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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

SUIMTA NIJOLĖ SADŪNAITĖ
PO PENKERIŲ METŲ 

SLAPSTYMOSI

yra 
Sa- 
in- 

Niujorke, perduoda-

jiiįolė Sadūnaitė Lietuvos katalikams 
lai, kas Anatolijus ščaranskis Tarybų 
ungos žydams. Taip skelbia Lietuvių 
formacijos centras

Inas žinią apie Nijolės Sadūnaitės sulai
kymą. Palyginimai palyginimais, bet Ni
jolė Sadūnaitė nėra baltas popieriaus la
pas. Tai vardas, kuris plačiai žinomas už 
Lietuvos ribų. Po penkerių metų tylos, 
kuri dengė jos sėkmingas pastangas iš
vengti persekiojimo, apie Sadūnaitę vėl 
prašneko tarptautinės žinių agentūros. 
Ką Gorbačiovas Vakarų pasaulyje laimė
jo, pasikalbėjęs telefonu su akademiku 
Sacharovu ir jį paleidęs, tai Lietuvos če
kistų „uolumas“ gali sugadinti. Ir ar dėl 
to jie sulauks pagyrimų iš Maskvos, ga
lima labai abejoti. Visa garsioji „glas
nost“ atsiduria pavojuje pasirodyti tokio
je šviesoje, kuri kompromituoja Tarybų 
Sąjungą pasauliniu mastu.

Balandžio 7-ją tarptautinės žinių agen
tūros perdavė pranešimą iš Maskvos apie 
žymiosios Lietuvių katalikų veikėjos su
ėmimą. žinią vakarų korespondentams 
perdavė akademiko Sacharovo žmona Je
lena Boner, kuri tik tiek galėjo pranešti, 
kad ją pasiekė pranešimas, jog balandžio 
antrąją Sadūnaitė buvusi Vilniuje suimta.

Balandžio 8-ją Kestono kolegija Lon
done pakartojo šį pranešimą ir pažymė- 

i jo, kad Sadūnaitė pastaruosius penketą 
• metų gyveno pogrindy, kad išvengtų jai 
gresiančio antrojo suėmimo už jos religi
nę veiklą. 1982-trais metais jai buvo gra
sinama areštu už politinių kalinių lanky
mą psichiatrinėje ligoninėje, kur tuo me
lu buvo laikomas ir jos brolis Jonas Sa- 

i iūnas.
įSądūnaitė nuo 1974-jų atliko šešerių 

I metų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad 
i perrašinėjo Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos numerį, šis leidinys nuo 1972 
metų dokumentuoja Lietuvos katalikų 

; teisių pažeidimus. Atlikusi bausmę, Sadū
naitė parašė pirmąją savo atsiminimų 
dali, kurioje vaizduojami jos pergyveni
mai lageryje. Neseniai Vakarus pasiekė 

Įjos atsiminimų antroji dalis, kurioje ap
rašomas jos slapstymasis.

Kestono kolegija pažymėjo, kad Sadū- 
: naitė, Lietuvių informacijos centro žinio- 
i mis, yra slapta vienuolė. Vienuolijos ir 
, vienuolynai Lietuvoje buvo uždaryti tuo- 
j jau po to, kai šią buvusią nepriklausomą 
i valstybę Antrojo pasaulinio karo metais 
■■ užėmė Tarybų Sąjunga.

Balandžio 7-ją platų pranešimą
; Sadūnaitės sulaikymą anglų kalba išpla- 
i tino minėtas Lietuvių informacijos cent- 
; ras Niujorke.

Sekančią dieną centras savo pranešimą 
s papildė naujomis žiniomis. Vakarų žinių 
i agentūrų šaltiniai nurodė, kad Nijolė Sa- 
I iūnaitė buvo milicijos sulaikyta Vilniu- 
i je, ne savo namuose, balandžio 2-ją ir no 

dviejų valandų paleista.
į gistracijos dokumentai,
( kad keliama baudžiamoji byla už vengi- 
,< mą administracinės priežiūros 

ėjusius penkerius metus. Toks 
i mas buvo perduotas telefonu iš

apie

Jai išduoti re- 
bet nurodyta.

per pra- 
praneši- 

Vilniaus.
J.Vd.

KANADOS OPOZICIJOS VADAS 
KELIA PEČELIŪNO BYLA

John N. Turner, Kanados parlamento 
• opozicijos vadas, sausio 20 d. laišku krei

pėsi į sovietų ambasadorių Kanadoj 
Alexei Rodionov dėl informacijos apie 
lietuvį politinį kalinį Povilą Pečeliūną. 
Kanados liberalų vadas Turner teiravosi, 
kada Pečeliūnas gali būti paleistas.

Ambasadorius Rodionov atsakė į Tur
ner užklausimą sausio 29 d. laišku, ap
gailestaudamas, kad nepajėgė suteikti pa
geidaujančios informacijos. Atsižvelgda
mas į J. Turner pareikštą asmenišką susi-, 
domėjimą Pečeliūno byla, ambasadorius 
Rodionov teigė, kad jis kreipėsi į atitin
kamus pareigūnus Sovietų Sąjungoj šiuo 
reikalu. A. Rodionov baigė laišką užtik
rindamas J. Turner, kad sulaukęs atsa
kymo iš Sovietų Sąjungos, mielai painfor
muos Kanados opozicijos vadą.

P. Pečeliūnas buvo nuteistas, kartu su 
Gintautu Iešmantu ir Vytautu Skuodžiu, 
1980 m. gruodžio 22 d. Jam buvo pasklr-
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Londonas, 1987 m. balandžio 22 d.

PROPAGANDINIS CIRKAS
XLI

SOVIETINĖ SPAUDOS KONFERENCIJA VIENOJE APIE RELIGINE LAISVĘ LIETUVOJE: VISKAS YRA GALIMA, 
IŠSKYRUS TAI, KĄ DRAUDŽIA VALDŽIA

ko spaudos konferencija, kurios tema bu
vo „Katalikų Bažnyčia Lietuvoje ir reli
ginė laisvė“. Vienos Spaudos rūmuose 
konferenciją organizavo sovietų arnbasa- 

Nesitikėdami iš sovietų ambasados 
tiesą apie padėtį Lietuvoje, žur- 
konferencijai neparodė didesnio 
Dalyvavo tik apie 20 austrų ir 
spaudos atstovų. Iš Lietuvos į 
konferenciją sovietai buvo at-

prof. Karosas pripažino, kad su 
uždarinėjimu tikintiesiems buvę 
skriaudų, kurios galėtų būti ati-

LIETUVOJE

da. 
sužinoti 
nalistai 
dėmesio, 
užsienio 
spaudos
siuntę du asmenis: Vilniaus Švenčiausios 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos kleboną kun. Stasį Lidį ir filoso
fą Justiną Karosą.

