškiama padėka joms visoms!

Priėmimo programą pravedė R. Kara
lius. Priėmimo paruošimu rūpinosi kan. 
V Kamaitis, Bažnytinis komitetas ir klu
bo valdyba. Tai buvo graži, harmoninga 
iškilmė. A-tas B.

VYSKUPO APSILANKYMAS 
MANCIIESTERY

Birželio 8 d. ‘į Manchesterį atvyko J.E. 
vysk. A.P. Baltakis, OFM, 1 vai. p.p. St. 
Chad's bažnyčioje vyskupas, asistuojant 
kan. V. Kamaičiui ir klebonui B. McGar
ry, laikė pamaldas ir pasakė gražų gany
tojišką pamokslą. Šv. Rašto ištraukas 
skaitė A. Jaloveckas. Giedojo vyrų cho
ras, pritariant vargonams. Pamaldose da
lyvavo per 140 žmonių. Pasitaikė gražus 
oras, kokio neturėjome visą pavasarį.

Po pamaldų vyskupas su minėtais kuni
gais atvyko į naujai iš lauko ir vidaus su
tvarkytą ir išdažytą M. lietuvių klubą. Jį 
pasitiko su duona, druska ir vynu tauti
niuose rūbuose A. Podvoiskienė, klubo 
pirm. A. Podvoiskis ir visuomenė. Viduje 
kabėjo plakatas, sveikinantis atvykusį 
ganytoją.

Po trumpo pasikalbėjimo klubo biblio
tekoje, klubo salėje ir kituose kambariuo
se laukė gardūs, sotūs ir turtingi pietūs, 
kuriuose dalyvavo 104 žmonės, šį priėmi
mą suruošė k. bendrija. Stalus, kuriuos 
paruošė V. Virbickienė, O. Virbickaitė, P. 
Juknelienė, O. Vilimienė, O. Samulienė, K. 
Verbickienė ir padėjo vyrai, palaimino J. 
E. vysk. Baltakis.

Pavalgius ir išgėrus, J.E. vyskupą Bal
takį sveikino ir geros sėkmės ganytojiš
kame darbe linkėjo ir dovanas įteikė Ben
drijos vardu sekr. A. Jaloveckas, ramovė- 
nų vardu pirm. K. Murauskas, DBLS 
Rochdalės skyriaus vardu V. Motuzą, DB 
LS Leigh sk. vardu A. Bruzgys; dar kalbė
jo DBLS Boltono skyr. pirm. H. Vainei
kis, M.L.M.R. „Rūtos“ pirm. O. Ramonie
nė, J. Vilkonis, DBLS Prestono skyr. pirm. 
S. Macūras, kan. V. Kamaitis ir klubo 
pirm. A. Podvoiskis.

Į kalbas atsakė vysk. A.P. Baltakis, ku
ris padėkojo už jo garbei suruoštus pietus 
ir dovanas.

Išvykus vyskupui, pasižmonėjimas už
sitęsė iki arti vidurnakčio.

Vyskupas Manchestery išbuvo visą sa
vaitę ir susitiko su Salfordo senuoju ir 
naujuoju vyskupais. Katalikų laikraštis 
„The Universe“, 6.6.1986, įsidėjo vysk. A. 
P Baltakio nuotrauką ir aprašė bažnyčios 
padėtį Lietuvoje bei vyskupo nueitą gyve
nimo kelią ir vizitavimo šioje saloje vie
tas.

Trečiadienį vakare vyskupas su kan. V. 
Kamaičiu vėl atvyko į mūsų klubo priė
mimą, kur vyskupo pageidavimu buvo su
kviesti Manchesterio ir apylinkės vado
vaujantieji asmenys pasitarimui ‘įvairiais 
reikalais. Prie B. Barauskienės ir O. Mar- 
kroftienės, talkininkaujant klubo valdy
bai, paruoštų vaišių stalų, kuriuos palai
mino vysk. A.P. Baltakis, susėdo 27 daly
viai. Po gardžių užkandžių užsimezgė pa
šnekesys: dalyvavusieji statė klausimus, o 
vyskupas atsakė. Tokiu būdu buvo išsi
aiškinti visi rūpimi klausimai ir išreikštos 
nuomonės. Vėlai vakare vyskupas išvyko. 
Kai bus prašomas, pažadėjo vėl atvykti.

Ta pačia proga M. katalikų bendrijos 
k-tas nuoširdžiai dėkoja J. E. vyskupui A. 
P. Baltakiui, O.F.M., už mūsų aplankymą 
ir dvasinį sustiprinimą, klubo valdybai už 
patalpas, šeimininkėms už maisto paruoši
mą ir publikai už atsilankymą.

J. Verbickas nufilmavo visą priėmimo 
eigą, V. Motuzą ir kiti padarė daug nuo
traukų, kurias galima užsisakyti.

A. P-kis

VYSKUPO IŠLEISTUVĖS

Vyskupas Paulius Baltakis, aplankęs 
didesnes lietuvių kolonijas Anglijoje ir 
Škotijoje, pirmadienį, birželio 23 d. iš
skrido į Romą, kur, tarp kitko, dalyvaus 
krikščionybės įvedimo Latvijoje jubilie
juje. Po to aplankys Prancūzijos ir Belgi
jos lietuvius, prieš grįžtant į savo gyven
vietę.

