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, NEGĘSTAMOS 
LIEPSNOS

Prieš penkiolika metų, gegužės 14-ją, 
11 ,auno centre, muzikinio teatro sodelyje, 
‘ ižo žmogiška drama, kuri supurtė Lie- 
, ;vą ir pasaulį. Ir šiandien, no pusantro 
1 šimtmečio, nedaug ką žinome, kaip ji 
1 įbrendo devyniolikmečio Romo Kalantos 

1 rdyje, kokiomis aplinkybėmis jis apsi- 
■" prendė ir įvykdė savo ryžtą paaukoti 

pną gyvybę liepsnose iš meilės tėvynei. 
1 st jau tada tauta ir pasaulis, priblokšti 

* epsnojančiu deglu pavirtusio jaunuolio 
įsiaukojimo, Romo Kalantos auką ‘įver
to, jo vardą apsupo pagarba, kuri ski
tais didvyriams. Liepsnojantis Romo 
Mantos vardas įėjo į istoriją, kaip ir 
eko Jano Palacho, kuris trejus metus 
nksčiau sudėjo savo gyvybės auką, ne
beidamas užpultos tėvynės pažeminimo 
pasidavimo niekšybei. Tai nebuvo savi- 

udybė, savanoriškas savo gyvybės sunai- 
ioimas, paprastas iššūkis skausmingai 
įsideginimo mirčiai. Kalanta, kaip Pala
tas, galvojo ne apie save, bet apie kitus, 
ie jaunuoliai ieškojo išeities visai tau- 
li, kai padėtis atrodė beviltiška ir be 
eities. Jie ryžosi save liepsnose paauko- 
į kad savo kančia ir mirtimi supurtytų 

Įtekusias sąžines, pažadintų tikėjimą, 
įeilę ir viltį nusiminusioje, apleistoje, 

Eįjvo idealų beišsižadančioje visuomenė
je. Negalima neigti, kad buvo tokių, ku
te, pataikaudami pavergėjams, mėgino 

■ Mantą apšaukti „psichišku ligoniu, ku- 
l is nusižudė, būdamas liguistoje būseno- 

Bet Kalanta nebuvo išimtis. Buvo 
augiau susibaudėlių, kurie panašiai tada 
ilvojo, ryžosi ir ryžtą įgyvendino. Buvo 

į toys, buvo Andriuškevičius, buvo Zali- 
luskas, buvo černeckis. Ir gal daugiau, 
irių vardai liko nežinomi. Jų visų aš
arinę auką liepsnose simbolizuoja Ro- 
nKažantos vardas. Tauta šią auką ins- 

Jfeiyviai suprato. Kitaip nebūtų kilę to, 
Jis istorijon 'įėjo kaip „Kauno įvykiai“, 

illinios rinkosi pagerbti jauną didvyrį ir 
U įlydėti į kapus. Ir kai jai buvo sukliu- 
• ytatai padaryti, minia sukilo, nepaisyda- 

la nelygių jėgų persvaros. Kelias dienas 
lalšino į Kauną sutrauktos saugumo pa- 

i įjos. Daugelis dėl to nukentėjo, bet tai 
«vo tautos duoklė jaunojo pasiryžėlio 
gerbimui. Romo Kalantos ir jo vien- 
linčių savanorišką auką įvertino ir Ba
lulis. Tylos sąmokslas buvo įveiktas: 
inios apie Kalantos susideginimą ir Kau
ta įvykius apibėgo pasaulį. Šveicarų lai- 

p; traštis Basler Nachrichten 1972 birželio 
I rašė: „Nors sukilimas Lietuvoje Siau
busiu būdu numalšintas, tai rimtas įspė- 
iiraas pasauliui ir naujas priminimas tau
ki, kurias vergia sovietai karo jėga. Jos 
išgyvena savo didžiąją tragediją, nesvar
ia, ar dėl to tylima ar ne. Lietuvių pro- 
Sstas priklauso ypatingo herojizmo kate- 
lorijai, nes tai mažesnė ir bejėgiškesnė 
iota negu vokiečiai, vengrai, čekai ar 
akai. Sukilimas, kuris siekia atgauti 

-- ietuvos nepriklausomybę, reiškia trigu- 
protestą: prieš komunistų diktatūrą, 

prieš prievartinį rusinimą, prieš tikėjimo 
laisvės pažeidimus*.

ja Ilgoje Lietuvos laisvės kovų ir sukilimų 
rį. pandinėje šiandien pažymime 1972-sius 

metus, kuriais žuvo Romas Kalanta, keli 
sjj liti bevardžiais likę liepsnų broliai. Daug 
j2i jaunuolių tada nukentėjo. Matydami savo 
jj. jaunimo didvyriškumą, neveltui tada vy- 

resnieji kalbėjo: „Ne, Lietuva dar ne- 
žlugo. Mūsų vaikai tvirti ir drąsūs. Jie 
myli savo tėvynę ir pasirengę už ją auko
tis“.

J. Vd.

ATSAKYMAS VYSK. BALTAKIUI
Austrijos delegacijos Europos saugu

mo ir bendradarbiavimo konferencijoje
p. Vienoje pirmininkas ambasadorius To-

rovski laišku padėkojo Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos pirmininkui vyskupui 
Baltakiui už pristatytą dokumentinę me-

y, džiagą apie Lietuvos tikinčiųjų dabartinę 
padėtį. „Galiu jus užtikrinti, — rašo laiš
ke vyskupui Baltakiui Austrijos ambasa
dorius, — kad Austrijos delegacija ypa
tingą dėmesį kreipia į paplitusius religi

nė- nės laisvės suvaržymus“. Delegacija šį 
tjĮ, klausimą kelia konferencijos debatuose ir 

susitikimuose su Rytų Europos kraštų
gy. atstovais. Ambasadorius pažymi, kad Aus- 
(ė- trija taip pat įteiks Vienos konferencijai 

konkrečius pasiūlymus religinių bendruo-
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Londonas, 1987 m. birželio 10 d.

AR VAKARAI NEKLYSTA?
NATANAS ŠCARANSKIS PASISAKO APIE SOVIETUS

Ar Gorbačiovas yra kovotojas dėl žmo
gaus teisių? Ar jis rūpinasi savo gyvento
jų humanitarinėmis problemomis? Jokiu 
būdu, — sako ščaranskis. Gorbačiovas yra 
žmogus, padaręs karjerą sovietų santvar
koje, kurios žymiausieji rėmėjai buvo 
KGB vadovai. Bet jis yra kitoks vadovas. 
Pirmiausiai, jis yra realistas.

Buvęs sovietų disidentas Natanas Šča
ranskis, neseniai kalbėdamas Oxfordo uni
versiteto studentų susirinkime, ipasakė: 
„Kai dar buvau kalėjime, jam patekus 
valdžion, skaičiau „Pravdoje" jo pareiš
kimą, kuriame Gorbačiovas pažymėjo, 
jog jeigu su sovietų ekonomika nebus kas 
nors padaryta, varžybose su kapitalizmu 
Sov. Sąjunga turės pralaimėti. Tai buvo 
istorinis pareiškimas: kiekvienam, kas 
buvo auklėjamas Sov. Sąjungoje, nuo 
vaikystės buvo aiškinama, jog yra Mark
so išaiškintas ir Lenino patvirtintas ne
sugriaunamas dėsnis, kuris sako, kad var
žybose tarp komunizmo ir kapitalizmo, 
pastarasis pralaimės. Jeigu staiga, ne di
sidentas, kuris už tokį pareiškimą būtų 
nuteistas, bet Sov. Sąjungos vadas sako, 
kad kapitalizmas būtų laimėjęs, tai tas 
yra kažkas naujo.

Bet būdamas realistu, kuris mato sovie
tų problemas, Gorbačiovas taip pat rea
listiškai supranta Vakarų veiklą. Jis yra 
pirmas sovietų vadovas, kuris pripažino 
žmogaus teisių vaidmenį santykiuose su 
Vakarais. Jis suprato, kad reikia kažką 
padaryti, kad pakeitus Vakarų nuomonę 
apie Sov. Sąjungą.

Mes dabar matome žymiai patobulintą 
sovietų politinę liniją, ir turime atvirai 
pripažinti, kad Vakarai nėra tam pasi
ruošę. Kai prieš du mėnesiu kalbėjau te
lefonu su Andrejų Sacharovu ir jo žmo
na — tai buvo mano pirmas pasikalbėji
mas po 10 metų — klausimas, kurį iškėlė 
jo žmona, priminė man padėtį prieš 10 
metų, kai aš padėjau jiems spaudos kon
ferencijoje. Ji pasakė, kad prieš dvi die
nas jie davė interviu France-Presse agen
tūrai. Vėliau jie tą interviu girdėjo per 
radiją ir jiems pasirodė gerokai skirtinga. 
Visa jų kritika prieš prezidentą Reaganą 
buvo žymiai stipresnė. Bet jų kritika, nu
kreipta prieš Gorbačiovą, kurios buvo 
gan daug, ypač ryšys SDI su kitais nusi
ginklavimo aspektais, dingo.

Kas išcenzūravo tą interviu? Aš pasa
kiau jai, kad esu tikras, jog niekas ne
cenzūravo. Tai buvo padaryta kaip senais 
gerais laikais, kai mes bendradarbiavome

su Vakarų korespandentais: lie reaguoja 
tik ‘į tuos klausimus, kuriuos pasaulis no
ri girdėti. Šiandien pasaulis nori girdėti, 
kad Gorbačiovas yra geras, o Vakarų 
politiniai vadovai ne tiek geri.

AŠ nuolat stebiuosi, — sako N. ščarans
kis, —■ kaip Vakarai matuoja dviem skir
tingais mastais, kur dalykai atrodo labai 
paprastai. Paimkim, pavyzdžiui, Pietų 
Afriką ir aparteidą. Pietų Afrika padarė 
vieną žygį po kito, bet Vakarai sako, kad 
tai kosmetika. Manau, kad Vakarai yra 
teisūs, nes nei vienas tų žygių nepakei
čia aparteido principų. Tai yra morali
nis klausimas, ir negalime daryti nuolai
dų moraliniuose principuose.

Iš antros pusės, paimkime Sov. Sąjun
gą. Nei kiek nesimpatizuojant Pietų Afri
kai, aš galiu pasakyti, kad žmogaus tei
sių pažeidimų kiekis Sov. Sąjungoje yra 
bent toks pat, kaip ir Pietų Afrikoje. 
Sov. Sąjungoje taip pat kiekvienas pilie
tis turi pasą, kuriame pažymėta, kur jis 
gyvena.

Kai sovietų valdžia nusprendė, kad vi
si Krymo totoriai — pusė milijono musul
monų — turi būti iš Krymo ištremti, jie 
buvo išsiųsti į Sibirą. Dabar, praėjus 40 
metų, nei vienas jų neturi teisės grįžti į 
Krymą, nes jų pasuose pažymėta, kad 
jie ten negali būti užregistruoti. Ir Sov. 
Sąjungoje, skirtingai nuo Pietų Afrikos, 
nėra jokios opozicinės partijos, nėra 
spaudos, kuri galėtų bent švelniai pasisa
kyti prieš valdžią, ir nėra laisvų rinkimų 
net mažumoms.

Žmonės stebisi dėl kalinių skaičiaus 
Pietų Afrikoje — tie skaičiai yra tikrai 
dideli. Bet Sov. Sąjungoje yra nemažiau 
penkių milijonų žmonių (nepolitinių ka
linių) darbo stovyklose ir kalėjimuose, ir 
šis skaičius proporcingai yra bent 10 kar
tų didesnis negu Pietų Afrikoje. Ir niekas 
nedrįsta net pakalbėti apie sankcijas 
prieš Sov. Sąjungą.

Pastaruoju laiku kai kas palygina Gor
bačiovą su Chruščiovu. Tačiau neturime 
užmiršti, kad Chruščiovas išleido iš sto
vyklų milijonus, ir jis ne tik dovanojo 
jiems, bet ir reabilitavo, pripažindamas 
valdžios padarytą klaidą. Taip pat jis tai 
padarė nesigirdamas.

Gorbačiovas išleido tik pavienius, o vi
sas pasaulis kalba apie tai jau kelis mė
nesius. Ir tie žmonės, kuriuos paleido, 
nėra reabilituoti, dovanota jiems tik 
bausmė. Baudžiamojo kodekso paragrafai, 
pagal kuriuos jie buvo nuteisti, dar tebe-

KETURI DOKUMENTAI
VAKARUOSE GAUTI LIETUVOS KATALIKŲ

Vasarios 10-sios pareiškime TSKP Cen
tro komitetui reiškiamas susirūpinimas 
kunigo Alfonso Svarinsko varginimais 
36-me Permės lageryje. Visame pasauly
je žinomas Lietuvos katalikų kunigas ne 
tik nepaleidžiamas, bet dargi neteisėtai 
skriaudžiamas. Pareiškimą pasirašė 15 
Lietuvos katalikų, kurie savo raštą baigia 
taip: „Mes už demokratizavimą, teisėtu
mą, viešumą! Laisvę kunigui Alfonsui 
Svarinskui!“ Pareiškimo nuorašai pa
siųsti akademikui Sacharovui ir Vatikano 
dienraščiui „Osservatore Romano“.