Štai austrų žurnalisto Jakob Foerg įs
pūdžiai iš tos spaudos konferencijos.

Kai spaudos konferencijos pabaigoje 
lietuvis kunigas Stasys Lidys prisipažino, 
kad jis kalba tik apie savo parapiją ir ne
turi teisės kalbėti apie kitas parapijas 
Lietuvoje, nes apie tai reiktų klausti ati
tinkamų vyskupų, visiems buvo aišku, 
kad iš spaudos konferencijos nebuvo ga
lima laukti pilnesnių informacijų apie 
Lietuvos tikinčiųjų bendruomenės padė
tį. Pranešime apie Nekalto Prasidėjimo 
parapiją Vilniuje kun. Lidys pateikė dė
mesio vertus duomenis: praėjusiais me
tais čia buvo 1400 krikštų, 1200 pirmų 
komunijų, 14 tūkstančių išpažinčių, 600 
santuokų, 460 laidotuvių, aplankyta 112 
ligonių. Kunigo Lidžio parapija turi 200 
tūkstančių gyventojų, iš kurių 140 tūks
tančių katalikai. Žurnalistai labai nuste
bo, kad tokioje milžiniškoje parapijoje 58 
-nerių metų klebonui gelbsti tiktai vienas 
82-jų metų vikaras ir 
reziduojančių ir kitas 
kunigų. Jakob Foeng 
vadovaujamą parapiją
pat didumo Nova Hutą parapija 
Krokuvos, Lenkijoje.
nas turi keturiolika jaunų vikarų ir daug 
kitų nuolat padedančių kunigų. Kadangi 
Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, — 
aiškino spaudos konferencijoje kun. Li
dys, —• tai mokyklose nėra galima moky
ti religijos. Vaikų parengimas Pirmajai 
Komunijai turi būti atliekamas šeimose. 
Tolimesnis religinis mokymas yra gali
mas tiktai pamoksluose sekmadienio pa
maldų metu. Kun. Lidys nieko nekalbėjo 
apie religinės literatūros stoką, nors vi
siems žinoma, kad Lietuvoje per pasta
ruosius 40 metų negalėjo būti išleistas 
nė mažas katekizmas vaikams bei jauni
mui. Kun. Lidys paminėjo pastaruoju 
laiku kasmet išleidžiamą Katalikų Ka- 
lendorių-Žinyną, bet ir jo išleidžiama tik 
labai mažas skaičius. Kunigas Kalendo
riaus turi tiktais kelis egzempliorius, ku
riuos gali tik paskolinti tikintiesiems.

I žurnalistų klausimą, ar popiežius ga
lės aplankyti Lietuvos katalikų bendruo
menę Lietuvos krikšto 600 metų jubilie
jaus proga, kun. Lidys paaiškino, kad 
popiežių galinti kviesti tiktai
nes Bažnyčia yra nuo valstybės atskirta. 
Jau dabar žinoma, — pažymėjo kun. Li
dys, —• kad popiežius negalės aplankyti 
Lietuvos. Galbūt 'į jubiliejines iškilmes 
Vilniuje galės atsiųsti savo delegatą. Žur
nalistai daug klausinėjo apie 
apaštalinio administratoriaus 
Julijono Steponavičiaus padėtį
tris lageriuose kalinamus kunigus: Sva
rinską, Tamkevičių ir Matulionį. Kun. 
Lidys į klausimus negalėjo nieko atsaky
ti, tik išreiškė viltį, kad kunigai bus ne
trukus grąžinti į laisvę...

Cristian Solidarity International atsto
vas paklausė, kada Lietuvos katalikam 
bus grąžintos bažnyčios, kurios iš jų jau 
seniai buvo atimtos, kaip Vilniaus kated
ra, šv. Kazimiero bažnyčia, Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčia. Apie 150 
tūkstančių tikinčiųjų yra pasirašę prašy
mus, 
lams 
kuri 
likų

Klausė, kada bus 
158 vienuolynai, kuriuos pokario metais 
valdžia uždarė. Kada bus atidarytos nau-

ir jaunimui iki 18-kos 
aktyviai dalyvauti pa-

kitų klausimų liko be

Kovo 30 dieną Austrijos sostinėje įvy- jos Kunigų seminarijos, nes vienintelė 
Kauno Kunigų Seminarija ne'įstengia su
talpinti visus jaunuolius, norinčius tapti 
kunigais... Visi šie klausimai liko neatsa
kyti. Tik 
bažnyčių 
padaryta 
taisytos...

Cristian Solidarity International atsto
vas paklausė, kada Lietuvoje bus reabili
tuoti tie du tūkstančiai mokytojų, kurie 
po 1944 metų dėl religinių įsitikinimų 
buvo atleisti iš įvairių Lietuvos mokyk
lų; kodėl vaikams 
metų draudžiama 
maldose?

Šie ir daugelis
atsakymų. Svarbiausia, be atsakymo liko 
klausimas: Kodėl, nepaisant tariamo Baž
nyčios atskyrimo nuo Valstybės, Religi
jų reikalų Taryba viską kontroliuoja ir 
praktiškai tvarko Bažnyčios reikalus? 
Jau vien tai, kad Valstybės, o ne Bažny
čios, parinktas kun. Stasys Lidys tarp
tautinėje spaudos konferencijoje Vieno
je kalbėjo apie Religijos laisvę Lietuvoje, 
yra ženklas, kad Bažnyčia Lietuvoje nėra 
laisva. Labai ironiškai nuskambėjo Li
džio paaiškinimas, kad Lietuvoje tikin
tieji viską gali, išskyrus tai, ką Valstybė 
draudžia. Matydami, kad daugelis klau
simų lieka be atsakymų, spaudos konfe
rencijos 
Vienoje 
kė. Kai 
įpratę į
jimą, šią spaudos konferenciją 
„propagandiniu cirku“.

šeimininkai sovietų ambasados 
pareigūnai konferenciją nutrau- 
kurie Vakarų spaudos 
laisvę ir demokratišką

gal dar pora čia 
pareigas einančių 

šią kunigo Lidžio 
palygina su tokio 

prie
Nova Hutą klebo-

atstovai, 
išsikatbė- 
pavadino

(V.R.)

valstybė,

Vilniaus 
vyskupo 
ir apie

reikalaudami, kad tikinčiųjų reika- 
būtų grąžinta
buvo pastatyta
aukomis.

Klaipėdos bažnyčia, 
visų Lietuvos kata-

Bažnyčiai grąžinti

ta tris metus kalėti griežto režimo lagery
je ir penkis metus tremtyje už bendradar
biavimą su Alma Mater ir Perspektyvos 
pogrindžio leidiniais. (LIC)

KOMENTARAS PERDUOTAS
LIETUVIŠKOMS RADIJO 

TARNYBOMS
pro-Pasiskaičius sovietų organizuotos 

pagandinęs spaudos konferencijos Vieno
je tekstus, paaiškėja, jog vadinamoji 
Gorbačiovo linija kur ne kur jaučiasi, ta
čiau mes turime turėti didžiausių abejo
nių dėl jos efektingumo Lietuvoje.