Paskutines mišias šiame krašte vysku
pas atnašavo lietuvių šv. Kazimiero baž-

DVI NEBAIGTOS PARTIJOS

Toronte, Kanadoje gyvenantys bičiu
liai, geraširdiškai ir neprašomi, pasikvie
tė mane pasisvečiuoti kaip tik tuo metu, 
kai Toronte vyko Pasaulio Lietuvių Die
nos!

Be Seimo, Dainų šventės, sporto pro
gramoje buvo ir pasaulio lietuvių šach
matininkų pirmenybės, kuriose dalyvavo 
Kanados, Amerikos, Australijos lietuviai 
šachmatininkai. Mano globėjai į dalyvių 
sąrašą 'įregistravo ir mane — iš Anglijos.

Buvo labai įdomu susitikti su nepažįs
tamais, bet ypatingai malonu vėl susėsti 
prie šachmatų lentos su žinomais šach
matininkais, su kuriais teko žaisti prieš 
keletą dešimčių metų Kaune, nepriklau
somoje Lietuvoje!

Po vienos ar kitos pirmenybių parti
jos, buvo proga prisiminti ir pasidalyti 
praeities įspūdžiais.

Vieną vakarą Lietuvių Namų „Lokyje“ 
buvęs Lietuvos tuometinės šachmatų 
meisterių klasės žaidėjas, kavutę gurkš
nodamas pasakojo:

— Prisimenu, rodos, buvo kaip šian
dien, tą skaidrų 1940 metų birželio sek
madienio rytą, kai iš Kauno radijo stoties 
trenkė perkūnas! Iš radijo aparato ėjo 
grasus pranešimas. „Šį rytą Raudono
sios armijos daliniai trimis kryptimis už
ima Lietuvą“...

Užtraukęs cigaretės dūmą, pasakotojas 
kalbėjo toliau:

— Tiesa, Europoje niaukėsi tamsūs de
besys, griaudėjo karo pradžia. Lietuvoje 
jau buvo Raudonosios armijos įgulos, bet 
tas nelauktas pranešimas trenkė tiesiog 'į 
širdį!

— Tą dieną kaip tik buvo numatyta 
pradėti šachmatų turnyrą. Kad ir su sun
kiai prislėgta širdimi, nuėjau į Kūno Kul
tūros rūmus Ąžuolyne. Ne visi dalyviai 
susirinkome, bet vienas ar kitas pradė
jome lošti partiją. Neilgai lošėme. Atėjo 
dar vienas susijaudinęs dalyvis ir prane
šė: „Raudonosios armijos tankai jau Kau
ne“...

— Aišku, — po pauzės vėl kalbėjo, — 
ilgiau sėdėti prie šachmatų lentos buvo 
neįmanoma. Partiją nutraukėme. Išėjome 
iš rūmų ir Parodos gatve nusileidome į 
miestą. Prie Įgulos bažnyčios, aplinkinė
se gatvėse, Juozapavičiaus prospekte jau 
susigrūdę tankai ir gurguolės. Apdulkėję 
kareiviai, virvėmis pririštus šautuvus pa
sikabinę, nejaukiai dainės! aplink. Iš ry
tų 'į Kauno aerodromą labai lėtai artėjo 
transporto lėktuvas, kaip juodas debesys 
skaidriame Lietuvos danguje.

Kitą vakarą klausiausi buvusio Lietu
vos kariuomenės karininko, uolaus šach
matų mėgėjo ir šių pirmenybių dalyvio, 
pasakojimo.

— Iš Vilniaus mūsų dalinys, korpuso 
sudėtyje, 1941 metų ankstyvą pavasarį 
buvo perkeltas į Varėnos poligoną. Buvo
me apgyvendinti palapinėse miške. Mūsų 
dalinio vyrai kirto medžius ir savo ran
komis, primityviu būdu, pjovė lentas ir 
statė pastatus. Laisvalaikio buvo maža ir 
juo nebuvo kaip pasinaudoti. Vakarais 
palapinėje vengėme kalbėti, nes žinojome, 
kad aplink landžioja nepageidautini klau
sytojai. Tai nors trumpą valandą tylėda
mi praleisdavome prie šachmatų lentos.

nyčioje, Londone, sekmadienį, birželio 22 
d. Seniai bažnyčia matė tiek daug maldi
ninkų, o bažnytinis choras tikrai puikiai 
pasirodė.

