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DBLS 40 M. SUKAKTIS
(i šiais metais D. Britanijos lietuviai 

niarbingai atžymės savo svarbiausios 
jrganizacijos — DBLS — įsteigimo 

a 10 metų sukaktį. D. Britanijos Lietų
jų Sąjunga gimė 1947 m. liepos 2 

plieną kukliame Petro Varkalos vien- 
irt įtingiškame bute, Londone. Steigiama
jame susirinkime, P.B. Varkalos su

mesti, dalyvavo „senieji" ir „naujie
ji" Britanijos lietuviai: P. Bulaitis, inž. 

■JA. Semėnas, kun. J. Sakevičius, A. 
wZamžickas, Z. Mackevičius, M. šil- 
■tjtaitis, Br. Jameikienė ir A. Drąsutie- 
:al Pė.

n: Sąryšy su atvykstančiais iš Vokie- 
antijos D.P. stovyklų lietuviais, ir iš to 

, iusidariusiom problemom, P. Varka- 
ta pasiūlė įsteigti naują lietuvių orga- 
ptizaciją, kuri būtų nepartinė ir jungtų 

visus lietuvius, tiek seniau čia įsikū- 
siuusius, tiek naujai atvykstančius. Or- 
uo janizacijos tikslas būtų ginti lietuvių 
ii ir Lietuvos reikalus anglų įstaigose ir 
snsvisuomenėje ir taip pat „išspręsti opų 
ik»lietuviškos spaudos reikalą“. P. Var- 
asiikala buvo išrinktas laikinojo komiteto 
bebirmininku. Tų pat metų lapkričio 22- 
za-p <1. buvo sukviestas pirmasis DBLS 
lojsuvažiavimas, kuris patvirtino įstatus 
befc išrinko S-gos valdybą. Pirmuoju 
JOBLS pirmininku buvo išrinktas P. 

r.4 atkala (1947-49).
ytil Naujai atvykusiems lietuviams, ne- 
mAnokantiems anglų kalbos, svarbiau- 
I'as reikalas buvo informacija lietuvių 

ilba. Todėl jau nuo 1947 m. liepos 
5 d. Londone pradėta leisti „Užsie- 
o ir vidaus žinių biuletenis“, kurio 
dakcijoje vakarais dirbo M. Bajori- 
is, B. Daumantas, M. šiilkaitis, J. 
ilčinskas ir A. Masaitis. Tas biule- 
nis ėjo iki 1947 m. spalio mėnesio, 
at)a DBLS nusprendė leisti „Britani- 
is lietuvį“, kurį redaguoti buvo pa
nešti naujai Britanijon atvykę dau- 
au prityrę spaudos darbininkai.

yM Prisiminkime, kad 1947 m. prasidė
jus emigracijai iš Vokietijos DP sto

vyklų, D. Britanija buvo pirmoji, pa- 
pajėgius 
darbininkus. Pirmaisiais metais jų ča 
atplūdo apie šešetas tūkstančių. Vė
liau tai sustojo, nes daugelis nusivylė, 
neradę to, ko jie tikėjosi, ir apie tai 
rašė savo tautiečiams, likusiems Vo
kietijoje. Po kelių metų daug lietuvių 
susirado būdus persikelti kitur ir paly
ginti per trumpų laiką daug žmonių 
emigravo į kitus kontinentus. D. Bri
tanijos lietuvių kolonija gerokai su
mažėjo. Labiausiai nukentėjo DBLS 
kultūrinė veikla, nes patys pirmieji 
iškeliavo rašto žmonės, inžinieriai, gy
dytojai, kunigai, o taip pat ir politiniai 
veikėjai. Iš Britanijos išskrido 
paukšteliai“ Jonas Matulionis, 
Černius, Juozas Senkus, Vincas Ma
caitis, kun. Pacevičius, kun. A. Kaz
lauskas, inž. S. Šalkauskas, inž. V. 
Izbickas, A. Kaulėnas ir šimtai kitų.

Tačiau likusieji nenuleido rankų. 
1949 m. spalio 15 d. suvažiavime DB
LS pirmininku buvo išrinktas Mečys 

Bajorinas. Jis buvo perrenkamas iki 
1958 m. rugsėjo 27 d. Per tą laiką bu

vo įsteigta Lietuvių Namų Akc. B-vė, 
nupirkti namai DBLS raštinei, laikraš
čio redakcijai ir lietuviams apsigyven
ti. 1954 metais nupirkta Lietuvių So
dyba lietuviams vasaroti ir pensinin
ką# kams gyventi. 1955 metais persikelta 
imi j dabartinius „Lietuvių Namus“, kur
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MIRĖ LOZORAITIENĖ 
Komoje kovo 25 d. mirė 

Vincenta Matulaitytė-Lozoradtienė, 
buvusio Diplomatijos Šefo 

Stasio Lozoraičio našlė.
Palaidota kovo 27 d.

DHLS Derby Skyriaus narį
Petrą Sarapiną, jo žmonai

A.A. JANINAI SARAPINTENEI mirus, 
giliai užjaučiame ar kartu liūdime.

Sk. valdyba ir nariai

DBLS Pirmoji valdyba: A.J. Kaulėnas, kun. J. Sakevičius, P.B. Varkala, M. 
Bajorinas, P. Bulaitis.

įsteigtas klubas ir „Nidos“ spaustuvė. 
Savo patalpas čia turi „Europos lie
tuvio“ redakcija ir administracija, 
„Nidos“ knygų klubo leidykla, salė 
susirinkimams ir 1.1.

Per DBLS gyvavimo laikotarpį or
ganizacijos pirmininkais yra buvę še
ši asmenys. Be anksčiau paminėtų, 
DBLS pirmininkais buvo išrinkti: J. 
Vilčinskas (nuo 1958 iki 1959 m. ir 
nuo 1961 iki 1970 m. ), S. Nenortas 
(nuo 1959 iki 1961 m.), Jaras Alkis 
nuo 1970 m. iki dabar, su poros metų 
pertrauka, kada pirmininkavo Zigmas 
Juras.

DBLS centro valdyba, siekdama 
įstatuose užsibrėžtų tikslų, bendradar
biauja su VLIKu, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, Baltų Taryba Londo
ne, Pavergtųjų Europos tautų organi
zacijomis ir britų veiksniais. Tai reiš
kia, kad DBLS centro valdyba, jos 
skyriai provincijoje ir pavieniai nariai 
dalyvauja Lietuvos laisvinimo darbe, 
stengiasi padėti lietuvių tautai atgauti 
laisvę ir valstybinę Lietuvos nepri-

klausomybę. Kaip matyti iš 40 metų 
istorijos, tos pastangos išlaikant ir 
ugdant lietuvybę išeivijos jaunojoje 
kartoje, duoda apčiuopiamų vaisių. 
Neatsižvelgiant į sutinkamas kliūtis, 
D. Britanijoje pavyko suorganizuoti 
veiklią lietuvių jaunimo sąjungų, į ku
rią įeina tautiniai giliai sąmoningas 
čia gimęs ir neseniai iš Lietuvos at
vykęs jaunimas. Nepaisant kai kieno 
leidžiamų paskalų, tas jaunimas vie
ningai ir sėkmingai dirba kultūrinį 
darbą. Didelė jo grupė šių metų pa
baigoje ruošiasi vykti į Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongresą Australijoje.

Keturiasdešimties metų jubiliejų 
švenčianti D. Britanijos Lietuvių Są
junga, nors nuo pirmųjų savo veiklos 
metų narių skaičiumi yra žymiai su
mažėjusi, dėka Lietuvių Namų Ben
drovės finansinės paramos, savo vei
klą socialinėje, kultūrinėje ir politinė
je srityje sėkmingai tęsia. Tai teikia 
gerų vilčių sekantiems dešimtme
čiams.

J. Vilčinskas

UŽSIENIO SPAUDA APIE LIETUVĄ

TRYS STRAIPSNIAI
ITALIJOS KOMUNISTŲ DIENRAŠTIS GINA RELIGINĘ LAISVŲ LIETUVOJE

AFGANŲ PARTIZANAI SOVIETŲ 
TERITORIJOJ

Užsienio spaudos agentūros pranešė, 
kad afganų laisvės kovotojų ginkluoti da
liniai pastarosiomis dienomis prasiskver
bė į Sovietų Sąjungos teritoriją, įvykdy
dami karinius veiksmus. Afganų rezisten
cinių grupių sąjunga palankiai įvertino 
Irano užsienio reikalų ministro pasiūlymą 
sušaukti tarptautinę konferencijų Afga
nistano klausimu.

BOMBARDUOJA AFGANŲ 
PABĖGĖLIUS

Ženevoje vykstant tarptautinėm dery
bom dėl Afganistano krizės sprendimo, 
afganų režimo karinės aviacijos lėktuvai 
jau antrą kartą bombardavo Pakistano 
teritorijoje, pasienyje su Afganistanu, 
esančias afganų pabėgėlių stovyklas. An
tro bombardavimo metu, kuris neseniai 
buvo įvykdytas, pagal turimas informaci
jas žuvo apie Šimtą žmonių ir apie 250 su
žeisti. Kaip pastebi užsienio spauda, to
kie žiaurūs afganų režimo aviacijos puo
limai prieš beginklius civilius gyventojus 
teapsunkina jau ir taip nelengvas dery
bas, kuriomis yra siekiama išspręsti Af
ganistano problemą. Puolimai, be to, 
prieštarauja sovietinės valdžios ir afga
nų režimo primygtinai skelbiamai susi
taikinimo politikai.

LIETUVA VOKIETIJOS SPAUDOJ

LIETUVOJE
Juozo Grušo premiją

Rašytojas Saulius Šaltenis tapo pir
muoju Juozo Grušo premijos laureatu.

Premija S. Šalteniui paskirta už pjesę 
„Lituanica“, kuri pripažinta geriausiu 
1986 metų lietuvių dramaturgijos veika
lu. Šią pjesę Jaunimo teatre ruošiasi sta
tyti režisierius Eimuntas Nekrošius. 
Plaukikų varžybos

Kovo pradžioje Vilniuje baigėsi dail. S. 
Krasauskui atminti plaukimo varžybos. 
Pasižymėjo vilnietė A. Tučiutė, kuri pa
siekė naują Lietuvos rekordų — 100 me
trų delfinu nuplaukė per 1 min. 4,06 sek. 
Negauna raudono kaklaraiščio

Kovo 12 <1. „Tiesoje" kauniškis L. švec. 
skundėsi:

- Jau antras mėnuo Kauno parduo
tuvėse nerandu pionieriško kaklaraiščio. 
Nei „Vaikų pasaulyje“, nei „Buityje", nei 
„Kanceliarinėse prekėse" jų nėra.

— Norisi žinoti, kieno čia aplaidumas? 
Vasaros klikas

Prie vasaros laiko pereinama kovo 29- 
sios 2 valandą, pasukant laikrodžio rody
klę viena valanda i priekį.
Kino festivalis

Pastaruoju metu Italijos komunistų 
partijos organas „L'Unita“ paskelbė tris 
straipsnius apie Bažnyčios ir tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje. Dienraščio koresponden
tas Alceste Santini, kuris prieš pat Kalė
das lankėsi Vilniuje ir Kaune, Lietuvos 
katalikų padėtį mėgino pavaizduoti taip, 
kaip jam pasakojo Religijų Reikalų Tary
bos 'įgaliotinis Anilionis ir jo pavaduoto
jas Juozėnas. Dėl to straipsniuose pilna 
klaidų ir nutylėjimų. Pavyzdžiui, nesąži
ningas autorius tvirtina, kad Vilniuje ti
kinčiųjų reikalams tarnaujančios net 64- 
rios bažnyčios. Tuo tarpu visiems žinoma, 
kad Lietuvos sostinėje atvirų bažnyčių 
šiandien yra tiktai apie dešimt. Net prieš 
karą čia jų buvo tiktai apie 40. Autorius 
visai nutyli, kad iš Vilniaus katalikų yra 
atimtos net pagrindinės bažnyčios: kate
dra ir šv. Kazimiero bažnyčia, kad Vil
niaus vyskupas Julijonas Steponavičius 
jau 26-eri metai yra ištremtas iš sostinės. 
Pasipiktinęs faktų klastojimu ir skanda

lingais nutylėjimais, į Italijos komunistų 
partijos organo straipsnį reagavo kitas 
Italijos komunistų dienraštis „Paese se
ra". Vasario 23 dienos laidoje nuolatinis 
„Paese serą" bendradarbis, žinomas žur
nalistas Giovanni Genari paskelbė 
straipsnį antrašte „Tikintieji Sovietų Są
jungoje vis dar yra atstumti“. Antireligi
nės kovos fronte nėra jokių paliaubų, — 
rašo Genari, — nors Bažnyčių atstovai 
dalyvavo tarptautiniame Maskvos foru
me, bet atskiri tikintieji, kurie viešai iš
pažįsta savo tikėjimą, ir toliau lieka at
stumti kaip nepilnaverčiai piliečiai. Ak
tyvūs tikintieji, vadinami „religiniai vei
kėjai“ ir toliau tebekenčia kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Jų veikla yra 
laikoma „antisovietine“. Išlaisvinami kai

kurie mokslininkai, rašytojai, intelektua
lai, bet dar negirdėti apie Bažnyčios, re
ligijos atstovu išlaisvinimą. O tokių kalė
jimuose ir griežto režimo lageriuose yra 
daugybė, — pabrėžia Genari. — Lietu
voje katekizuoti vaikus yra nusikaltimas, 
kai tuo tarpu mokyklose visi mokytojai 
yra įpareigoti vaikams skiepyti ateizmą. 
„Paese sera" bendradarbis primena, kad 
lietuvių tauta turi savo tūkstantmetę is
toriją, bet ji 1939 metais pagal Stalino ir 
Hitlerio sandėrįį buvo prievarta įjungta į 
Sovietų Sąjungą.

Nors lietuvių tauta apie 80 procentų yra 
katalikiškai, — rašo Italijos komunistų 
dienraštis, —-bet šiandien ji neturi nei ka
talikiškos spaudos, nei kitų komunikaci
jos priemonių. Daugiau kaip šimtas baž
nyčių buvo uždarytos. Tarp uždarytų 
bažnyčių yra Vilniaus katedra ir Lietu
vos globėjo šv. Kazimiero bažnyčia, pa
versta ateizmo muziejumi. Kunigų skai
čius prievarta mažinamas. Jau dabar 
daugiau kaip 150 bažnyčių Lietuvoje ne
turi savo kunigo. O galbūt tai dėl dvasi
nių pašaukimų krizės? — klausia Genari. 
Jokiu būdu ne! Juk reikia atsiminti, kad 
prieš karą Lietuvoje buvo keturios kuni
gų seminarijos, o šiandien yra palikta tik 
viena Kauno Kunigų Seminarija, kurioje 
auklėtinių skaičius griežtai limituotas. 
Valdžia nusprendžia, kam leisti ir kam 
neleisti įstoti į seminariją. 1940 metais — 
primena autorius, — Lietuvoje buvo 37- 
ni vyrų ir 85 moterų vienuolynai. Sovie
tai juos visus panaikino. Buvo septynios 
katalikiškos knygų leidyklos, šiandien nė
ra nė vienos Gorbačiovas iki šiol nė 
kiek neapgailestavo religinėms bendruo
menėms ir pavieniams tikintiesiems pa
darytų skriaudų ir nuostolių, — pažymi

{domu, kad Pabaltijo kraštų klausimai 
labai retai paliečiami anglų spaudoje, tuo 
tarpu, kai vokiečių laikraščiai dažnai ran
da vietos žinutėms apie padėtį Lietuvoje.

Sueddeutsche Zeitung (Nr. 3, sausio 
5-6) rašo, kad tikrai būtų stebuklas, jei 
popiežius galėtų apsilankyti Sovietų Są
jungoje. Popiežius norėtų pirmoje eilėje 
aplankyti Lietuvos katalikus. Maskvos 
valdžia to tikrai nepageidauja. Antra ver
tus, kai rusų ortodoksų Bažnyčia švęs 
savo tūkstančio metų jubiliejų 1988 me
tais, popiežius nenorės, kad jo vizitu pa
sinaudotų Maskvos propaganda.

Lietuva, Lenkija ir Ukraina visuomet 
buvo laukai kovos tarp Romos katalikų 
ir rusų ortodoksų tikybų. Gilūs teologiš
ki grioviai dar ir dabar skiria tas dvi 
Bažnyčias. Minsko metropolito Filareto 
(jis yra Maskvos Patriarchato „užsienių 
reikalų ministras") pareiškimas, kad po
piežius, būdamas lenkas, neturi gero ru
sų tikybos supratimo, nes jis buvo Kro
kuvos arkivyskupas, o iš ten visuomet la
bai agresyviai buvo vedama kova su or
todoksija, yra tipiškas. Tai nėra tarp 
draugų vartojami žodžiai.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nr. 
284, 8.12.86) pamini Lietuvos TSR Įgalio
tinio Tikybiniams Reikalams Anilionio 
sąlygas 600 metų krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje jubiliejaus šventimui. Anilio
nis pranešė Lietuvos vyskupų suvažiavi
me, kad Lietuvos dvasiškiams nebus lei
džiama dalyvauti 1987 m. birželio cere
monijose Romoje. Ar bus leidžiama švęs
ti Lietuvoje, priklausys nuo „gero elge
sio“ vysikupų ir dvasinių administratorių. 
Jis pabrėžė, kad vyskupijos turėtų sulai
kyti ir nubausti „kurstytojus ir parašų 
rinkėjus peticijoms“. Ypatingai paminė
tas buvo vyskupo Preikšo parengimų ko
misijos prašymas, kuris statęs „neįmano
mus reikalavimus“. Jame buvo prašyta, 
kad tris valdžios konfiskuotas bažnyčias 
sugrąžintų Lietuvos tikintiesiems.

Kaune vyko tradicinis kino festivalis 
„Ekranas. Žmogus. Problema", kurio or
ganizatoriai buvo Lietuvos kinematogra
fininkų sąjunga, Lietuvos kino studija ir 
Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto 
gamykla. Geriausiu vyro vaidmens atli
kėju išrinktas A. Masiulis. Prizu apdo
vanota „Traukinio į Bulzibarą“ kūrybi
nė grupė.
Laukią naujo sūrio

Šėtos sūrių cecho meistrai suslėgė nau
ją gaminį, paskaninę jį kvepiančiais pi
pirais ir česnaku. Tai bus naujas fermen
tinis karšto rūkymo sūris, kurio pasiro
dant parduotuvėse laukiama šių metų an
trajame ketvirtyje.
Lietuvos raiteliai Olandijoje

Olandijoj per pasaulio jojimo konkūrų 
taurės septintojo etapo varžybas Sov. Są
jungai atstovavo Lietuvos raiteliai. Sėk
mingai pasirodė 21 metų Veterinarijos 
akademijos studentas Raimundas Udra- 
gis — gavo 4 baudos taškus ir pagal lai
ką buvo aštuntas.