Vienoje nebuvo pasakyta absoliučiai

Maironio minėjimas
Maironio 125-osioms gimimo metinėms 

numatoma surengti iškilmingą minėjimo 
vakarą Vilniuje ir Kaune. Daug 
numatoma organizuoti Maironio 
me Raseinių rajone.

. , .. „ i„r„; l Išleistas dokumentinis filmasegzistencija yra labai Į
Įnis“. Rinktinė „Pavasario balsai' 

buvo paminėta Gajaus- rusi' kalba' Numatoma pagaminti Mairo- 
esąs recidivistas ir jam nio atminimui skirtą medalį.

Poeto A. Vienažindžio skulptūra
Vilnietis dailininkas Gediminas Jokū- 

bonis jau baigia savo naująjį darbą — 
poeto Antano Vienažindžio skulptūrą. 
Asmeninis indėlis į persitvarkymą

Elektrikas Vladas Sagatys „Tiesoje" 
sako:

— Kėdainių konservų fabrikas daug 
metų nevykdė užduočių. Kolektyve nebu
vo susiklausymo, tvarkos. Per dešimt 
metų pasikeitė keturi vadovai. Kai direk
toriumi paskyrė Juozą Jurgelevičių, daug 
kas pradėjo keistis. Užduotis vykdoma, 
uždarbis pakilo. Aš ir anksčiau laiko vel
tui neleidau, o dabar stengiuosi dar stro
piau dirbti. Toks mano asmeninis indėlis 
į persitvarkymą.
Aukštosios mokyklos

Lietuvoje yra 12 aukštųjų mokyklų. 
Jose studijuoja daugiau kaip 65 tūkstan
čiai studentų.

66-se specialiose vidurinėse mokyklose 
naujo nepasakyta. I mokosi 61 'ūksiantis moksleivų.
yra buvę Romoje, GHežinkelio pervažose daug nelaimių

Statistika rodo, kad geležinkelio per- 
varžose būna daug autoavarijų. Per pasta
ruosius 20 metų pervažose įvykusiose 
avarijose žuvo 91 žmogus, daugiau kaip 

galimybė reikštų ko-1230 žmonil' sužeista.
Valstybės sekretorius Į Vaikų kavinė
yra buvęs Maskvoje, Gargžduose rekonstruotose buvusios 
yra Popiežiaus vardu aIud« Pulpose įrengta pirmoji Klaipė

dos rajono vaikų kavinė „Trys nykštu
kai“. Salę dekoravo dailininkė P. Dau- 
čionienė. Mažieji gargždiečiai gali paska
nauti ledų, kokteilių, pyragaičių. 
Medicinos mokykla (naujose patalpose 

Vilniaus Medicinos mokykla persikėlė į 
naujas patalpas Didlaukio gatvėje.

Medicinos mokyklos projekto autorius 
archit. R. Steponaitis. Mokykloje, be ka
binetų, laboratorijų, šviesių koridorių, hi
gienos 
yra 358 vietų valgykla, erdvi salė su du
šais ir rūbine, 400 vietų aktų salė.

nieko naujo. Nebuvo atskleistos naujos 
perspektyvos, padaryta pažadų dėl refor
mų ar šiaip kurių pakeitimų. Gyvenimas 
sovietijoje atrodo vis dar sustingęs. O 
Katalikų Bažnyčios, kuriai dar neleidžia
ma atlikti jos svarbiausios misijos — mo
kyti žmones — 
sunki.

Konferencijoje 
ko pavardė. Jis
todėl bausmė nebūsianti atleista, čia no
rėčiau pacituoti rusą disidentą Siniavs- 
kį, kuris prieš kelias dienas šitaip rašė: 
atlikęs 25 metų bausmę, jis buvo vėl nu
teistas 10 metų specialaus lagerio ir 5 
metams ištrėmimo. Šią 15 metų bausmę 
jis gavo todėl, kad ieškojo (tiktai ieško
jo!) medžiagos apie partizaninį judėjimą 
Lietuvoje.

Taigi, iš viso Balys Gajauskas praleis 
40 metų lageriuose, kalėjimuose ii- trem
tyje. Civilizuotame pasaulyje tokiomis 
bausmėmis yra baudžiami didžiausi nusi
kaltėliai, kuriems įstatymai nebeleidžia 
skirti mirties bausmę.

Vienoje taipgi sužinojome, kad Lietu
vos vyskupams galbūt bus leista atvykti 
Romon ryšium su Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejumi. O Šventasis Tėvas, ku
ris esąs pakviestas į Lietuvą, jei pats ne
galės atvažiuoti, turės 
atstovą.

Ir šiuo atveju nieko 
Lietuvos vyskupai jau
tačiau leidimas vykti pas Šventąjį Tėvą 
jiems duodamas paskutiniu momentu ir 
pagal tuo metu susidariusią padėtį. Kai 
dėl Šv. Tėvo atstovo Lietuvoje, tai ne
manau, kad šitokia 
kią nors koncesiją, 
kardinolas Casaroli 
o kardinolas Lekai 
lankęs Lietuvą.

Baigiant reikia dar nusistebėti, kad ši
tokius svarbius klausimus aiškina vienos 
Vilniaus miesto parapijos klebonas ir 
Vilniaus universiteto docentas, o ne atsa
kingi pareigūnai, kurie būtų galėję anga
žuotis prieš užsienio spaudos korespon
dentus. (S.L.)

teisę pasiųsti savo

GORBACIOVO REFORMOS
SKEPTICIZMAS PARYŽIUJE DĖL GORBAČIOVO „GLASNOST“

NEUE ZUERCHER ZEITUNG (Nr. 57, 
1987.III.10) išspausdino ilgoko pareiškimo 
santrauką apie Gorbačiovo reformas, pa
rašytą dešimties rusų emigrantų intelek
tualų. Jų dokumentas išaiškina apgaulin
gus Kremliaus „permainų“ aspektus ir 
pristato eilę tikrų reformos reikalavimų. 
Pastebima, kad tikros reformos galų gale 
privestų prie sovietų sistemos sugriuvimo.

Paryžiuje publika ir valdžia 'į Gorba
čiovo permainas žiūri su didesniu skepti
cizmu, negu kiti vakarų europiečiai. Pran
cūzų užsienio prekybos ministras Noir, 
stiprus Sacharovo rėmėjas, ypač aštriai 
pasisakė apie įvykius Sovietų Sąjungoje 
ir tuo užpykino Kremliaus propagandos 
mašiną. Noir teigė, kad tos, taip vadina
mos, reformos yra tiktai „teatras, suve
džiojimas, manipuliacija ir maskavimas“, 
numatytas sudaryti liberalizacijos ir to
lerancijos vaizdą, o tuo tarpu tikrumoje 
niekas iš esmės nepakeista.