Po mišių Lietuvių Sporto ir Socialinia
me klube įvyko vyskupui pagerbti vaišės, 
kuriose dalyvavo didelis būrys lietuvių, 
jų tarpe Lietuvos atstovas Vincas Balickas 
su ponia, DBLS pirm. Jaras Alkis ir kiti. 
Meninę programą atliko mūsų patys jau
niausieji, Justui Černiui skaitant meniš
kai paruoštą montažą apie vyskupą Bal
takį. Septynių vyrų „oktetas“ užbaigė 
menišką programą lietuviškomis daino
mis, aktyviai dalyvaujant Vincentui 
O'Brien ir Justui Černiui.

Vaišių metu kalbėjo V. Balickas ir kun. 
J. Sakevičius. Įvairių organizacijų atsto
vai įteikė vyskupui dovanas. Visiems at
sakė vyskupas Baltakis, atsisveikindamas 
su Londono lietuviais, kurie su nekantru
mu laukia sekančio mūsų mielo G any to
jaus vizito.

ŠAULIŲ SĄJUNGA AMERIKOJE
Lietuvių Šaulių Sąjunga buvo atkurta 

išeivijoje 1954 metais. Dabartinė sąjun
gos veikla yra tautiniai-kultūrinio pobū
džio. Turi apie tris su puse tūkstančio na
rių. Sąjungos padaliniai, kurių iš viso 
yra 30, turi savo bibliotekas, organizuoja 
kultūrinius renginius, studijų dienas, 
rengia lietuviškas šventes. Šauliai remia 
lietuviškų knygų leidimą. Sąjunga turi ir 
lietuviško jaunimo prieauglį.

Nugėręs kavos ir užsidegęs cigaretę, vėl 
tęsė pasakojimą:

— Tą išskirtiną šeštadienio vakarą, po 
patikrinimo, turėjau pradėti budėjimą 
štabo palapinėje. Kad neprailgtų nors ir 
trumpa vasaros naktis, pasikviečiau is 
mūsų palapinės partnerį palošti šachma
tų partiją prie žibalinio žibintuvo. Naktis 
atrodė tokia tyli, nesigirdėjo nė nubudu
sio paukštelio balso. Netrukdomi ir susi
kaupę, tęsėme lošimą. Palapinėje ėmė 
šviesėti. Aušo birželio sekmadienio ry
tas...

Giliai patraukęs dūmą, neraginamas 
tęsė toliau:

— Netikėtai į palapinę įėjo mūsų dali
nio vadas lietuvis ir rusas komisaras. Ir 
kaip tik tuo momentu pasigirdo negirdė
tas, spengiantis kauksmas! Visi puolėme 
iš palapinės! Aukštai, skaidriame ryto 
danguje, pastebėjome lėktuvą. Neregėtu 
greičiu, kaip plėšrus paukštis, spiegdamas 
suko ratą virš poligono! Valandėlę nuste
bę ir tylėdami lėktuvą sekė komisaras ir 
vadas. Staiga štabo palapinėje suzirzgė 
telefonas. Komisaras puolė į palapinę ir 
po minutės giįžo susijaudinęs ir išbalęs, 
trumpai pakalbėjo patylomis su mūsų va
du, kuris, atsigręžęs, irgi susijaudinęs, 
įsakomai sukomandavo: „Kelti stovyklą! 
Karas! Vokiečiai pradėjo karą!“.

Užtraukė dūmą ir neskubėdamas vėl 
pasakojo:

— Taigi šachmatų partija liko nebaigta. 
Nebaigta kova šachmatų lentoje. Tada 
prasidėjo lauktas karas. Tik karas, atro
dė, nutrauks terorą mūsų tėvynėje. Juk 
tik prieš savaitę buvo įvykdyti masiniai 
trėmimai. Prieš porą dienų iš stovyklos 
dingo keletas mūsų karininkų ir karei
vių. O kiek tik per tuos vienerius metus!?

Baigėsi šachmatų pirmenybės ir Pa
saulio Lietuvių Dienos Toronte. Nepamirš
tamai įspūdinga buvo klausyti masinio, 
jungtinio choro dainų, ir nelengva buvo 
žaisti su buvusiais ir dabar tebesančiais 
aukšto lygio meisteriais, bet ilgai atmin
čiai parsivežiau medalį, nors ir neauksi- 
nį. Parsivežiau tų dviejų nebaigtų šach
matų partijų istoriją. Ir vis jaučiu padė
ką mane pasikvietusiems bičiuliams.

A. Bučys

Skaitytojų laiškai
DĖL EUROPOS LIETUVIŲ DIENŲ

Nustebau, perskaitęs š.m. gegužės mėn. 
29 d. E.L. pranešimą, kad š.m. balandžio 
mėn. 26 d. Romuvoje įvyko Europos Lie
tuvių Dienoms rengti komiteto posėdis, 
kuriame nutarta jas surengti 1988 m. bir
želio mėn. 17-18-19 dienomis.

Esu rengimo komiteto narys (EL., 1986 
m. sausio 10 d. „Europos Lietuvių Die
nos“), dalyvavau pirmajame posėdyje, 
tad norėčiau žinoti, ar 1) esu išbrauktas 
iš organizacinio komiteto narių sąrašo, ar 
2) komitetas „užmiršo“ pakviesti mane į 
š.m. balandžio mėn. 26 d. posėdį, nors nuo 
Romuvos gyvenu tik per 9 km.