Kitas etapas įvyks Antverpene, Belgi
joj, o finalinės pasaulio taurės varžybos 
bus balandžio 5 d. Geteborge.
Paroda Panevėžyje

Miesto Parodų rūmuose buvo atidary
ta zonos liaudies meistrų kūrybos paroda. 
Joje eksponuota daugiau kaip 1300 dar
bų — medžio drožinių, audinių, kalto 
metalo dirbinių, tapybos kūrinių ir kt. 
Iš viso dalyvavo pusketvirto šimto meis
trų.
Gauti tik tai, ką 'uždirbom

„Tiesoje“ vairuotojas Algirdas Stra
vinskas rašė:

— Džiugu, kad stiprinama demokrati
ja, atsisakoma sustabarėjusių ūkininka
vimo metodų. Liūdina daug kur tebega- 
liojanti apmokėjimo sistema, nepriklau
santi nuo darbo rezultatų. 
Individualus taksi

Šiaulių mieste pasirodė automobiliai su 
žalia šviesele ant stogo. Tai individualūs 
taksi, kurių kol kas yra dešimt.

Tai nauja paslauga miesto gyvento
jams. Norą papildomai padirbėti po dar-

APKALTINTAS NACIŲ MEDŽIOTOJAS
Tokia antrašte britų dienraštis „Daily 

Express“ kovo 25 d. išspausdino trumpą 
žinią, kurioj sakoma, jog buvęs Austrijos 
kancleris Bruno Kreisky, 76 m., Vienos 
teisme pareiškė, kad jis gali įrodyti, jog 
nacių medžiotojas Simon Wiesenthal, 77 
m., karo metu kolaboravo su naciais. By-
la atidėta iki B. Kreisky pateiks liudinin
ku vieną žymų buvusį Vokietijos nacį.

Wiesenthal yra iškėlęs Kreiskiui bylą 
už šmeižtą.

straipsnio autorius. — Priešingai, jis pa
kartotinai ragino sustiprinti antireliginę 
kovą... Sovietų oficialūs šaltiniai tvirtina, 
kad Brežnevo laikais nebuvo demokrati
jos. Bet apie tikrą demokratiją negalės 
būti kalbos tol, kol nebus tautom užti
krinta pati elementariausia sąžinės ir re
ligijos laisvė, — baigia straipsnį Genari. 
Religinės laisvės varžymai yra tikra anti- 
demokratija! (V.R.)

be pareiškė 142 šiauliečiai, lengvųjų au
tomobilių savininkai. Iš jų buvo atrinkti
patys drausmingiausi, didžiausią vairavi
mo stažą turintys žmonės. Darbo dieno
mis jie vežioja keleivius po 2-4 valandas, 
poilsio dienomis — po 8 valandas.

Ateityje jų skaičius numatytas padidin
ti.

DEMONSTRACIJOS KIRGIZIJOJ

Vakaruose tik dabar buvo patirta, kad 
Kirgizijos sostinėje Frunzėje praėjusių 
metų rudenį įvyko nacionalistinės mani-
festaciįos, kurių metu būta susirėmimų 
tarp demonstrantų ir milicijos. Manifes
tacijose dalyvavo daugiausiai jaunimas, 
protestuodamas prieš kirgizų tautos tei
sių slopinimą ir Kirgizijai primetamą ru
sinimą. Po demonstracijų buvo pravesti 
valymai Frunzės universitete. Neapdai
rumu buvo apkaltinti kai kurie vietos ko
munistų partijos vadovaujantys pareigū
nai.
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A.A. Kl .y. JUOZAS VAIŠNORA, MIC
Kovo 18 dienos ryte Romoje, po trijų 

mėnesių paralyžiaus, ramiai iškeliavo 
amžinybėn kun. Juozas Vaišnora, Mari
jonų vienuolijos narys, sulaukęs 82 me
tus amžiaus.

Velionis, gimęs Puskelnių kaime, prie 
Marijampolės, su tėvais dar vaikas išvy
ko Anglijon ir apsigyveno Londono Sil- 
vertown priemiestyje, čia pradėjo lanky
ti mokyklų. Tačiau po dviejų metų vėl su
grįžo su tėvais 'i Lietuvą, į tą patį Pus
kelnių kaimą, kur tęsė pradinį mokslą 
kaimyninėse mokyklose.

1926 m. jis baigė Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnaziją. Tais pačiais metais 
įstojo į Marijonų vienuoliją. Užbaigęs 
naujokyną, 1927 m. išvyko į Romą kuni
go studijoms. Jas užbaigė 1933 m. filoso
fijos ir teologijos daktaro laipsniu Au- 
gelicum universitete.

Kunigu įšventintas 1932 m., tęsė dar 
toliau savo studijas, kurias baigęs Romo
je kurį laiką ėjo vyresniojo, studentų 
prefekto ir ekonomo pareigas tarptauti
nėje Marijonų kolegijoje.

1938 metų pradžioje paskirtas Lietu
vos Marijonų provincijolu, drauge buvo 
Marijonų filosofijos kursų rektorius, kur 
dėstė Bažnyčios ir Vienuolijos istoriją.

Po visuotinio marijonų suvažiavimo 
(kapitulos) 1939 m. velionis pasiliko pro
vincijolo pavaduotoju.

Rusų okupacijos metu kun. Vaišnora 
buvo Marijampolės mokytojų seminarijos 
ir Berniukų gimnazijos kapelionas, drau
ge šv. Vincento bažnyčios rektorius. Ar
tėjant karo frontui 1944 metais, jis pasi
traukė, kaip ir kiti lietuviai, į Vokietiją. 
Ten ėjo sielovados pareigas Regensburgo 
ir Landshuto lietuvių stovyklose, vėliau

NETEISINGI PALYGINIMAI
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KLAUSMU

Visi suprantame, kad Vilniaus arki
vyskupijos prijungimas prie Lietuvos baž
nytinės provincijos yra svarbus klausi
mas, tačiau kai kurie mūsų veikėjai taip 
labai nori jį dabar išspręsti, kad griebia
si neteisingų argumentų ar aiškina pa
dėtį t.aip, tarsi Vilniaus arkivyskupija 
priklausytų Lenkijai, kaip ji priklausė 
jai prieš karą.

Toks įspūdis susidaro paskaičius Br. 
Kviklio str. „Vilniaus arkivyskupijos pro
vincijos bažnyčios“ (Europos Lietuvis, 
Nr. 6, 1987 m. vasario 5).

Pavyzdžiui, pačioj pradžioj jis sako, 
kad „Lietuvos sostinės vyskupija, Vati
kano prielaida, priklauso kitos valstybės 
Bažnytinei provincijai“.

Tai rodytų, kad Vilniaus arkivyskupi
ja tebėra Lenkijos valdžioje, ir kad už tai 
kaltas Vatikanas.

Kiek toliau jis tai patvirtina plačiau 
aiškindamas: „Bažnytinės administraci
jos požiūriu visa Vilniaus arkivyskupija, 
kaip viena iš 5 Lenkijos metropolijų, vis 
dar priklauso Lenkijos Bažnytinei pro
vincijai, kaip tai buvo 1925 m. nustatyta 
konkordatu tarp Vatikano ir Lenkijos 
vyriausybės“.

Bet netrukus jis jau pateikia faktus, 
ką Vatikanas yra padaręs dėl Vilniaus 
arkivyskupijos prijungimo prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos, ir jis padaro to
kią teisingą išvadą:

„šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos 
lietuviškoji dalis faktiškai neturi bet ku
rių ryšių su Lenkija, su Lenkijai atite
kusia pietine Vilniaus arkivyskupijos da
limi. Vilniaus arkivyskupijos lietuviško
sios dalies valdytojas (kapitulinis vika
ras) yra pilnateisis Lietuvos vyskupų 
(ne Lenkijos, kaip buvo anksčiau) konfe
rencijos narys"'.

Taigi, pagal B. Kviklio aiškinimą, Vil
niaus arkivyskupijos dalis, kurią Maskva 
yra priskyrus! prie jos okupuotos Lietu
vos, faktiškai yra atskirta nuo Lenkijos 
bažnytinės provincijos ir su ja neturi jo
kių ryšių. Teisiškai ši Vilniaus arkivys
kupijos dalis tebepriklauso prieš karą bu
vusiai Lenkijos bažnytinei provincijai. 
Todėl pilnai užbaigti Vilniaus arkivysku
pijos priskyrimą prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos reikia tiktai teisinio arba de 
jure pripažinimo. Br. Kviklys teigia, jog 
„atrodo, kad nėra formalių kliūčių Vil
niaus arkivyskupijos šiaurinei daliai grįž
ti į Lietuvos bažnytinę provinciją ir de 
jure".

Tai įrodyti jis griebiasi neteisingų pa
lyginimų ir daro klaidingas išvadas. Pa
vyzdžiui, jis rašo: „1945.VIII.I6 sutartimi 
tarp Lenkijos L.R. ir Sovietų Sąjungos 
buvo nustatyta rytinė Lenkijos siena, šia 
sutartimi Vilnius ir jo sritis liko už Len
kijos sienų... Tačiau, nežiūrint į minėtą 
faktinę padėtį, Vilniaus arkivyskupijos 
lietuviškosios dalies pripažinimo Lietuvos 
bažnytinės provincijos sudėtine 
klausimas vis dar uždelsiamas“.

kancleris Lietuvių misijos tarnyboje. Bu
vo taip pat Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
įgaliotinis, dirbo UNRRA ir IRO kultū
rinių bei religinių reikalų skyriuje.

1950 metų pradžioje velionis išvyko į 
Romą. Centriniame name iš pradžių ėjo 
ekonomo pareigas, vėliau generalinio ta
rėjo, gen. prokuratoriaus bei postuliato- 
riaus, tai yra šventumo bylų vedėjo parei
gas. Ypatingai daug darbo ir rūpesčių tu
rėjo beveik per 20 metų, ruošdamas kelią 
į šventumo gaubę arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį. Jis troško dar priklaupti prieš 
palaimintąjį šių metų birželio 28 d., kada 
bus jis iškeltas altoriaus garbėm Deja, 
neteko jam sulaukti šios laimingos bei 
džiaugsmingos dienos.

Nuo 1963 m. jis buvo Vienuolių kon

Čia Br. K. pamiršta, kad 1945 m. su
tartis buvo sudaryta taip Lenkijos ir So
vietų Sąjungos, o ne tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, ir kad Lenkija šia sutartimi 
Vilniaus kraštą pripažino Sovietų Sąjun
gai. Todėl jei Vatikanas remtųsi šia Len
kijos-Sovietų Sąjungos sutartimi, jis pri
pažintų Lietuvą Sovietų Sąjungai. Vytau
tas Vaitiekūnas (miręs 1984 m.), žinomas 
veikėjas ir teisininkas šią Lenkijos-So
vietų Sąjungos sienų sutartį taip aiškina: 

„Vatikanas tas Lenkijos sritis, kurios 
atiteko Sovietų Sąjungai, pagal savo poli
tikos tradiciją gali išjungti iš Lenkijos 
bažnytinės provincijos ir priskirti Sovie
tų Sąjungos bažnytinei provincijai. O 
kaip su tomis Lenkijos sritimis, kurios 
yra atitekusios Lietuvai? Vatikanas ir 
jas gali išjungti iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos tuo pačiu Lenkijos-Sovietų 
Sąjungos sutarčių pagrindu. Bet ar tai 
Lietuvos interesas pripažinti Sovietų Są
jungos suverenumą Vilniaus sričiai, o tuo 
pačiu ir visai Lietuvai? Tai būtų atsisa
kymas tefoegaliojančios nepriklausomos 
Lietuvos valstybės de jure egzistencijos 
ir susitaikymas su LTSR. Tai būtų di
delis Sovietų Sąjungos tarptautinis poli
tinis ir teisinis laimėjimas iš Vatikano, 
ko lig šiol Sovietų Sąjungai nėra pasise
kę laimėti iš Jungtinių Valstybių, Brita
nijos, Prancūzijos, Vokietijos etc. Skatini
mas Vatikano, kad Vilniaus kraštą iš
jungtų iš Lenkijos bažnytinės provinci
jos sykiu yra skatinimas Lietuvos anek
sijai įteisinti“ (Tėv. Žib., Nr. 9, 1979.II.8).

Toliau Br. K. klaidingai lygina Lenki
jos-Sovietų Sąjungos 1945 m. sutartį su 
Rytų bei Vakarų Vokietijų sutartimis 
dėl sienų pripažinimo, kuriomis Vatika
nas remdamasis buvusias vokiečių vys
kupijas 1972 m. prijungė prie Lenkijos 
bažnytinės provincijos.

Čia reikia atsiminti, kad Vatikanas pa
gal savo seną politiką pertvarko bažnyti
nius reikalus, kai padėtis yra formaliai 
sutvarkyta sutartimis ar tarptautiniais 
nutarimais. Lenkijos sutartimis su Rytų 
ir Vakarų Vokiettfomis tai ir buvo pada
ryta, ir todėl Vatikanas buvusias vokie
čių priskyrė prie Lenkijos bažnytinės pro
vincijos. Gi Lenkijos-Sovietų Sąjungos 
1945 m. sutartimi Lietuvos nepriklauso
mybė nebuvo atstatyta, ir todėl Vatika
nas, kuris atsisako pripažinti Lietuvos 
aneksiją, negali Vilniaus arkivyskupijos 
formaliai priskirti prie Lietuvos, kol Lie
tuva neatgauna laisvės.

Br. K. taip pat savaip aiškina 1925 m. 
Lenkijos konkordatą, kuriuo Vilniaus ar
kivyskupija buvo pripažinta Lenkijos 
bažnytinei provincijai. Anot jo, tuo me
tu „teisiškai Vilnius priklausė ne Len
kijai, bet Lietuvai".

Vyt. Vaitiekūnas tai taip aiškina: 
„Lietuvai Vilnius ir Vilniaus kraštas 

Lenkijos okupacijoje.
Taip ir Lietuvių Enciklopedija rašo. Bet

dalimi < visą laiką buvo

gregacijoje naujų vienuolijų ir jų įstatų 
užtvirtinimo komisijos narys.

Velionis mėgo visuomeninį darbą. Dar 
jaunas gimnazistas suorganizavo savo 
gimtiniame kaime Darbo federacijos sky
rių, vadovavo pavasarininkams, skaity
davo paskaitas, ruošdavo vakarus, vai
dindavo ir režisuodavo, pagelbėdavo ir 
kitoms draugijoms. Taip pat savo kaime 
suorganizavo suaugusių kursus, vedė 
Priešalkoholinį biurą Marijampolėje, va
dovavo Marijampolės ateitininkų rajonui, 
priklausė skautams, 1946-59 m. jis buvo 
Lietuvių Skautų Sąjungos vyriausias 
dvasios vadovas, Balfo įgaliotinis Italijo
je, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos valdybos narys, Lietuvių Enciklopedi
jos teologijos skyriaus redaktorius. Daug 
metų, iki pat savo paskutinės priešmir
tinės ligos, bendradarbiavo Vatikano ra
dijo lietuvių kalba transliacijose, skaity
damas apybraižas.

Velionis ypač mėgo spaudą. Pradėjo 
bendradarbiauti dar būdamas moksleivis. 
Jo straipsniai tilpo dienraščiuose, savai
traščiuose ir žurnaluose. Atskiromis kny
gomis yra išleidęs: Katalikų organizaci
jos ir laikraščiai, Pijus XII, Karo pro
blemos (komunistai ją sunaikino dar 
spaustuvėje 1940 m.), Marijos garbini
mas Lietuvoje, Pagalba mirusiems (mal
daknygė), Jonas Paulius I, Mačiau Die
vo tarną ir kt. J. Savasis vardu išleista: 
The War against God in Lithuania, Lais
vos atostogos. Jis išvertė į lietuvių kalbą: 
Mąstymai apie Švč. Jėzaus Širdį, Ant 
amžinybės slenksčio, Arso klebonas, Ka
ro priemonės ir jų moralumas. Suredago- 
vo vyskupo P.P. Bučio atsiminimus. Jo 
darbų yra kolektyviniuose leidiniuose.

po ambasadorių konferencijos 1923.III.15 
nutarimo, nustačiusio Lietuvos-Lenkijos 
sieną, teisės mastu Vilniaus kraštas tapo 
Lenkijos dalimi. Tiesa, Lietuva prieš tą 
ambasadorių nutarimą protestavo, įžy
mūs teisės autoritetai išaiškino, kad Lie
tuvos atžvilgiu jis neprivalomas, atseit, 
Lietuva ir toliau gali savo pretenziją į 
Vilniaus kraštą reikšti, bet vis tiek po to 
ambasadorių konferencijos nutarimo Lie
tuvos byla su Lenkija toliau jau vyko ki
tu pagrindu, būtent, ne teritorijos ginčo, 
o tik dėl Lietuvos santykių su Lenkija.

„Tik kai Lenkijos sienos buvo nustaty
tos tarptautinėmis sutartimis ar tarp
tautinių institucijų (kaip kad ambasado
rių konferencija) nutarimais, Vatikanas 
1925 m. Lenkijos teritorijoje sudarė baž
nytinę provinciją. Lietuva tada ant Vati
kano supyko labiau nei ant ambasadorių 
konferencijos, kuri jau prieš dvejus me
tus Vilniaus kraštą buvo priskyrus! Len
kijai. Norėti, juoba reikalauti, kad Vati
kanas taptų Lietuvos interesų gynėju, 
užuot, gal buvo leistina studentam atei
tininkam, taiipgi neolituanam ir šiaip an- 
tiklerikalam, bet kad tos nuotaikos tada 
buvo pagayusios ir krikščionių demo
kratų vyriausybes bei seimo žmones, tai 
dabar, iš 50 metų perspektyvos, atrodo 
tik politinio nebrandumo demonstravi
mas“ (Tėv. Žib., ten pat).