Kovo 16 dvylika Lietuvos katalikų pa
siuntė pareiškimą. TSKP generaliniam 
sekretoriui Gorbačiovui, TSRS generali
niam prokurorui, Religijų reikalų tary
bos pirmininkui Charčevui ir Lietuvos 
vyskupams dėl Vilniaus vyskupo Julijo
no Steponavičiaus, kuriam kliudoma eiti 
pareigas daugiau kaip 25-ri metai. Pareiš
kime sakoma, kad šiuo metu Lietuvoje 
renkami parašai peticijai, kad būtų ati
taisyta vyskupui Steponavičiui daroma 
skriauda ir nebūtų kliudoma jam tvarky
ti Vilniaus vyskupijos reikalus. Du kiti

menių padėčiai Rytų Europos kraštuose 
pagerinti. Taip pat ir įvairių kitų dele
gacijų pirmininkai Vienos konferencijoje, 
dėkodami vyskupui Baltakiui už doku
mentinę medžiagą apie religinę padėtį 
Lietuvoje, išreiškė solidarumą Lietuvos 
katalikam, užtikrindami, jog rūpinasi re
liginės laisvės atstatymu ten, kur toji 
laisvė tebėra slopinama.

(LIC)
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gautieji Lietuvos katalikų pareiškimai 
reikalauja grąžinti jų lėšomis pastatytą 
ir neteisėtai iš jų atimtą Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčią.

Šiemet sausio mėnesį 19-20 dienomis 
Lietuvos tikinčiųjų delegacija Maskvoje 
kreipėsi į TSKP Centro komitetą ir Reli
gijų reikalų tarybą šios bažnyčios reikalu. 
Rašte dokumentuojamos Lietuvos katali
kų pastangos nuo 1974-jų metų atgauti 
Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią. 
Pareiškimo priede 330 lapų su 76.000 pa
rašų. Prieraše nurodoma, kad Lietuvos 
katalikai galėtų surinkti nuo dviejų iki 
trijų milijonų parašų, jei jiems nekliudy
tų Valstybės saugumo ir milicijos dar
buotojai, kurie atiminėja sąrašus su pa- 
parašais, juos naikina ir įvairiais būdais 
terorizuoja parašų rinkėjus. Nurodomi 
konkretūs atvejai su nukentėjusių asme
nų pavardėmis. Į šitą pareiškimą buvo 
laukiama atsakymo klaipėdiečio Antano 
Avelio adresu.

76.000 tikinčiųjų pareiškimas nesulaukė 
atsakymo, todėl kovo 16 buvo siunčiamas 
į Maskvą dvylikos katalikų pareiškimas, 
iš kurio aiškėja, kad valdžios organai 
grasina uždaryti ir vienintelę veikiančią 
senąją Klaipėdos katalikų bažnyčią. Ti
kintieji, apie tai patyrę, dieną ir naktį sa
vo bažnyčią saugo, joje budėdami. Rašte 
reiškiamas Lietuvos katalikų įsitikini
mas, kad valdžia patenkins jų teisėtus 
reikalavimus sutinkamai su šiuo metu 
vykdomais demokratiniais šalies pertvar
kymais.

(LER)
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galioja, žmonės toliau suimami. Vis tiek 
mes girdime vis daugiau ir daugiau, kad 
neprivalome Sov. Sąjungos erzinti, at
virkščiai, turime duoti jai drąsinimų. Pa
gal N. ščaranskį, tai yra Vakarų da
roma klaida.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
JAV ŽINIOS

1987 m. gegužės 18 d. Lietuvos atsto
vas Dr. S. Bačkis, Latvijos atstovas Dr. A. 
Dinbergis ir Estijos atstovas E. Jaakson 
turėjo pasitarimus Vašingtone. Jie ap
svarstė einamuosius reikalus ir pasikeitė 
informacijomis.

Š.m. gegužės 19 d. diplomatinio korpu
so dekanas švedų ambasadorius grafas 
Wilhelm Wachtmeister su žmona grafie
ne Ulla Wachtmeister suruošė diplomati
nio korpuso vardu priėmimą pagerbti 
JAV Valstybės Sekretorių ir ponią Shultz.

Šiame priėmime dalyvavo visi reziduo
ją Vašingtone diplomatinių misijų šefai 
su žmonomis. Jų tarpe dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas dr. S.A. Bačkis su žmona. 
Lietuvos atstovui ir p. O Bačkienei buvo 
malonu būti pakviestiems į šios rūšies 
priėmimą, nes buvęs diplomatinio korpu
so dekanas Sovietų ambasadorius Dobry
nin Baltijos valstybių atstovams net ne
pranešdavo apie jo ruoštus analoginius 
pagerbimus bei priėmimus.

Priėmimo metu diplomatinio korpuso 
dekanas pasveikino Valstybės sekretorių 
Shultz diplomatinės bendruomenės Va
šingtone vardu, o į jo žodį atsakė Valsty
bės Sekretorius.

Abu kalbėjusieji pabrėžė diplomatinio 
korpuso solidarumo ir atvirumo klausi
mus, ypač šių laikų technologijos per
spektyvoje.

Š.m. balandžio 2 d. Kipro ambasado
riaus žmona ponia Andrew J. Jacovides 
buvo pakvietusi ambasadorių žmonas, jų 
tarpe ir O. Bačkienę, į vaišes bei pasita
rimą ryšium su rengiamu Tarptautiniu 
Vaikų Festivaliu, kurio garbės pirminin
ke ji išrinkta.

PALEISTAS A. ANDREIKA
Lietuvių Informacijos Centro žiniomis, 

balandžio 5 d. iš Pinčūga tremties pas sa
vo šeimą Vilniuje grįžo sąžinės kalinys 
Algimantas Andreika. Andreika yra 37- 
nerių metų amžiaus. Buvo areštuotas 
1981 m. gegužės 25 d. Apkaltinus dalyva
vimu lietuvių tautiniame sąjūdyje, buvo 
nuteistas ketveriem metam lagerio ir 
penkeriem metam tremties. Lagerio baus
mė vėliau buvo pailginta šešiais mėne
siais. Grįžo į Lietuvą, tremties bausmę 
sutrumpinus. Algimantas Andreika ir jo 
žmona 1979 metų balandžio mėnesį drau
ge su Tikinčiųjų Teisėm Ginti Katalikų 
Komiteto nariais ir kitais 128-niais tikin
čiaisiais pasirašė šio komiteto dokumen
tą, skirtą UNESCO Organizacijai, apie 
Vaiko teisių pažeidimus Lietuvoje.

Kanados parlamento opozicijos vadas 
John N. Turner laišku kreipėsi į sovietų 
ambasadorių Kanadoje Aleksei Rodio
nov, prašydamas suteikti informacijų apie 
lietuvį sąžinės kalinį Povilą Pečeliūną. 
Atsakydamas į laišką, sovietų ambasado
rius Rodionov apgailestauja, kad prašomų 
informacijų iki šiol jam nepasisekė gauti. 
Užtikrina, kad šiuo reikalu yra kreipęsis 
į atitinkamus pareigūnus Sovietų Sąjun
goje ir tikisi galėsiąs Kanados parlamento 
atstovą painformuoti vėliau.

Kaip žinoma, Povilas Pečeliūnas drau
ge su Gintautu Iešmantu ir Vytautu Skuo
džiu buvo nuteisti 1980 m. gruodžio 22 d. 
Pečeliūnui buvo paskirta kalėti trejus 
metus griežto režimo lageryje ir penke
rius metus pasilikti tremtyje už tariamą 
bendradarbiavimą su pogrindžio leidi
niais: „Alma Mater“ ir „Perspektyvos“.

Ilgamečiu) klubo nariui 
PRANUI SOPAI 

mirus, 
jo žmonai Klarai ir 
dukterėčiai Lietuvoje 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia 
Bradfordo Vyties klubo 

valdyba ir nariai

LIETUVOJE
PRANEŠIMAS DĖL KRIKŠTO

jubiliejaus iškilmių

Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus 
centrinis minėjimas įvyks Vilniuje, šven
tųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, 
1987 m. birželio 28 d. Numatoma progra
ma:

Nuo 10 vai. — šv. Mišios (vienos po ki
tų) ir giesmės bažnyčioje ir šventoriuje.

11.30 vai. iškilminga suma tuo pačiu 
metu, kada prasidės Šventojo Tėvo va
dovaujamos jubiliejaus iškilmės Romoje, 
šv. Petro bazilikoje. Prieš sumų vyskupai 
atliks ingresą per šventorių j bažnyčią, 
laimindami maldininkus.

Kadangi respublikoje yra katalikų, ku
rie meldžiasi lenkiškai, 14 vai. bus pamal
dos lenkiškai besimeldžiantiems tikintie
siems, taip pat vadovaujamos vyskupų.

Kartu su Krikšto jubiliejaus minėjimu 
birželio 28 d. Romoje bus beatifikuotas 
(paskelbtas palaimintuoju) garbingasis 
Dievo tarnas arkivyskupas Jurgis Matu- 
laitis-Matulevičius.
Lietuvoje beatifikacijos minėjimas įvyks 

liepos 12 d., 13 vai. Kapsuko (Marijampo
lės - Red.) bažnyčioje, kur ilsisi to švento 
ganytojo vienuolio palaikai.

Numatoma, kad į Krikšto jubiliejaus ir 
beatifikacijos iškilmes Romoje galės nu
vykti ir Lietuvos dvasininkų delegacija.

Vyskupijų centruose ir šventovėse Lie
tuvos krikšto minėjimai bus:

Kauno arkikatedroje — gegužės 24 d.
Telšių katedroje — birželio 7 d.
Varduvoje (žemaičių Kalvarijoje) — 

liepos 8 d.
Panevėžio katedroje — rugpjūčio 1 d.
Krekenavoje — rugpjūčio 15 d.
Pivašiūnuose — rugpjūčio 16 d.
Kaišiadorių katedroje— rugpjūčio 20 d.
Šiluvoje — rugsėjo 13 d.
Vilniaus Aušros Vartuose — lapkričio 

22 d.
Taip pat įvyks minėjimas kiekvienoje 

parapijoje jos klebono parinktu laiku. 
Jubiliejaus mintys lydės mus per ištisus 
metus. Jubiliejaus šventimo užbaiga .vi
sose bažnyčiose 1988 m. balandžio 10 d., 
per Atvelykį.

Lietuvos ir išeivijos dvasininkai ir ti
kintieji kviečiami šiuos Dievo palaimos 
kupinus įvykius sutikti tikru dvasiniu at
sinaujinimu.

P.S. šį pranešimą dera paskelbti tikin
tiesiems per Velykas ir vėliau tinkamu 
laiku pakartoti.

Arkivysk. L. Povilonis 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirm.

Kaunas, 1987.4.2
Nr. 324 (LIC)

Naujas KGB viršininkas
Vieton „išėjusio pensijon" Juozo Pet

kevičiaus, nauju LTSR valstybės saugu
mo komiteto (KGB) pirmininku paskirtas 
Eduardas Eismuntas.

Pomirtinis leidinys
Vilniaus knygų leidykla „Vaga" išleido 

kompozitoriaus Eduardo Balsio (1919- 
1984) chorinių kūrinių rinkinį, pavadintą 
„Tėvynė — motina mano“. Rinkinį suda
ro 22 dainos mišriems, vyrų, moterų ir 
vaikų chorams, šalia originalių kompozi
toriaus kūrinių rinkinyje yra kelios lietu
vių ir dvi italų liaudies dainos.

Kulinarijos kursai turistams
„Tiesa“ (V.12) pranešė, kad į Lietuvą 

atvyko grupė JAV piliečių, daugumoje iš
eiviai iš Lietuvos, kurie nori susipažinti 
su lietuviškų tautinių patiekalų gamyba. 
Pirmas praktinis užsiėmimas buvo Vil
niaus „Bočių“ restorane. Po to jie lankė
si Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ir Pane
vėžyje. Tų miestų restoranuose ir valgy
klose jie mokėsi virti cepelinus ir švilpi
kus, kepti vėdarus ir blynus, gaminti šal
tus užkandžius ir konditerijos gaminius.

LINNO LAIŠKAS IŠ ANAPUS

The TIMES (VI.4) pranešė, kad depor
tuoto į Sov. Sąjungą esto Karlo Linno 
duktė, gyvenanti Virginijoje, JAV, gavo 
iš tėvo laišką. Jame pasakyta, jog abejo
tina ar jo byla bus naujai svarstoma.
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TAUTOS FONDO METINIS SUSIRINKIMAS
Metinis Tautos Fondo narių susirinki

mas įvyko š.m. gegužės mėn. 9 d. Kultū
ros Židinyje, Brooklyn, N.Y. Prieš prade
dant darbo posėdi), Tėvų Pranciškonų Ko
plyčioje Tėvas Kornelijus Bučmys, OFM 
atlaikė pamaldas už TF narius, rėmėjus — 
gyvus ir mirusius — ir už žuvusius už 
Lietuvos laisvę.