K. Baronas

ELD Komiteto (buv.?) narys

NE ŽODŽIAIS, O DARBAIS MES 
TĖVYNĘ MYLIM

Daugelis žmonių gražiais žodžiais, tau
riom mintim atsiliepia apie savo Tėvy
nę. Tuo jie parodo, kad Tėvynė jiems 
brangi bei artima. Bet dar gražiau yra, 
kai žmogus paaukoja Tėvynės labui sa
ve. Tai reiškia, kad žmogus darbuojasi 
dėl Tėvynės atgimimo. Ne vienas prisipa
žįsta, kad jis lietuvis, bet kai tokio žmo
gaus paklausi, o kaip jis įrodo savo lie
tuviškumą, tai susigėdęs nutyla. Taip, 
brangūs lietuviai, kaip mes įrodom, kad 
„mes gimę lietuviais, lietuviais norime ir 
būt“. Juk dažnai per lietuvių susitiki
mus už Lietuvą ne vienas bonkelę išlau
žia, o paskui girtas dainuoja Maironio 
„Lietuva brangi“. Jau nuo seno žinome, 
kad lietuviai buvo labai vaišingi žmonės, 
bet tai dar nereiškia, kad Lietuvą turime 
garbinti Hk prie vaišių stalo.

Prisiminkime tuos, kurie už Lietuvą gal
vą paguldė ir pagerbkime juos nuleidę 
galvas. Juk jie ne baliuose, bet už tam
sių kalėjino sienų garbino savo Tėvynę, 
jai laisvės himną giedojo. Kiek daug žmo
nių save paaukojo laisvės atgimimui, kad 
mes galėtume džiaugtis laisva Tėvyne. 
Tik nesidžiaukime per anksti, nes norint 
turėti laisvą Tėvynę, reikia prie jos iš
laisvinimo prisidėti. Ir kaip jau aš anks
čiau minėjau, tai ne tik žodžiais, bet ir 
gerais darbais, kurie būtų naudingi mūsų 
brangiai Tėvynei Lietuvai.

Dzūkelė
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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

Priėmimas Britų Parlamento rūmuose 
— liepos 18 d., penktadienį, 7 v. vak. Ren
gia Baltų Taryba.

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.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly 
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos — 
Nelė ir Arvydas Paltinai.

Skautų stovykla — liepos 26 — rugpjū
čio 3 d., Lietuvių Sodyboje.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

PRIĖMIMAS PARLAMENTO 
ROMUOSE

Liepos 18 d., 'penktadienį, 7 vai. vak., 
Baltų Taryba rengia iškilmingą priė
mimą Britų Parlamento rūmuose. 
Priėmimas vyks Ponios Edwinos Cur
rie, MP, globoje, ir kviečiami minis
trai, Parlamento atstovai, žurnalistai 
ir kiti svečiai.

Visi lietuviai, latviai ir estai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Būtų malonu matyti visų DBLS 
skyrių atstovus ir svečius iš kitų lietu
viškų kolonijų.

Pakvietimus galima gauti Lietuvių 
Namuose, Londone. Kaina — 10 sv.

Savo dalyvavimu paremkime pabal
tiečių dieną. Rengėjai

ALGIRDAS MOTUZĄ IŠĖJO 
AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

D. Britanijos Lietuvių Jaunimo S-gos 
veiklus narys Algirdas Motuzą šiais me
tais baigė Sheffield City Politechnikos in
stitutą ir įsigijo Industrial Design diplo
mą (degree).

Išleistuvių proga surengtoje diplominių 
darbų parodoje buvo išstatyti devynioli
kos absolventų darbai, tarp jų Algirdo 
Motūzos „Train Seating, Electronic Image 
Recorder“.

Į diplomų įteikimo iškilmes buvo nuvy
kęs ir Viktoras Motuzą, absolvento tė
vas, žinomas Rochdale lietuvių veikėjas.

Šia proga sveikiname Algirdą Motuzą ir 
jo mielus tėvelius.

Londonas
EKSKURSIJA I SĄSKRYDĮ DERBYJE

šeštadienį, rugpjūčio 23 d. Derbyje ruo
šiamas Lietuvių dainų ir šokių festivalis, 
kurio programą išpildys mūsų meninės 
pajėgos ir svečiai iš Vokietijos dainininkai 
Nelė ir Arvydas Paltinai. Festivalis vyks 
įspūdingose Derby Assembly Rooms salė
se. Visi kviečiami dalyvauti. Pradžia 19 
vai.

Vykstantiems į festivalį iš Londono 
rengiama ekskursija autobusu.

Užsirašyti galima pas V. Puidokienę 
(Tel. 981-2508) ir Lietuvių Namuose pas 
S. Bosikį (Tel. 727-2470).