Panašiai savo politinį nebrandumą de
monstruoja dabar tie mūsų veikėjai, ku
lte, naudodami neteisingus palyginimus 
bei darydami klaidingas išvadas, reika
lauja, kad Vatikanas de jure prijungtų 
Vilniaus arkivyskupiją, nors, kaip vysk. 
P. Baltakis teigia, „vienas ankštas Vati
kano pareigūnas pakartotinai pareiškė, 
kad Vatikanas šiuo metu savo laikysenos 
nepakeis, nes priešingu atveju reikštų so
vietų vienašališkai nubrėžtų sienų ir tuo 
pačiu Lietuvos aneksijos pripažinimą“ 
(Draugas, 1986 vasario 4 d.).

Veikėjai, kurie nepaiso tokių Vatikano 
pareiškimų, prisiima didelę atsakomybę 
už tai, kad, jei Vatikanas, jų spaudžia
mas, jų paklausytų ir formaliai prijungtų 
Vilniaus arkivyskupiją, tuo pripažinda
mas ir Lietuvos aneksiją.

Čia reikia prisiminti, kad Vilniaus ar
kivyskupijos prijungimo nori ir Maskva. 
Tai yra vysk. Baltakiui pasakęs ir aukš
tas Vatikano pareigūnas. Anot to parei
gūno sovietai seniai to siekia tik dėl sa
vo, o ne bažnytinių interesų“ (Draugas, 
ten pat).

Todėl yra aišku, kad, Vatikanui paten
kinus šį Maskvos norą, galėtų pagerėti 
Vatikano ir Maskvos santykiai, ir Mas
kva sutiktų bent laikinai pagerinti kata
likų Lietuvoje padėtį.

Tačiau Vatikanas atsisako eiti į tokius 
mainus, kad nepripažintų Lietuvos anek
sijos prie Sovietų Sąjungos. Todėl mes už 
tai turėtume būti Vatikanui dėkingi, 
užuot reiškę savo reikalavimus, pagrįs
dami juos neteisingais palyginimais ir 
klaidingomis išvadomis.

Juozas Vitėnas

Washington, D.C., 1987.III.17.

A.a. kun. Juozas Vaišnora labai uoliai 
tvarkė centrinę marijonų biblioteką Ro
moje. Rūpestingai net įrišdavo laikraš
čius, pvz., „Draugą“, „Europos Lietuvį“ 
ir kitus.

Lietuvoje liko vienintelė sesuo našlė su 
šeima.

J. Sakavičius

Premijos
JAV LB KULTŪROS TARYBOS 

1986 METŲ ŽURNALISTO PREMIJA 
PASKIRTA

KUN. DR. JUOZUI PRUNSKIUI
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro 

valdyba šių metų premijai pasiūlė aštuo- 
nius lietuvių spaudos bendradarbius. Pre
mijos komisija buvo sudaryta iš L.Ž.S. 
atstovų — Vlado Bakūno ir Juozo Koje
lio bei LB Kultūros Tarybos narių, Vin
co Akelaičio, Vacio Rociūno ir Algio 
Rukšėno.

Komisija balsų dauguma pirmąją Kul
tūros Tarybos 1.000 dol. premiją paskyrė 
žurnalistui veteranui, kuris daugiau kaip 
penkiasdešimt metų nenuilstamai ben
dradarbiauja beveik visoje lietuvių išeivi
jos periodinėje spaudoje, yra parašęs arti 
12.000 straipsnių lietuvių ir anglų kalbo
mis, nuolat rūpinasi jaunų spaudos dar
buotojų prieaugliu, skatindamas j'į 
straipsniais, paskirais leidiniais bei 
premijomis.

Laureatas yra didelis mūsų kultūrinės, 
religinės, mokslinės veiklos mecenatas.

Premija bus įteikta VII Premijų šven
tėje 1987 balandžio 4 d., Chicagoje, Jau
nimo Centre.

Premijos mecenatas Lietuvių Fondas.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
1986 METŲ MUZIKOS PREMIJA 

PASKIRTA 
FAUSTUI STROLIAI

JAV LB Kultūros Tarybos sudarytoji 
vertinimo komisija iš muzikų Ritos Klio- 
rienės, Dalios Viskontienės ir Kazimiero 
Skaisgirio 1986 metų muzikos premiją pa
skyrė kompozitoriui, dirigentui Faustui 
Stroliai.

Faustas Strolia mūsų visuomenėje reiš
kiasi nuostabiai įvairia muzikine ir visuo
menine veikla.

Ši premija skiriama Faustui Stroliai, 
kaip padėkos ir pagarbos išraiška.

Premija bus ‘įteikta VII Premijų šven
tėje balandžio 4 d. 6.30 v.v. Chicagoje, 
Jaunimo Centro Didžioje Salėje.

Premijos mecenatas Lietuvių Fondas.

1985 M. GROŽINĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

Lietuvių Rašytojų draugijos grožinės 
literatūros premijai skirti komisija: 
pirm. Bem. Brazdžionis, sekr. Alė Rūta, 
nariai — Jurgis Gliaudą, dr. Elena Tu- 
mienė ir Pranas Visvydas, 1987 m. kovo 
4 d. susirinkusi paskutiniame posėdyje ir 
aptarusi visus 1985 metų leidinius, balsų 
dauguma nutarė skirti 1985 metų litera
tūros premiją Pauliui Jurkui už sakmes 
apie Vilnių „Kai Vilniaus liepos žydi“ 
ir Česlovui Grincevičiui už pasakojimų 
ir pasakų rinkinį „Vidudienio varpai“. 
Jiems abiem po lygiai skiriama 1985 m. 
LRD grožinės literatūros premija 2,000 
dol., kurios mecenatas yra Lietuvių Fon
das.

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA LITUANISTIKAI

Jau dešimtą kartą skelbiama muziko 
ir kompozitoriaus Broniaus Jonušo sti
pendija lituanistikai. Stipendiją įsteigė 
Jonušo našlė Emilija Jonušienė, tokiu 
būdu norėdama sušelpti neturtingą stu
dentą ir savo vyro vardą palikti gyvą.

Kandidatai stipendijai gauti iki birže
lio 15 d. turi atsiųsti pareiškimą su ku
rios nors žinomos lietuvių organizacijos 
rekomendacija. Pirmenybė tiems, kurie 
aktyviai reiškiasi lietuviškose jaunimo 
organizacijose.

Iki šiol stipendijas gavusieji visuome
nės neapvylė. Visi žinomi kaip gabūs ir 
veiklūs lietuviškoje dirvoje.

Stipendijos dydis — 1000 dolerių. Jai 
kandidatą parinkti bus sudaryta komisi
ja.

Pareiškimus siųsti šiuo adresu: 
Br. Jonušo stipendija 

9927 Devonshire 
Omaha, NE 68114.

DR. R. MAŽEIKAITĖS 
PASKAITA ROMOJE

Dr. Rasa Mažeikaitė, istorikė iš Toron
to, yra pakviesta Romoje skaityti paskai
tą Vatikano rengiamam simpoziume Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakties proga. 
Ji kalbės apie Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Algirdo santykius su krikš
čionybe birželio 24 d.

VIENI IŠ PIRMŲJŲ
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliej 

Kantata „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietu 
bus išpildyta gegužės 23 dieną, 15 J 
Montrealio šv. Kazimiero parapijos V 
nyčioje. I-

Kantatai libretą parašė poetas dr. HJ1 
rikas Nagys. Muziką sukūrė kompoį 
rius Aleksandras Stankevičius. Ii

Šios šventės rengimo komitetas įvj. 
tindamas jų didelį darbą, kovo 15 d. tį 
gė libretistui poetui H. Nagiui ir kop 
pozitoriui A. Stankevičiui pagerbimąįg 
premijos įteikimą. f1

Išpildyman ‘įsijungė operos solistė UI 
na čapkauskienė ir kamerinis dainininįj 
Antanas Keblys. U

Chorai: Aušros Vartų parapijos miį.V 
choras, šv. Kazimiero parapijos mijį 
choras, Montrealio Jaunimo AnsarnįO 
„Gintaras“ dainininkai, mergaičių cho®1 
„Pavasaris“, Otavos mergaičių cho! 
„Ramunėlės“. L

Chorus ir solistus palydėjo vargonail 
šiai progai sudarytas Aleksandro Stargįj 
vičiaus kamerinis orkestras.

JAUNOSIOS KARTOS MUZIKAS ' 
I

Jaunosios kartos muzikas dr. Bronų, 
Kazėnas yra naujasis Čiurlionio lietui 
liaudies meno ansamblio Klevelai 
dirigentas ir meno vadovas. Bronius į 
zėnas yra profesionalas dirigentas vai 
vaujantis taip pat Youngstown amerikP 
čių simfoninio orkestro 150 asmenų 1 
rui, anksčiau buvęs įvairių universitf'jl 
kolegijų, jaunimo grupių chorų vadoįS 
Čiurlionio ansamblis, dabar turintis aį 
50 dainininkų, drauge su savo naujusg 
vadovu dabar jau ruošiasi koncertui, i; d 
nį atliks birželio mėnesio pabaigoje VT 
šingtone Lietuvos krikščionybės j ūbi! h 
j'inių iškilmių proga. U

-----------  iš
I.

„MARGUTIS“ SKELBIA ti
DAINOS KONKURSĄ I

Margutis, minint radijo laidos 55 me'11 
sukaktį, skelbia konkursą solo dainai 'Į 
rašyti, panaudojant lietuvių poetų kūp 
nius.

Konkursui skiriamas dainas (skaiči 
nevaržomas), pasirašytas slapyvardi 
siųsti iki 1987 m. rugpjūčio 15 d. šiuo i 
resu: Margutis, 2615 West 71st Stre 
Chicago, IL 60629. Prašoma drauge (l 
darame voke, viršuje užrašant slapyvi 
dį) prisiųsti savo vardą, pavardę, adn 
ir telefono numerį. Konkurso vertini: 
komisiją sudaro: Petras Armonas, Dar 
tė Liaugminienė, Algis Šimkus.

Pirmajai premijai skiriama 400 dį 
antrajai — 300 dol., trečiajai — 200 d; 
Premijų įteikimas ir premijuotų daiį 
atlikimas numatomas 1987 m. spalio' 
d., per Margučio radijo 55 metų suks 
tuvinį pokylį Jaunimo centre, Chicago;
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ANTROJI DALIS '
■ s

NIJOLĖS SADŪNAITĖS MEMUARI v 
ANTROJI DALIS PASIEKĖ VAKARI E

Lietuvių Informacijos Centras praneš į 

kad Nijolės Sadūnaitės prisiminimų Jį V troji dalis pasiekė Vakarus, šis 88 jį 
rankrašitis, užvardintas Penkti metai (i v 
rasis Dievas slepia mane nuo KGB obje ] 
tyvo, liudija Sadūnaitės nepaprastą į. ' 
tikėjimą ir ištikimybę Tiesai.

Autorė antroje prisiminimų dalyje įif J 
miai ir vaizdžiai aprašo savo, brolio JĮ į 
no ir jo šeimos pergyvenimus jai sla; j 
tantis jau penkerius metus nuo saugus į 
agentų. į į

Sadūnaitė 1982 m. pabaigoj pradė 
slapstytis iškilus rimtai arešto grėsmei ji 
sugrįžus į Lietuvą. Pirmoji prisimink 
dalis, kurią lietuvių kalboje 1985 m. : 
leido Ateities leidykla KGB akirati į 
vardu, nušvietė jos pergyvenimus are! ( 
ir ‘įkalinimo metu. Sadūnaitė atliko 6 n , 
tų bausmę nuo 1974-1980 m. sovietiniai 
gulage už LKB Kronikos perrašinėjiml 

Sadūnaitė savo vėliausiuose prisimi: 
muose nemažai dėmesio skiria ir kitien 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pavei! 
jos gyvenimą, pvz., savo tėvams, vysk 
pui-kankiniui Vincentui Borisevičiui, i 
vusiem ilgamečiam kaliniam Petrui Pa 
laičiui, vokiečiui gydytojui Fridrichi 
Juozapui Haas ir kt.

Antrosios dalies tekstų mašinėle pe 
rašė ir padaugino Lietuvių Informacij 
Centras. Jį į anglų kalbą jau išvertė Ii 
tuvių Katalikų Religinės Šalpos reiks 
vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius. X 
jolės Sadūnaitės prisiminimai, t.y. pirm 
sios ir antrosios dalies junginys, bus m 
trukus išleisti anglų kalba, Lietuvių X 
talikų Religinės šalpos rūpesčiu, Trini 
Communications leidyklos Virginia vi 
tijoj. Užsakymo detalės bus paskelbti 
knygai išėjus į rinką.

(LIC) ;

2
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DBLS PIRMININKO PRANEŠIMAS
v< .b. šiais metais Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Sąjungai sukanka 40 metų 
ąenuo jos įsteigimo.

Dar vienas dešimtmetis, kurį mes 
lietuviai minime toli nuo savo tėvynės

vi Lietuvos. Tas liūdnas faktas slegia vi
rė sus atsiektus laimėjimus ir atliktus
:oį darbus, kuriais Sąjunga ir jos nariai 
ą gali tik pasididžiuoti. Mūsų visų pa

reiga būtų tą istorinį įvykį tinkamai 
G atžymėti. Ta proga dėkoju visiems Są- 

iL jungos veikėjams ir bendradarbiams 
už talką ir pasišventimą dirbant lietu- 

šti viską darbą išeivijoj.
šr Praeitais metais Centro Valdyba 
ib; (C.V.) dirbo pasiskirsčiusi pareigomis 
or Šitaip:
Ot J. Alkis, pirmininkas — kultūriniai 

ir organizaciniai reikalai;
11 VI. Dargis, vicepirm. — spauda ir 

informacija;
A. Vilčinskas, sekretorius — jauni

mo reikalai;
politinė ir socialinėZ. Juras 

veikla;
S. Nenortas — teisiniai ir administra- 

111 ciniai reikalai;
iV: B. Butrimas, iždininkas.
K E. Šova, narys.
ra Sąjungoje veikia 19 skyrių su 700 
ki registruotų narių. Skyriai yra visose 
i lietuviškose kolonijose ir vadovauja 
:et jų veiklai. CV stengėsi palaikyti ry-
>V 
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Sius su skyriais ir remti jų darbus.
Pagal tradiciją, didžiausiu Sąjun

gos rėmėju buvo Lietuvių Namų Ben
drovė, parėmusi jos veiklą 5650 sva
rų sumoje, [vairiems organizaciniams 
reikalams išleista 2113 sv., prie ko 
reikėtų pridėti ir CV narių kelionių 
išlaidas, kurioš siekė netoli 1500 sv. 
Įvairūs renginiai ir dalyvavimas poli
tinėse organizacijose kainavo per 
1500 sv. Paremtas jaunimas 560 sv. 
ir pakeitimai įstatuose atsiėjo 1000 sv. 
Tai stambesnės sumos, susietos su ben
dra veikla.

Praeito suvažiavimo 8-ji rezoliucija, 
kuri nebuvo pravesta pagal bendrovių 
įstatuose numatytą tvarką, sukėlė tam 
tikrų nuomonių skirtumų. Tam išaiš
kinti buvo sušauktas ypatingas CV, 
Skyrių pirmininkų ir Tarybos posėdis. 
Sįi rezoliucija bus pristatyta sekan
čiame suvažiavime. Vienybės dėlei, 
CV siūlo vieton 8-tos rezoliucijos, atei
nančiame suvažiavime pravesti pa
prastą nutarimą šitokio turinio:

„DBLS suvažiavimas reiškia pa
geidavimą, kad iškilus reikalui par
duoti DBLS ar Lietuvių Namų Ben
drovės nejudomą turtą, DBLS valdy
ba informuotų ir pasitartų su DBLS 
Taryba ir Skyriais“.

Toks nutarimas būtų gairėm atei
čiai ir sutvirtintų jau seniai mūsų Są
jungos veikloje įvestas tradicijas.

Europos Lietuvių Bendruomenių 
suvažiavime Austrijoje DBLS atsto
vavo VI. Dargis. Sustiprinti ryšiai su 
Europa ir reikia sveikinti „Europos 
Lietuvio“ pravestą piniginę rinkliavą, 
Britanijoje Vas. 16-os gimnazijai, bu
vo surinkta per 3000 sv.

Tautinės Paramos Fondas pradėjo 
vėl savo šalpos darbą. Kviečiame, pa
gal išgales, remti šį kilnų darbą auko
mis. Padėka tenka Fondo darbuoto-

|( jams už pasiaukojimą.
Reikia pastebėti, kad, palyginus, 

Britanijos lietuviai gražiai parėmė Li
tuanistikos Katedrą. PLB pranešė, 
kad vajus sėkmingai užbaigtas ir dė- 

, koja mūsų aukotojams. Britanijoje 
’ surinkta per 2000 dol.

PLB uoliai remia DBLS veiklą įvai- 
.. riomis progomis. Gauname naudingą 
j medžiagą apie politinius kalinius Lie- 
t tuvoje, kurią panaudojome memoran- 
" durnuose Britanijos Užsienio Reikalų 
*' Ministrui, Europos Tarybai ir kitoms 

mums palankioms institucijoms poli

Lietuvių 'Sodybos nuotrauka iš lėktuvo.

tinėje arenoje. Palaikomi ryšiai tauti
nio auklėjimo srityje ir jau dabar ga
lima gauti iš JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovėlį su kasetėmis lietuvių 
kalbai mokytis. Palaikomi ryšiai su 
Lietuvių Informacijos Centru N.Y., 
USA.

Lietuvos Krikšto paminėjimu rūpi
nasi Britanijos Lietuvių Sielovada. 
Ruošos komitete DBLS atstovauja M. 
Bajorinas. Iškilmės sutampa su Euro
pos Lietuvių Studijų Savaite Londone, 
tai įvyks liepos 26 — rugp. 2 d. Kvie
čiame ir raginame studijose ir iškilmė
se kuo gausiau dalyvauti.

Ryšium su Krikščionybės Jubilie
jumi yra pasiūlyta sekančio turinio 
rezoliucija:

„Šis DBLS atstovų Suvažiavimas 
kreipia visų Krikščionybės Jubilieju
je dalyvaujančių dėmesį į šiuos fak
tus: 1) Lietuvoje krikščionybė prasidė
jo prieš 735 metus ir 2) lietuvių tau
tos krikščionybės pradininkas 1252 
metais buvo Lietuvos karalius Min
daugas“. Rezoliucija bus pristatyta 
suvažiavimui.