Susirinkimų atidarė Tarybos pirminin
kas J. Valaitis, pasveikindamas dalyvius 
ir pakviesdamas atsistojimu pagerbti at
mintį laike praėjusių metų mirusių TF 
garbės nario Petro Minkūno ir Tarybos 
nario dr. Petro Vileišio. Invokaciją sukal
bėjo Tėvas Pranciškus Gedgaudas, OFM. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. Į prezidiu
mą pirmininkas pakvietė Tarybos vice
prezidentus A. Daunį ir L. Grinių, sek
retoriauti J. Vilgalį.

Lietuvos Generalinis Konsulas A. Simu
tis savo sveikinimo žodyje kvietė sukaup
ti visas jėgas ir finansus, kad pasaulį kuo 
plačiau informuoti, jog Lietuva buvo vi
sai nepriklausoma valstybė — dar per- 
dažnai pasaulis to nesupranta. Išreiškė 
padėką TF darbuotojams ir jo rėmė
jams už jų pasišventimą ir dosnumą.

TF garbės narys dr. K. Valiūnas pri
minė kokį didelį kelią TF nuėjo finansiš
kai nuo 1966 m., kai jis pirmą kartą buvo 
išrinktas VLIKo pirmininku. Mums rei
kia parūpinti dar daugiau informacijos 
anglų kalba apie mūsų kovą prieš komu
nizmą. Reikia ieškoti būdų įtraukti dau
giau jaunimo į mūsų eiles.

Tautinės Sąjungos vardu sveikino E. 
Čekienė, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vardu L. Tamošaitis, JAV LB vardu A. 
Vakselis. Raštu sveikino: J.E. vyskupas 
P.A. Baltakis, OFM, Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos šefas dr. S. Bačkis, TF gar
bės pirmininkas prel. J. Balkūnas, P.A., 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. J. 
Valaitis, Lietuvos Darbo Federacijos Cen
tro Valdybos pirm. K. Povilaitis, pridė
damas 1000 dol. asmenišką auką, TF At
stovybės Sydney pirm. prel. P. Butkus, 
MBE, TF Floridos Atstovybės pirm. C. 
Vilnis, Chicago Atstovybės pirm. J. Jur
kūnas. Suvažiavimo proga gautos aukos 
iš Detroito: Petras Pagojus 2.000 dol. ir 
Antanina Zakarkienė 1.000 dol. Lietuvos 
Laisvės Iždui. Tautos Fondas nuoširdžiai 
dėkoja. Toliau sekė komisijų sudarymas. 
Į Mandatų komisiją išrinkti J. Pažemėnas, 
A. Katinienė ir J. Vytuvienė; Nominacijų 
komisija: dr. K. Valiūnas, B. Bieliukas ir

A. čampė. I. Banaitienė perskaitė praėju
sio suvažiavimo protokolą, kuris buvo pri
imtas su mažom pataisom.

Tarybos pirmininkas J. Valaitis savo 
pranešime palietė svarbesnius Tarybos 
uždavinius per praėjusius metus. Vienas 
iš jų tai Kanados TF inkorporavimas. Šis 
reikalas dar vis yra eigoje. Finansų ko
misija buvo paprašyta ir paruošė pasiūly
mus dėl investavimo, kuris atneštų dau
giau palūkanų, būtų saugus ir paprastas 
administruoti.

Tarybos pirmininkui teko būti Anglijo
je 1986 m. vasarą ir susitikti su Tautos 
Fondo atstovais ir DB Lietuvių Sąjungos 
nariais. Iš pasitarimų išryškėjo, kad DB 
lietuviams labai rūpimas klausimas yra 
pagrindinių organizacijų veiklos konsoli
davimas, ypatingai iškilus tokiems užda
viniams, kur labai svarbu parodyti, kad 
esame vieningi. Taryba palaikė darnų ry
šį su VLIKu ir glaudžiai bendradarbiavo 
su TF Valdyba. Baigdamas dėkojo Valdy
bai, ypač jos pirmininkui. J. Giedraičiui 
jau per 10 metų jai vadovaujančiam. Dė
kojo Kanados Tautos Fondui, visoms At
stovybėms JAV, Australijoje ir Didžiojo
je Britanijoje ir ypatingai TF nariams ir 
rėmėjams. Ragino jaunesniosios mūsų vi
suomenės narius jungtis į TF darbą.

TF Valdybos pirmininkas J. Giedraitis 
su malonumu pastebėjo, kad TF auga na
riais ir turtu. JAV be Atstovybių Chica- 
goje, Floridoje, Clevelande, Californijoje, 
Detroite, dabai’ organizuojama šeštoji 
Bostone. Kanadoje yra 2 Atstovybės — 
Kanados Krašto ir Toronto, Australijoje 
2 — Melbourne ir Sydney. Taip pat vei
kia platus įgaliotinių tinklas. Atstovy
bės ir įgaliotiniai artimai bendradarbiau
ja su Valdyba ir stipriai reiškiasi savo 
apylinkėse: organizuoja vajus, kultūrines 
popietes, TF aukotojų pagerbimus, pikni
kus, specialius pietus ir kt. Valdyba koor
dinuoja JAV ir užsienio Atstovybių bei 
įgaliotinių veiklą ir atlieka visą adminis
tracini) ir technišką darbą. Palaiko arti
mus ryšius su TF Taryba, VLIKo Valdy
ba ir Taryba.

TF pagrindinis tikslas yra užtikrinti, 
kad būtume finansiniai stiprūs Lietuvos 
laisvinimo bylai vesti ir įvairiai apie Lie
tuvą informacijai skleisti. Informacija 
mūsų galingiausias ginklas. Turime ją 
kuo plačiausiai platinti po laisvąjį pasaulį 
ir neleisti jam užmiršti, jog lietuviai nie
kuomet nesutiks su Lietuvos okupacija ir

nenustos kovoję už Lietuvos valstybinę, 
tautinę, religinę ir kultūrinę laisves. Iš
eivijos lietuviai visuomet rėmė ir rems 
pozityvią veiklą.

Iš 1986 m. Tautos Fondo finansinės ap
žvalgos matyti, kad 1986 m. gruodžio 31 
d. TF turtas buvo: JAV 743,229 dol, užsie
nyje 98.931 dol. — viso 842.160. (Dalis pi
nigų yra laikoma užsienyje, nes kartais jų 
ten prireikia, pvz., organizuojant Vie
nos demonstracijas pernai; taip pat dalis 
angliškosios ELTA biuletenio laidos yra 
spausdinama Anglijoje). Viso pajamų 
1986 m. buvo 197.891.08 dol., išlaidų 
152.025.07, (iš jų VLIKo 126,240.80 ir 
TF 25.784.27 dol.). Lietuvos Laisvės Iž
das turėjo 138.740.57 dol. įplaukų ir už
baigė metus su 449.016.71 dol. Pereitais 
metais LLI balansas davė 10 proc. palūka
nų, o TF indėliai per 7 proc. Viso palū
kanų buvo gauta 55,063.58 dol. J TF tur
tą yra įskaitomi žemės sklypai Floridoje 
ir New Hampshire ir namas Valijoje, An
glijoje. Daug dėmesio kreipiama 'į testa
mentinius palikimus ir yra labai gerą 
perspektyvų ateičiai. Tyrinėjamos kitos 
galimybės Tautos Fondui augti ir stiprė
ti finansiškai.

A. Čampė padarė Kontrolės komisijos 
pranešimą: patikrinus TF knygas ir visus 
pateisinamus dokumentus, rasta, jog vis
kas yra vedama pavyzdingai ir labai pro
fesionaliai.

Mandatų komisija pranešė, kad susi
rinkime dalyvauja 30 žmonių su 2424 bal
sais, VLIKas su 2071 balsu ir 15 organi
zacijų su 109 balsais — viso 4604.

VLIKo vardu pranešimą padarė L. Gri
nius. Sveikino TF už pasiektus gražius re
zultatus kaupiant lėšas Lietuvos laisvini
mo darbams ir informacijai. Lietuvių vi
suomenė stipriai remia Tautos Fondą po
zityviai įvertindama VLIKo darbus.

šiais metais VLIKas ir Pasaulio Pabal- 
tiečių Santalka steigia Atstovybę Europo
je, Strasbourge. Yra ypatingai svarbu ok. 
Lietuvos reikalą nuolatos judinti Europo
je, nes Lietuva yra Europos dalis. Jos 
valstybių pozicija Lietuvos reikalu mums 
yra labai svarbi. Atstovybei vadovaus 
Algis Klimaitis. Jis yra žurnalistas, turįs 
ryšius su Europos spauda, Europos Par
lamentu, įvairiomis organizacijomis, Chri
stian Solidarity Union, ir kt. Jis atliko 
daug darbo pernai organizuojant Pabal- 
tiečių demonstracijas Vienoje ir organi
zuojant Pasaulio Pabaltiečių Santalkos

V. FALKENHANUI MIRUS

Ber-

Ka-
Fal-

Didelis lietuvių draugas Prof. Dr. habil. 
em. Viktoras Falkenhanas, žymus moks
lininkas, lietuvių kalbos ir literatūros ty
rinėtojas, mirė balandžio 16 d. Rytų 
lyne.

Gimęs 1903 m. vasario mėn. 11 d. 
tenhofene, Pommeranijoje, Viktoras
kenhanas buvo dr. V. Vydūno mokinys. 
Išmokęs lietuvių kalbą, pasidarė didžiau
sias lietuvių tautos bičiulis ir bendradar
bis mokslo srityje. Nuo 1935 m. buvo Ka
raliaučiaus universiteto lektorius ir dės
tė lietuvių kalbą, nuo 1947 m. — Rytų 
Berlyno Humboldto universitete dėstė 
lenkų kalbą.

Filologijos daktoro laipsnį įsigijo 1941 
m., parašęs disertaciją „Lietuviškos Bi
blijos vertėjas Jonas Bretkūnas (Bretke) 
ir jo talkininkai“ — „Der Uebersetzer der 
litauischen Bibel Johannes Bretke und 
seine Helfer. Beitraege zur Kultur-und 
Kirchengeschichte Altpreussens“. Padėjo 
dr. Vydūnui parengti „Vadovo lietuvių 
kalbai pramokti“ II leidimą (1924 m.).

Nuo 1964 m. jis buvo Tarptautinės bal
tų-slavų santykių tyrinėjimo komisijos 
DDR sekcijos pirmininkas. Jis buvo dide
lis lietuvių kultūros bičiulis, įžymus moks
lininkas, nusipelnęs lietuvių ir vokiečių 
literatūrinių ryšių tyrinėtojas, populiarin
tojas. Vokiečių spaudoje rašė daug apie 
lietuvių kultūrą ir literatūrą, išvertė rin
kinį „Lietuvių liaudies pasakos“ (1978 
m.). Taip pat rašė noveles, o paskutiniu 
metu — romaną apie Bretkūną.

Vokietijos DDR baltistų garbės pirmi
ninkas. Dirbo kaip mokslininkas iki mir
ties. Dažnai važinėjo ‘į Lietuvą ir tenai

susitikinėjo su mokslininkais ir tyrį 
jais. Universitetuose ieškojo medžį g. 
apie prūsų lietuvius ir jų kalbą. Ni f 
dar išleisti atskirą veikalą. b

Mokėjo lietuvių kalbą. Tai vokietis, p 
ris išmoko lietuvių kalbos ir ją pj, 
per dr. Vydūną. Dr. V. Vydūnui p5 
išleisti knygą „Siebenhundert Jahrej 
sch-litauischer Beziehungen“, 1932, 
žėje. Vokiečių lietuvių santykiai 700 t s; 
laikotarpyje. (j

Antra laida pasirodė su įvadiniu jo, 
džiu, kaip prisiminimai ir pažiūros (i ii 
monės) vieno vokiečio apie dr. Vyi n 
1982 m. Tą knygą išleido Akadeip 5i 
skautijos leidykla Čikagoje, USA.

Man teko su prof. dr. Viktoru Faį, 
hanu susirašinėti ir iš jo disertacijos) to 
gos, kuri yra Heidelbergo universiteto 
bliotekoje, pasidariau kopiją. Asmenį 
susipažinau su juo tik 1986 m. rudenį, Jj, 
lankėsi pas mane Mannheime. Jam- 
met aprodžiau Vasario 16 gimnaziją,
pažindinau su Wormso ir Speyerio t ,#i 
dromis bei kitais kultūriniais pamin) ro 
minėtuose miestuose. Nors būdamas 
pei’ 80 metų amžiaus, jis domėjosi visi joi
ypač lietuviška veikla Vakarų pašau) gi 
Daug galėjau jam 
parodyti knygų iš 
vo.

Mielas lietuvių
ilsėkis ramybėje Rytų Berlyne. Mes ; 
vęs neužmiršime ir laikysime vis pa; 
boję.
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apie tai papasakot 
savo asmeniško ari

bičiuli ir mokslink
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Laimutis švalhfO

Informacijos Centrą ir kt. Atstovybė pra
dės veikti nuo birželio mėn., jos išlaiky
mas pareikalaus lėšų.

1989 metais sueis 50 metų nuo Ribben- 
tropo-Molotovo pakto pasirašymo, kurio 
pasėkoje Pabaltijo valstybės buvo Sovietų 
Sąjungos okupuotos, ir sudaryta galimy
bė Trečiajam Reichui pradėti karą Vaka
ruose. Reikėtų visoms Sovietų pavergtoms 
tautoms tą sukakti) atžymėti, paruošiant 
specialią informaciją ir ją plačiai išplati
nant.