Autobusas išvažiuoja nuo Lietuvių Baž
nyčios, The Oval, E.2, 1 vai. p.p., ir iš 
Liet. Namų, 2 Ladbroke Gardens, 1.30 vai. 
p.p. Grįžta iš Derby 12 vai. naktį.

Kaina 6 svarai.
DBLS Centro Valdyba

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.

Manchesteris
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 12 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 

L.K.V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius rengia M. lietuvių klube

Dariaus ir Girėno minėjimą.
H. Vaineikio paskaita ir meninė dalis. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Ramovėnų valdyba

TĖVŲ PAGERBIMAS

Po išvežtųjų minėjimo Manchesterio ir 
apylinkės moterys surengė lietuvių klube 
tėvų pagerbimą — pobūvį, kuriame daly
vavo per 40 žmonių. Moterys atsinešė 
daug gardaus ir 'įvairaus maisto, o vyrai 
parūpino gėrimo.

Pobūvį atidarė M.L.M. Ratelio „Rūtos“ 
pirm. O. Ramonienė. Tėvų vardu žodį ta
rė klubo pirm. A. Podvoiskis.

Prie bendrų stalų buvo gražiai praleis
tas laikas, padainuota ir pasižmonėta. Po
būvis buvo tikrai gražus, už ką visi sa
kome didelį ačiū.

ANTANINĖS

Birželio 21 d. M. lietuvių klube buvo 
surengtos Antaninės. Ta pačia proga An
tanas Jakimavičius šventė savo 70 metų 
sukakDį ir surengė puikų balių, į kurį at
silankė daug jo draugų ir pažįstamų. A. 
Jakimavičius yra skautas, kelių organi
zacijų iždininkas, filatelistas ir aktyviai 
dalyvauja kultūrinėje veikloje. Visi jiems 
sugiedojo Ilgiausių metų.

Visi sveikiname sukaktuvininką ir linki
me sėkmės tolimesniame gyvenime.

W olverhamptonas
VARDINIŲ POBŪVIS

Birželio 21 d. į DBLS Wolverhamptono 
skyriaus surengtą Ukrainiečių klube var
dinių pobūvį, susirinko nemažas būrys 
lietuvių, ukrainiečių h- anglų.

Programą pradėjo skyriaus pirminin
kas Jonas Bertašius, kuris pasveikino su
sirinkusius ir pristatė jau pagarsėjusią 
Nottinghamo „Rūtą“ ponias Genę Alek- 
naviečienę ir Brigitą Bishop, kurias pub
lika šiltai sutiko.

Pradėdamos programą pasveikino var
duvininkus: Antanus, Petrus, Jonus ir Po
vilus. Vėliau duetas padainavo tris liau
dies daineles. Po to G. Aleknavičienė pa
deklamavo humoristinę „Ideali žmona“.

Toliau sekė „Lietuviška popuri“ (12 
dainelių), jų pabaigoje G. Aleknavičienė 
padeklamavo humoristinę „Žemaitiška 
gaspadinė“.

Po trumpos pertraukos „Etnografinis 
ansamblis“ (duetas „Rūta“ ir Etnografi
nė grupė) padainavo tris daineles: „Anks
ti rytą“, „Dagilis“ ir „Gieda gaideliai“ 
Tuo programa buvo baigta, įteikiant iš- 
pildytojoms ponioms Genei Aleknavičie
nei ir Brigitai Bishop po gražią gėlių 
puokštę.

Skyriaus pirm. Jonas Bertašius padė
kojo programos išpildytojom ir publikai, 
sugiedojus Tautos Himną programa bai
gėsi.

Vėliau kas norėjo buvo pavaišinti Wol
verhamptono ponių paruoštais skaniais 
kopūstais, kugeliu, kotletais ir kitais 
skanėstais.

Pobūvyje dalyvavo ir iš tolimesnių vi
durines Anglijos lietuvių kolonijų; Not
tinghamo, Coventrio, Birminghamo ir 
Stoke-on-Trente, o tai rodo, kad prie ge
rų norų, nors ir išretėjusiomis gretomis, 
dar šį tą galima surengti.

Džiugu, kad mūsų jaunimas šiame po
būvyje pasirodė puikiai, padėdamas or
ganizatoriams kur tik reikėjo.

Nepajutome kaip greitai draugiškoje 
nuotaikoje prabėgo vakaras ir turėjome 
skirstytis į namus.

Dalyvis

A.A. P. POPIKA
Birželio 15 d., pačiame puošniajame ir 

gražiajame birželyje, širdies priepuolio 
ištiktas, visiems žinomas kaip taurus, uo
lus ir pareigingas visuose darbuose Petras 
Popika buvo nuvežtas į Derby ligoninę, 
skubi pagalba nepadėjo, širdis nustojo 
plakusi. Petras užmerkė akis amžinam 
miegui, palikdamas liūdesyje žmoną Rū
tą, dukrą Zitą, sūnų Joną, brolį Joną su 
šeima ir gimines.

Birželio 25 būtų šventęs savo garbingą 
70 metų sukaktį. DBLK Bendrija suteikė 
jam Garbės nario titulą.