Panašią nuomonę išreiškia ir dešim
ties rusų disidentų parašytas Paryžiaus 
„Internationale de la Resistance” manifes
tas, kuris išspausdintas LE FIGARO dien
raštyje. Autorių tarpe buvo Leonid 
Pliuše, Juri Liubimov, Juri Orlov, Vladi
mir Bukovski, Ernst Neizviestny ir Alek
sandr Zinovjev. Dokumentas primena, 
kad Potiomkino kaimeliai yra klasiška 
rusiška institucija, ir išvardina eilę reika
lingų tikrų reformų, palygindamas jas su 
dirbtiniais ir daliniais sovietų linijos pa
keitimo fragmentais.

Autoriai pripažįsta, kad Gorbačiovo su
pratimas radikalios ekonominės refor
mos būtinumo yra tikras žingsnis pirmyn. 
Jie džiaugiasi, kad tuzinai politinių kali
nių buvo paleisti iš lagerių, bet klausia, 
kodėl mažiau žinomi asmenys nebuvo pa
liesti ir kodėl tas paleidimas vyko tik 
„lašais“. Juk realus politinio suvaržymo
atoslūgis turėtų priversti prie generalinės < Vakarus. Koriagin buvo nuteistas 12 me 
amnestijos. O kas dėl emigracijos, tai ji Į tų.

renginių
gimtaja-

„Mairo- 
išleisla

kambarių kiekviename aukšte,

SENATORIAIS KREIPIMASIS
DĖL LIETUVIŲ KALINIŲ

net Brežnevo laikais buvo daug didesnė 
negu dabar.

Gorbačiovo magiškos „glasnost“ pras
mė (atvirumas) reikalaute reikalauja vie
šų diskusijų, vedančių prie laisvos infor-Į Senatorius Paul Simon (iš Illinois vals-
macijos plitimo. Tikro atvirumo įrody- Į tijos) ir kongresmenas Benjamin A. Gri
mas būtų laisvas kopijavimo aparatų var- Į man (iš New Yorko valstijos) kovo mėne- 
tojimas ir įsteigimas mažiausiai dviejų Į sj kreipėsi raštu į sovietų pareigūnus pra- 
partijos nekontroliuojamų spaudos leidyk- Į šydami, kad du lietuviai politiniai kaliniai 
lų. Dėl dabar Maskvoj reabilituojamų, būtų paleisti.
anksčiau nemalonėj buvusių, rašytojų pa- Sen. Simon kovo 2 d. parašė laišką so- 
stebima, kad kol kas tai atnešė naudą vietų ambasadoriui JAV-se Yuri Du- 
tik gyvųjų tarpe nebeesantiems. Krem- binin dėl Balio Gajausko bylos. Senato- 
lius net daro pastangas parsivežti į Rusi- rjųS pažymėjo, kad Gajauskas, per 30 me- 
ją Prancūzijoj mirusio Andrėj Tarkovs- Į tų išsėdėjęs kalėjime, nėra įtrauktas j Šu
kio palaikus, nors garsusis filmų režisie- rašą tų politinių kalinių, dėl kurių amnes- 
rius savo testamente tai buvo uždraudęs. tijos suteikimas esąs svarstomas. Atsi-

Besąlyginis pasitraukimas iš Afgaųista- žvelgiant į Gajausko pašlijusią sveikatą, 
no ir laisvi rinkimai jame daug prisidėtų Į sen. Simon ragina ambasadorių daryti žy- 
prie Kremliaus gerų intencijų patvirtini-Į gins, kad Gajauskas būtų paleistas. O be 
mo. Gorbačiovo minėti, bet dar neįvesti kita ko, pastebi sen. Simon, pagal sovietų 
„demokratiški rinkimai", su keliais kan- Į įstatymus Gajauskas galėtų būti prieš lai- 
didatais vienai kompartijos vietai, pakel-Į ką paleistas, nes pusę bausmės 
tų partiečių teises iki dabartinio baltųjų Į jau atlikęs.
lygio Pietų Afrikoje. Tie naujai privile- Kongresmenas Gilman kovo 10 
gijuoti kompartijos nariai sudarytų vos ke Sovietų Sąjungos prezidiumui
7 procentus visų gyventojų. Gromyko užtaria lietuvį žurnalistą, poetą

Nėra nuostabu, kad po ilgos eilės iš- ir tarptautinės rašytojų grupės PEN gar- 
vardintų „glasnost“ programos trūkumų I bės narį Gintautą Iešmantą. Kongresme- 
ir argumentų, emigrantų disidentai randa, | nas Gilman teigia, kad Iešmantas, nuteis- 
kad tik pagrindinis sovietų 
pergvildenimas galėtų patvirtinti režimo Į taciją ir propagandą, ir bebaigiąs 
tikrą įsipareigojimą reformoms.
pat nėra nuostabu, kad tam kol kas nėra I rų nusikaltimų prieš 
jokių įrodymų. Iš to galima padaryti iš- I o tik sielojosi lietuvių 
vadą, jog klasių kovos dokrina pagrinde Į mu.
nai prieštarauja taikos principams ir tu
rėtų būti pašalinta.

termino

d. laiš- 
Andrei

ideologijos tas vienuolikai metų už antisovietinę agi- 
pir- 

Taip Į muosius tremties metus (iš penkių), tik- 
valstybę nepadarė, 
kultūra bei paliki-

— Neseniai išlaisvintas ukrainiečių di
sidentas psichiatras Anatolijus Koriagin 
pareiškė norą su savo šeima išvykti i

įvertino sovietų 
sprendimą paleisti daugiau kaip šimtą 
disidentų, tačiau pastebi, kad tebėra daug 
individų, kaip Iešmantas, kurie vis dar 
neteisėtai kalinami. Gilman ragina, kad 
„glasnost“ iniciatyva būtų praplėsta apim
ti likusius politinius kalinius, 'įskaitant ir 
Iešmantą, kuriam turėtų būti leidžiama 
sugrįžti namo pas Šeimą bei draugus.