VLIKo Valdyba kiekviena galima proga 
kelia Lietuvos reikalą tarptautiniuose for- 
muose: Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Sutarties peržiūros konferenci
jose Madride, Ottawoje (pernai Vienoje);

(Nukelta į 3 psl.)

BROLIUI
Mano broli, nugairintas vėjo, 
tu su tūkstančiais krašto artojų 
traukiny taip verkei, kad nespėjo ' 
tavo lūpos išbučiuot brangios žemi' 
ir savo senam tėvui kojų...

Ir šiandie, po tiek daugelio metų, 
kai tauta išblaškyta taip tapo, 
veltui ieškau po Sibirą platų 
didžiosios kančios tavo ženklo, — 
pusnynuos paskendusio kapo...

Tavo kapų išlygino vėjai, 
o aš širdgėloj maldų kartoju 
ir žinau, ne tu vienas nespėjai 
išbučiuot savo protėvių žemės 
ir savo senam tėvui kojų...
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GEDIMINAS ŠLIKAS Tęsinys (8)

KRUVINA VASARA
---------------------------------------------------- APYSAKA-ROMANAS ------------------- ---------------------------

Aš irgi norėjau pasekti jo pavyz
džiu, bet mano akis patraukė didelė, 
raudona dėmė ant vagono grindų. 
Kraujas! Kažkas buvo sužeistas. Ap
sidairiau. Rankomis įsikibusi į suolą, 
ant grindų pusiau sėdėjo, pusiau klū
pojo jaunoji Antano žmona. Ir kūdi
kio jai nebereikėjo ilgai laukti — mi
nos sprogimas ir išgąstis, matyt, pa
greitino naujojo žmogaus žingsnius į 
gyvenimą: ji raitėsi gimdymo skaus
muose. Užteko vieno žvilgsnio, kad 
supratus, kas atsitiko su jaunąja mo
terimi.

— Dievulėliau! — čia pat dejavo 
nuo grindų pakilusi uošvė. — Nei dak
taro. nei vaistų, nei nieko... Kągi da
bar darysime, tėvai?

— Ko klausi manęs? Pati gimdei 
vaikus... Gal galima jai kaip nors pa
dėti... — sumurmėjo išsigandęs ir su
sirūpinęs senukas, kuris stengėsi ats
tumti nuo marčios maišus ir ryšulius.

Jaunoji moteris, matyt, kentėjo di
delius skausmus. Ant jos kaktos, dai
laus veido blizgėjo dideli prakaito la
šai, kraujo netekusios lūpos vos galė
jo nuslopinti vaitojimą. Norėdama nu
slėpti nuo kitų keleivių savo kančią, 
ji įsikando margaspalvės skarelės 
kampą ir nepaliaudama murmėjo vis 
tuos pačius žodžius:

— Dieve, mano Dieve, pasigailėk 
manęs... pasigailėk manęs...

O tuo tarpu raudona dėmė jos tarp
kojy pamažu darėsi vis didesnė ir di
desnė.

Uošvė, nebežinodama ką daryti, 
kaip padėti besikankinančiai marčiai, 
čia pat pravirko karčiomis, senos, be
jėgės moters ašaromis.

Nežinau, kas pastūmėjo mane prie 
skausmuose besiraitančios moters. 
Apie gimdymo eigą aš žinojau tik iš 
knygų ir vogčiomis išgirstų pasakoji
mų. Mano studijos dar nebuvo tokios 
ilgos, kad būčiau jau gerai susipaži
nęs su visomis medicinos sritimis. Bet 

dabar nebebuvo laiko galvoti ir svars
tyti. Gimdančiai moteriai reikėjo pa
dėti. Vagone buvo ne viena, kuri pati 
buvo gimdžiusi vaikus ir gerai susi
gaudę tokiais atvejais. Tačiau kam 
dabar rūpėjo svetimi, skausmingi vai
tojimai? Kiekvienas stengėsi išgelbėti 
savo krepšį ar ryšulį ir kaip galima 
greičiau palikti sprogimo bangos su
žalotą vagoną.

Jau norėjau pasilenkti prie vaito
jančios moters, kai užpakaly manęs 
pasigirdo skambus Petro balsas:

— Ir ko spoksote dabar? Jaunasis 
ponas — gydytojas. Leiskite jį prie 
ligonės!

Gydytojas... Man darėsi šleikštu 
nuo kraujo, sutepusio grindis, dar ne
patirta baimė, tarytum vagis, įslinko 
kažkur širdies gilumon ir nenorėjo 
jos palikti. Tačiau aš įveikiau save ir 
uždėjau ranką ant jaunosios moters 
kaktos.

— Nusiraminkite, viskas bus gerai. 
Kol kūdikis išvysta pasaulį tenka pa
kentėti, bet vėliau džiaugsmas būna 
didesnis... — raminau ją, įduodamas 
mano balsui kiek galima daugiau švel
numo.

Moteris atmerkė savo mėlynas, aša
romis pasruvusias akis ir pažvelgė į 
mane. Jos žvilgsnyje buvo tiek daug 
maldavimo, tiek daug prašymo padėti, 
jog man nebebuvo kelio atgal.

— Reikėtų kaip nors dezinfekuoti 
rankas... — išgirdau pats save kal
bant.

Bet kuo gi dabar taip greitai?
— pasigirdo rūpestingas Petro balsas.
— Nei karšto vandens, nei kokių nors 
vaistų... Palauk, aš turiu bonką deg
tinės. Juk tai alkoholis, ar ne?

Pasisuko nuo manęs prie suolo, ant 
kurio, tarytum stebuklingos rankos iš
saugoti, gulėjo mūsų daiktai, ir ėmė 
raustis lagamine.

Išėmiau iš kišenės švarią nosinę ir 
nušluosčiau prakaitą nuo moters kak

tos.
— Tik nebijokite. Skausmas nėra 

pats didžiausias dalykas gyvenime. 
Praeis, ir pati juoksitės... Ko laukia
te: sūnaus ar dukros?

Matyt, mano ramūs žodžiai teigia
mai paveikė ant grindų susmukusią 
moterį: ji pakėlė akis, ir skausmo iš
vagotą veidą papuošė šypsena.

— Sūnaus... Mano Antanas labai 
nori sūnaus...

Koks klastingas kartais būna žmo
gaus likimas! Jaunoji moteris vis dar 
tebetikėjo, kad jos Antanas stiprio
mis, nuo darbo sugrubusiomis ranko
mis prispaus prie krūtinės sūnų, ku
riam ji šiandien ruošėsi dovanoti gy
venimą.

Atbudau iš mano susimąstymo tik 
tada, kai Petras į mano ranką spauste 
įspaudė bonką degtinės. Ir kol aš ban
džiau atkimšti butelį, naujasis žmo
gus, niekieno nesiklausdamas atėjo į 
pasaulį. Tikrai. Tarp išgąstingų kelei
vių kalbų, stiklo šukių traškėjimo, to
limo, bet gerai girdimo garo šniokšti
mo, pasigirdo kūdikio riksmas. Sti
prus, viską nustelbiantis naujo žmo
gaus šauksmas, kuriuo jis reiškė savo 
teisę į gyvenimą.

Iš pradžių mes su Petru, prikąsdami 
žadą, žvelgėme vienas į kitą ir abu, 
vienodai nustebę, nežinojome nei ką 
sakyti, nei ką daryti. Ir staiga Petro 
veidą papuošė plati, raminanti šypse
na. Daugybė raukšlelių jo paakiuose, 
tarytum kalbėjo: viskas bus gerai, vis
kas...

Ir niekas nebegalėjo sutvardyti mū
sų abiejų juoko. Mes juokėmės iš 
džiaugsmo, kad kūdikis atėjo j pasau
lį, kad jaunoji moteris tapo motina. 
Juokėmės, kad buvo verta gyventi. 
Aš turbūt juokiausi iš džiaugsmo, jog 
praėjo tas įtemptas laukimas ir kūdi
kis buvo čia. Be mano pastangų, be 
nepatyrusio žmogaus svyravimų. 
Žvelgdama į mūsų besišypsančius vei

dus ir klausydama savo kūdikio 
verksmo, ėmė šypsotis ir jaunoji mo
teris. Dar skausmo ir nuostabos pilnu 
veidu, bet iš visos širdies ir galbūt iš 
laimės.

— Bepročiai... — pasigirdo užpa
kaly mūsų kažkurio keleivio balsas.

— Ė, žmogėne! Bepročiu reikėtų 
pavadinti tave patį! — sušuko Petras, 
pasisukdamas atgal ir sekdamas išgąs
tingus kieno tai žingsnius.

— Po velnių, ir kur dingo ta seno
ji uošvė? Reikėtų kaip nors nuprausti 
tą naująjį pilietį.

Jaunosios moters tarpkojy gulintis 
ir savo plonytėmis rankelėmis įnirtin*- 
gai mojuojantis sutvėrimas buvo su
teptas krauju, ant jo rausvos, raukšlė
tos odos kybojo vagono grindų šiukš
lės.

— Palauk, palauk su tuo prausimu. 
Reikia kokiu nors būdu perpjauti 
virkštelę, — kreipiausi į Petrą ir tik 
dabar supratau, jog bevališkai panau
dojau žodį „tu“.

— Daktarėli, aš jau pati padarysiu, 
pati... — sumurmėjo iš kažkur atsira
dusi uošvė ir jos balse nebuvo galima 
neišgirsti pasididžiavimo gaidos. Mi
nos sprogimo ir marčios kraujo iš
gąsdinta, ji pradžioj pasitraukė į tam
sų kampą. Pamačiusi gi, jog su mar
čia nieko pikto neatsitiko ir supratu
si, kad gydytojas čia vargu ar bebus 
reikalingas, ji pati ėmėsi padėti sūnaus 
žmonai. Iš kažkur atsirado ir uošvis, 
kurio akys švytėte švytėjo. Supratau 
senąjį vyrą. Jei sūnus krito mūšyje, 
jam liks anūkas. Jau tokie yra mūsų 
senieji žmonės. Anūkas jų akyse yra 
gyvenimo tąsa, jų pačių vaikystė ir 
jaunystė, jų pačių neišsipildžiusios go
dos.

Ką beveikti vagone? Apsidairiau, 
ieškodamas Petro. Jis stovėjo čia pat, 
atsirėmęs vagono sienos, besišypsan
čiu veidu. Ir tik jo akys, žalsvos, plie
ninės akys, nesijuokė. Kas slypėjo šio 
vyro mintyse? Prisiminė jis savo sūnų, 
ar savo be laiko iš gyvenimo pasitrau
kusią žmoną? O, jei aš galėčiau skai
tyti kitų mintis...

— Na matote, kaip viskas gerai su
siklostė, — sako jis man, imdamas į 
rankas savo lagaminą.
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— Ne mano nuopelnas, Petrai, 
ir nesu joks gydytojas. Medicinos! 
dentas ir tiek... — sakau jam, ieši 
damas savo lagaminėlio.

— Žmogus visada yra tuomi, i 
jis save laiko. Ir ar taip svarbu, k L> 
mes esame? Svarbiausia būti žmo; 
mi.

— Tu teisus, Petrai, bet nevisi 
mums užtenka jėgų būti tuomi, k 
mes gimėme — žmonėmis.

Užpakalyje manęs staiga 
do dar kiek virpantis, bet jau stipi 
jaunos moters balsas:

— Labai ačiū, labai ačiū jums, ji 
nasis pone. Jei ne jūs, tai ir nežili 
kaip būčiau iškentėjusi...

— Ką jūs, aš juk nieko ypatin 
nepadariau. Auginkite sveiką sūniĮ 
O, aš net nežinau, ko jūs susilaukt 
sūnaus ar dukros?

— Sūnaus, sūnaus! — su džiaut 
mu pakėlė senoji uošvė naujagimį.! 
vis dar šaukė ir spardėsi, bet virki 
lė jau buvo perpjauta ir surišta stipt 
drobiniu siūlu.

— Na matote kokio šaunuolio si 
laukėte. Teauga sveikas ir laiminį? 
Aš juk buvau teisus — skausmai Įf 
eina ir žmogus pats drovisi savo sii 
nu mo.

— Aš visada prisiminsiu jus ir ji 
geras rankas, — sako jaunoji mote 
giliai žvelgdama man į akis. Nežili 
kas, ar jos akys, o gal ir jos žodž 
kažkokiu, nepatirtu virpesiu atsiff 
šė mano krūtinėje. Ne be pasididž 
vimo pažvelgiau į ją.