Buvo gimęs 1916 m. birželio 25 d. Sau
sininkų kaime, Lankeliškių parapijoje. 
Baigęs žemės ūkio mokyklą, karinę tarny
bą atliko 9-tame pėstininkų DLK Vytenio 
pulke. Per Vokietiją 1947 m. pasiekė An
gliją, Market Harborough. Vėliau gyveno 
Darley Moor ir kurį laiką dirbo žemės 
ūkyje, o 1949 m. persikėlė į Derby. Pra
džioje dirbo tekstilėje ir nuo 1953 m. iki 
pensijos dirbo Derby Memillan spaustu
vėje.

Nuo senų laikų veikė organizacijose, 
choruose, vaidintojų grupėse. Ilgai vado
vavo DBLS Derby skyriui, DBLK Ben
drijos Tarybai, o nuo 1978 m. buvo Ben
drijos Centro Valdybos pirmininku. Ilgą 
laiką rūpinosi Derby lietuviškomis meni
nėmis pajėgomis, į jas su žmona Rūta uo
liai įtraukdamas ir dukrą Zitą ir sūnų Jo
ną. Mėgo fotografiją, spausdinimą ir mu
ziką, o savo jaukiuose namuose kiekvieną 
atsilankantį pavaišindavo ir lietuviška 
muzika pralinksmindavo.

Pensijos gyvenimo dienomis gražiai 
įsikūręs, 'talkininkavo žmonai Rūtai ren
giant lietuviškų motyvų parodas anglų ir 
lietuvių visuomenėms. Rūtos ir a.a. Petro 
nuopelnų dėka, ir dabar vyksta pa
roda Derbyje, City Art Gallery. Tai pas
kutinis a.a. Petro Popikos žemiškojo gy
venimo darbas. Staigi jo mirtis yra skau
dus smūgis šeimai, Bendrijai ir Derby 
skyriui.

Birželio 20 d. šv. Marijos bažnyčioje, 
Derbyje, kun. St. Matulis, MIC, atnašavo 
gedulingas pamaldas. Susirinko visa ei
lė giminių, pažįstamų ir darbo draugų 
anglų. Tai rodė, kad a.a. Petras buvo po
puliarus, mylimas ir gerbiamas ne tik lie
tuvių, bet ir kitataučių.

Po pamaldų buvo palydėtas į Derby 
kapinių lietuvišką kampelį, kur jau dau
gelis derbiečių palaidoti.

Kun. S. Matulis, MIC, atsisveikino jaus
mingu žodžiu Bendrijos vardu, o K. Bi- 
vainis — DBLS Centro Valdybos. Velio
nio žmonai, našlaičiams, broliui ir gimi
nėms pareiškė užuojautas LSS vardu S. 
Br. Vaitkevičius, J. Levinskas — DBLS 
Derby skyr., J. Maslauskas — LSS Euro
pos skautų vardu, ir daugelis kitų. Su
giedota Marija, Marija...

Kapą puošė gėlių vainikai, tačiau velio
nio žmonos pageidavimu dosniųjų tauitie- 
čių aukos buvo perduotos Derby Royal 
Infirmary „HEART FOUNDATION“, Va
sario 16 gimnazijai ir Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondui.

Po laidotuvių visus pakvietė į Ukrai
niečių klubą arbatėlei, kur dalyviai pa
reiškė šeimai nuoširdžią užuojautą, o 
našlė Rūta padėkojo atvykusiems į lai
dotuves.

Tegu Tau, Petrai, būna lengva svetima 
Anglijos žemė, toli nuo tėvynės brangios, 
o Tavo sielai Viešpats tesuteikia amžiną 
laimę ir džiaugsmą danguje.

J.M.

PAMALDOS
Eccles — liepos 13 d. 12.15 vai.
Nottinghame — liepos 13 d., 11.15 vai., 

Liet, židinyje.
Rochdalėje — liepos 20., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 20 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — liepos 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhamptone — liepos 20 d., 17 vai., 

Šv. Petre-Pauliuje.
Manchesteryje — liepos 27 d., 12.30 vai.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Nottinghamo due
to „Rūta“ ponioms Genei Aleknavičienei 
ir Brigitai Bishop, „Etnografinės Grupės“ 
dainininkams už programos išpildymą per 
mūsų surengtą Vardinių pobūvį, visoms 
ponioms prisidėjusioms prie maisto pa
ruošimo ir aptarnavimo, prie loterijos 
bilietų platinimo. O be to, visiems auko
jusiems loterijai pinigais ar daiktais ir vi
siems dalyvavusiems pobūvyje, o ypatin
gai dėkojame mūsų jaunimui prisidėju
siam savo darbais.

Wolverhamptono skyriaus valdyba

NAUJA KRYPTIS
LIETUVIŲ TAUTINIO MENO PARODA

Kas domisi mūsų kultūrinė veikla 
išeivijoje turėjo pastebėti, kad per ke
letą paskutinių metų ta veikla pakry
po nauja kryptimi.