KULTŪRINĖ VEIKLA
DBLS kultūrinio darbo komisija 

praeitų metų laikotarpy gerokai pasi
darbavo. To pasekmėje įvyko keletą 
naudingų renginių. Sėkmingai praėjo 
R. Popikienės suruošta tautodailės pa
roda Derbyje. įspūdingas koncertas 
Tautos Šventes proga Derbyje, kur pa
sirodė p.p. Paltinai ir mūsų pačių 
meninės pajėgos, davė gerų rezultatų 
ir paskatino mūsų menininkus darbą 
tęsti toliau.

Bendra kultūrinio darbo idėja davė 
pradžią mūsų lietuviškajam ansam
bliui, kuris savo pirmąjį koncertą at
liko Londone Vas. 16-tos proga. Kul
tūrinio darbo sritimi rūpinasi Vida 
Gasperienė.

Šių metų gegužės mėn. numatyta 
dalyvauti tarptautiniame koncerte 
Nottinghame. Be to, bus ruošiama 
programa Tautos šventei — sąskry
džiui Wolverhamptone, kur paminėsi
me DBLS 40 metų sukaktį.

Reikia priminti, kad 1988 metais 
PLB numato daug svarbių įvykių. Tai 
pirmosios Europos Lietuvių Dienos 
Vokietijoje, PLB Seimas Kanadoje, 
kur tuo pačiu laiku įvyks Tautinių 
šokių Šventė. Prieš Seimą, Toronte, 
bus rengiamas Pasaulio Lietuvių Kul
tūros Kongresas.

POLITINĖ VEIKLA
Bendroji pavergtųjų tautų politinė 

veikla Britanijoje ir toliau atliekama 
ELG iniciatyva, palaikomi ryšiai su 
Europa.

Pabaltiečių reikalais rūpinasi Baltų 
Taryba, kuri, ypač paskutiniuoju lai
ku, gina estų, latvių ir lietuvių ben
druomenių reikalus, susijusius su pri
mestais kaltinimais dėl „karo nusikal
tėlių* ieškojimo D. Britanijoje. Infor
muojama spauda, televizija ir valdžios 
įstaigos dėl neteisingų kaltinimų, juo
dinančių baltų bendruomenes Britani
joje. Centro Valdyba deda pastangas 
tinkamai informuoti visas įstaigas ir 
spaudą.

Nepamirštami ir kiti reikalai. 1986 
m. liepos mėn. sėkmingai praėjo pa
baltiečių priėmimas Parlamento Rū
muose. VLIKo Seimas ir įvykiai Vie
noje pagyvino ir gerokai sustiprino 
lietuviškąją politinę veikią Europoje. 
Reikia sveikinti VLIKo ir PLB ben
drai atliktus darbus šioje pusėje At
lanto. Tai teikia gražių vilčių ateičiai.

Nuo praėjusios vasaros spausdina
me „Nidoje“ ELTOS biuletenio euro
pinę laidą anglų kalba. ELTOS siun
tinėjimui, kviečiame skyrius pristaty
ti įtakingų asmenų adresus savo vie
tovėse.

Palaikomi glaudūs ryšiai su Lietu
vos Atstovybe Londone. Mums rūpi 
Lietuvos Atstovybė ir pastato išlaiky
mas. Todėl C. Valdybos posėdyje bu
vo nutarta paskirti 1000 sv. paramą 
Atstovybės pastato remontui. Kvie
čiame ir kitus ekonominius vienetus 
atkreipti dėmesį į Atstovybės išlaiky
mą.

JAUNIMAS
Jaunimo Sąjungos vadovybė nuolat 

judina jaunimo veiklą. Su ja palaiko
mi ryšiai įvairiais veiklos reikalais.

Didelis uždavinys jauniems vado
vams tinkamai pasiruošti Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui Australijo
je. Jaunimo Sąjunga išrinko ir siun
čia 6 atstovus. Tikimasi, kad vyks 
daugiau dalyvių. Atstovai bus tinka
mai paruošti reprezentacijai. Tikimasi 
surinkti bent 5000 sv. jų kelionei. Da
lyvavimas Kongrese mūsų jaunimui 
yra būtinas ir naudingas. Raginame vi
sus skyrius, klubus, organizacijas ir 
pavienius asmenis remti šį jaunimo 
žygį. CV numato pravesti piniginę 
rinkliavą skyriuose. Prašom prisidėti.

SKAUTAI
LSS Europos Rajono vadovai ne

nuilstamai dirba jaunimo auklėjimo 
darbą. Skautiškosios veiklos centrai 
yra Škotijoje, Anglijoje ir Vokietijo
je. Tai yra buvusio Anglijos Rajono 
tęsinys, [vertindama skautiškąjį dar
bą lietuvybės išlaikyme, DBLS visuo
met rėmė skautiškąjį judėjimą. Buvu
sio Anglijos Rajono veiklai atžymėti 
neužilgo bus „Nidoje“ išleistas albu
mas, kurį CV nutarė paremti 2500 sv.

Atkreipkime dėmesį, kad 1988 me
tų vasarą įvyks LSS Tautinė Stovy
kla JAV. Rajonas numato joje daly
vauti su savo reprezentaciniu vienetu.

PADĖTIS MŪSŲ 
B END R U OMEN ĖJĘ

Per savo 40-ties metų gyvavimo

DBLS 39-TO METINIO SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ

Šeštadienis, 1987 m. balandžio 4 d. 
13.00 vai.

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Rinkimai:

a. Prezidiumo,
b. Sveikinimų komisijos.

3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Pagerbimai ir sveikinimai.
5. 38-to Suvažiavimo protokolas.
6. Pranešimai:

a. Centro Valdybos pirmininko,
b. Centro Valdybos iždininko,
c. Tarybos pirmininko,
d. Tautos Fondo atstovo,
e. Tautinės Paramos Fondo atstovo,
f. DBL Jaunimo Sąjungos atstovo,
g. Revizijos Komisijos.

7. Diskusijos ir pranešimų priėmimas.
8. Mandatų komisijos pranešimas.
9. Rezoliucija atidėta iš 1986 m. Su

važiavimo,
10. Įstatų pakeitimai.

Sekmadienis, 1987 m. balandžio 5 d.
10.00 vai.

11. Nominacijų komisijos pranešimas.
12. Rinkimai:

a. Centro Valdybos 2-jų narių,
b. Tarybos 2-jų narių,
c. Revizijos Komisijos 3-jų narių,

d. Sekančio Suvažiavimo Mandatų 
ir Nominacijų komisijos 3-jų narių.

13. Skyrių ir organizacijų pranešimai.
14. Klausimai ir sumanymai:

a. Rekomendacija Suvažiavimui 
balsuoti už DBLS-gos kandidatus 
LNB-vės rinkimuose.

15. Rezoliucijos:
a. Revizorių paskyrimas bei atly
ginimas,

b. Iš anksto paskelbti rezoliucijų 
projektai.

16. Suvažiavimo sveikinimai.
Suvažiavimo uždarymas — 
Tautos Himnas.

CV sekretorius

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVĖLIS

JAV švietimo tarybos išleistą D. 
Tamulionytės lietuvių kalbos vadovėlį 
„Lietuviais norime ir būt“ (su prati
mais ir kasete) galima užsisakyti šiuo 
adresu: B.V. Krokys, 1124 Hedgerow 
La. Philadelphia, PA. 19115. USA.

Vadovėlis kietais viršeliais, trijų 
spalvų, 30 pamokų, nemaža žinių an
gliškai apie Lietuvos istoriją. Kaina 
— 20 dol. Pratimams raštu knygelė — 
3 dol. Kasetė — 15 dol. (3 vai. muzi
ka, giesmės, Lietuvos himnas).

Min. B.K. Balutis skautų vadovų ir DBLS veikėjų tarpe (1966 m.).

laiką, DBLS apjungė ir išlaikė mūsų 
bendruomenės veiklą ir siekius. Rei
kia pripažinti, kad praeitieji metai tu
rėjo tam tikrų problemų ir nesusipra
timų.

Susirinkę į suvažiavimą, atstovai tu
rės progą parodyti savo sugebėjimus 
ir norų išlyginti visus skirtumus ir nu
statyti gaires ateičiai. Mes negalime 
apsunkinti organizaciją menkais nuo
monių skirtumais ar asmenišku užsi
spyrimu. Ypač dabar, kai mums išei
vijoje yra primetami iš mūsų priešo 
kaltinimai ir šmeižtai, kuriuos per 
britų spaudą prakišti neaiškių tikslų 
organizacijos.

Nežiūrint to, reikia džiaugtis, kad 
kai kurie mūsų skyriai drąsiai žiūri į 
ateitį ir stiprina sąlygas savo ateities 
darbams. Tokiu pavyzdžiu yra Not- 
tinghamo lietuviai, kurie savo jauno
sios kartos vedami deda konkrečias 
pastangas įsigyti namus kaip centrų 
savo ir visos apylinkės lietuviškos vei
klos ugdymui. CV sutiko šį projek
tų paremti.

Atsiusta paminėti
METMENYS Nr. 52, 1986 m. Kūrybos 

ir analizės žurnalas, šiame žurnalo nu
meryje apie lietuvių tautosaką rašo M. 
Martinaitis, R. Šilbajoris ir A.J. Grei
mas. Be to, spausdinama Antano Gustai
čio ir Rimo Vėžio kūryba, Eglės Juodval- 
kės ir Prano Visvydo poezija, Kosto As
trausko dialogai. Algis Mickūnas rašo 
apie žymiuosius išeivijos filosofus Juozą 
Girnių, Antaną Maceiną ir Algirdą Grei
mą. A. Nyka-Niliūnas išvertė Friedricho 
Hoelderliino poemą. Algis Norvilą patei
kė keletą savo meniškų fotografijų. To
liau eina parašytų ir neparašytų knygų 
recenzijos. R. Šilbajoris rašo apie Tomo 
Venclovos „Testus apie tekstus", Vincas 
Trumpa apie Pr. Čepėno Naujųjų laikų 
Lietuvos istoriją. Viktoras Nakas svars
to lietuvių išeivijos Amerikoje ateitį.

Žurnale 192 psl. Šio numerio kaina — 
5 dol. Redaktorius Vytautas Kavolis, ad
ministratorė Marija Paškevičienė, 3308 
West 62nd Place, Chicago, IL 60629, USA.

KONTAKT Nr. 3, 1987 m. kovas. Len
kų pogrindžio organizacijos Paryžiuje lei
džiamas mėnesinis žurnalas.

Šiame žurnalo numeryje — visa eilė 
labai įdomių straipsnių, tarp kurių ypa
tingai Įdomi ištrauka iš Elenos Bonner 
(dr. A. Sacharovo žmonos) knygos 
„Tremtis dviese". Knyga yra išleista 
prancūzų kalba. Paaiškinime sakoma, 
kad ŠĮ pavasarį išeis iš spaudos dr. A. 
Sacharovo „Atsiminimai“, kurie buvo 
slaptai atsiųsti į Vakarus. Jie yra išvers
ti 'į kelias kalbas ir bus vienu laiku iš
leisti devyniose Vakarų valstybėse. Ran
kraštyje — per 1500 puslapių.

Žurnale daug vietos yra skinta Lietu
vai: išspausdinta ištrauka iš Juozo Luk-
šos „Atsiminimų“ apie partizanų ginkluo
tą kovą prieš okupantą 1945-1950 m. (10 
psl.) Vertėjas Jozef Darski. Tas pat ver
tėjas pateikė Aleksandro Štromo straips
nio „Baltijos valstybės“ pabaigą, šio 
straipsnio pirmosios dvi dalys buvo at
spausdintos šio žurnalo 1986 m. 11 ir 12 
numeriuose. Trečioje dalyje aprašyta lie
tuvių rezistencija (pogrindžio organiza
cijos ir leidiniai) po 1952 metų. Išspaus
dinta 8 psl. teksto ir pustrečio puslapio 
vertėjo pastabų.

„Baltijos valstybių" pabaigoje yra iš
spausdintas PLB atsakymas į Lenkijos 
pogrindžio keturių organizacijų pareiški
mą. Toliau seka Estijos egzilinio centro 
politiniams kaliniams pagalbai teikti pir
mininko Ants Kipparo straipsnis „Černo
bylis ir Estija“.

šiame žurnalo numeryje — 160 psl. 
Kaina — 3 svarai.

CV dėkoja L.N. Bendrovei už nuo
lat teikiamų paramų Sąjungai. Ragi
name ir kitus ekonominius vienetus 
skirti ateityje dar didesnes paramas 
mūsų kultūriniam ir politiniam dar
bui. Juk tam tuos vienetus ir turime.

Žiūrint į ateitį, DBLS turėtų ieško
ti kelių ir būdų užmegzti stiprius eko
nominius ryšius su kituose kraštuose 
esančiomis svarbiomis organizacijo
mis, kaip, pvz., PLB ir VLIKu, iš 
kurių iki šiol esame gavę tiek daug 
moralinės ir materialinės paramos.

Šie Jubiliejiniai Metai tesuteikia 
visiems jėgų ir pasiryžimo ateities 
darbams. Spręskime problemas ir pla
nuokime veikla vieningai ir su tole
rancija.

Žengdami į sekantį dešimtmetį, 
skirkime visų savo paramų ir dėmesį 
jaunajai kartai.

Dėkoju visiems bendradarbiams už 
pagalbą ir patarimus.

J. Alkis 
Pirmininkas

ryrers J n
EUROPOS (J T'

LIETUVIŠKŲJŲ
STUDUU SAVAITĖ

KUR BUS STUDIJŲ SAVAITĖ?

Pagal praėjusios Studijų savaitės 
Austrijoje dalyvių nutarimą šių metų 
Studijų Savaitė įvyks Anglijoje. Pa
rinkta vieta. DIGBY STUART COL
LEGE, yra pačiame Londone, tad vi
siems bus gera proga pasižvalgyti po 
tą įdomų miestų.

Koledžas buvo įsteigtas Švč. šir
dies Vienuolyno 1874 m. ir pavadin
tas dviejų vienuolyno vyriausių gene
rolų motinos Digby ir motinos Stu
art vardais.

Popiežiui lankantis Anglijoje 1982 
m. Digby Stuart koledžas buvo pa
rinktas jo susitikimui su kunigais ir 
vienuoliais.

Atostogų metų koledžas yra naudo
jamas įvairioms konferencijoms. Na
kvoti gali iki 250 asmenų. Yra kelios 
salės — didžiausia gali sutalpinti iki 
400 asmenų. Dauguma kambarių yra 
viengubi, bet galima gauti ir dvigubų. 
Kiekvienam kambary yra praustuvas, 
muilas ir rankšluostis.

Baras būna atdaras nuo 7.30 iki 1 I 
vai. vak., arba pagal specialų susita
rimų. Vynų buteliais ar stiklais alų. 
o taip pat mineralinius vandenis gali
ma nusipirkti valgių metu.

įeiti į koledžą galima laisvai 24 va
landas. Nakties metu yra sargas. An-
troj pusėj gatvės yra Queen Mary's 
ligoninė. Koledžas turi savo teniso, 
žaidimų aikštes ir ežerą. Kaimynystė
je yra maudymosi baseinas. Gražus 
Ričmondo parkas ir Botanikos sodas 
irgi yra netoli koledžo.

Prie koledžo yra katalikų koplyčia, 
kur kasdien bus laikomos šv. Mišios, 
išskyrus šeštadienį, rugp. 1 d., kai 
mišias laikys popiežiaus pasiuntinys 
didesnėje bažnyčioje paminėti 600 m. 
krikščionybės Lietuvoje įvedimo jubi
liejų.

Registracijos mokestis yra 25 sv. ir 
pragyvenimas 165 svarai vienam as
meniui. čekius ir k. rašyti: Lithuanian 
Study Week ir siųsti Lietuvių Namų 
adresu; 2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT.

Studijų Savaitės Komitetas-
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KALINIO ISTORIJA
PALEISTAS KALINYS JAŠKŪNAS — „REABILITUOTAS“

Komunistų Lenkijos spauda pranešė, 
kad 1986 lapkričio 3 LTSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumas bausmę dovanojo 
lietuvių sąžinės kaliniui Henrikui Jackū
nui. Pagal „Przeglad Tygodniowy" lai
kraščio reportažą, Jaškūnas suteikė in
terviu PAP lenkų žinių agentūros Mask
vos korespondentui Slavvomir Popows<i 
porą savaičių po paleidimo iš lagerio, kur 
atlikinėjo antrą bausmę už antisovietinę 
veiklą.

Jaškūnas teigė, kad užsienio radijas ir 
Tarptautinė Amnestija neteisingai infor
mavo Vakarus apie jo padėtį.
Laisvosios Europos radijas pranešė, kad 

Jaškūnas savo interviu metu taip pasa
kė: „Anksčiau taktiškai stovėjau už Li s 
tuvos atskyrimą nuo TSRS. Dabar (aip 
negalvoju. Taip labai sunkias abejones iš 
pirmųjų pokario metų šiandien reikia oi- 
likti ramybėje. Gyvenimas nestovi vieto
je. Savo pergyvenimų ir prietarų sunki
nama senoji karta nueina. Visai ne tikra, 
kad jau tarybinėje Lietuvoje išauklėta 
jaunoji karta tikrai to norėtų, ką jai įkal
binėja vadinamieji kovotojai už tautos 
teises“.

Jaškūnas dar PAP korespondentui kal
bėjo apie ukrainiečių ir žydų kalinių ne
santaiką lageryje ir apie savo nusivylimą 
jais. Paleistas žydų kalinys Natan Šča- 
ransky, atvykęs į Vakarus aiškino, kaip 
sovietų lagerio administratoriai sąmonin
gai bandė išprovokuoti tautinę nesantai
ką tarp kalinių, kurių tarpe vis vien vy
rauja tarptautinis solidarumas.
„United Press International" žinių agen

tūra įspėja atsargiai vertinti pareiškimą, 
nes autentiškumas neaiškus.

1980 m. pogrindžio leidinys „Vytis“ Nr. 
6 plačiau aprašė Henriko Jaškūno bio
grafiją. Jis gimė 1927 vasario 4. Lietuvą 
užėmus vokiečiams, Henrikas, būdamas 
15 metų, kartu su tėvu komunistu stojo į 
kovą prieš fašizmą. Jo tėvo namuose rink
davosi raudonieji partizanai.

Bet, pamatęs rusų tikslus ir metodus, 
jau 1945 m. rudenį Jaškūnas suorganiza
vo antisovietinę jaunimo organizaciją 

„Raudonoji kaukolė", šio nacionalistinio 
pobūdžio organizacija rašė ir platino li
teratūrą prieš stalininį terorą. 1947 vasa
rio 14 Henriką ir 17 organizacijos narių 
areštavo.