Apie nelauktą gimdyvę dabar stf 
rinko visas pulkas bobelių, kurios į 
driais patarimais, pralenkdamos " 
na kitą, nurodinėjo uošvei, kaip šit 
retų prausti kūdikį ir kaip slaug) 
marčią. Marti gi, dabar pasodinta i 
didelės medvilninės skaros, apkark 
ta ryšuliais, ilsėjosi po savo kak 
ir išgąsčio. Nė kiek nesigėdindat 
jaunoji moteris atsisagstė savo bliuj 
ir išėmusi baltą, vos pastebimom' 
melsvomis gyslelėmis išvedžiotą kt 
tį, ištiesė rankas į kūdikį.
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PAMINKLAS KOMUNISTINIO TERORO AUKOMS
Didžiojoj Britanijoj gyvenančių pabė

gėlių iš Sovietų Sąjungos ir kitų komu- 
h rastinio režimo kraštų tarpe yra kilęs su

manymas pastatyti paminklą komunisti
ni įo teroro aukoms.
į|t Suprantama, kad toks paminklas jau 
ri seniai turėjo būti pastatytas šiame krašte. 
4 Todėl šio paminklo iniciatoriai pasiry- 
' jo ši sumanymą įgyvendinti ii’ kviečia vi

ri sus geros valios žmones to paminklo sta
tymą vispusiškai paremti.

° Tai puikus sumanymas ir kilnus tiks- 
'š jas pagerbti tuos milijonus komunistinio 
$ teroro aukų, kankintų ir išžudytų baisiau
si įiomis priemonėmis ČEKĄ, NKVD ir 

KGB tardymo ir- kankinimo kamerose.
& 0 kur dar tie šimtai tūkstančių depor- 
ii luotų į Sibirą užkaltuose prekiniuose va

ri jonuose be maisto, be vandens, be jokių 
sanitarinių priemonių. Vaikai, moterys ir 

i.| ligoniai kentėję neapsakomas kančias ir 
ti mirę baisiausia mirtimi.

I.i Kas įsivaizduos ir supras tuos naktinius 
it areštus, tuos tardymus ir melagingus pa
iki rodomuosius teismus, kur šimtai tūkstan- 
1 j (ii, pasmerktųjų baigė savo dienas sun- 
sk liujų darbų lageriuose ar pakelėj į Gula- 
Jl) jo stovyklas.
oti Jų kaulais nukloti Sovietų valdomų 
rd kraštų plotai nuo Himalajų pašlaičių iki

Lediniuotojo vandenyno, nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų, per visas Sibiro platumas 
iki tolimosios Kinų sienos.

Mes stebimės ir klausiame, kurgi Va
karų spauda, kurgi televizijos ir 
radijo programų rengėjai, kurgi tos 
siaubingųjų filmų gamyklos, kodėl jų bur
nos užčiauptos?

Tikriausiai tam yra priežastis, nes nie
kas pasaulyje nevyksta be priežasties.

Mes neieškome tos priežasties, bet mes 
negalime pamiršti tų milijonų komunisti
nio teroro aukų, kurios iš anapus šaukia
si į pasaulio sąžinę, šaukiasi ir į mus pa
sklidusius pasaulyje, jų baisios kančios 
gyvus liudininkus.

Mes jų kančią pagerbtume ir jų atmi
nimą 'įamžintume pastatydami jiems pa
minklą.

Todėl mes, Didžiojoj Britanijoj gyve
nantieji iš Sovietijos pasitraukę žmonės, 
baisiojo teroro metu daugelis netekę savo 
artimųjų, ryžtamės imtis iniciatyvos to 
reikšmingo paminklo pastatymui ir kvie

čiame visus šiame krašte ir Europoje gy
venančius iš Sovietijos ir kitų komunis
tinių kraštų išeivius jungtis prie šio kil
naus tikslo ir užtikrintai jį įvykdyti.

Mes kviečiame visus: rusus, ukrainie
čius, baltarusus, afganistaniečius, gruzi
nus, armėnus, kazokus, estus, latvius, 
lietuvius, lenkus, vokiečius, čekus, slova
kus, kroatus, serbus, uzbekus, totorius, 
vengrus, rumunus, bulgarus, tibetiečius, 
suomius ir visus, kurie jaučia užuojautą 
komunistinio teroro aukoms.

Kai kalbame apie Sovietijos gyvento
jus, mes turime galvoj visas tautas, esan
čias Sovietų S-gos sudėtyje.

Mes kreipiamės į minėtų tautų išeivi
jos žmones ir prašome pasvarstyti tai sa
vo bendruomenėse ir padiskutuoti spau
doje.

Vėliau bus kviečiamas suvažiavimas 
paminklo projektui ir jo statybos vykdy
mui aptarti.

Iniciatorių vardu
K. Vilkonis, J. Levinskas, K. Bivainis

Maldos eisena Romoje

EUROPOS: 34
LIElUVISKUIli________
STUDUU SAVAITĖ I

T F SUSIRINKIMAS
(Atkelta iš 2 psl.)

Europos Parlamento sesijoje, kai buvo 
priimta rezoliucija dėl nelegalaus Pabal- 

" !i;o valstybių įjungimo 'į Sovietų Sąjungą 
.Ui (1983). Yra palaikomas nuolatinis ryšys

su Europos Parlamentu. Dalyvavo Anti
komunistinės Lygos suvažiavimuose Eu
ropoje ir Japonijoje; Berne konferencijo
je dėl žmogaus kontaktų ir kt. 1985 m.
irauge su Pabaltiečių Pasaulio Santalka
organizavo Sovietų Sąjungos teismą Ko
penhagoje ir Taikos ir Laisvės Ryžto Žy
gį per Baltijos jūrą ir Skandinaviją. 1986 
m., irgi su Pas. Pabaltiečių Santalka, 
suruošė demonstracijas Vienoje laike Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo su
tarties peržiūros konferencijos, kur buvo

Pasiruošimai Lietuvos 600 metų Krikš
čionybės paminėjimo iškilmėms Romoje 

■— birželio m. 24 — liepos m. 3 d. — vyk
sta sėkmingai. Romos lietuvių jaunimas 
entuziastiškai prisideda prie iškilmių pro
gramos. Vienas pagrindinių jaunimo or
ganizuojamų renginių šventėj, yra 
MALDOS EISENA, kuri įvyks penktadie
nį, birželio 26 d. Į eiseną kviečiame daly
vauti jaunimą bei visus atvykusius Ro
mon maldininkus. Prie Maldos Eisenos or
ganizavimo ir jos pravedimo prisideda 
Italijos Katalikų jaunimo organizacija 
„Comunione e Liberazione“, turinti apie 
60,000 narių.

Maldos Eisena prasidės 7.00 v.v. prie 
buvusios senovės romėnų pagoniškos 
šventyklos, Pantheono. Bus žygiuojama 
šv. Petro aikštės, Vatikane, link. Bus ne
šami trys lietuviški kryžiai, apsupti fake
lų. Taip pat ir visi dalyvaujantys laikys

rankose po kryžiuką ar fakelų.
Ši eisena simboliškai vaizduos Lietuvos 

istoriją, prasidėjusią nuo pagonybės ir 
išsivyčiusią į gyvastingą bei tvirtą Krikš
čionišką tautą, šios eisenos baigmė — Šv. 
Petro aikštė — yra vieta, kur Jėzaus 
Kristaus įpėdinis šv. Petras buvo per
sekiotas ir nukankintas, tai paradoksali 
istorinė vieta, išreiškianti dabartinę Lie
tuvos tikinčiųjų padėtį.

Susirinkę šv. Petro aikštėje, tęsime 
Maldos Eiseną Kryžiaus keliais, tuo pa- 
reikšdami maldos bei susikaupimo at
mosferoje Jėzaus paskutinius gyvenimo 
žingsnius ir kartu prisimindami sunkią 
mūsų Bažnyčios dabartinę padėtį. Tiki
mės, kad eisenos pabaigoje šv. Tėvas 
pasirodys savo darbo kambario lan
ge bei suteiks mums palaiminimą.

Iki pasimatymo Romoje!
Romos lietuviškas jaunimas

STUDIJŲ SAVAITĖS BELAUKIANT
„Europos Studijų Savaitės (bent kartą 

metuose) suteikia mums geriausią progą 
pasikeisti mintimis kultūriniu bei tauti
niu atžvilgiu ir pabendrauti; jos duoda 
progos išreikšti mūsų nepakeičiamą lie
tuvybę, kuri riša mus su kilme, tėvų kalba 
ir meile mūsų tautai.

„Tad kiekviena St. Savaitė galima pa
lyginti su Kalėdų švente, kurioje susirin
kusi šeima apdovanoja vienas kitą įvai
riausiais džiaugsmais“.

Taip rašo Irena Joerg, praėjusios Stu
dijų Savaitės Austrijoje šeimininkė, šių 
metų Europos Lietuvių Studijų Savaitė 
vyksta Londone nuo liepos 26 d. iki rug
pjūčio 2 d. (nuo sekmadienio iki sekma
dienio).

šdštadienį, rugp. 1 d. popiežiaus pro- 
nuncijus arkivyskupas Luigi Barbarito 
koncelebruos iškilmingas šv. Mišias Stu
dijų Savaitės dalyviams ir svečiams 
krikščionybės Lietuvoje jubiliejaus pro
ga.

Visais Studijų Savaitės reikalais kreip
tis j:

Lithuanian Study Week 
Lithuanian House

2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT

taip pat įteikti specialūs memorandumai 
ilsiems laisvųjų kraštų delegatams.
Nuo 1983 m. VLIKas stengiasi sudary- 

i bendradarbiavimą su PLB, tačiau re- 
iultatų nepasiekta, išskyrus, kad PLB, 
Kadusi reikalo 1985 m. dalyvauti Sovie- 
įSąjungos teisme nei Pabaltiečių Tai- 

_ los ir Laisvės Ryžto Žygyje, pernai prisi
dėjo prie Pabaltiečių organizuotos de- 

■ uonstracijos Vienoje savo dalyvavimu ir 
informacijos platinimu. Po to PLB pir- 

i. I nininkas, raštu sveikindamas VLIKo sei- 
; s! iną Londone, pasiūlė jam pasidaryti vie- 
eši wi iš PLB komisijų. VLIKui toks siūly

mas yra visai nepriimtinas. VLIKas bu
ki to įkurtas 1943 m. vadovauti kovai prieš 
k: Lietuvos okupantą. Jo tikslas nėra pasi

keitęs, ir jis yra visiškai pajėgus tą kovą 
vesti ir šiandieną. VLIKo seime dalyvavo 
delegatai ir svečiai iš Amerikos, Kanados, 

ki Šveicarijos, Vokietijos, Australijos ir 
Anglijos. Iš diskusijų ir pranešimų maty
ti, jog lietuviai pageidauja daugiau suta- 

įpn rimo ir geresnio bendradarbiavimo tarp 
didžiųjų organizacijų.

, jai Baigdamas, p. Grinius atkreipė dėmesį 
inai i dvi knygas, kurios yra labai vertingas 

įnašas į informacinę medžiagą anglų kal- 
įjl®ba apie Lietuvą: Dr. K. Jurgėlos LITHU- 
IHjlANIA AND THE UNITED STATES: The 
kėlfctablishment of State Relations (finan

suota VLIKo-Tautos Fondo) ir William J.
H. Hough III THE ANNEXATION OF 
THE BALTIC STATES AND ITS EFFECT 
ON THE DEVELOPMENT OF LAW PRO
HIBITING FORCIBLE SEIZURE OF TE
RRITORY. Mr. Hough plačiai rašo spau
doje, dažnai komentuodamas apie Pabal
tijo valstybes. Jis yra geras lietuvių drau- 
gas.
Susirinkimo dalyviai gyvai diskutavo 

Padarytus pranešimus. Į klausimus atsa
kinėjo J. Valaitis, L. Grinius, J. Giedrai
tis, A. Daunys ir kt.

Į Tautos Fondo Tarybą išrinkti (ir vė
liau pasiskirstė pareigom): pirm. — A. 
Daunys, vicepirmininkai — L. Grinius, A. 
Patamsis, J. Valaitis, sekretorė — R. Šid
lauskienė, direktoriai — I. Banaitienė, J. 
Bobelis, J. Giedraitis, R. Gudaitienė, V. 
Kulpa, M. Noreikienė, A. Sperauskas, A. 
Vedeckas, C. Vilnis, J. Vytuvienė. Finan
sų komisija: J. Bobelis, V. Kulpa, A. Ve
deckas. Kontrolės komisija: A. Čampė, L. 

Si tl Tamošaitis, P. Ąžuolas. TF Valdyba: pirm. 
U2V‘ L Giedraitis, vicepirm. M. Noreikienė, J. 

Vytuvienė; sekretorė B. Lukoševičienė, 
iždininkas V. Kulpa, finansų sekr. A. Ka
tilienė; narė A. Staknienė.

J. Valaitis, uždarydamas 
rinkimą, ragino nenustoti 
šiuo momentu mūsų tikslas 
8vai pasiekiamas, bet eiti 
žingsnio ir dirbti be atvangos, kol jis bus 
Pasiektas ir nauja aušra nušvis mūsų tė
vynėje.
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Priešrinkiminis mitingas
Baltų Tarybos iniciatyva, gegužės 27 d. 

Estų Namuose, Londone, įvyko baltiečių 
susirinkimas Britų parlamento rinkimams 
pasiruošti.

Parlamento rinkimai 'įvyks š.m. birželio 
11 dieną. Pagal opinijos tirimų biurų 
duomenis, valdančioji konservatorių par
tija turi vilties vėl laimėti rinkimus.