Anksčiau buvo pasitenkinama pa
minint svarbesnius tautos įvykius ar 
tradicines šventes savųjų tarpe. Dabar 
pradėta siekti aukštesnių tikslų. Ban
doma daugiau sudominti mūsų veikla 
vietinius gyventojus, ypač stengiamasi 
užmegzti glaudesnius ryšius su įžymes
niais asmenimis. Su jų pagalba yra 
daugiau galimybių plėsti mūsų veiklą 
šioje plotmėje ir plačiau skleisti mūsų 
tautos tragediją.

Vienas iš tokių svarbesnių įvykių 
yra Derby muziejuje (Derby City Art 
Gallery) dabar vykstanti 3 savaičių 
lietuvių tautinio meno paroda.

Mums prieinamose sąlygose tai yra 
svarbus įvykis, pareikalavęs daug or
ganizacinio darbo. Išstatyti ekspona
tai yra surinkti iš visų Anglijos kampe
lių, iš visų žymesnių šaltinių. Jie išsta
tyti erdvioje muziejaus salėje, specia
liai paskirtai šiai parodai.

Šios parodos suplanavimas, prista
tymas ir organizavimas buvo atliktas 
Rūtos Popikienės. Tai didelis užsimo
jimas, į kurį Rūta įdėjo visą savo pa
tyrimą ir energiją, turėdama tik kele
tą padedančių rankų, daugiausiai savo 
vyro Petro.

Paveikslai, drožiniai, gintaro dirbi
niai, pašto ženklai, tautiniais rūbais 
aprengti manekenai, kanklės, lėlės, 
staklės, lietuviškos juostos, pinigai — 
visas lietuviškas kultūros aruodas ro
dantis mūsų tautos charakterį bei is
toriją, — sugrupuotas, sutaikytas, su
kabintas.

Prie įėjimo žemėlapis — nežinan
tiems rodąs, kur ta Lietuva yra.

Tai pirmas vaizdas, įėjus į šią paro
dą.

Butų neįmanoma paminėti visų, ku
rie prisidėjo prie šios parodos įgyven
dinimo. Paminėsiu tik svarbesnius 
eksponuotojus.

Paveikslai: Bučio, Bugailiškio, Ado
monio, Podvoiskio, Vainoriūtės.

Drožiniai: Ramonio, Siaukos, Ste
ponavičiaus, Adomonio.

Audiniai ir staklės — Zinkuvienės, 
pinigai — Pūro, siuviniai — Vaino
rienės.

Eksponatus paskolino: Lietuvos Pa
siuntinybė, Lietuvių Namai, Sodyba 
ir daug privačių asmenų.

Birželio 13 d. įvyko parodos atida
rymas. Apsilankė Derby miesto bur
mistras su žmona ir keli žymesni mies
to asmenys, kurie kartu su kviestais 
svečiais buvo pavaišinti vynu ir už
kandžiais.

Atidarymo kalboje burmistras coun. 
R. Keen pasidžiaugė, kad lietuviai įsi
jungia į miesto gyvenimą ir savo kul
tūriniu įnašu jį praturtina.

Lietuvių vardu trumpai angliškai 
ir lietuviškai kalbėjo Centro Valdybos 
pirm. J. Alkis, padėkodamas R. Popi- 
kienei už taip puikiai atliktą darbą, 
palinkėdamas toliau palaikyti glau
džius santykius su vietiniais Derbio 
gyventojais.

R. Popikienė padėkojo atsilankiu
siems ir prašė nepamiršti tų, kurie sa
vo įnašu prisidėjo prie šios parodos 
įgyvendinimo.

Svečiai domėjosi ir klausinėjo apie 
Lietuvos meną, ypač negalėdami atsi
stebėti didžiuliu gabalu gintaro, kurį 
parodai paskolino K. Makūnas.

ŠVEICARIJA
VYSKUPAS ŠVEICARIJOJE

Š.m. birželio 29 d. Ingenbohl'io moterų 
vienuolyne Vysk. P. Baltakis, OFM, susi
tiko su Šveicarijos lietuviais.

Šventė buvo pradėta pamaldomis, ku
rias pravedė vyskupas atlaikydamas šv. 
Mišias. Pamokslą sakydamas Vysk. P. 
Baltakis pasveikino gausiai susirinkusius 
Šveicarijos lietuvius. Ganytojas savo 
pamoksle paskatino lietuvius ir toliau 
nenuleisti rankų ir darbuotis Lietuvos 
garsinimo darbe. Sakė, kad laikai pama
žu keičiasi ir visoje Sov. Sąjungoje jau
čiamas religinis atgimimas.

Po pamaldų lietuviai susirinkę gretima
me kambaryje turėjo progos susitikti su 
aukštu svečiu asmeniškai ir pabendrauti 
tarp savęs. Per pietus dr. A. Dargužas, 
ŠLB vicepirmininkas, pasveikino vyskupą 
Bendruomenės vardu ir palinkėjo jo to
limesnėje veikloje gero pasisekimo.