Jaškūnas gavo 25 metų bausmę ir 1948 
m. buvo išvežtas 'į Vorkutą, kur 1953 m. 
liepos mėn. padėjo suorganizuoti didžiu
lio masto kalinių protestą prieš baisias gy
venimo sąlygas.

Dviem savaitėm sustreikavo apie 15,000 
kalinių iš apie tuomet 18,000 įkalintųjų 
Vorkutoj. Kai nuo kareivių šūvių žuvo 
200 žmonių, streikas buvo atšauktas. 
Streiko organizatoriai buvo sušaudyti, ar
ba Jašikūno atveiu, nuteisti dar 25 me
tams. Jis tada nuo pirmo nuosprendžio bu
vo atsėdėjęs 6 metus. 1954 m. nugabentas 
į Vladimiro kalėjimą, iš kur toliau orga
nizavo kalinių bado streikus bei siuntė 
protesto laiškus į Maskvą dėl Vorkutos 
bylos. Po metų atmainė Vorkutos sprendi
mą, panaikino Jaškūno antrąją bylą ir, 
kadangi Stalino režimas griuvo, Vorkutos 
lagerio viršininką areštavo, o Jaškūną 
iškėlė j Mordovijos lagerį.

Po 14 m. įkalinimo, Jaškūnas buvo pa
leistas ir išvyko gyventi į Sibirą. Kai jo 
šeima grįžo į Lietuvą tik apie 1963-64 m., 
Henrikui nebuvo leidžiama prisiregis
truoti Lietuvoj, tad jam teko kuriam lai
kui dirbti Maskvoj. Pagaliau, kai jam 
buvo leidžiama įsidarbinti Jonavoj, Jaš
kūnas buvo vietinio saugumo sekamas.

Susirūpinęs tarptautine padėtim, ypač 
Sovietų Sąjungos politika, galinčia pri
vesti visą žmoniją prie termobranduoli
nės katastrofos, ir keldamas visų tautų 
nacionalinį klausimą, suorganizavo tais 
pagrindais organizaciją, dėl kurios ir bu
vo 1976 gruodžio 12 areštuotas. Pas j'į na
muose buvo rasta apie 1000 įvairiausių 
nelegalių dokumentų, daugiausia rusų 
kalba, kuriuos kratos metu konfiskavo.

Teismas įvyko 1977 vasario 24-26 d. 
Jonavoj. Po salės, kur vyko teismas, lan
gais iš lauko stovėjo kareiviai su automa
tais ir šunimis. Pagal Jaškūno norą, teis
mas vyko rusų kalba, kad visą teismo

LIETUVA JAPONIJOS TELEVIZIJOJE
Prieš keletą metų į Lietuvos generalinį 

konsulatą New Yorke kreipėsi vieno iš di
džiausio Japonijos televizijos-radijo tin
klo po pasaulį keliaujanti filmuotoji) gru
pė, kuri pasisakė renkanti medžiagą kul
tūrinei televizijos programai NHK (Nip
pon Hoso Kyokai). Televizijos tinklas turi 
savo atstovybes Washingtone, Los Ange
les ir Azijos bei Europos kontinentuose. I 
grupės programą įtrauktas ir medžiagos 
rinkimas apie Pabaltijo valstybes. Lietu
vą grupė pasirinko kaip Pabaltijo kraštų 
atstovę.

Sutartą dieną į generalinį konsulatą at
vyko keturių asmenų grupė su filma
vimo aparatais ir čia praleido visą die
ną filmuodama konsulatą darbo eigoje ir 
rekordavo pasikalbėjimus su Lietuvos 
generaliniu konsulu. Pasikalbėjimuose bu
vo apžvelgta naciškoji ir sovietinė Lietu
vos okupacija, JAV-jų ir kitų valstybių

ATLEIS NUO KARINĖS TARNYBOS
Lenkijos komunistinė valdžia pripaži

no jaunuoliams teisę sąžinės sumetimais 
neatlikti karinės tarnybos. Lenkijos gy
nybos ministerijos atstovas spaudos kon
ferencijoje pranešė, kad nuo dabar jau
nuoliai sąžinės sumetimais atsisakantys 
tarnauti kariuomenėje, karo tarnybai nu
matytu laikotarpiu galės dirbti civiliniuo
se korpusuose, kaip ugniagesiai, sanita
rai, civilinės apsaugos darbuotojai ir 1.1. 
Jie nedėvės jokios uniformos, nevykdys 
pratybų su ginklu, negyvens kareivinėse, 
neturės duoti jokios priesaikos. Gynybos 
ministerijos atstovas pripažino, jog Len
kijoje dažnai pasitaiko, kad jaunuoliai 
atsisako atlikti karinę tarnybą, nes laiko 
ją nesuderinama su savo religiniais įsi
tikinimais. Iki šiol visi atsisakantys tar
nauti kariuomenėje galėjo būti baudžia
mi laisvės atėmimu nuo šešių mėnesių li
gi pen k erių metų.

procesą suprastų teismo salėje esantys 
rusai, ypač jo apsauga. Pagal LTSR BK 
68 str. buvo nuteistas 10 metų ypatingo
jo režimo lagerio ir 5 metus ištrėmimo.

(LIC) 

okupacijos nepripažinimas ir Lietuvos 
diplomatinės bei konsularinės tarnybos 
egzistavimas, jų veikla JAV-se ir kitur. 
Net Lietuvos trispalvė turėjo būti iškabin
ta iš penktame aukšte esančio generali
nio konsulato lango, kad filmuotojai ga
lėtų ją nufilmuoti.

Kai jau apie šį japonų televizijos ben
drovės vizitą buvo spėta užmiršti, šių 
metų sausio mėnesio vidury netikėtai bu
vo gautas iš Tokijo vieno japono Akito 
lida tokio turinio angliškai rašytas laiš
kas:

„Man padarė didelį įspūdtį TV progra
ma, kuri supažindino su jūsų konsulato 
veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
pastangas suvienyti lietuvius visame pa
saulyje.

„Apgailestauju, kad Japonijoje nėra 
Lietuvos respublikos istorijos japonų 
kalba. Šioji aplinkybė reiškia, kad jūsų 
krašto istorijos čia neįmanoma studijuo
ti. Tad aš norėčiau priėjimo prie Lietu
vos respublikos istorijos anglų ar vokie
čių kalbomis. Prašau nurodyti knygas, 
kurios supažindintų su jūsų krašto isto
rija“.

Šiam Lietuva susidomėjusiam japonui 
tuojau buvo pasiųsta dr. Kosto Jurgėlos 
„History of the Lithuanian Nation" ir ki
tokios informacinės medžiagos.

(„Draugas“) LGK

PLEČIASI PRIVATI INICIATYVA
Italų žinių agentūra ANSA rašo, kad 

Pabaltijo kraštuose, kur ekonominis gy
venimas dinamiškiau vystosi negu pačio
je Sovietų Rusijoje, plačiau pasireiškia ir 
privatinė iniciatyva. Pagal agentūros in
formacijas, Latvijoje, pavyzdžiui, įsikūrė 
privatinės įmonės ir kooperatyvai vei
kiantys rūbų gaminimo, taip pat statybos 
ir buitinio aptarnavimo srityje. Rygoje 
yra įsikūrusi privačių taksi bendrovė, 
vykdanti konkurenciją valstybiniam tak
si. Privatūs taksį vairuotojai už gauna
mas pajamas sumoka valstybei mokestį. 
Sovietinė valdžia toleruoja ribotą priva
tinę iniciatyvą, pastebi agentūra, maty
dama suvalstybintos ekonominės veiklos 
skurdžius rezultatus.

SAVAITGALIO PABIRf
AR ŽINOTE, KAD: j

I9I3 metais buvo baigtas Par, * 
mos kanalas. Daugiau kaip 25 tįįį p 
tančiai žmonių žuvo kasant kanalą'

— Garsusis pianistas Ignas Pat pra 
revskis, gimęs 1860 metais, per vflas ; 
savo muzikos karjerą uždirbo daug^jųn 
kaip du milijonus svarų sterlinįįpru 
(anais laikais tai buvo ypač dauįeęali 
1922 metais už vienų savo koncebfi ti 
gavo 200 tūkstančių. Vėliau jis (aį.adic 
Lenkijos min. pirmininku. tiekų

— Niujorke yra daugiau airių, liįbro 
gu Airijos sostinėje Dubline. jį-ba

— 60 metais Romos imperi^tin
olimpiadoje dalyvavo ir pats impeąreip 
torius Neronas. Nors ir buvo meni, Ka 
atletas, tačiau „laimėjo“ visas vadus c 
bas, kuriose dalyvavo. jlopi'

— 1.457 metais Škotijos karali^ing 
James III uždraudė futbolo ir go»ra f 
žaidimus, nes tai nutraukdavo vyrų į 
mesį nuo šaudymo iš lankų. O tai b
vo svarbu krašto gynybai.

— Pirmasis miesto bombardavau 
iš oro įvyko 1849 metais, kai bomb 
buvo metamos iš karšto oro ballot žd 
ant Venecijos miesto.

■— Kardinolas Mezzofanti per saiĮj 
gyvenimą išmoko I 14 kalbų ir 72 ta ,į 
mes.
— Kartą didelis aštuonkojis (ocifSS 

pus) paskandino 150 tonų sveriai Žfcj 
laivą.

— 1764 metais Angliją nusiauį 
didžiulė audra, padariusi labai daigi 
nuostolių. Žuvo apie 8 tūkstaniijjj 
žmonių.

— Mažiausiai milijonas žmoni y 
kasmet miršta Azijoj ir Afrikoj 
maliarijos moskito įkandimo. į"

PLAUČIAMS
Holivude, kai aktoriai švenčia satįf 

vedybinio gyvenimo dešimtmetį, 
reiškia, kad jie buvo vedę jau dešin>.? 
kartų. . fį

* ♦
Jeigu vedybų metu jaunoji dėvi bagtra. 

tą suknią, skaistumo ir džiaugsmo sitalu 
bolį, tai kodėl jaunasis visad apsire:vjnc 
gęs juodu kostiumu?

ir p

SEINAI
SEINAI — LIETUVIŲ KULTŪRINIS CENTRAS

Seinai prieš I pas. karą buvo svarbus ir 
labai reikšmingas lietuvių kultūros cen
tras, švietęs Lietuvai nemažiau kaip Vil
nius, Kaunas ar Marijampolė.

Tautinis susipratimas Suvalkijoje ėmė 
kilti po 1863 m., kai valstiečiai gavo že
mės, buvo panaikinta baudžiava ir ūki
ninkai tapo nepriklausomi nuo dvarinin
kų, kai buvo atidaryta Marijampolės gim
nazija su lietuvių kalbos pamokomis, 
įsteigti Veiverių mokytojų kursai. Dar 
prieš 1863 m. lietuvių tautinis atgimimas 
pradėjo reikštis Seinų kunigų seminari
joje.

Pietinės Suvalkijos lietuvių kultūrinio 
veikimo centru tapo ne gubernijos centras 
Suvalkai, bet Seinai. Lietuvių veikėjai pa
sirinko ne Suvalkus, o Seinus todėl, kad 
Seinų apylinkės buvo lietuviškos, prie 
Seinų priėjo lietuviški kaimai. O Suval
kų apylinkės buvo aplenkėję. Seinuose bu
vo kunigų seminarija, ir šalia daugelio 
lietuvių kunigų čia buvo įsikūrę ir lietu
vių pasauliečių inteligentų. Seinuose bu
vo įkurta spaustuvė lietuviškoms kny
goms ir laikraščiams leisti. Seinai tapo 
lietuviškos kultūros židiniu ir spindulia
vo ne tik Suvalkijai, bet ir visai Lietu
vai.

Seinai gavo vardą nuo Seinos upės. J. 
Totoraitis „Sūduvos Suvalkijos istorijo
je" rašo: „Perelomo girios sienos (ribos) 
vakaruose siekė Prūsų sienos, rytuose 
ėjo palei ponios Kapotienės girią, esan
čią apie Kapčiamiestlį.ir tolyn į šiaurę pa
le: Boržininko laukus, paskui siena (ri
ba) ėjo Pamario ežeru ir Sienos jotvin
giškai. lietuviškai būtų Seinos — aut. pa
staba) upe (...) Kunigaikštis Andrius 
Višneveckis paėmė Perelomo karališkos 
girios mylią ilgio ir pusę mylios pločio 
(...). Toje paimtoje vietoje vėliau išaugo 
Seinai. Perelomo giria buvo į šiaurę ar 
šiek tiek į vakarus nuo Perstūnio ordi
no) girios.

Galimas daiktas, kad Seina gavo var
dą kaip upė, atriboianti dvi girias — Pe
relomo ir Perstūnio.

Apie Seinos upę yra žinia iš valakų ma
tavimo 1558 m., kur Gardino apskrities 
valsčiai ir tarp jų Beržininko valsčius yra 
smulkiai aprašyti, ir kur Seina kelis kar
tus paminėta. Prie jos tada buvo 3 vie
tovės, pavadintos Seinais: Seinų kaimas 
Beržininko valsčiuje, antri Seinai tai Ber
žininko bajoro Striškos dvarelis (kiek į 
šiaurę nuo Seinų kaimo); treti Seinai dar 

toliau į šiaurę palei Seinos upę — tai 
Slucko kunigaikščio dvaras. Pirmųjų 
dviejų Seinų dabar nėra. Liko tik treti, 
— tai Seinų miestas ir dvaras.

Per Seinus teka Marelė, arba Seina; iš
teka ji iš ežerų ir įteka į Juodosios An
čios upę, kuri pro Augustavo mištkus pa
siekia Nemuną.

Jurgis Grudzinskas nupirko iš Sapiegos 
Seinų dvarą 1593 m. Tas Grudzinskas, 
dviejų seniūnijų seniūnas 
ir Perelomo girios girininkas, 1602 
m. įkūrė Seinuose domininkonų vienuo
lyną ir apdovanojo juos gausiai (du dva
relius, 20 ežerų). Kiti didikai dar pridė
jo domininkonams ežerų ir žemės nuo
savybės.

Pirmoji Seinų bažnyčia, statyta J. Gru- 
dzinsko, buvo medinė (statyta prieš 1602 
m.). Kiek vėliau domininkonai pastatė 
mūrinę. Joje buvo stebuklingas Dievo 
Motinos paveikslas (apie 1674 m.). 1760 
m. bažnyčia buvo padidinta. Prie bažny
čios galo buvo pastatytas vienuolynas 
dviejų aukštų (bažnyčia ir vienuolynas 
sudaro vieną didelį gražų pastatą).

Seinai išsyk priklausė Beržininko para
pijai. 1744 m. įsteigta Seinuose parapija 
(prie domininkonų).

Nuo 1768 m. domininkonai laikė Sei
nuose aukštesniąją mokyklą. Jie stengėsi 
pakelti miestą. Kad pritrautų daugiau gy
ventojų. pastatė rotušę ir žydams sinago
gą.

Prūsų valdžia (po paskutinio Lietuvos- 
Lenkijos padalijimo) atėmė visus domi
ninkonų turtus. Seinuose domininkonai 
dar gyveno iki 1805 m. Palikus jiems Sei
nus, užsidarė ir jų mokykla.

1808 m. vienuolyno rūmuose įkurtas li
cėjus. kuris 1817 m. perkeltas į Lomžą, o 
Seinuose įkurta 4 klasių mokykla, kuri 
buvo padidanta iki 6 klasių. Po 1831 m. 
sukilimo ji uždaryta ir kiek vėliau atida
ryta 4 klasių mokykla; ji išaugo iki gim
nazijos. 1839 m. joje buvo 8 klasės, bet 
tada perkelta į Suvalkus, o Seinuose pa
likta tik 4 klasių mokykla, kuri vėliau 
buvo nukelta j Marijampolę. (J. Totorai
tis, ten pat, p. 522).

Prie Prūsų valdžios (1795-1807) iš Vil
niaus ir žemaičių vyskupysčių dalių (Su
valkijos šiaurė priklausė Žemaičių, o pie
tūs — Vilniaus vyskupystei) buvo įkurta 
Vygrių vyskupystė; ji gyveno 18 metų. 
Vietoj Vygrių buvo įsteigta Seinų vysku
pystė. Seinai tapo vyskupystės centras,

I o bažnyčia — katedra. Nustatant vysku
pystės ribas, nepaisyta tautinių ar etno
grafinių motyvų, bet politinių. Seinų vys
kupystė apėmė 120 parapijų, kurios buvo 
paskirstytos į 12 dekanatų. Pusė dekana
tų buvo lietuvių gyvenami, o kiti lenkų ir 
gudų (pietinė diecezijos dalis). 1910 m. 
Seinų vyskupystėje buvo per 600.000 ka
talikų.

Seinų vyskupai, būdami senatoriais 
(iki 1830 m.), daugiausia gyveno Varšu
voje, o vyskupystę valdydavo jų skirti 
oficiolai. 1822 m. įsteigta kapitula. Pir
moji kapitula buvo sudaryta iš 4 prelatų 
ir 6 kanauninkų (5 kapitulos nariai buvo 
lietuviai). Pradžioje jie negyveno Seinuo
se prie katedros, bet parapijose. 1823 m. 
dar nebuvo Seinuose vyskupo rūmų. Tais 
metais išrinktas administratorius sufraga
nas Augustinas Polikarpas (anksčiau Ei- 
zikas) Marciejevskis gyveno Rudaminoje. 
Vysk. M. Manugevičius per 8 vyskupavi
mo metus tik 3 kartus apsilankė Seinuo
se. Tik vysk. Strašinskis pastoviai gyveno 
Seinuose. Prie vysk. Lubienskio (1863- 
1869) rusų valdžia nusavino bažnytines 
žemes ir pertvarkė dvasininkų atlygini
mą (mokėjo algas).

A P. Marciejevskis, gimęs Kretingos žy
dų konvertitų šeimoje, 1818 m. tapo vys
kupu sufraganu. Gyveno Rudaminoje ir 
valdė Seinų vyskupystę. Lankė parapijas 
ir sakė pamokslus ne tik lenkikai, bet ir 
lietuviškai. Vysk. Golaševskiui 1820 m. 
mirus, jo vieton buvo paskirtas sufraga
nas J. Ciževskis, Marciejevskis apeitas. 
Vyskupystę ir toliau valdė Marciejevskis, 
gyvendamas Rudaminoje. Ciževskiui 1823 
m. mirus, Marciejevskis vėl aplenktas ir 
vėl toliau valdė vyskupystę. Marciejevskis 
buvo labai kuklus, dievobaimingas ir do
ras. Buvo aplenkiamas gal dėl kokių in
trigų, ar civilinės valdžios įsikišimo. Mi
rė ir palaidotas Rudaminoje, šventoriuje; 
jo kapas nežinomas.