Į pabaltiečių priešrinkiminį susirinki
mą buvo pakviesti trijų didžiųjų partijų 
atstovai, bet atvyko tik vienas — konser
vatorių partijos atstovas Peter Price, ku
ris paaiškino savo partijos programą. 
Svarbesnioji opozicijos partija — darbie- 
čiai siūlo vienašališką branduolinį nusi
ginklavimą ir JAV raketų pašalinimą iš 
bazių D. Britanijoje.

Darbo partijos lyderis Neil Kinnock sa
ko, kad rusai, jeigu okupuotų šį kraštą, 
negalėtų čia išsilaikyti, suprask, dėl gy
ventojų partizaninės veiklos.

Britų konservatorių laikraštis The SUN
DAY TIMES (V.31) vedajame nurodė pa
vyzdį Rytų Europoje ir Estijoje, Latvijo
je bei Lietuvoje, kur rusai sugebėjo, ne
atsižvelgiant į rezistenciją, tas tautas lai
kyti vergijoje. Laikraštis sako, kad rusai, 
okupavę Britaniją, būtų tiek pat žiaurūs

ir čia. Todėl konservatoriai ketina pasi
laikyti savo branduolinius ginklus iki bus 
susitarta dėl patikimo nusiginklavimo.

Min. pirmininkė M. Thatcher, kalbėda
ma viename susirinkime, kaip pranešė 
DAILY TELEGRAPH (VI.1), tarp kitko 
pasakė, kad tikslai, kurių Britanija sie
kė 1939-1945 m. kare, nebuvo pasiekti. 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija ir Balti
jos valstybės nebuvo išlaisvintos. Vėliau 
rusai pavergė dar daugiau kraštų, bai
giant Kambodža ir Afganistanu. Todėl 
jais negalima pasitikėti.

RADIJO TRANSLIACIJŲ 
SLOPINIMAS

Gegužės 27 d. sovietų užs. reik, minis
terijos pareigūnas pasakė spaudos atsto
vams, kad nuo dabar Sov. Sąjunga nus
tojo „Amerikos balso“ transliacijų slopi
nimą.

Jurij Gremickij tačiau pareiškė, kad 
„Laisvosios Europos Radijo“ ir „Laisvės 
Radijo“ transliacijos bus ir toliau slopi
namos, nes jos esančios „ideologiniai šal
tojo karo įrankiai, kurie naudojami Sov. 
Sąjungos saugumui ir stabilumui griauti".

SJiaitytaju CatAftai
ATEITIES KLAUSIMU

Tikiu, kad E.L. redakcija neatsisakys 
spausdinti mano trumpas mintis 
dėl Algio Kuli ūko straipsnio Ateities 
klausimu. (E.L. Nr. 18).

Asmeniškai Algio Kuliuko nepažįstu, 
bet iš jo pateiktų minčių matyti, kad au
torius yra giliai ir realiai galvojantis jau
nas asmuo, gimęs ir augęs šiame krašte. 
Pirmas faktas yra, kad Algis Kuliukas 
moka lietuvių kalbą ir nėra pakeitęs savo 
tėvo pavardės, kas yra labai svarbu. Rea
liai galvojant, mes turbūt jau nematysime 
nepriklausomos Lietuvos, bet faktas lieka 
faktu, kad dabartinėje Lietuvoje gyvena 
mūsų broliai ir seserys. Mokyklose dėsto
ma lietuvių kalba, jaunieji mūsų kalbi
ninkai praturtino lietuvišką žodyną, lai
kraščiai ir knygos spausdinama taisyklin
ga lietuvių kalba, taip pat skamba lietu
viška daina. Mes čia esame visai skirtin
gose sąlygose. Senoji prieškarinė lietuvių 
karta nedaug ką tepaliko. Tiesa, jie daug 
dirbo, už ką jiems būtų didžiulė padėka. 
Iš jų jaunimo vienas kitas mokėjo lietu
viškai, tačiau dauguma vadinosi angliško
mis pavardėmis.

Nesiimsiu kritikuoti DBLS, ar DBLJS, 
ar net pačių Lietuvių Namų. Gyvenu tolo
kai nuo Lietuvių Namų, tai aš gerai nė

nežinau, ar jie (Lietuvių Namai) neatlie
ka kai kurių funkcijų. Mes atvykome į 
šį kraštą nemokėdami anglų kalbos, bet 
po 40 metų pažiūrėkime ką mes turime. 
Turim gerai vedamus Namus, Sodybą, o 
mūsų spauda! Iš kitos pusės, kas gi be 
klaidų. Algis Kuliukas yra realus žmo
gus. Jis savo mintyse jau įžiūri šio kraš
to lietuvių ateit'į, kas yra, mano nuomone, 
labai sveikintina. Siūlomi pakeitimai nė
ra blogas ženklas, juos galima įgyvendin
ti, tik tam reikalingas laikas, kuris gal bū
tų gana ilgas. Pakeitimams įgyvendinti 
reikalingi tam tikslui pribrendę asmenys, 
kurie galvotų lietuviškai ir jaustųsi esą 
ainiai tos senovėje garsios lietuvių tau
tos. Mano nuomone, lietuvių kalbos mokė
jimas yra labai svarbus veiksnys. Lietu
vių kalba nėra ypatinga kliūtis būti geru 
anglu ar škotu. Tiesa, lietuvių kalba nė
ra lengva, bet tuo pačiu nėra ir sunkiau
sia. Mums lietuviams, kurie jau esame 
seni ir jaučiamės atlikę savo pareigą tė
vynei ir šiam gana draugiškam kraštui, 
norėtųsi matyti daugiau jaunimo galin
čio kalbėti lietuviškai. Jaunimo, kuris 
galėtų perimti mūsų darbą. Baigdamas, 
noriu palinkėti Algiui Kuliukui kuo ge
riausios sėkmės jo užsimojimuose.

Klemensas Savonis

LIETUVIO MOKSLININKO DARBO 
ĮVERTINIMAS KANADOJE

Dr. Karolis Lederis Europos lietuviams 
yra gerai pažįstamas, nes jis savo kar
jerą pradėjo Anglijoj. Baigęs anatomijos, 
fiziologijos ir biochemijos studijas Bris
tolio universitete 1958 metais, jis vėliau 
prie jų pridėjo net du doktoratus: Ph.D. 
(Philosophiae doctor) ir D.Sc. (Scientiae 
doctor). Būdamas farmakologijos docen
tu Bristolyje, kartu dirbo ir kaip moksli
nis lankytojas (visiting scientist) keliuo
se universitetuose Prancūzijoj, Vokieti
joj, Austrijoj ir Šveicarijoj, ir kaip vizi
tuojantis prof. Kalifornijoj. Nuo 1969 
metų profesoriauja Calgary universitete, 
Britų Kolumbijoj, vesdamas farmakologi
jos katedrą.

Prof. Lederio tyrimų darbai tarptauti
nėj plotmėj, palaikant ryšius su univer
sitetais visoj eilėj pasaulio kraštų (tarp 
jų ir Vilniaus universitetas!) yra aukštai 
vertinami. Kanados Karališkoji Komisi
ja (Privy Council) jį jau du kartus kvie
tė dirbti Medicinos Tyrimų Komisijoj 
(Medical Research Council), šiemet prof. 
Lederis buvo išrinktas į Kanados Karališ
kąją Mokslinę Bendriją ir tapo jos aukš
tesniuoju nariu su titulu F.R.S.C. (Fellow 
of the Royal Society of Canada). Kanadoj 
ir Didžiojoj Britanijoj tai yra labai aukš
tas mokslininko atžymėjimas. Džiugu, kad 
prof. Lederis ir toliau gabiai plečia moks
linius horizontus hormonų ir genetikos 
tyrimų srityse.

PRAMUŠTGALVIO IŠDAIGA
Gegužės 28 dieną, sovietų spaudai mi

nint Pasieniečio Dieną, jaunas vokietis, 
skraidymo entuziastas, Matias Rust, pa
kilęs lengvu lėktuvu iš Helsinkio aero
dromo, niekieno nepastebėtas nuskrido į 
Maskvą ir, tris kartus apsukęs aplink 
Kremlių, be kliūčių nusileido Raudonojo
je Aikštėje.

Išlipusį iš lėktuvo, jį džiaugsmingai pa
sveikino pribėgę jaunuoliai, buvę tuo lai
ku aikštėje, bet netrukus atvykusi milici
ja jį suėmė ir nuvežė į Lefortovo kalėji
mą.

Po dviejų dienų sušauktas Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo posėdis, apsvars
tęs įvykį, nutarė tuoj pat paleisti pensi
jon gynybos ministrą maršalą Sergejų 
Sokolovą, ir už apsileidimą tarnyboje pa
šalinti iš pareigų Priešlėktuvinės apsau
gos viršininką gen Aleksandrą Kolduno- 
vą.

Tuo tarpu Vak. Vokietijos spauda 19 
metų amžiaus aviatorių humoristiškai iš
kėlė į didvyrius. Jis padaręs žyg'į, kurio 
nesugebėjo Hitleris...

ANGLIJA IR VALIJA MELSIS UŽ 
LIETUVĄ

Laiške kun. Sakevičiui Anglijos katali
kų vyskupų konferencijos sekretorius 
mons. Vincent Nichols pranešė, kad vys
kupai sutiko duoti parėdymus visose vys
kupijose Anglijoje ir Valijoje sukalbėti 
per mišias Tikinčiųjų maldą už Lietuvą 
sekmadienį, birželio 28 d. krikščionybės 
Lietuvoje įvedimo 600 metų sukakties 
proga.

Tą pačią dieną šv. Tėvas laikys iškil
mingas Mišias Romoje ir paskelbs arki
vyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju. 
Arkivyskupas Matulaitis mirė 1927 m. 
sausio 27 d.

Prancūzijos lietuviai
šį pavasarį įvyko PrLB tarybos ir 

garbės teismo rinkimai. Išrinkti į tarybą: 
Rič. Bačkis, Rimv. Bačkis, A.J. Greimas, 
D. Hermann-Krištopaitytė, J. Kazakevi
čius, 2. Klimienė, K. Masiulytė, 2. Mik
šys, J. Ch. Mončys, kun. J. Petrošius ir J. 
Tomkus. Į garbės teismą Išrinkti: P. Kli
mas, G. Matorė ir A. Mončys.

Naujos tarybos posėdis įvyko š.m. ba
landžio 22 dieną ir PrLB valdybos pir
mininku išrinktas Ričardas Bačkis, val
dybos nariais: K. Masiulytė ir J. Tomkus. 
Tarybos pirmininku išrinktas kun. J. Pe
trošius. Revizijos komisijon išrinkti: Rim
vydas Bačkis, J. Kazakevičius ir 2. Mik
šys.

Prel. Audrys Bačkis, kaip Vatikano de
legacijos pirmininkas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje Vieno
je, kalbėjo š.m. sausio 30 d. ir pateikė de
šimties punktų pagrindinių laisvių pasiū
lymą.

Milašiaus bičiuliai (l'Association LES 
AMIS DE MILOSZ) tradiciniai paminėti 
poeto gimimą šįmet susirinko gegužės 24 
Fontainebleau prie Milašiaus kapo.

Paryžiaus arkivyskupo kardinolo Lusti- 
ger prašymu Šventasis Tėvas 1200 metų 
šv. Kirilo ir Metodijaus ir 600 metų Lie
tuvos krikšto jubiliejaus proga pakėlė į 
garbės prelatus Paryžiaus arkivyskupijos 
4 Ryti) Europos kunigus, jų tarpe kun. J. 
Petrošių. Mes esame dėkingi Paryžiaus 
arkivyskupui, kuris taip pagerbė Ryti; 
Europos kraštų tautines parapijas.

Lietuvos krikšto jubiliejaus proga kar
dinolas Lustiger š.m. lapkričio 22 dieną 
Notre Dame katedroje Paryžiuje laikys 
pamaldas.

Jonas Simokaitis, buvęs politinis kali
nys, buvo išleistas iš Sovietų Sąjungos į 
Prancūziją. Jis gimė Kaune 1936 m. ir 
yra diplomuotas inžinierius (statybinių 
medžiagų technologas). Vėliau studijavo 
teisę, bet buvo areštuotas už bandymą 
lėktuvu pabėgti iš Sovietų Sąjungos. 1971 
m. J. Simokaitis buvo nuteistas mirties 
bausme, bet po 6 mėnesių buvo pakeista 
15 metų kalėjimu. Atlikęs bausmę Mordo
vijos ir Uralo lageriuose, grįžo į Vilnių, 
bet čia buvo toliau persekiojamas, tad 
prašė leisti išvykti i'š Sovietų Sąjungos. 
Š.m. vasario 11 d. jam buvo pranešta, 
kad gali Išvykti, jei atsiras kraštas, kuris 
sutiks jį priimti. Prancūzų ambasada 
Maskvoje jam davė vizą apsigyventi 
Prancūzijoje ir balandžio 26 d. J. Simo
kaitis atvyko į Paryžių.