Gilman teigiamai

1
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PROF. DR. ANTANO MACEINOS PRISIMINIMAS TARPTAUTINIAI KRIKŠČIONI

DEMOKRATŲ POSĖDŽIAI

Vokietijos ateitininkai ir Lietuvių fron
to bičiuliai 1987 kovo 14 paminėjo a.a. 
prof. dr. Antaną Maceiną, kuris mirė 
Miunsteryje š.m. sausio 27. Minėjimas 
pradėtas gedulingomis pamaldomis, ku
rias laikė vysk. dr. Antanas Deksnys Kar
tu su penkiais lietuviais kunigais. Pa
moksle vysk. Deksnys kalbėjo: „Lietuvių 
visuomenei Antanas Maceina pirmiausiai 
buvo idealistas visuomenininkas, moksli
ninkas filosofas, teologas ir poetas. Gau
sių talentų žmogus. Ir tų talentų jis ne
užkasė. Jei tektų tą asmenį trumpių 
trumpiausiai apibūdinti, imčiau pusant
ros eilutės iš 118-tos psalmės, kurios žo
džiai gal tiksliausiai pasako Antano Ma
ceinos gyvenimo tikslą. Psalmistas mal
dauja Viešpatį šiais žodžiais: „Akis man 
atverki, kad stebuklus tavo mokslo regė
čiau. Aš esu žemėje svečias“ (Ps 118,18, 
19).

Ar žmogus tėra svečias žemėje? Tas 
klausimas kyla ne vien mokslininkui fi
losofui Tas klausimas yra svarbus taip 
pat ir teologui, kuris bando atskleisti gy
venimo prasmę ir išskaityti Dievo apreiš
kimą žmonijos istorijos tėkmėje... Mes 
visi esame tik „svečiai". Bet kiekvieno 
mūsų troškimai yra labai skirtingi. Vie
nų riboti — dažniausiai surišti su kasdie
nybe, o kitų lakūs, kad jie norėtų išsemti 
visas visatos paslaptis.

Nuo pat jaunystės Antano Maceinos 
protas ii' valia siekė pasinerti ne į kasdie
nybę, bet į paslapčių, problemų supamą 
pasaulį. . Prof. Maceinos pagrindinis at
sakymas, svarstant dabarties Bažnyčią ir 
pasaulį, yra labai aiškus: Dievas yra!..

Antanas Maceina išgyveno Saulės gies
mę savo gyvenime, kada jis žavėjosi šven
tuoju Pranciškum, kaip viduramžių rite
riu pamilusiu Kristų ir rodančiu krikščio
nims, kaip galima mylėti Dievą neturte, 
atsižadėjus visokios prabangos.

Kai jo asmeninį gyvenimą ištiko trage
dija: netekimas Tėvynės, palikimas šei
mos už geležinės uždangos, sudomina jį 
tada visų apleisto Jobo istorija. Ir jis jį 
perteikia skaitytojams...

Kam reikalinga Bažnyčia, jei mes gali
me artintis į patį Dievą be tarpininkų? 
— buvo ir yra madinga, ypač jaunimo 
tarpe taip teigti. Veikale „Bažnyčia ir 
Pasaulis" prof. Maceina davė mums tokį 
atsakymą: „Bažnyčia reikalinga pasauliui, 
kad parodytų, kur yra brolio meilė, neiš- 
sisemianti sėbru ar idėja, bet apimanti 
kiekvieną konkretų žmogų, net ir tą, ku
ris mus persekioja, mus pavergia ir mūsų 
nekenčia. Bažnyčia reikalinga parodyti, 
kad žmogaus išganymas yra jo asmens

GEDIMINAS ši,ĮKAS

KRUVINA VASARA
Mūsų abiejų susimąstymą nutraukė 

lengvas beldimas į duris. Kapitonas 
Gerulis atsistojo ir atsiprašęs išėjo iš 
kambario. Jaučiausi nemaloniai, pri
slėgtai ir gailėjausi čia atėjęs. Man bu
vo pikta ant savęs, jog pats vienas ne
sugebėjau surasti tinkamo sprendimo 
savo gyvenimui toliau tvarkyti ir ieš
kojau paramos pas svetimus žmones. 
Galbūt kapitonas ir buvo geras tėvo 
draugas, tačiau man jis buvo svetimas 
ir mažai suprantamas. Tas nuolatinis 
pokalbis apie karų... Lyg aš nežino
čiau, kad karas vis dar tęsėsi.

Dairiausi po kambarį. Man buvo 
nesuprantamas ir tas puošnumas, ku
ris viešpatavo tarp šių sienų. Kilimai, 
paveikslai, baldai, gėlių vazos, knygų 
lentyna, didžiulis, popieriais apkrautas 
stalas — viskas kvėpavo kažkokiu 
man nepažįstamu, svetimu ir slėpinin
gu pasauliu.

Praėjo visas pusvalandis, belaukiant 
taip staiga dingusio kapitono. Paga
liau durys vėl atsivėrė ir, įeidamas į 
vidų, jis apdovanojo mane šypsena:

Labai atsiprašau, kad taip ilgai 
palikau jus viena, ponas Tomai. Pas 
mane lankėsi vienas man svarbus sve
čias ir mūsų pokalbis nelauktai užsitę
sė.

Kapitonas Gerulis dabar veikė kaž
kaip pakiliai, jo judesiai buvo lengves
ni ir kalba nuoširdesnė, linksmesnė.

Jis atsisėdo ir, paėmęs nuo rašomo
jo stalo pypkę, pradėjo kimšti tabakų. 
Jo ilgi, ploni pirštai vikriai bėgiojo, 
imdami žiupsnį tabako iš dailios me
dinės, pjaustiniais ir gintaro gabalė
liais papuoštos dėžutės. Baigęs pyp
kės pripildymo darbų, jis pakėlė veidų 
ir pažvelgė į mane. Jo pilkai melsvos, 
tarytum plieninės akys palietė mane 
lyg du šalti žiburėliai. 

kaip absoliutinės vertės ir tikslo savyje 
atstatymas, surišant j'į su Dievu" (psl. 
145) .

Praeito sausio 27 profesorius Antanas 
Maceina išgirdo naujo gimimo žinią: 
„Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, — pa
veldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums pa
ruoštą karalystę“ <Mt 25,34)".

Po pamaldų Huettenfeldo bažnyčioje 
minėjimas vyko parapijos salėje. Jį atida
rė Vincas Natkevičius, M.A.

Jis kalbėjo: „Su Maceina nustojom to
kio dvasios milžino, kokių Lietuvos že
mė išaugino tik kelis. Jau vien išoriškai 
negali mūsų neveikti ta aplinkybė, kad 
velionis per savo gyvenimą parašė per 20 
mokslinių veikalų; kad jam buvo suteik
tas Miunsterio universiteto filosofijos pro
fesoriaus vardas iki mirties. Nėra abejo
nės, kad prof. Maceina buvo vienas žy
miausių gyvenamojo laiko lietuvių filo
sofų. gal net pats žymiausias...