1826 m. įkurta Seinų kunigų seminarija. 
Seinų kunigų seminarija turėjo didelės 

reikšmės lietuvių tautiniam atgimimui. 
Seminarijos įkūrimo metu nemaža buvo 
parapijų, ypač Dzūkuose, kur klebonai 
nemokėjo lietuviškai. Iki tol seminarija 
buvo Tikocine (Tikocinas yra prie Nare
vo upės, į vakarus nuo Balstogės). Tiko- 
cino kun. seminarijoje mokėsi ir lietu
vių, bet mažai, nes ji buvo toli. 1820 m. 
iš 20 auklėtinių buvo 6 lietuviai. Dėl to
kios padėties Suvalkijos lietuvių parapi
jose dirbo kunigai, nemoką lietuviškai.

šitą žalingą padėtį atitaisė Seinų semi
narija. Joje klierikai beveik visi buvo lie
tuviai. Tikocino seminarija veikė iki 1863 
m„ kada rusų valdžia neleido į ją dau

giau klierikų priimti. Seinų seminarija 
■mokslo atžvilgiu buvo aukščiau pastaty
ta, negu Tikocino; klierikų skaičius taip 
pat buvo didesnis.

Seinų kunigų seminarijos dėka apie 
vidurį 19 amž. Seinų vyskupystėje dides
nė kunigų dalis buvo lietuviai. Apie 1863 
m., ar truputį vėliau, iš lietuviškų para
pijų išnyko klebonai, nemoką lietuviškai. 
Seinų vyskupystėje 1910 m. lietuvių kuni
gų buvo du trečdaliai ar gal ir daugiau, 
jie dirbo ir lenkiškose bei gudiškose pa
rapijose (B. Kviklys, Lietuvos bažnyčios, 
II t.).

Išnykus Tikocino seminarijai, į Seinus 
ėmė vykti ir klierikų lenkų, bet jų būda
vę nedidelis procentas.

Įšventinti kunigais seiniškiai pirmieji 
ėmė laužyti nenormalumus, esančius ypač 
dzūkų parapijose. Įvedė lietuviškus pa
mokslus. Dzūkus iki šiol mokydavo pote
rių lenkiškai. Tie jauni kunigai išmokė 
žmones lietuviškai poterių ir lietuviškai 
ėmė katekizuoti vaikus.

Minėti dalykai dėjosi dar prieš 1883 m. 
(„Aušra“). „Aušros“ laiku nebuvo lietu
viškų parapijų, kur kunigai būtų buvę 
lenkai, nemoką lietuvių kalbos; pakraš
čiuose, kur lietuviai maišėsi su lenkais, 
kunigai taip pat buvo lietuviai. Seinų vys
kupystės lenkiškoje dalyje parapijose taip 
pat buvo nemaža lietuvių klebonų ir vi
karų. „Apie tuos visus kunigus lietuvius 
reikia pripažinti, kad jie beveik visi, ne
daug ką išskyrus, buvo grynai lenkiško 
nusistatymo. Visose klebonijose kunigai 
tarp savęs kalbėjo lenkiškai, tik su liau
dimi lietuviškai; lenkų kalba, moderniš
kai sakant, jiems buvo kultūros kalba; 
jie, norėdami būti kultūringi, tą kultūros 
kalbą ir vartojo. „Aušros“ laiku ii- vėliau, 
kai ėmė reikštis tautiškas lietuvių susi
pratimas, daug kas jų pyko ir karščiavosi 
ant litvomanų. Bet per tai nei jų reikš
mė, nei Seinų seminarijos reikšmė nė 
kiek nesumažėjo. Jie pasikarščiavo kar
tą, du ir tris, paskui nutilo ir pagaliau 
kai kurie jų patys virto litvomanais. Jei 
tuo laiku būtų buvusi tokia padėtis Sei
nų vyskupystėje, kaip prieš Seinų semi
narijos įkūrimą, vargu būtų išdygęs Ba
sanavičius, o jei ir būtų dygęs, tai jo 
„Aušros“ vargu būtų kas klausęs. Kuni
gai lietuviai, ant jos kiek papykę, nutilo. 
Jei jų vietoje būtų buvę kunigai lenkai, 
nebūtų nutilę, „Aušrai“ nebūtų davę nė 
žioptelėti“ (J. Totoraitis, ten pat, p. 526).

„Aušrai“ pasirodžius, kai ėmė reikštis 
lietuvių susipratimas, Seinų seminarijos 
klierikai lietuviai greit virto tėvynės my
lėtojais. Jaunose širdyse ta tėvynės meilė 
virte virė ir stengėsi reikštis darbais:

go. 
griebėsi patys mokytis lietuvių kalbt^am 
ėmė rūpintis įsigyti kuo daugiau moksfeįjį 
kad ateity galėtų ką gera padaryti ir pigiau 
rašyti (ten pat). nioį

Tautiškas lietuvių judėjimas Seinų sma, 
minarijoje ėmė reikštis dar prieš „Auįnes 
ros" pasirodymą. Jau prieš 1870 m. šicįnai 
seminarijos klierikai būrėsi lietuviškaęyv 
darbui. 1888 m. įsteigta slapta klierikpep 
draugija. Jos nariai užsibrėžė geriau iiį 
mokti lietuvių kalbą, būdami seminarą:-, 
je ir iš jos išėję platinti lietuvišką spaudu ' 
ir palaikyti lietuvišką dvasią žmonėse 
Draugijos nariai darydavo susirinkimus^ 
skaitydavo savo sukurtus eilėraščius, dif 
kutuodavo kalbos klausimais, rašydavo . 
„Ūkininką“, „Apžvalgą“, „Varpą". 
lietuviška veiklą kai kurie klierikai iį 
nukentėjo, pvz., iš seminarijos buvo pi 5 
šalintas Antanas Milukas, vėliau baigmei 
kunigo mokslus JAV, didelis Lietuvadvi 
veikėjas. Seinų klierikai lietuviai išgelbejok 
jo „Varpą“ nuo pražūties. V. Kudirtafvai 
pranešė, kad „Varpas" turįs tik 125 pienė 
numeratorius ir kad nėra lėšų toliau į-nas 
leisti. Klierikai sudėjo po 5 rublius, nėję, 
siuntė į Šakius Kudirkai, ir taip „Varįlai 
pas“ galėjo toliau eiti (J. Totoraitis, tania 
pat, p. 527). rat

Po 1892 m. seminarijoje buvo sukurti'-lią, 
lietuvių klierikų penkiukių organizacija,me 
kurios branduolį sudarė 5 asmenys. Kiek-C a 
vienas jų organizavo savo penkiukes. Šieną 
nariai savo ruožtu vėl organizavo penkių- pir 
kas. Visą veiklą organizavo centrinė pen-ĮSai 
kįukė. 1904 m. iširus penkiukių organiza 
cijai, jos vieton buvo sukurta kita slapti 
klierikų organizacija. Jos nariais buvoję 
tarp kitų V. Mykolaitis, M. Krupavičius ir. 

• * . k“kiti vėliau garsūs Lietuvos žmones. Drau-į < 
gija palaukė ryšius su Maskvos ir Varšu-į^' 
vos universitetų lietuviais studentais, ta'f įeį 
pat su Marijampolės gimnazijos mokių j 
niais. !ka

Seminarijos klierikai mėgo dainuoti^ 
lietuviškas dainas. Tos dainos buvo jul 
malonesnės, kad lenkai liaudies dainų ne 
turėjo.

Santykiai tarp lenkų ir lietuvių klieri-iUi 
kų buvo pakenčiami, oficialūs. 1908 m Ve 
pradėjus eiti vicerektoriaus pareigas B šll 
Jalbžykovskiui, padėtis pasikeitė. Jis pa-kę 
sirūpino, kad į seminariją būtų priimama B( 
po lygiai lenkų ir lietuvių, į visus kursus 
įvedė lenkų kalbą, stengėsi sutelkti dau- 
giau lenkų profesorių, trukdė lietuvių tau- 
tin'į judėjimą, draudė klierikams skaityti- 
lietuvišką spaudą. Jaunus kunigas len- 
kus Jalbžykovskis siųsdavo (ar savo įta
ka tai padarydavo) į pakraštines parapi-į^į 
jas, kur daug sulenkėjusių lietuvių.

(„Aušra“ Nr. 55)
ki
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AFGANISTANE
PENKIOLIKA DIENŲ SU AFGANISTANO PARTIZANAIS

Praleidau daug valandų, kalbėda
mas apie Švediją, Ameriką, Sovietų 
’icĮjungų ir karą. Mudžir sako, kad jų 
Stiprumo šaltinis religija, bei tai
u|egali būti pilna tiesa. Didelę reikšmę 

kultūrinės ir istorinėsturėti tautos
a»adicijos. Afganai yra karinga tauta, 

jiekuomet nepasidavusi svetimiems 
nkibrovėliams, ir dabar jie yra nutarę 
|rba išvaryti rusus, arba žūti iki pas- 

ijautinio žmogaus. Bet pasaulis į lai 
erjreipia maža dėmesio.
Ų Kaip man patinka jų vaikai! Sun- 
fžius darbas, badas, karas nepajėgė nu

sopinti jų prigimto smalsumo ir žais- 
liiitingumo. Kai kas sako, kad afganai 
ilftra per paprasti ir naivūs, per teisingi

kūmoje: jie nemėgino įvažiuoti į Sur- 
habą. Man parodo minas. Jos sunkios, 
apvalios su angliškais užrašais. Man 
aiškina, kad jos amerikoniškos, ir kad 
jas reikia dėti po dvi, vieną ant kitos, 
kitaip tankas nebus sunaikintas. Vie
nas partizanas žuvo, šeši — jų tarpe 
ir komendantas — buvo sužeisti. Jo 
klubą užgavo akmens skeveldra, kai 
jis nuo tarpeklio viršaus šaudė į rusų 
desantininkus, helikopteriais atvežtus. 
Vyko smarki kanonada, partizanai 
gynėsi, kuo tik turėjo. Priešo nuosto
liai nežinomi.

^•Straipsnio autorius Atis Lejinš su vadu 
iflTahel Shirzad Kolungore, Logaro pro
vincijoj

■ r per draugiški, per dosnūs tarp var
io. Bet tai yra dar vienas jų stiprumo 
ramstis: tie „primityvūs“ tautos bruo- 

išgelbėjo jos dvasią vidury ilgo ir 
ps žiauraus karo. Jie nesugedo. Jie tebe

moka juoktis ir sekti pasakas. Žino-
sena, jie ne angelai ir turi ydų, kaip ir 
ui ties visi. Bet jie prižadino ką tai gero 
ioitianyje, ką aš kadaise turėjau, ir ko 
an gyvenimo įtampoje ir permainose vos 
ki nepraradau.
iš

*.
se .

Ius, | 
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Laikas man keliauti toliau. Komen
dantas kviečia pasilikti ilgiau, bet aš 
dar vis tikiuosi, kad vienas iš jo vadų, 
inžinierius Hamid, 2-jų metrų ūgio 
blondinas su šviesiai žaliomis akimis, 
nuves mane pas Sovietų belaisvius. Jis 
sakė mėginsiąs, kai grįšiu iš Kolango- 
ro. Bet tai buvo prieš puolimą...

Soft, mano ištikimas vadovas, rodo 
kelią atgal. Pasiekiam Zarunšą 
dvi valandas, tiesiai per dykumą, be 
jokių aplinkinių takų. Jo draugai mus 
vaišina pietumis, bet niekas nemoka 
nė žodžio angliškai. Nesvarbu, naujie
nas sužinosiu iš dr. Farido Čambuly- 
je. Čia viskas vėl pilnoj tvarkoj: vai
tai žaidžia siaurose žvyro gatvelėse ir 
mažos mergaitės dažo savo skruostus 
raudonais dažais. Paimam „taksi“, se
ną, mėlynai nudažytų rusišką kariuo
menės mašiną (jeep) ir važiuojam į 
Čambul. Skersai kelio tankai palikę 
naujas, gilias pravėžas. Pradedu rū
pintis savo draugais: juk jie rizikuos 
savo gyvybes mane apginti.

Čambulyje chaosas, bet mūsų šofe
ris parodo tik du pirštus — du „ša- 
hid“. Hamid ir dr. Farid išvykę į Pe
rvarą. Ką darysi —• traukiam tolyn 
į Surhabą ir Zigujako lizdą. Reikia 
ten būti su šviesa. Pradeda temti, kai 
įeinam į tarpeklį. Jis beveik tuščias ir 
tai labai keista. Grupė partizanų juo
kauja prie upelio ir plauna vynuoges. 
Jie mums siūlo arbatos, bet mes sku
bam tolyn.

Jau sutemo ir aš pradedu jaudintis. 
Uola matosi, bet kur palapinė? Ką 
veiksim, jeigu ten nieko nėra? Aha, 
Štai palapinė. Džiaugiamės vėl susiti
kę ir pataikėm tiesiai ant vakarienės. 
Bet kur kiti? Ar vėl mūšis gresia?

per

Mano geri draugai Anargul ir Asa- 
dula paims aštuonias dienas atostogų 
ir ves mane atgal į Pešavarą. Grįžtam 
tuo pačiu keliu ir aš prisimenu kiek
vieną vietą, kur buvom sustoję. Tada 

į kelionė buvo sunkesnė. Aš daug iš
mokau. Tai smulkmenos, bet jos la
bai svarbios partizano gyvenimui pa
lengvinti. Mintyse matau seną var
gingą ūkininką su raukšlėtu veidu Ko
lungore: jis meldžiasi prie savo kvie
čių stirtos. Besimeldžiant, jo ranka 
automatiškai paima varpų grūdų, juos 
išgliaudo ir apžiūri. Ar staigus lietus 
nepakenkė jo derliui? Jis ir vaikai pa
liks čia gyventi visą žiemą. Mudžahi- 
dynai grįš į Pešavarą iki pavasario. 
Jam rūpi, ar užteks maisto. Staiga jis 
susivokia, baigia maldą, ima šakes ir 
grįžta prie darbo, nusileidžiančios sau
lės apšviestas.

Mes pasienio zonoj. Zigujakai ir 
Dašakos kalena kalnuose. Būtų juo
kinga, jei man kas nors atsitiktų pa
čią paskutinę dieną. Anargul sako, 
kad viskas tvarkoj: mudžahidynai mo
kosi šaudyti. O tada garsus sprogimas, 
kitas, trečias. Suskaitau iki dešimt, kol 
atšvilpia artilerijos sviedinys ir sprogs
ta tolokai nuo mūsų. Mes atsikeliam, 
šaltai žingsniuojam toliau. Kitas svie
dinys — nieko baisaus. Kai ketvirtas 
nušvilpia virš mūsų, mano skaičiavi
mas sustoja ant trijų — trys sekundės 
tarp šūvio ir sprogimo. Ieškau Anar- 
gulio, bet jis jau saugiai įsitaisęs grio
vy ir kviečia mane pas save. Jis pa
daro teleskopo ženklą, ir aš žemai pri
tupiu. Dar kokie aštuoni 
atlekia, po to tyla. Einam

Ir vėl keistai jaučiuosi, 
pirmą kartą eidamas per 
upę į Afganistaną. Bet tai yra karas, 
ir per karą visko gali būti. Už posūkio 
Asadula su draugu, nešančiu mano 
kuprinę, laukia mūsų. Jis parodo žvy
rą, įstrigusį į jo rankų odą, kai jis nė
rė į griovį slėptis nuo artilerijos ug
nies. Ji buvo taikoma į arklius, grįž
tančius į Pakistaną, mus pakely pra
lenkusius.

Paskutinis tūkstantis metrų. Vilksti
nės pakrautų arklių, didelis šviesus 
mėnulis, šuo loja toly, ir mano kojos 
baisiai pavargusios. Bet man vis tiek 
labai rūpi tos bombos ir rusų aviaci
ja. Gorbačiovas juda ir nori atsikra
tyti Afganistano, nori europiečiams 
parodyti, koks jis taikos mylėtojas. Ar 
tikrai Dievo valia, kad afganai negali 
gauti modernių priešlėktuvinių rake
tų? Ar tikrai, šioj modernioj epochoj, 
kraštas gali būti sovietų armijos už
kariautas?

Profesorius Sigbatulla Al-Modžedi- 
di atstovauja septynių mudžahidyn 
partijų sąjungą. Jis man sakė Pešava-

Du penkiolika mečiai kovotojai

re, kad, nors ir būdamas širdyje tikru 
optimistu, logikos šviesoje bijosi, kad 
be gerų priešlėktuvinių ginklų parti
zanai ateityje gali pralaimėti karą 
prieš sovietus.

1986 m. spalio mėn.

sviediniai 
toliau.

taip kaip 
išdžiūvusių

DVIZMOGIS
Sį keistokų naujadarą surizikavau nu

kalti pagal nepaprastą „ypatų". Tai Ba
lys Gegžnas — Tarybų Sąjungos didvy
ris, apdovanotas pačiu aukščiausiu So
vietų Sąjungoje barškalu — auksine 
žv aigžde.

Keletas įvadinių aplinkybių. Savaime 
aišku, kad ji, kilusį iš Lietuvos, kad ir 
gimusį ir augusį Rusijoje, nukreipė į 
„šešioliktąją Lietuviškųjų Divizijų". Čia 
jis parodė tikrus narsumo stebuklus. Kaip 
žvalgas vaikščiojo į hitlerininkų užnuga
rį lyg į savo sodybų, sugrįždavo su tuzi
nais belaisvių, su svarbiais dokumentais. 
Atrodė — nėra jam nei kliūčių, nei už
tvarų. Saviaime kilo apie jį visokios legen
dos: pusė teisybės, pusė fantazijos. Žino
ma, ir jis pats mokėjo papasakoti apie 
savo žygius, kaip tikras aktorius. Galėjo 
sužavėti bet kokį klausytoją toje mūsų 
divizijoje ir toli už jos ribų. Rasdavo lai
ko ne lik siavo žvalgo pareigoms, bet net 

saviveiklai;
pastabumo. Be galo 
juo susipažinau dar 

kos

turėjo labai daug sąmojo 
išpopuliarėjo, ir 
divizijos eilėse 
gyvenimą.

garbę. Divizijo-

su
prieš sugrįžtant į t

Jau paminėjau, kad jo 
užtarnautą vertinimą ir
je buvę rusai, arba surusėję lietuviai va
dino jį „Diadia Beria". O sugrįžus į ta
riamai atvaduotųjų, faktinai antrąkart

VOKIETIS TURISTAS VILNIUJE
Vak. Vokietijos laikraštis DIE WELT 

(III.7) išspausdino vokiečių turisto Guen- 
ter Reisibecko 'įspūdžius iš kelionės į 
Vilnių.