Elena Turauskienė-Jankauskaitė, Lietu- 
tuvos diplomato Eduardo Turausko žmo
na, mirė š.m. vasario 26 Nanterre. Ji gi
mė 1906 m. kovo 15 d. Paryžiuje. Velionė 
buvo aktyvi lietuvių ir tarptautinių or
ganizacijų narė. Jos vyras E. Turauskas 
buvo Lietuvos atstovas Čekoslovakijai ir 
Šveicarijai. Pokario metais jis kurį lai
ką buvo PrLB valdybos pirmininkas. Mi
rė 1966 m. rugsėjo 12 d. Nanterre. Gili 
užuojauta velionės E. Turauskienės gimi
nėms ir artimiesiems.

Nathalie Vaicickauskaitės ir Philippe 
Demeaux vestuvės įvyko š.m. birželio 6 d. 
Vimory (Loiret).

Sekantis Paryžiaus lietuvių susirinki
mas bus birželio 21 d. įprastu laiku ir ad
resu. Labai prašome i'š anksto užsirašyti 
pietums.

LIETUVIŲ AKTORIŲ GASTROLĖS
Mūsų tautiečiai Paryžiaus lietuviai ar

tistai nesitenkina vien pasirodymais Pa
ryžiaus scenoje ir televizijoje, bet vyksta, 
neša savo talentą taip pat ir į provinciją.

Pagal „Presse Ocean" dienraštį, skulp
toriaus Antano Mončio sūnus, aktorius ir 
režisierius Jonas K. Mončys, suor
ganizavo teatrinį spektaklį savo mamos 
gimtinėje La Garnache, Vandejos provin
cijoje. Jis pasikvietė ne tik savo bendra
darbes, kaip žinomą Brigitą Feldman, bet 
taip pat ir nemažiau žinomą Karoliną 
Masiulytę ir jos draugę Katryną Blan
chard i'š televizijinio Bouvard teatro. Pa
tyrusi, kad visoje Prancūzijoje garsios 
artistės ir artistai dalyvaus literatūrinia- 
me-teatriniame vakare kultūros namuo
se, vietinė publika taip gausiai susirin
ko, kad apie 50 žmonių nebetilpo į salę... 
Laikraštis negaili pagyrimų aktoriams, 
suvaidinusiems didžiausio pasisekimo tu
rėjusių škicų eilę, o taip pat improviza
vusiems scenoje komiškas situacijas pa
gal publikos pasiūlytus siužetus.

Reikia pasidžiaugti, kad Prancūzijos 
lietuvių jaunimas ne tik reiškiasi visuo
meninėje lietuvių veikloje, bet ir kultū
rinėje srityje prancūzų tarpe, kur talento 
netrūksta. J.M.

PRANCŪZŲ PROJEKTAS 
LATVIJOJE

Prancūzų bendrovės Technip ir Sano
fi laimėjo varžytynes pastatyti biotech
nologijos laboratoriją Olaine mieste, Lat
vijoje. įmonė, kai bus pastatyta, gamins 
visą eilę chemijos produktų.
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Kronika
KAS—KADA —KUR

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptone, Civic Hali patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 25 — liepos 2 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.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Kinka — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Tragiškų birželio įvykių 46-tą sukaktį 
šiemet Londone minėsime birželio 20 d. 
12.30 vai. p.p. St. Martin-in-the-Fields 
bažnyčioje, Trafalgar Square.

Pamaldose dalyvaus visų trijų tautų 
dvasiškiai. Lietuvius atstovaus kan. V. 
Kamaitis (kun. Sakevičius bus išvažia
vęs). Lietuvių, latvių ir estų chorai gie
dos pamaldų metu.

Po bažnytinių apeigų seks iškilminga 
procesija iki Cenotapho, kur bus padėtas 
vainikas visų trijų tautų vardu. Delegaci
ja apsilankys Downing Street ir įteiks 
pabaltiečių memorandumą naujam minis
trui pirmininkui ar pirmininkei. Po to 
bus priėmimas Latvių Namuose 72 
Queensborough Terrace, W2, 3 vai. p.p.

Prašoma kuo daugiau lietuvių daly
vauti tautiniuose rūbuose.

Minėjimą ruošia Baltų Taryba ir Pa
baltijo Sąjunga.

IŠKILMĖS SV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE

Sekmadieni, liepos 26 d., Londono lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčioje bus dvi
gubos iškilmės: dabartinės Londono šv. 
Kazimiero bažnyčios pašventinimo 75 me
tų sukakties minėjimas ir Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio pagerbimas.

Londono lietuvių bažnyčia buvo pasta
tyta prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 1912 m. 
kovo 10 dieną ją pašventino J.E. kardino
las Bourne. 1926 m. rugsėjo mėnesį Lon
done lankėsi ir šioje bažnyčioje atnašavo 
mišias vysk. Jurgis Matulaitis. Tad, mi
nint bažnyčios 75 metų sukaktį, bus pa
gerbtas ir Palaimintasis Jurgis Matulaitis, 
pašventinant šv. Kazimiero bažnyčioje Jo 
paveikslą.

Š.m. liepos 26 d. iškilmingas mišias mū
sų bažnyčioje atnašaus Westm>nsterio 
arkivyskupijos East London vysk. Victor 
Guazzelli. Tikimasi ir daugiau garbingų 
svečių. Pamaldų pradžia 11 vai.

Londono ir apylinkės lietuviai, o ypač 
statytojų giminės, kviečiami šiose iškil
mėse gausiai dalyvauti.

DVIGUBA SUKAKTIS
šeštadienį, birželio mėn. 20 dienos va

kare, Sporto ir Socialinis klubas savo pa
talpose, 345A Victoria Park Rd., E9., ren
gia šeimyninį Dvigubos Sukakties vaka
rą paminėti dabartinio klubo patalpų ati
darymą ir .šiais metais sueinantį ketu
riasdešimtmeti. kai pradėjo atvykti 
iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje tuomet 
vadinamieji „Europos savanoriai darbi
ninkai“ Anglrjon, kurių tarpe buvo keli 
tūkstančiai lietuvių, o iš jų daug dabarti
nių londoniečių.

Klubo vadovybė iš anksto kviečia visus 
.šiame dvigubos sukakties vakare daly
vauti, kurie daug prisidėjo prie dabarti
nių klubo patalpų įsigijimo ir visus bu
vusius „Dievo paukštelius“ ir „Europos 
savanorius darbininkus“, kurie šiandien 
pasidarė šio krašto garbingais gyvento
jais ir net piliečiais.

Laukiame visų!

LIETUVIŲ KALBOS SAVAITGALIS 
Birželio 19-21 dienomis 
LIETUVIŲ SODYBOJE

Pavykęs savaitgalis pr. metų lapkričio 
mėn. paskatino surengti dar vieną, spe
cialiai pritaikytą šeimoms, kurios nori ge
riau pramokti lietuvių kalbos ar pasito
bulinti.

šiam savaitgaliui parinkta pagrindinė 
tema — JONINĖS, su jom susiję papro
čiai. šeštadienio vakare įvyks Joninių 
laužas.

Tikimasi, kad tai bus įdomus ir smagus 
savaitgalis.

Norintieji atvykti prašomi skubiai re
gistruotis, nes kambarių skaičius yra ri
botas. Registracijos blankai gaunami pas 
Nijolę Bridges, 87 Field Lane, Chillwell, 
Nottingham, NG9 5FG. (Tel. 0602 224419).

Jei kas norėtų stovyklauti taip pat pra
šomi kuo greičiau pranešti.

Dėl kitų savaitgalio informacijų kreip
tis 'į: Mrs. G. O’Brien, 66 James Lane, 
Leyton, London, E10 6HL. (Tel. 01 539 
6749).

W olverhamptonas
MOTINOS DIENA

Gegužės 9 d. DBLS Wolverhamptono 
skyrius Ukrainiečių klube surengė Mo
tinos Dienos minėjimą, į kurį susirinko 
nemaža lietuvių bei jų svečių. Minėjimą 
pradėjo skyriaus pirmininkas Jonas Ber- 
tašius, trumpu žodžiu pasveikinęs susi
rinkusius. Paskaitai kiek anksčiau buvo 
prašytas Juozas Maslauskas. Negalėda
mas asmeniškai minėjime dalyvauti, jis 
prisiuntė Motinos Dienai paskaitos tekstą, 
kurį minėjime perskaitė A. Petkevičius. 
Po to, savo poeziją deklamavo Petras Je- 
zukevičius. Po programėlės, švelniai lietu
viškų melodijų muzikai grojant, (iš juos
telių) buvo pasivaišinta Wolverhamptono 
darbščių ponių G. Ivanauskienės, J. Bud- 
nikienės, H. Bundonienės ir M. Sviders- 
kienės skaniai pagamintais patiekalais. 
Malonu pastebėti, kad minėjime nemažai 
dalyvavo jaunimo, kuris, be to, prisidėjo 
prie loterijos pravedimo.

Esam dėkingi Juozui Maslauskui už 
prisiųstą jausmingą paskaitą, skyriaus 
valdybai, o ypač parengimų vadovei ir vi
siems prisidėjusioms prie minėjimo pasi
sekimo. A.P.

SUŽEISTAS B. BUTRIMAS
Birželio 1 d. eismo nelaimėje šiaurės 

Londone buvo sunkiai sužeistas DBLS 
centro valdybos narys Balys Butrimas. 
Jam sulaužyta ranka ir koja. Gydomas 
Barnet General ligoninėje.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
N. Zelandijos lietuvis Viktoras Procu- 

ta su šeima, atvykęs į Londoną, lankėsi 
Lietuvių Namuose ir nusipirko lietuviškų 
knygų. Jo žmona Kristina yra kilusi iš 
Graikijos. Kartu buvo jų duktė Athena 
ir jos vyras Michael.

Grįždamas iš PEN klubo kongreso 
Šveicarijoje, Londone buvo sustojęs prof. 
A. Landsbergis su žmona.

Pakeliui į Pabaltiečių konferenciją 
Stockholme, Lietuvių Namuose buvo ap
sistojęs prof. Leonas Sabaliūnas. Abu 
profesoriai dalyvavo Vienybės klubo su
eigoje ir papasakojo apie savo darbą 
Amerikos universitetuose ir dalyvavimą 
konferencijose Europoje.

IŠVYKA PRIE JŪROS
šeštadienį, liepos mėn. 4 d., rengiama 

klubo išvyka prie jūros, šiais metais pa
gal daugumos pageidavimą parinktas 
BRIGHTON.

Išvažiuojama nuo lietuvių bažnyčios 
21 The Oval, Hackney Rd., E2„ 8.30 vai. 
ryto, o nuo klubo 345A Victoria Park Rd., 
E9., 9 vai. ryto.

Užsirašoma pas klubo sekretorę klu
be, arba sekmadieniais parapijos svetai
nėje pas. S. Kasparą.

Iš Brighton išvažiuojama 7 vai. vaka
re, kad išvykos dalyviai grįžę Londonan 
galėtų pasiekti savo namus su Londono 
transportu.

Manchesteris
išvežtųjų minėjimas

Birželio 13 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
M.L.K. Koordinacinis Komitetas rengia 
Mostono kapinėse prie lietuvių pamink
linio kryžiaus

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ.
Dalyvaus organizacijos su vėliavomis 

ii' bus padėtas bendras vainikas už išvež
tuosius ir žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Religines apeigas praves kan. V. Kamai
tis.

Po minėjimo visi vyksta į M. lietuvių 
klubą paminėti tėvo.

Kviečiame visus dalyvauti.
M.L.K.K. Komitetas

RAMOVĖNŲ balius
Birželio 27 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro 

Ramovėnai rengia savo metinį balių. 
Prašome užsirašyti iki birželio 21 d. oas
K. Murauską Eccles ar A. Jakimavičių 
Manchestery.

Ramovėnų valdyba

pusmetinis susirinkimas
Liepos 5 d., sekmadienį, 4 vai. o.p., 

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba šaukia pusmetinį visuotinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir revizi
jos k-sija padarys pranešimus, bus renka
mas sekretorius ir bus sprendžiami kiti 
svarbūs klubo reikalai.

Prašome narius būtinai dalyvauti.
Kvorumui nesusirinkus sakytu laiku, 

susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, neatsižvelgiant į susi
rinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 18 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro

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

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje H. Šiliaus paskaita ir me

ninė dalis, kurią išpildys Nottinghamo 
moterų duetas „Rūta“.

Kviečiame visus dalyvauti.
Ramovėnų valdyba

600 METŲ LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUS

Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, M.L.K. 
Bendrija rengia M. lietuvių klube 600 m. 
Lietuvos krikšto jubiliejaus iškilmes.

Tą pačią dieną 11 vai. r. St. Chad's 
bažnyčioje bus laikomos šv. Mišios, ku
rias atnašaus už Lietuvą Salfordo vysk. 
Geoffrey Burke, M.A. ir pasakys tai pro
gai skirtą pamokslą.

Po to, M. lietuvių klube bus priėmimas 
su vaišėmis.

Visi vietos ir tolimesnių vietovių tautie
čiai prašomi dalyvauti.

Katalikų bendrija

Nottinghamas
FILATELISTAI NOTTINGHAME

Šių metų antrasis „Vilniaus“ filatelistų 
draugijos susirinkimas įvyko Židinyje, 
Nottinghame, gegužės 9 d. Be atvykusių 
filatelistų iš Manchesterio, dalyvavo ir 
keletas vietinių lietuvių.