Kai kurios Maceinos politinės ir kultū
rinės idėjos rado palyginti gyvo atgarsio 
gyvenime. Jos išvedė lietuvius katalikus 
iš tam tikro geto, į kurį jie buvo įsivaira- 
vę, aklai sekdami Vakarų katalikus, be
siilginčius naujųjų vidurinių amžių. Jos, 
sakysim, susilaukė atliepio lietuvių Fron
to sąjūdyje, stipriai veikusiame ir tebe
veikiančiame išeivių gyvenimą. Tai vadi
namos pilnutinės demokratijos idėjos; jų 
viena skelbia, kad ne valstybė turi teisę 
auklėti vaikus jai patinkama pasaulėžiū
ra, o tėvai, kurie susiorganizavę į pasau
lėžiūrines grupes, steigia mokyklas, finan
siškai išlaikomas valstybės. Šitą valsty
bės teisių ribojimą Maceina pavadino ne- 
pasaulėžiūrine politika arba kultūrine 
autonomija. Kita idėja liečia socialinį tei
singumą; jį įgyvendinti, pasak Maceinos, 
esąs valstybės uždavinys. Jį išsakė labai 
patraukliu šūkiu: „Lietuvoj neturi būti 
nei vargšų, nei milijonierių: visi turi būti 
turtingi!..“

Iš JAV-jų buvo specialiai į šį minėji
mą atvykęs Ateitininkų federacijos vadas 
inž. Bronius Polikaitis. Jis kalbėjo: „Prof. 
Antanas Maceina visuomeniškai galbūt 
yra daugiausia reiškiąsis ateitininkuose. 
Studentavimo dienomis pirmininkavo at— 
kų meno draugijai „Šatrijai", keletą me
tų redagavo „Ateities“ žurnalą, o nuo 1941 
iki 1949 buvo Ateitininkų federacijos ta
rybos pirmininku ir tuo pačiu ėjo Atei
tininkų federacijos vado pareigas. Pas
kutiniuoju metu profesorius buvo Ateiti
ninkų federacijos tarybos narys...

Dievas sukūrė žmogų pagal savo pa
veikslą ir panašumą. Jis apdovanojo j’į 
protu ir valia, vaizduote ir atmintimi.

APYSAKA-ROMANAS

Ponas Tomai. — vėl kreipėsi 
kapitonas. — paskutinėmis mano ži
niomis. šiuo metu jaunam žmogui lik
tis mieste labai rizikinga. Jūs tuojau 
pat galite būti įtrauktas į darbo tarny
ba, kariuomenės pagalbininkus ar į 
priešlėktuvinę gynybų. Aš nepatariu 
jums liktis didmiestyje. Ir kuo anks
čiau jūs jį paliksite, tuo geriau. Ry
šium su tuo aš noriu jums pasiūlyti kai 
ką padaryti mano labai ir galbūt la
bui daugelio kitų žmonių. Už jūsų pa
slaugų aš atsilyginsiu...

Ir kokia būtų ši paslauga?
Kapitonas Gerulis ne tuojau atsakė 

į mano klausima. Jis susiieškojo degtu
kus, uždegė savo nedidelę, dailių pyp
kę ir. tik išpūtęs melsvų dūmų kamuo
lį. vėl prabilo į mane.

- Aš įduosiu jums nuvežti į Šven
čionis nedidelį lagaminėlį... Esu at
viras — ši kelionė nėra be rizikos, bet 
jūs gausite gerus dokumentus, kurie 
padės sunkesniu atveju. Trumpai ta
riant, jūs kuriam laikui tapsite mano, 
pasiuntiniu. Kaip jums patinka ši už
duotis?

— Jeigu jums reikalingas pasiun
tinys lagaminėliui gabenti, tai jis tu
rėtų būti labai vertingas. Tokia logiš
ka išvada peršasi man.

— Atspėjote, ponas Tomai. Tame 
lagaminėlyje — keletas kilogramų 
auksinių daiktų. Žiedai, sagės, senos 
auksinės monetos.

Aš krūptelėjau, išgirdęs žodį „auk
sas“. Kažkaip jis nederėjo nei prie ma
nęs, nei prie šio kariškio. Auksas, ma
no nuomone, visada buvo susietas su 
paslaptimis ir... nusikaltimais.

Tarytum atspėjęs mano mintis, ka
pitonas Gerulis vėl nusišypsojo:

— Nesibaiminkit, ponas Tomai. 
Lagaminėlyje esantis auksas neturi 

Tačiau virš visko Dievas suteikė žmogui 
nepaprastą kūryb' lovaną. Todėl žmo
gus yra kūrėjas ar technikos srityje, 
ar meno, ar poezijos, ar filosofinės teolo
gijos, ar kokioje kitoje srityje. Ar ne 
nuostabu, kaip pilnai ir prasmingai profe
sorius panaudojo Dievo duotas dovanas?

Ne kartą profesorius teigė, kad savo 
kilme ir savo esme ateitininkas yra kovo
tojas už Dievą. Tai asmuo, kuris aiškiai 
ir ryžtingai stovi Kristaus pusėje ir eina 
į visas gyvenimo sritis, nešdamas į jas 
Kristaus dvasią. Profesorius nestovėjo 
nuošaliai ir neliko pasyvus. Jis stojo į 
šias rungtynes, pasilikdamas ištikimu Die
vui. Ar tai nėra gražus pavyzdys mums 
visiems? Ar neverta mums patiems šia 
proga peržvelgti savo gyvenimą ir pada
ryti sąmatas, kur mes stovime šiose išti
kimybės Dievui rungtynėse?

Profesorius nebuvo tikrai paprastas ti
kintysis, paprastas katalikas. Jis nebuvo 
tiktai šios žemės gyventojas, bet jos kū
rėjas ir gynėjas. Savo mokslu ir menu, 
savo darbu ir gyvenimu, savo žodžiu ir 
raštu jis skelbė ir rodė Dievą visiems ir 
visur. Ar mes esame tokie patys? Juk 
mes visi turime kurti ir ginti Dievo ka
ralystę, kaip sugebame ir išmanome, pa
gal savo išsilavinimą, pagal savo vietą 
visuomenėje. Esmė yra ta — mes privalo
me būti aktyviaisiais katalikiškosios vi
suomenės nariais.

Profesorius yra rašęs, kad „ateitinin
kai kaip tik ir išsiskiria iš visos minios, 
kuri dažniausiai yra pasyvi, kuri pati tik 
stebi ir klauso, kartais susižavi, bet ne
veikia ir neperteikia kitiems“. Mes turi
me eiti visur, kur tik mus Kristus šau
kia. Profesorius ėjo ta kryptimi nesvy
ruodamas ir nedelsdamas, nes iš pačios 
gilumos buvo pasiryžęs būti Dievo kariu,

Vladas šlaitas

RAMIOJ PAKALNĖJ
Strėlė virš tilto pralėkė ir dingo 
kažkur kitoj miestelio pusėj, 
tik vanduo 
ramioj pakalnėj vis čiurlena ir 

čiurlena, 
nes visais
laikais taip buvo ir taip bus, 
tiktai pakalnėje
ramus,
lietuviškas ir mielas upeliūkštis 
sau vis čiurlena, 
ir čiurlena, 
ir čiurlena.