Atskrido jis į Lietuvos sostinę lėktu
vu iš Leningrado. Kelionėje kai kas jo 
klausė, kodėl jis važiuoja į tą mažai ži
nomą miestą? Gal iš ten jis yra kilęs? — 
Ne, Vilniuje jis niekad nėra buvęs. Nori 
apžiūrėti Vilnių, kaip ir bet kokį kitą 
miestą. Kaip ir kiti užsienio turistai, jis 
apsistojo dvidešimties aukštų viešbutyje 
„Lietuva", kur paprastai apsistoja Lie
tuvos išeiviai, atvažiavę aplankyti savo 
senos tėvynės. Iš viešbučio lango jis ma
tė bažnyčių bokštus, kuriuos gražiai yra 
aprašęs lietuvis Nobelio premijos laurea
tas Czeslaw Milosz.

Išėjęs pirmam pasivaikščiojimui po 
miestą, vokiečių turistas jautėsi, kaip na
mie. Bažnyčių fasadai ir bokštai, siau
ros gatvės priminė jam Bavariją, Austri
ją ir Slovėniją. Vilnius —sako jis — baž
nyčių miestas. Senojo miesto mažame 
plote apie du tuzinai šventovių, kurių 
bent pusė dar naudojama pamaldoms. 
Bet katedra yra paversta paveikslų gale
rija, universitetinė šv. Jono ir šv. Kazi
miero bažnyčios paverstos muziejais.

Aprašęs kitas bažnyčias ir pažymėjęs, 
kad Vilniuje dabar veikia tik 11 katalikų 
bažnyčių ir 8 cerkvės, sako, kad dviejose 
bažnyčiose pamaldos laikomos lenkų kal
ba, nes „lenkų tautinė mažuma Vilniuje 
sudaro labiausiai religingą grupę". Muzie
jaus gatvėje jis užtiko ir vokiečių pro
testantų bažny'čią, statytą 1555 m., dabar 
betgi uždarytą. Prie Aušros Vartų koply
čios sutiko jis viešbutyje matytus užsie
nio lietuvius, kurie su vietos tikinčiaisiais 
su ašaromis akyse meldėsi.

Praeiviai Vilniaus gatvėse atrodo vi
sai skirtingai nuo tų, kuriuos jis matė 
Maskvoje ir Leningrade. Jų rūbai yra va
karietiški, prie parduotuvių bei restora
nų nesimato eilučių. Prie kavinių durį) 
taip pat nereikia laukti eilėje. Viešumoje 
žymiai mažiau milicininkų. Inturisto pa
lydovės čia yra žymiai draugiškesnės ir 
paslaugesnės.

Ši Vil- 
užminš-

senos žydės, jis 
Vilniuje gyvena 
tik maža dalis 
yra atkeliavę iš

sužinojo, kad 
apie 7000 žy- 
čia gimusių. 
Rusijos. Žydė

Aprašęs „seniausi:) Sov. Sąjungos uni
versitetą", įsteigtą 1579 metais, vokiečių 
turistas panoro pamatyti „žydišką Vil
nių", nes prieš karų šiame mieste žydui 
sudarė 40 nuošimčių gyventojų. Šis mies
tas buvo vadinamas „Lietuvos Jeruzale“. 
Vargais negalais jis suranda buvusio ge
to vietą. Dabar čia nėra jokio užrašo, ar 
rodyklių gatvėse, jokios žymės, ai' pa
minklo. Sovietų išleistame turistams va
dove taip pat nieko nepasakyta, 
niaus istorijos dalis čia visiškai
ta. Jam kilo klausimas, ar Vilniuje liko 
žydų? Bevaikščiodamas šeštadienį po 
miestą, Černiachovskio aikštėje jis pama
tė grupę vyrų, ant suoliuko sėdinčių sau
lėje su kepurėmis. Atsargiai prisiartinęs, 
išgirdo, kad jie kalbasi žydiškai. Atsisė
dęs greta 
šiuo metu 
dų, kurių 
Dauguma
pasakė, kad jų jaunoji karta jau nemoka 
kalbėti žydiškai, bet žydams čia gyventi 
yra gerai.

Grlįžęs į viešbutį, bare rado pilna jau
nimo, nors viešbutis yra skirtas tik tu
ristams. Prie stalo su juo sėdėjo 60 metų 
lietuvis, iki 17 metų amžiaus gyvenęs 
Lietuvoje. Dabar jis gyvena Londone ir 
pirmą kartą atvažiavo aplankyti savo se
nąją tėvynę.

Atsisveikinęs su Vilniumi, vokiečių tu
ristas sėdo į tarptautinį traukinį Lenin
gradas — Berlynas. Vagone jis kalbėjos! 
su lenkais, grįžtančiais iš viešnagės pas 
gimines, ir su Klaipėdos vokiečiais, kurie 
aplankė savo senąją tėvynę. Traukinys 
lėtai traukė tarp beržynų, kol prisiarti
no prie Gardino, pasienio stoties, kur su
stojo keturioms valandoms, dokumentų 
kontrolei ir vagonų ašims pakeisti į va
karietišką plotį.

Čia sovietų muitininkas ištraukė iš vo
kiečio turisto lagamino visus laikraščius 
rusų, vokiečių ir žydų kalbomis, ir neži
nojo ką su jais daryti. Pagalvojęs, grą
žino. Turistas buvo dėkingas, nes Vilniu
je nenusipirko suvenyrų.

Niekas nemoka angliškai, bet iš jų 
aiškinimo susigaudau, kad daug bom
bų buvo numesta ant Surhabo. Zigu- 
jako pozicija ir partizanų centras „po 
stogu“ gavo po šešias bombas. Vienas 
sprausminis lėktuvas buvo numuštas; 
keturi tankai ir du sunkvežimiai sunai
kinti. Tankus susprogdino minos dy- Kovotojų grupė Surhabo tarpekly

okupuotąją Lietuvą, pats Sniečkus jam 
pasiūlė pasirinkti: eiti tvarkyti vieną Vil
niaus teatrą, kaip direktoriaus pavaduo
toju, arba vadovauti stambiai įmonei — 
taip pat pavaduotojo pareigoms. Balys 
atsakė, kad eis į įmonę, tik turi porai sa
vaičių nuvažiuoti pas namiškius sutvar
kyti reikalų. Sniečkus pilnai lai suprato, 
įvyko triukšmingos išleistuvės — trum
pam laikui. Bet slinko dienos, o Gegžnas 
negrįžo, žmonės, valdžia stebėjosi. Ir stai
ga...

Prasidėjo tikras žemės drebėjimas. Iš 
aukščiausių instancijų davė įsakymą nu
kabinėti visus Balio portretus ir nebemi- 
neti jo spaudoje. Tai jau kvepėjo krimi
naliniu romanu. Baly 
armiją

prieš išeidamas i 
l frontą, į didvyrius savo gimta

jame mieste buvo susirišęs su kriminali
ne mafija, dalyvavo visokiose bandose, 
darė plėšimus ir įsilaužimus. Kažkaip iš
sisukdavo, o dabar, „tvarkant šeimyni
nius reikalus", j'į surado seni sėbrai ir 
primygtinai reikalavo grįžti į jų eiles.

Gegžnas mėgino įtikinti, kad jis dabar 
Auksinės Žvaigždės kavalierius, jog turi 
užtikrintų karjerų. Bet seni „ginklo drau
gai" nenorėjo klausyti. Grasino kraštuti
niu kerštu, apeliavo t jo „mafijos garbės" 
pajautimą. Ir bebaimis žvalgas pasidavė 
šantažui. Griebėsi seno amato ir gėdin
gai jkliuvo. Apie tai tylėjo Lietuvos spau
da, bet gandonešiai išgarsino šitų dalyką 
su visomis smulkmenomis.

Sniečkus buvo labai nusiminęs, bet pa
dėtis susidarė taip, kad net Kremlius ne
norėjo to skandalingo įvykio tvarkyti.

Laikas viską gydo, Sniečkus nutarė 
žūt būt Gegžną išvaduoti, ir po kelių metų 
fantastinėje Sovietų imperijoje šį įvykį 
pavyko kažkaip užtušuoti. Sovietų Lietu
vos istorijos vadovėliuose, kur iš viso bu
vo taip maža tiesos, tiek daug melo ir ap
gavysčių, Balys Gegžnas vėl rado savo 
vietą, kaip Sovietų Sąjungos didvyris, tik 
nebegrįžo ) Lietuvą.

Tolimesnio jo likimo man nepavyko 
sužinoti, tik žinau, kad jis naudojosi vi
somis Auksinės žvaigždės privilegijomis.

Kam iš viso aš pradedu vartyti tų ti
krai jau užmirštų praeit)? Juk turbūt 
maža beliko žmonių, prisimenančių tą 
skandalingų epopėją. Ir čia aš, kaip tai 
bebūtų keista, grįžtu į Gegžno biografi
jos plovimų. Noriu pabrėžti, kad jis 
krai buvo narsus ir iš viso nuoširdus, 
raširdis žmogus, ir Sovietų Sąjungoje 
buvo toli gražu nebe pirmoji ir nebe
skutinioji „mafijos riterio" reabilitacija.

O apskritai, jei vėl vartyti Sovietų Są
jungos „supartintą", sufalsifikuotą istori
ją, tai Gegžnas toli gražu buvo ne pats 
blogiausias ir ne pats bjauriausias. I vis
ką reikia žiūrėti „dialektiškai", turėti gal
voje, kad jis atliko savo vaidmenį kuriant 
toliau visų audinį apie nebūtus heroizmo 
faktus, apie visą tą „melo dramą", apie 
kurią mes jau kalbėjome, kaip tik Šešio
liktos Divizijos proga, „Europos Lietu
vio" skaitytojams.

Ir kažkaip savaime ateina mintis, kad 
jeigu leistina meluoti apie mūsų vargšės 
Lietuvėlės susovietinimo smulkmenas, tai 
nėra didelė nuodėmė „pagražinti" 
dės Borios“ istoriją.

Tikėkime, kad ateis laikas, kai 
Lietuvoje, nusikračius okupantų 
galima bus pasakoti tikrą teisybę 
torinius įvykius ir apie paskutinį 
jo dalyviais.

Ir tada smulkiau išnagrinėjus
gikomiškų anekdotų apie Balį Gegžną, 
Įima bus nusišypsoti ir įrašyti jį į tų 
sų sovietinių cirkų Lietuvoje veikėjų 
rašus. I. Kaplanas

Il
gė
tai 
pa-

ir „Dė-

pačioje 
jungo, 

apie iš
kąri) su

DEMOKRATIJOS BANDYMAS
TIESA (III.5) aprašė, „kaip Kauno 

miesto Požėlos rajono Taryba rinko vyk
domojo komiteto pirmininką". Informa
cijoje, kuriai duota stambi antraštė iš

taigi, 
demo-

RINKO SLAPTU BALSAVIMU, 
pagal Gorbačiovo naujai „išplėstą 
kratiją“, sakoma:

„Pagal seną tvarką pirmininką 
davo Taryba atviru balsavimu. Bet šį 
kartą rinkimai surengti naujai — slaptu 
balsavimu“. Partijai pasiūlius, 
slaptam balsavimui paliko vieną 
datūrą, nors į pirmininko postą 
siūlyti ir kiti kandidatai. Sesijoje 
vavusiems deputatams buvo įteikti 
teniai su kandidato pavarde ir dviem žo
džiais „sutinku“ ir „prieš".

157 deputatai išbraukė „prieš", o sep
tyni išbraukė „sutinku". Tokiu būdu Ta
rybos pirmininku (burmistru) buvo iš
rinktas Algirdas Aleknavičius.

Algirdas Aleknavičius pasakė 
čio korespondentui: „Neslėpsiu, 
jęs, kad balsavimas bus slaptas, 
abejonių, prisibijojau tokio bandymo“.

Vakariečiai, daug girdėję apie Gorba-

rink- 
Bet

Taryba 
kandi- 

buvo 
daly- 

biule-

laikraš- 
sužino- 
t u rė j a u

tą tra- 
ga- 
vi-

čiovo siūlomus „laisvus rinkimus“, netru
kus galės įsitikinti, kad visi jo išgarsin
ti pertvarkymai yra nei daugiau, nei ma
žiau, kaip didelis mui'lo burbulas.

NEVYKSTA Į MASKVĄ
Michail Baryšnikovas pranešė, kad jis 

atsisakė važiuoti į Maskvą ir šokli bale
te, į kurį j) buvo pakvietęs Bolšoi direk
torius Yuri Grigorovič. Jis yra Amerikos 
Baleto teatro direktorius New Yorke, 
šiuo metu jo vadovaujamas baleto tea
tras baigia savo spektaklius Chicagos 
Auditorijos teatre. Baryšnikovas taip pat 
atmetė pakvietimą dalyvauti Maskvoje 
sovietų taikos forume, į kurį bu
vo sukviesta daug pasaulio žymių meni
ninkų, mokslininkų, valstybininkų ir pro
fesorių.

Neteko akies Afganistane
Karys pionierius Stasys Kiaušinis Af

ganistane neteko akies. Apdovanotas 
Raudonosios žvaigždės ordinu ir garbės 
raštais. Dabar jau paleistas iš kariuome
nės.
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Kronika
KAS—KADA —KUR

DBLS-go« Visuotinis auvažiavimas — 
balandžio 4-5 d. Lietuvių Namuose, Lon
done.

Lietuvių literatūros būrelio Annaberge 
suvažiavimas — balandžio 3-5 d.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Komą
— birželio 25 — liepos 2 d.

Liet. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
24 d., sekmadienį. Nuo Lietuvių bažny
čios išvykstama 8.30 vai., nuo Lietuvių 
Namų — 9 vai. Rengia Londono Lietuvių 
parapija.

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.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Ponia S. Pučinskas — 10 sv.
J. Micuta — 4.50 sv.
Northamiptone aukojo:
L. ir B. švalkai — 10 sv.
Stef. Barančiukienė, A. Petruševičius, 

Jokūbas Plepys, Jurgis Plepys, P. Rin- 
kūnas, L. Utka ir Julius Storr — po 5 sv.

S. Šidlauskas ir J. Strauša — po 2 sv.
K. Vaiginis — 1.50 sv.
V. Karpauskas, J. Laukaitis ir S. Šim

kus — po 1 sv.
J. Tirimirka — 50 p.
Iš viso Northamptone surinkta — 54 

sv. Aukas surinko ir prisiuntė L. ir B. 
Švalkai.

Aukotojams ir aukų rinkėjams nuo
širdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
Baltic Council — 20 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TP'F Valdyba

AUKOS SPAUDAI
J. Žalys — 20 sv.
V. Gurevičius — 9 sv.
B. Totoraitis — 9 sv.
P. Grenda — 8 sv.
T. Curzon — 6 sv.
K. K. Kirk — 5 sv.
Po 4 sv. — S. Lauruvėnas, P. Jakubė- 

nas, J. Blažys.
Kun. Fr. Skėrys — 10 DM.
St. Aleknavičius — 3 sv.
J. V. — 1 dol.
Nuoširdi padėka visiems rėmėjams.Londonas

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekantis DBLS-gos visuotinis suvažiavi

mas įvyks Lietuvių Namuose, Londone, 
1987 m. balandžio 4-5 d. Be eilinių rei
kalų, bus svarstomi Sąjungos įstatų pa
keitimai ir iš 1986 m. Suvažiavimo atidėta 
rezoliucija turto pardavimo klausimu.

DBLS CV sekretorius

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
NAUJA VALDYBA

Kovo 15 d. Lietuvių Namuose įvyko 
DBLS Centrinio Skyriaus metinis susi
rinkimas.

Dėl laiko stokos, šiais metais nebuvo 
išsiuntinėti nariams rinkimų lapeliai. 
Valdyba išrinkta iš Londone gyvenančių 
narių.

Valdybon išrinkti: Ališauskienė Petro
nėlė, Bosikis Stasys, Gedžius Pranas ir 
Tarulis Juozas.

Atstovais 'į DBLS susirinkimą išrinkti 
S. Bosikis ii' J. Tarulis.

C. Sk. Valdyba

PROF. DR. K. VAŠTOKAS LONDONE
Prof. dr. Romas Vaštokas iš Trent Uni

versity, Peterborough, Kanados, buvo sa
vaitei atvykęs 'į Angliją. Pirmiausia, jis 
dalyvavo ir skaitė paskaitą Oksforde, ku
riame vyko kelių dienų tarptautinis sim
poziumas — Priverstinė repatriacija po 
Antrojo pasaulinio karo.

Kovo 24 d. jis ir kitas kanadietis prof. 
Luciuk, ukrainiečių kilmės, buvo pakvies
ti Londono ukrainiečių klube kalbėti 
apie karo nusikaltėlių paieškas Kanadoje.

Koįvo 28 d., šeštadienį, prof. dr. R. Vaš
tokas buvo pakviestas pasikalbėjimui į 
Lietuvių Namus.

PABALTIECIAI PAS LENKUS
Lenkų egzilinės vyriausybės užs. reik, 

ministras prof. dr. Z. Szkopiak pereitą 
savaitę buvo pasikvietęs vakarienei Baltų 
Tarybos tris narius pasitarti mums vi
siems rūpimais reikalais, turint omeny, 
kad dabar mums svarbiausias uždavinys 
yra išsivaduoti iš Sovietų, o tai lengviau 
atsieksime bendrai veikdami.

Nutarta ateityje palaikyti vieni su ki
tais ryšius ir pasikeisti informacijomis. 
Vakarienėje, be pačio užs. reik, ministro, 
dalyvavo jo pavaduotojas dr. T. Piesa- 
kowski, Baltų Tarybos pirm. G. Berzinš 
ir vicepirm. ponia N. Morley-Fletcher ir 
M. Bajorinas.