Susirinkimą pravedė draugijos pirm. R. 
Popikienė, sek. H.A. Vaineikis parodė ke
liolika lapų iš savo lietuviškų pašto žen
klų rinkinio.

Susirinkimą pravedė draugijos pirm. R. 
Draugija reiškia padėką kun. S. Matuliui 
už malonų priėmimą ir šeimininkėms už 
puikias vaišes.

Tikima vėl pasimatyti netolimoj ateity.

JONINIŲ ŠVENTĖ
Nottinghamo liet, moterų draugija bir

želio 27 d., šeštadienį, Latvių klube, 1A 
Stand Hill Rd., Carlton Hill, Nottingham, 
rengia JONINES. Bus šilti užkandžiai ir 
įdomi programa. Pradžia 6.30 vai. vak. 
Įėjimas 3 sv. Kviečiame ir tuos, kurie gy
vena toliau. Užsirašyti iki birželio 20 d., 
paskambinus telefonu 505686 p. Damoše- 
vičienei.

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Išvežtųjų — trėmimo minėjimas ren
giamas birželio 14 d., sekmadienį.

J. Maslausko iš Derbio paskaita. 
Vietinių pajėgų meninė dalis.
Pradžia 3.30 vai. p.p.
Visi kviečiami dalyvauti.

Vyties klubo ir skyriaus valdybos

POBŪVIAI VYTIES KLUBE
Velykų II d., margučių konkurse, jau

nųjų grupėje I premiją laimėjo Miss Fal
coner ir vyresniųjų grupėje -— M. šilin- 
gienė. Margučių ridinėjimas ir arbatėlė 
nusitęsė iki vakaro. Margučių išpardavi
mo varžytynes pravedė P. Vasis. Iš varžy
tynių surinktos pajamos paskirtos ateinan 
čių Kalėdų eglutei paruošti.

Balandžio 26 d. surengtas klubo narių 
pensininkų ir draugų tradicinis pobūvis. 

Prie pietų stalo susėdo 60 asmenų. Maistą 
palaimino kan. V. Kamaitis, prieš tai baž
nyčioje atlaikęs pamaldas už klubo na
rius. Giedojo vietinių vyrų chorelis, var
gonais pritarė P. Dzidolikas. Į pobūvį at
vyko iš Londono DBLS-gos ir LNB-vės 
direktorius B. Butrimas ir iš Nottinghamo 
DBLJS-gos pirmininkas G. Jakimavičius. 
B. Butrimas perdavė sveikinimą ir linkė
jimus iš Centro, o Jaunimo S-gos pirm. 
Jakimavičius plačiau painformavo apie 
jaunimo veiklą ir Jaunimo Kongresą Aus
tralijoje sekančiais metais. Pobūvio daly
vius sveikino Škotijos lietuvių vardu P. 
Dzidolikas ir J. Adamonis Bradfordo sky
riaus vardu. P. Vasis linksmai nuteikė, 
padainavęs solo tris ilgesnius kupletus. 
Bendra koncertinė dalis, P. Dzidolikui 
vargonėliais pritariant, tęsėsi iki vėlesnio 
vakaro. Klubo valdybai padėkota už dos
niai ir gražiai surengtą nariams populia
rų pobūvį ir svečiams bei visiems daly
viams už gausų dalyvavimą, I.A. Ger- 
džiūnams už skoningai paruoštą maistą.

Gegužės 3 d. Motinos minėjimas. Baž
nyčioje kan. V. Kamaitis laikė pamaldas. 
Klube E. Navickienė iš Rochdalės skaitė 
poetiškai papuoštą, kuo gražiausiomis ir 
tauriausiomis savybėmis apibūdinančią 
paskaitą, jos mistišką-paslaptingą ryšį su 
savo vaikais ir nepailstamą jos rūpestį vi
same šeimos ir tautos gyvenime. Minėji
mą dar labiau papuošė Nottinghamo gru
pė Rūta: Brigita Bishop, Gene Aleknavi
čienė ir įsijungęs Vacys Aleknavičius, pa
dainavę apie 10 dainų. G. Aleknavičienė 
dar kartą įrodė, kad yra gera deklamato- 
rė ir judri humoriste, tikra artistė, išpil
dydama spalvingą monologą. Prelegentei 
ir dainininkams nepagailėta padėkos ap
lodismentų ir gyvų gėlių. Programą pra
vedė P. Vasis. Priėmimo vaišes ruošė R. 
Vaičekauskaitė, I.A. Gerdžiūnai. Motinos 
apdovanotos gėlėmis ir rašytais sveikini
mais. Klubo valdyba taip pat jau pakarto
tinai įrodė, kad tokius renginius sugeba 
suorganizuoti savo vietinėmis pajėgomis, 
o dar labiau, pasikviečiant talentus iš ki
tų vietovių. Tai įrašytina į valdybos kre
ditą.

Klubo narys dzūkas Vincas Verseckas 
su draugais, balandžio 11 d., šauniai at
šventė savo aštuoniasdešimtą gimtadienį 
ir žada toliau palaikyti nuoširdžią drau
gystę. Ilgiausių metų! A-tas B.

Derby
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Š.m. birželio mėn. 13 d. DBLS-gos Der
by Skyrius rengia Tragiškų birželio mėn. 
įvykių MINĖJIMĄ.

Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo pa
talpose, 27 Charnwood Str. Derby, 6.30 
vai. vakaro.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
lankyti. Sk. Valdyba

VOKIETIJA
SUSIRGO K. BARONAS

Eltos vokiečių kalba redaktorius ir 1 
ropos Lietuvio“ nuolatinis korespondųl 
K. Baronas išvežtas specialiam gydymj 
Fuldos sveikatos namus. Balandžio 2( 
jį ištiko širdies priepuolis.

Linkime kuo greičiau pasveikti.

MIRĖ MIKAS MATUTIS

Mikas Matutis buvo gimęs 1909 m. įF- 
želio mėn. 27 d. Aukštumalės PelkįE, 
Klaipėdos krašte. Mirė 1987 m. balant* 
mėn. 15 d. senelių gyvenvietėje Langį 
selbolde.

Baigęs pradžios mokyklą, išsimokė 
kalviu bei kalviu. Po to tarnavo Lit!? 
vos pasienio policijoje.

1931 m. vedė Antolevičiūtę Jadvygą 
Antanaičio dvaro. 1932 m. grįžo su it ’’ 
na ir sūnum į Klaipėdą. Ten pradėjo dį . 
ti audimo fabrike ir dirbo ligi 1940: 
iš kur buvo paimtas į vokiečių kariu® 
nę (Wehrmachtą). 1943 m. pateko į s 
vietų nelaisvę. 1946 m. paleistas į Litį 
vą ir su savo šeima susitiko Klaipei; 
Gavo darbą „Trinyčių“ fabrike kaip 1 
monto meisteris.

1959 m. visa šeima atvyko į Vak, 
Vokietiją. Per Friedlendą pateko į Ratų, 
pereinamąją stovyklą. Hanau mieste į ' 
vo tuojau darbo „Vacummschmelze“ f 
brike ir tenai dirbo ligi pensijos 1972 Į‘

1986 m. iš Hanau miesto persikėlė I 
žmona į Langenselboldą ir apsigyveno £ 
nelių gyvenvietėje.
Palaidotas Langenselboldo kapinėse 15 H 

m. balandžio mėn. 21 d.
kun. Fr. Skėrys

PABALTIEČIŲ PAMALDOS 
HAMBURGE

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie da

lyvavo mūsų mylimo vyro ir tėvo A.A. 
Antano Gudliausko laidotuvėse, pareiškė 
užuojautas ar padėjo gėlių ant kapo.

Ačiū visiems.
T. Gudliauskienė ir dukros
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Birželio 13 d. 16 vai. Hamburge, St F 

tri Hauptkirche, Moenkeberstr., (neit 
Hauptbahnhof) rengiamas lietuvių, ii 
vių ir estų ekumeninės pamaldos pair f 
nėti Krikščionybės įvedimui Baltiį 
kraštuose. Ta pat proga maldose bus p: 
siminta ištremtieji į Sibirą.

Šiaurės Vokietijos lietuviai yra kvi 
čiami kuo gausiau dalyvauti.
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VOKIETIJOS VYSKUPŲ a 
PAREIŠKIMAS LIETUVOS KRIKŠTO į 

600 METŲ SUKAKTIES PROGA
n

Katalikų Baznyc 
___  i- ‘a!

Šiemet Lietuvos 
švenčia 600 metų sukaktį nuo to laik 
kai lietuvių tauta priėmė tikėjimą į Jė:. ‘ 
Kristų ir tuo būdu tapo Katalikų Bain; į1 
v v. rcios nare. Per trejus metus ruosesi liet 
viai tėvynėje ir svetur šiam jubiliejt 
kuris švenčiamas 1987 birželio 28. Voki 
tijos vyskupai ir Katalikų Bažnyčia V

bi 
je' 
tu
m

kietijoje yra glaudžiai susirišusi su be , 
liais ir sesėm Lietuvos Katalikų Bait; ' 
čioje, kurie kovoja prieš bedievybę, nes 
jodami patekti už kalėjimo grotų.

Šiuo metu visa eilė kunigų ir tikinčių; 
yra suimti, nes jie liudija savo tikėjins 
Vokietijos vyskupai, solidarizuodami 1 
savo broliais lietuviais vyskupais, kreipi: 
si į Sovietų Sąjungos vyriausybę su pc 
šymu, išplaukiančiu iš Jungtinių Tau: 
visuotinio žmogaus teisių pareiškimo 
Helsinkio konferencijos užbaigimo dok: 
mentų, gerbti lietuvių teises ir išpilė;' 
Lietuvos vyskupų prašymą grąžinti ba 
nytiniam naudojimui Vilniaus katedrą, 
šv. Kazimiero bažnyčią, o taip pat Kk 
pėdos Taikos karalienės bažnyčią. 
1987 kovo 26.

FONDŲ DĖMESIUI
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PAMALDOS
Nottinghame — birželio 14 d., 11.15 vai., 

skaudžiojo-heroiškojo birželio proga, 
Aušros Vartų Židiny.

Atkreiptinas dėmesys, kad Židinyje nuo 
birželio 15 d. iki liepos 3 d. pamaldų ne
bus.

Nottinghame — liepos 5 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Eccles — birželio 14 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — birželio 28 d., 12.30 v.

PAMALDOS ŠKOTIJOS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Birželio 14 d. — šv. Trejybės Mišios 2 
v.p. Rožančiaus procesija į liet, šventovę. 
Prisiminsime gyvus ir mirusius gimines 
Lietuvoje.

Liepos ir rugpjūčio mėn. dėl atostogų 
lietuviškuose centruose Mišių nebus.

JUBILIEJINIAI PAŠTO ŽENKLAI
Vatikano paštas birželio 2 d. išleido 

pašto ženklų seriją, skirtą Lietuvos Krikš
to 600 metų jubiliejui atžymėti. Serija iš
leista 550-ies tūkstančių egzempliorių ti
ražu ir ją sudarys trys pašto ženklai 
200, 700 ir 3000 lirų vertės. Ženkluose, ku
riuos sukūrė italė dailininkė Maria Mad- 
dalena Tuccelli, baltame fone vaizduoja
mi po vieną trys lietuvių liaudies meno 
kūriniai — Kristus Rūpintojėlis iš Lietu
vos Kankinių koplyčios šv. Petro bazili
koje Romoje, Sopulingoji Dievo Motina 
su Kristaus kūnu ant kelių ir dviem an
gelais iš abiejų šonų, ir būdinga lietuviš
ka koplytėlė.

Tą pačią dieną Vatikano paštas išleido 
dviejų ženklų seriją Latvijos evangeliza
cijos 800 metų sukakčiai atžymėti.

(K.L.)

Gegužės mėn. 20 d. Londono dienrašt 
„The Times“ išspausdino lietuviams į<k 
mų pranešimą iš Worcester, JAV. Paf 
tą naujieną, kažkokia tenykštė bibliniai 
sekta buvo išviliojusi iš Elzbietos Dovi: 
daitienės 6.600.000 dolerių...

Tokios sumos iki 'šiol visi mes užsieni 
je gyvenantieji lietuviai dar nesugebėj 
me sumesti, pav., labai naudingam ir ve: 
tingam Lietuvių Fondui, o ten tik vien 
mūsų moterėlė leptelėjo daugiau kai; 
šešis milijonus dolerių už apgavikų, ‘ 
kriaušiai, jai pažadėtą Dangiškąją Kart 
lystę...

O kad taip Lietuvių Fondai pažadėt, 
aukotojams amžiną gyvenimą, ne tik dė
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kingų lietuvių atmintyje, bet taip pat > 
ten aukščiau po mirties... Tada, tikria® 
šiai, ne vienas kitas milijonas, bet šimtą 
milijonų doleriukų suplauktų kultūri 
niams reikalams sustiprinti dvasini' 
pažadu.

Iš Worcester'io pranešimo galima sprV 
ti, kad mūsų tarpe dar yra didelių mW 
kilniems reikalams neišnaudotų dolerini;
rezervų.

J.M.
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