Tęsinys (3)

nieko bendro su kokiais nors nusikal
timais ar neleistina spekuliacija. Šis 
auksas — tai tėvynę mylinčių žmonių 
aukos, skirtos ginklams pirkti. Jūs ti
kriausiai girdėjote, kad daugelyje Lie
tuvos miestų organizuojami savisau
gos daliniai. Ginklai šiems daliniams 
buvo įsigyti iš vokiškosios armijos su 
aukštų vermachto karininkų pagalba. 
Vieni jų tiesiog pritarė mūsų savisau
gos minčiai ir ginklus perleido be jo
kio užmokesčio. Kiti — reikalavo at
silyginti. štai mes ir atsilyginame už 
juos auksu. Papuošalai, kuriuos aš 
įduosiu, padės geriau apginkluoti 
Švenčionyse sudarytų savisaugos būrį. 
Ar dabar aišku, kokios paramos aš 
iš jūsų reikalauju?

Taip, bet kodėl jūs pasirinkote 
kaip tik mane šiam darbui? Jis juk 
atsakingas ir... pavojingas.

— Jūs teisus, darbas atsakingas. 
Kas liečia pavojų, tai jo pilnos ir did
miesčio gatvės, kuriose šiandien taip 
daug Gestapo pareigūnų, SS kareivių, 
apmokamų agentų... Mano pasirinki
mų nulėmė tai, jog jūs sąžiningas, tie
sus ir širdingas jaunas žmogus. Aš ti
kiu, kad jūs nedingsite su tuo auksu.

— Ačiū už jūsų pasitikėjimą...
Nedėkokite man. Jei jūs minėtų 

lagaminėlį perduosite skirtam asme
niui Švenčionyse, aš padėkosiu jums. 
Neverčiu jus tuojau apsispręsti, bet 
rytoj turėčiau jau žinoti, ar galiu ti
kėtis jūsų paramos. Susitarkime taip: 
telefonuokit man rytoj rytą numeriu 
1373. Neminėkite nei mano, nei jūsų 
pavardės. Užteks tik vieno žodžio — 
taip ar ne. Ir vieno labai nuoširdžiai 
prašau jūsų, ponas Tomai, — jūs ne
pažįstate kapitono Gerulio ir niekada 
nesate jo matęs...

Atsisveikindamas, žilasis karinin
kas man į ranką įbruko net kelias Ost- 
land markių šimtines, sakydamas:

— Tai nieko bendro neturi su mū
sų pokalbiu ir jūsų paslaugomis. Jei 
jūs rytoj pasakysite „ne“, tai pinigus 
vis tiek sunaudokit bet kokiems jūsų 
reikalams...

Kai palikau tuos slėpingus, ir vėl 
tarytum apmirusius, namus — jau 
buvo vakaras. Eidamas tuščiomis pa
upio gatvėmis, ilgai galvojau apie mū
sų pokalbį ir pasiūlytą kelionę. Ji ne
traukė manęs. Važiuoti į krašto rytus, 
arčiau į fronto pusę ir dar su aukso 
pilnu lagaminėliu, man atrodė, galė
jo tik nuotykių ieškotojas ar kvailys. 
Ir vis tik kapitono žodžiai man nėjo 
iš galvos, nors širdį ir graužė kažkoks 
neaprašomas kirminas.

Pasiekęs centrines miesto gatves, 
kiek nusiraminau. Šimtai ir tūkstan
čiai šviesų mirgėjo aplinkui mane. Iki 
šiol mes buvome gilus užfrontis ir nie
kas nesirūpino užtemdymais ar pana
šiais dalykais. Tiesa, elektros srovės 
pertekliaus neturėjome, šviesias gatvių 
lempas seniai pakeitė menkos, pustam
sės lemputės, tačiau ir jos dar skleidė 
tų raminančių, jaukių aplinkų, kurią 
žmogui gali duoti tik šviesa.

Gatvėse sutikau vis daugiau ir dau
giau žmonių, kurie nenorėjo praleisti 
sekmadienio pasivaikščiojimo. Links
ma šneka, skardus juokas, skambūs 
pasveikinimai ir dar skambesni atsa
kymai, visiškai nesiderino su nuotai
ka, kuri dar prieš akimirką mane supo 
pas kapitonų Gerulį. Nesuvokiamas, 
bet aiškus vidinis balsas kalbėte kal
bėjo, jog prieš mane tik apgaulin
gas iškraipytos tikrovės paveikslas. 
Kažkur dundėjo patrankos, kažkur 
žuvo žmonės, o čia stengėsi kiekvie
nas gyventi kažkokiais polėkiais, ne
tikru dvasios pakilimu.

Paspartinau žingsnį, staiga pajutęs 
alkį. Mano laimei aš buvau netoli „Ne- (Bus daugiau)

Jo karalystės kūrėju ir gynėju. Ar tai 
nėra kilnus pavyzdys mums?

Šitoks ryžtingumas bei narsumas reli
giniame gyvenime ir buvo ryškiausias 
profesoriaus Antano Maceinos bruožas. 
Kova paženklino profesorių. Kova pasi
liko jo gyvenime iki šios žemiškosios ke
lionės galo. Jis buvo kovotojas už Dievą, 
už gėrį, už grožį, už tiesą...“

Tada sekė dr. Kajetono J. Čeginsko pa
skaita apie „Mirtį Antano Maceinos raš
tuose".

(Paskaitą, paties autoriaus sutrumpin
tą, spausdinsime sek. E.L. numeryje. 
Red.).

Po ar. Čeginsko paskaitos, Vasario 16 
gimnazijos mokiniai ateitininkai padekla
mavo keletą A. Maceinos-Jasmanto eilė
raščių. Tada minėjimas buvo baigtas, su- 
giedant Ateitininkų himną.

Br. Liubinas

NAUJOS KNYGOS
LIETUVOS GAMTININKO KNYGA

Londono anglų dienraštis The GUAR
DIAN (III.31) straipsnyje „Birdman of 
Vilnius“ aprašė Algirdo Knystauto vizitą 
D. Britanijoje ir jo knygą, kurią neseniai 
išleido anglų leidykla Century Hutchin
son, Londone. Knygos pavadinimas „The 
Natural History of the USSR“, kaina 
14.95 sv.

Knygos autorius yra lankęsis Kanadoje 
ir JAV, o dabar, savo knygos pristaty
mui, buvo atvykęs ir į D. Britaniją. Laik
raščio korespondentas sako, kad A. Knys- 
tautas pristatė knygą Londone sukviestai 
publikai „bemaž vakarietišku stiliumi“. 
Daug jis pasakojo kaip Sov. Sąjungos gy
ventojai rūpinasi gamtos apsauga ir apie 
„palankias sąlygas socialistinėje valstybė
je“ gamtos apsaugai.