Susitikimą surengė seselės lietuvaitės,’ 
kurioms vadovavo sesuo Agnietė.

J.J.

Pasisvečiavę apie valandą, svečiai 
atsisveikino, palinkėdami parodai sėk
mės ir pasižadėjo dalyvauti „Lietuvių 
Dienoje“, kuri šį rudenį yra rengiama 
Derby Assembly Rooms. Ypatingai 
tuo domėjosi Young Conservative 
pirm. B. Oxley.

Ši paroda yra didelis žingsnis ta 
kultūrine kryptimi. Visi turime parei
gą prisidėti ir puoselėti šį naują kelią, 
nes šiuo būdu per trumpą laiką atneši
me mūsų tautai daugiau naudos, negu 
veikdami tik savųjų tarpe per ilgus iš
eivijos metus.

h.g.

EUROPOS;
LIETUVIŠKŲJŲ—
snjDUŲSAVArrĖ

LIEPOS 27 — RUGPJŪČIO 3

AUSTRIJOJE: 

BILDUNGSHAUS, SALZBURG 

ST. VIRGIL, A. 

5026 SALZBURG AIGEN, 
ERNST GREIN STR. 14.

Studijų Savaitė Austrijoje jau čia 
pat: menininkai ir paskaitininkai už- 
angažuoti, jau nustatyta galutinė sa
vaitės programa, pradedant atidary
mu, sekmadienį, liepos 27 d., 20 vai., 
ir baigiant uždarymu, sekmadienį, 
rugpjūčio 3 d., 10 vai.

Kiek pinigų pasiimti? Kartojame 
jau „E.L.“ skelbtas kainas: vienam as
meniui vienai dienai pilnas išlaikymas 
kainuos 480 austriškų šilingų (apie 
20 svarų pagal dabartinį kursą) vien- 
gubam kambary, arba 430 austriškų 
šilingų (apie 18 svarų) dvigubam kam
bary. Registracijos mokestis 65 DM 
(apie 20 sv.), nedirbančiam jaunimui 
25 DM (apie 8 sv.).

Studijų Savaitės rengėja Irena Joerg 
praneša, kad užsiregistravusių yra 
daugiau 100 asmenų iš viso pasaulio 
kampų, net iš Arabijos. Kai kurie 
„amerikonai“ pabūgo teroristų!

Kaip pasiekti St. Virgil: nuo Salz- 
burgo stoties važiuojant taxi namai 
pasiekiami per 10-15 min. (kaina 80 
austriškų šilingų); skrendant lėktuvu, 
iš aerodromo yra specialūs autobusai, 
kurie nuveža keleivius iki stoties. Au
tomobilistai jau yra gavę planus kaip 
važiuoti.

Visais reikalais kreiptis į:
IRENA JOERG 

6473 WENNS — PITZTAL 
TIROL. AUSTRIA 

Tel. (0043) - 05414/236

STUDIJŲ SAVAITĖS PROGRAMA
Sekmadienis, liepos 27 d.

20 vai. — Atidarymas.
Pirmadienis, liepos 28 d.

10 vai. — Dr. Juozas GIRNIUS: Bytau
tas, Dovydaitis ir Šalkauskis, Lietuvių 
filosofijos pradininkų 100 m. gimimo 
proga.
20 vai. — Dr. Povilas RĖKLAITIS: 
Zalcburgiečių imigracija į Lietuvą.
21 vai. — Kun. FOERG: Was kann Oes- 
terreich fuer Litauen tun?

Antradienis, liepos 29 d.
10 vai. — Dr. Paulius RABIKAUSKAS: 
Krikščionybės 'įvedimas į Lietuvą.
16 vai. — Dr. Kęstutis Girnius: Bran
duoliniai ginklai — Strategija ir doro
vė.

Trečiadienis, liepos 30 d.
10 vai. — Vincas NATKEVIČIUS, M.A.: 
Vytautas Mačernis.
Popiet — Ekskursija į Zalcburgo apy
linkes.

Ketvirtadienis, liepos 31 d.
10 vai. — Dr. Alfred BAMMESBER- 
GER: Baltistikos pozicija indoeuropie
čių kalbos tyrinėjimuose.
20 vai. — Dr. Violeta KELERTIENĖ: 
Lietuvio santykis su gamta mūsų pro
zoje.

Penktadienis, rugpjūčio 1 d.
10 vai. — Dr. Antanas PašKUS: Psi
chologijos amžius.
20 vai. — TĖVYNĖS VALANDĖLĖ, 

šeštadienis, rugpjūčio 2 d.
10 vai. — Dr. Valdemaras CUKURAS: 
Teologijos laukas — 20 metų po Vati

kano II Konciliaus praslinkus: proble
mos, iššūkiai, sprendimai.
20 vai. — KONCERTAS: Solistė Gina 
ČAPKAUSKIENĖ.

Sekmadienis, rugpjūčio 3 d.
10 vai. — Uždarymas ir Studijų Savai
tės įvertinimas.

4


	1986-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1986-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1986-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1986-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0004