PALAIDOJOM LIETUVIŲ DRAUGĄ
1970 metais aš su draugu Jonu Matu

liu (jau mirusiu) aplankėm kaimyninį 
barą, čia supažindinio mane Jonas su 
trim ponais ir viena panele: vienas — 
daktaras, antras —- bankininkas, trečias 
— galerijos savininkas, o panelė dirbanti 
filmų studijos raštinėje. Aš net netikėjau, 
kad mano- tylusis draugas Jonas, dar silp
nai- angliškai kalbąs, galėtų turėti tokius 
anglus pažįstamus. Einant namo, Jonas 
pasiūlė man, kad aš visus juos pakvies
čiau į mūsų klubą. Jie mielai suiti-ko ir 
nuo to laiko tapo Lietuvių Namų klubo 
nariais, kas savaitę lankydavosi.

Laikas bėgo, du iš jų buvo jau anks
čiau mirę, o trečiasis — Mr. John D. 
Gray — visų mylimas ir gerbiamas, pali
ko šį pasaulį kovo mėnesį — palaidojom 
kovo 23 d. Po laidotuvių vaišės vyko Lie
tuvių Namuose.

Kai pagalvoji, tai tikrai gaila, kad per 
35 metus Lietuvių klubas neįstengė įsigy
ti daugiau tokių narių -— lietuvių drau
gų.

Mielas pone Jonai, ilsėkis ramybėje. 
Mes Jus ilgai prisiminsime.

Stasys Bosikis

MIRĖ A. KUOSA
Londone mirė A. Kuosa. Palaidotas iš 

Lietuvių bažnyčios kovo 30 d.

Nottinghamas
ŠACHMATŲ TURNYRAS

Kovo 15 d. Nottinghamo Ukrainiečių 
klube įvyko O.N.E. organizuotas šachma
tų turnyras. Dalyvavo penkių tautų žai
dėjai. Už lietuvius žaidė G. Jakimavi
čius, kuris prityrusių žaidėjų buvo gerai 
įvertintas. Sėkmės jam ateityje.

Kituose turnyruose norėtųsi matyti 
daugiau lietuvių žaidėjų.

J.K.

NELĖS PALTIN1ENĖS DAINOS
Dar galima gauti Sąjungoje Nelės 

Paltinienės įdainuotų dainų kasetėse. 
Užsakymą siųskite Lietuvių Namų ad
resu Londone: 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT. Vienos kasetės 
kaina 6 sv.

Manchesteris
SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 7 d. Manchesterio Lietuvių So
cialinis klubas surengė šv. Kazimiero 
minėjimą. Bet žmonių nesusirinko tiek, 
kiek buvo tikėtasi. Dėl to reikia kaltinti 
šaltą orą ir pablogėjusi susisiekimą. Po 
autobusų tvarkaraščio pakeitimo, savait
galiais nuvykti iš Eccles į klubą trunka 
daugiau dviejų valandų, anksčiau apie 50 
minučių, ypač blogai vėlai vakare. Toks 
susisiekimas apsunkina mūsų veiklą.

Minėjimą -atidarė ir pravedė klubo 
pirm. A. Podvoiskis, kuris pasveikino su
sirinkusius, tarė įžanginį žodį ir pakvie
tė E. šovą skaityti paskaitos.

Prelegentas savo paskaitoje vaizdžiai 
nusakė šlv. Kazimiero gyvenimą ir pa
siektą altoriaus garbę. Paskaita įdomiai 
interpretuota. Prelegentas už paskaitą 
susilaukė gražaus įvertinimo.

Tą pačią dieną jaunimas, atvykęs iš 
įvairių Anglijos vietų, turėjo savo pasi
tarimą ir susipažino su vietos lietuviais, 
o vakare dalyvavo šv. Kazimiero minėji
me. G. Jakimavičius padarė trum
pą pranešimą apie jų tikslus ir 'įvyksian
tį Jaunimo Kongresą Australijoj.

Negerai, kad atvykstantis jaunimas ne
painformavo vietos jaunimo, kuris apie 
jų atvykimą nieko nežinojo, tik vienas 
J. Podlvoiskis, sužinojęs apie jų atvyki
mą, juos sutiko. Be to, neprašė 
kelionei į J. Kongresą Australijoj aukų 
ir nepravedė jokios rinkliavos. Tai klu
bo valdjyiba nutarė padaryti- pati. Pinigus 
jų kelionei į J. Kongresą renka H. Vai
neikis. Jau padaryta gera pradžia. Tiki
ma, kad ir kiti prie to dosniai prisidės.

Minėjimas baigtas sugiedant „Marija, 
Marija".

Tolimesnis pasižmonėjimas vyko prie 
vaišių stalo ir bare, dalyvaujant atvyku
siam jaunimui, kurio didesnė dalis nak
vojo klube, o sekmadienio rytą išvyko 
namo.

A. P-kis
♦ * *

Kovo 7 d. A. Podvoiskienė, gyvenanti 
Eccles, išvykoje į V. Vokietiją, parduotu
vėje ant keltuvo laiptų pasklydo ir nusi
laužė kairę ranką virš riešo. Ranka su
gipsuota. Gydosi namuose.

BLYNŲ BALIUS

Vasario 28 d. Manchesterio liet, mote
rys M. lietuvių klube surengė šaunų tra
dicinį Užgavėnių balių, į kurį atsilankė 
daugiau žmonių, nei buvo tikėtasi. Mote
rys — B. Kupstienė, A. Podvoiskienė, A. 
Kmitienė — paruošė daug 'įvairaus mais
to: įvairių rūšių blynų, kugelio ir kito
kių patiekalų, kurių užteko visiems, o vy
rai, kurių buvo daugiau negu moterų, 
parūpino gėrimo. Be to, moterys pravedė 
turtingą loteriją. Visi pakilioje nuotaiko
je su daina linksmai praleido laiką.

Esame dėkingi moterims už surengtą 
blynų balių ir pageidaujame kiltų panašių 
progų, kurios padeda pamiršti kasdienius 
rūpesčius bei vargus ir duod-a progos pa
sižmonėti, pabendrauti ir pasilinksminti.

PRANEŠIMAS

Grįžęs iš DBLS-gos Metinio Suvažia
vimo, A. Jakimavičius, DBLS-gos Man- 
chesterio Skyriaus atstovas, Manchesterio 
lietuvių klube šeštadienį, balandžio 11 
dieną, 6 vai. -p.ip., padarys pranešimą.

Skyriaus narius ir LNB akcininkus 
prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

RENGINIAI
VELYKOS KLUBE

Velykų pirmą dieną Manchesterio lie
tuvių klubas rengia gražiausių margučių 
ir kepuraičių varžybas. Laimėjusieji gaus 
premijas.

Prašome visus tą dieną atvykti į klubą 
ir atsiinešti margučių, o moterys — ke
puraičių.

Klubo valdyba

KIAUŠINIŲ BALIUS

Balandžio 25 d., šeštadienį, 7 vai. va
karo, M.LjM. Ratelis „Rūta" rengia M. 
lietuvių klube kiaušinių balių. Bus gar
daus maisto ir muzika. Kaina 2.50 sv. 
Užsimokėti iš anksto pas A. Podvoiskie- 
nę arba ipas A. Kmitienę.

Rengėjos

MOTINOS DIENA

Gegužės 1 d. į M. lietuvių klubą atvyks
ta skautai. Gegužės 2 d. jie turės savo 
sueigą ir bus minima Motinos diena. Pro
gramą atliks skautai.

Prašome visus atvykti į minėjimą ir 
pabendrauti su skautais.

Rengėjai

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo 14 d. įvyko DBLS Boltono sky
riaus metinis susirinkimas. Pirmininkas 
trumpai apibrėžė praeitų metų skyriaus 
veiklą: buvo padaryti penki susirinkimai, 
du šventiniai pobūviai, ekskursija į Man
chesterio lietuvių klubą, dalyvauta eks
kursijoje 'į Lietuvių Dieną Derby, sureng
ti lietuvių šokiai ir aktyviai dalyvauta 
Baltijos Tautų šokių organizavime. Jo 
nuomone, tėkš skaičiumi mažas lietuvių 
būrelis gali savo veiklumu pasididžiuoti. 
Jis taip pat apgailestavo, kad dėl mirčių 
skyrius nustojo savo dviejų svarbių na
rių.

H. Silius padarė išsamų pranešimą apie 
skyriaus kasos stovį. Jis pasiūlė, kad., 
kaip ir praeityje, skyrius turėtų iš savo 
kasos paremti dvi lietuviškas organizaci
jas. Susirinkimas nutarė paremti lietuvių 
skautus ir Jaunimo Kongresą.

Skyriaus valdyba ateinantiems metams 
buvo išrinkta ta pati: pirmininkas — H. 
A. Vaines, sekretorius — S. Keturakienė, 
kasininkas — H. Silius. Revizijos komi
sijoje liko O. Eidukienė ir M. Pauliuko- 
nienė, o skyrių atstovauti DBLS suvažia
vime, po ilgokų diskusijų, buvo išrinktas 
H.A. Vaines.

Vakaras praėjo smagiai ir po susirin
kimo visi patenkinti išsiskirstė į namus.

PRANCŪZIJA
— Jean-Pierre Lanskoronskis ir Moni

ka Lonskoronskytė-Toussaint su šeimo
mis sausio 11 d. minėjo savo tėvų, pik. 
Juozo Lanskoronskio ir Madeleine Lans- 
koronskienės bei jų šeimos draugės Onu
tės Dorochenko atminimą, šv. Mišias kar
tu atnašavo prel. Audrys Bačkis ir kun. 
J. Petrošius. Po pamaldų Lanskoronskių- 
Toussaint šeimos suruošė bendrus pietus. 
Pietų metu už išlaidas surinktą 1317,20 F. 
sumą Lanskoronskiai-Toussaint paaukojo 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje.

— Lietuvių gydytojų grupė iš JAV ir 
Kanados atvyko į Prancūziją ir Courche
vel, Alpių kalnuose, turėjo studijų semi
narą ir slidinėjo. Grįždama vasario 7 d. ši 
grupė susitiko su Paryžiaus lietuviais — 
dalyvavo pamaldose ir bendruose pietuo
se. Ričardas Bačkis PrLB valdybos vardu 
supažindino atvykusius su Prancūzijos 
lietuvių padėtimi. PLiB valdybos vicepir
mininkė Milda Lenkauskienė sveikino Pa
ryžiaus lietuvius ir įteikė dovanėlių. Ji 
padėkojo Arūnui Paliuliui ir kitiems už 
šio savaitgalio Paryžiuje suorganizavimą.

Visi dalyviai dėkingi D. Herrmann-Kiiš- 
topaitytei ir Z. Banevičiui bei jų drau
gams Aleksandrai ir Alain už vaišių pa
ruošimą.

— Snaigė ir Antanas Šileikos iš Toron
to, gyvenę Paryžiuje ir aktyviai veikę 
mūsų bendruomenės gyvenime, lankėsi 
su sūnum Paryžiuje. Jie gyvens šiais me
tais Barcelonoje, Ispanijoje.

— Arūno Paliulio bute sausio 31 ir va
sario 6-7 buvo surengta Prano Gailiaus ir 
Antano Mončio meno darbų paroda, ku
rią lankė lietuvių gydytojų grupė iš JAV 
ir Kanados.

LENKIJA
LIETUVOS HIMNAS 

CENSTACHAVOJE
Kovo 7 dieną iš visos Lenkijos sugūžė

jo į Čenstachavą keli šimtai lietuvių. 
Lietuvos krikšto 600 metų sukakties pro
ga šv. Mergelės Stebuklingoje koplyčioje 
Mišias atnašavo penki kunigai. Lietuviš
kai pamokslą pasakė magistras kunigas 
Alfredas Rūksta, atvykęs iš Wroclawo. 
Kalbėjo ir kiti kunigai. Suvažiavusius 
lenkiškai sveikino Vienuolyno šeiminin
kas tėvas-generolas.

Susirinkusieji giedojo lietuviškas gies
mes ir pamaldų pabaigai — Lietuvos 
himną. Pamokslininkas pasakė, kad šioje 
švenčiausioje Lenkijos vietovėje lietu
viškos mišios buvo atnašautos pirmą kar
tą, nors koplyčios statybai pinigų davė 
karalius Jogaila, DLK Algirdo sūnus.

Į iškilmes Lenkijos lietuviai suvažiavo 
iš Seinų, Varšuvos, Wroclawo, Ščecino ir 
įvairių pajūrio vietovių, kur šiuo metu 
gyvena išeiviai lietuviai.

Iškilmės praėjo labai iškilmingai. Visi 
suvažiavę būtų d'ar daugiau patenkinti, 
jeigu jiems būtų parūpinta šilta pastogė 
poilsiui. Lauke pūtė šaltas vėjas ir snigo, 
o žmonėms teko keliauti traukiniais ir 
autobusais po porą naktų.

VOKIETIJA
LABDAROS VEIKLA

Šiuos metus pradėjome retesniu n;g 
išeiviškame gyvenime įvykiu: visuos 
nininkas ir „Labdaros" Draugijos ga:k 
pirmininkas Jonas Glemža sulaukė M 
metų amžiaus ir sausio 20 d. pradėjo! 
trąjtį šimtmetį. Vokietijos Lietuvių įL 
druomenės ir kitų organizacijų valdjfr 
surengė paminėjimą, kuris, ačiū rū{į 
tingumui ir išradingumui, šauniai pral 
Jubiliato padėka išspausdinta „Euroį 
Lietuvyje".

Tenka ir praėjusius metus pamiJ 
kaip audringus ir neramius. Pasaulis į 
ramus, nejaučiame, kada jis aprims. į 
mes, išeivijos lietuviai, išbarstyti po į 
sus kontinentus, turime vilčių, jog 
gyvenimas ir sugyvenimas gerės. tai

Viena, mes ir toliau savo tarpe gi* J 
džiau jungiamės į krūvą atlikti įvaiiyv 
mūsų bendrus reikalus. Pradedame jįs 
čiau reikštis kaip viena šeima. Toks fri 
sų jungimasis praėjusiais metais darbiu 
ryškėjo, kai centrinės organizacijos, įa 
vadinamieji veiksniai, vieningai pįr 
reiškė Vienos konferencijoje. Tai mus 
pasaulinės reikšmės įvykis. Laukiat/ f 
kad ir toliau taip eisis. Jai

Antra, mūsų, pabaltiečių, ryšiai st»u 
ja, ir svaibesni pasauliniai pasi rodytį K 
dažniau atliekami visų bendrai. įri< 

„Labdaros" Draugijos darbai ėjo jprjio) 
ta vaga. Pasisekė nusiųsti daugiau kjuv 
gų, išeivijos leidinių Lenkijos lietuviaijM 
Siunčiama taipogi periodinė spauda. įa 1

Draugijos valdyba nuoširdžiai dėkįPe 
mūsų visuomenei už teikiamą jos veikį?^ 
paramą ir prašo tolimesnio dėmesio j°v 
paramos. įrai

Pirm. Z. Glemžienė 
Reik. ved. A. Lipschis fr*

Sek. B. Lipšienė ĮPa: 
___________ ači

Schloss Rennhof, 6840 Lampertheiį*^£ 
Huettenfeld. f211

Kt. — Nr. 8.0644.07, Volksbank Kr|a- 
Bergstrasse, Zweigstelle Huettenffjysl 
BLZ 509 914 00 arba Kt. — Nr. 1 185 ir01 
Landesgirokasse, Stuttgart I, BLZ įP''1 
501 01. Fie

n 
__________________________________________________ last

PAMALDOS
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5 d., 11
X 

liet 
14 v« I 

JVC 
tov 
ius 
r P

5 d., 13 
d.,

Bradforde — balandžio 4 d. (šeštai 
nį) 1 vai. Išpažintys nuo 1.30 vai. Prat 
kun. S. Matulis, MIC.

Nottinghame — balandžio 
vai., Židinyje.

Huddersfielde — balandžio
Coventryje — balandžio 5

Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa — balandžio 5 d., 

vai., šv. Petre.
Nottinghame — balandžio 12 d., 11.

vai., židinyje. Verbų šventinimas, eiseįagt 
iškilmingas Kristaus Kančios skaitymą/ j 

Mansfielde — balandžio 12 d., 15
Šv. Pilype Neri, 3 Chesterfield Rd., So'uie[o 

Eccles — balandžio 12 d. 12.15 vai. pt 
Manchesteryje — I Velykų d., 12.30^, 
Boltone — II Velykų d., 11 vai. 
Bradforde — balandžio 26 d., 12.30

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

in. L 
'oo 1 
Buv; 
Įeim 
grup

Balandžio 5 d. — Šv. Luko bažnyčiofur* 
šv. Mišios 2 v.p.p. 10

Balandžio 12 d. — šv. šeimos bažtF E 
čioje, Mossende, šv. Mišios 2 v.p.p. (r® 
a.a. Joną Kašponį). ;

Balandžio 19 d. — Šv. šeimos bažnyčią1’'3 
je, 8 vai. ryte iškilmingos šv. Velykų lPlen' 
šios. Visi lietuviai prašomi daly vauti ^7 
pasimelsti Velykų proga, 
batėlė ir užkandžiai.

Po Mišių — llusu 
•adė
į Pr

ROŽINIS

Rožinis — 4 balandžio, 
Švč. Sakramento, 24-26

4.30 vjp.p., 
Meriadale

tidiu 
Jį L

Plia
B- Po

Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta l^jo 
siekiama iš autobusų stoties Nr. 513, ’L prog; 
žiuoti iki Eve Infirmary. ...pinu 

Artėjant Prisikėlimui, melskime muį;._.
mylimai Tėvynei laisvės.

N. Narbutienė

— 32 metų sovietų kompiuterių pro
gramuotojas, atvykęs iš Vienos į Atėnus, 
Graikijoje pasiprašė politinio prieglobs
čio.

— Vakarų diplomatai Kabule pranešė, 
kad kovo mėnesį partizanai iš viso nu
šovė septynis sovietų lėktuvus ir helikop
terius.

Sijoj 
tas.

R.
Balėj 
ko E

Sv
Didįjį ketvirtadienį, bal. 16 d. parW'rm 

dos bus 5 vai. vak. fcltos
B v Did. penktadienį, bal. 17 d. — 3 vai. <

Did. šeštadienį, bal. 18 d. — 8 vai. vrf p0

Velykų rytą, bal. 19 d. — 8 vai. rj'ą. Vi

VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Suma — 11 vai. naiči'

Antrą Velykų dieną — 11 vai. Nept 
valoma šventė. rs 1

, j Cei
Isipažinčių klausoma kasdien prieš P|ojo 

maldas.
21 The Ovai (prie Hackney Rd., E‘įVal,j.

Tel.: 739 8735. L. „
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