Algirdas Knystautas yra gimęs prieš 30 
metų Vilniuje, mieste su 40.000 gyventojų 
(taip sako korespondentas), ir nuo vai
kystės jis domėjosi paukščiais. Todėl jo 
knygoje daug vietos yra skirta paukš
čiams, kuriuos autorius stebėjo visoje 
Sov. Sąjungoje. Knygoje daug fotografi
jų, vaizduojančių Sov. Sąjungos gamtą, 
jos augmeniją ir gyvūniją. Sprendžiant 
iš straipsnio, knygoje nemaža taip pat 
patobulintos sovietinės propagandos.

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE 
KULTŪROJE. Antanas Paskųs. Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų Centras. 215 psl. 
1987. Chiicaga. Kaina — 5 dol.

BELGIJOJE

Europos Lietuvių Krikščionių Deu 
ratų Tarybos pirmininkas inž. A. Vi. 
kus š.m. vasario mėn. 9 d. dalyvavo 
ropos Krikščionių Demokratų Unijos įA 
DC) ir Europos Liaudies Partijos (Pj ta1 
Tarptautinės Politikos Komisijos pį , 
džiuose, kurie įvyko Europos Parlaiti >u 
to rūmuose Briuselyje.

Į šių posėdžių dienotvarkę buvo įtr£s 
ti ir komunizmo pavergtų tautų klaįL 
mai. Pranešimus padarė CekoslovalcEr 
Lenkijos, Lietuvos ir Vengrijos atstcL 
Inž. A. Venskus informavo apie reliEj, 
persekiojimą okupuotoje Lietuvoje, L. 
čiai cituodamas ištraukas iš paskuty į 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniį j 
laidų.

Vasario mėn. 10 d. inž. A. Venski# J
Briuselyje dalyvavo Europos Krikščit i”3 
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Jld 
t 

1ni| 
įai 
įsai 
am 

dienos vakare inž. A. V<įjve

paša 
kviį 

aktyviai sekti dabartines 
problemas, stengiantis 
galimais būdais. Rezo!/ 

straipsniu paminėtos Litį""' 
ir Estijos valstybės.

Demokratų Unijos Politinio Biuro p: 
džiuose. šių posėdžių pabaigoje priij 
rezoliucija, kurioje Vakarų 
krikščionių demokratų partijos 
mos ir toliau 
vergtų tautų 
padėti visais 
joje atskiru 
vos, Latvijos

Tos pačios 
kus dalyvavo Briuselyje Europos Pa|jij 
mento (EP) Krikščionių Demokratų GLį 
pės pirmininko Dr. E. Klepsch suruotj-j 
me priėmime, kuris buvo skirtas Is 
EP pirmininkui P. Pflimlin pagerbti. į

F
______________________________________ Įbrc

Pvi 
ATSIŲSTA PAMINĖTI jas 

. įno 
Philip Skabeikis. Catholic Lithuania^ 

600 Years. Brooklyn NY. Lietuvių Roįje 
Katalikų Kunigų Vienybė, 1987. 24 t0 
Trumpa istorinė apžvalga apie Lietui 
katalikybės evoliuciją nuo pagonybės ^et 
kų iki dabarties. Geras švietimo 'iran£uĮ 
praktiškas skleidimui kitataučių ta:,, 
Kaina: 1.00 dol. už vieną, 25.00 dol. 
100. Užsakymus su čekiu (tik JAV dt 
riais) išrašytu 1 
League vardu 
Priests’ League, 
Brooklyn NY 11207.

12)

2
Lithuanian R.C. Prieki 

siųsti 
351

į
Lithuanian
Highland B!: ab

10]
________________  vi

AV

NELĖS PALTINIENĖS DAINC

Dar galima gauti Sąjungoje Ne 
Paltinienės įdainuotų dainų kasetė 
Užsakymą siųskite Lietuvių Namų; 
resu Londone: 2 Ladbroke Garde 
London, Wil 2PT. Vienos kasė
kaina 6 sv. Į A

k
Moi 

ringos“, kur ir šiandien dar buvo 
Įima gauti vieną kitą patiekalą, vie;XIJ 
kitą stiklą putojančio alaus. Ties 
kainos čia buvo pasakiškos, bet amL^ 
no kišenėje nešlamėjo kapitono Ge£lai 
lio šimtinės? Stipriu rankos judesVal( 
pastūmiau sunkias ąžuolo ir stiklo 
ris... jjimi

Restorane buvo triukšminga. Nefeos 
delėje, bet puošnioje salėje grojo seiįtas, 
tetas. Nelabai sklandžios, plerpų bar, 
čios muzikos taktu salės viduryje Sir u 
kosi kelios šokančiųjų poros. Salės[įpap 
kraštyje stovintieji staleliai buvo užitkur 
ti miesto publikos, ir man iš kart (pus, 
rodė, jog aš vargu rasiu vietos vali Si 
rienei. Tačiau apsirikau. Besisukamo 
išėjimo link, prie manęs tarytum ryje 
žemės išdygo neaukšto ūgio padai Frit 
jas, dėvįs gerokai aptrintą smokin|i42 

-— Vieną stalelį, gerbiamas pone|tls 
,, v . v .., i vyk— Nežinau, as norėčiau tik vatt• PUO nemauti... iįpus;

—■ Labai prašau, kampe, dešinėj - 
Buvo užsakytas ir net apmokėtas, b>nJn 
ponai, matyti, kitaip apsisprendė. Am< 

Tuojau supratau jo naivią kla«,Wla 
apie užmokestį. Tai buvo tiesiog žeiĮwen 
las įsprausti jam į ranką kelias destitute 
tis popierinių markių. Nerūpestinp-long 
didingu judesiu įdaviau jam pinitMwhi, 

Šiandien aš buvau turtingas! Tols 
Padavėjas vikriai padėjo man 

rengti ir nuvedė prie laisvo stalelio- agre
— Patariu jums, pone, šviežią l. 

tuvišką dešrą su kopūstais. Labai .• 
rai paruošta ir nebrangi, žinoma, į 
jūs mėgstate liaudiškai valgyti, —4. 
nu atodūsiu išporino padavėjas. ’į'

— Na gerai, neškite jūsų dešrą Į 
kopūstais ir bonką alaus.

— Pilzeną, ar vietinį?
Koks ten pilzenas! Jo seniai 

buvo restoranuose. Kažkokia 
darykla tik vykusiai imitavo šią 
rūšį ir pardavinėjo kaip brangų 
retą gėrimą. Jį ne visur buvo galiU: 
gauti.

Įiį thei
I join
Įther 
įfron 
:Mon 
and 

jfina! 
kol 1 
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600 M. JUBILIEJAUS PROGA NAUJOJI POLITIKA
Jrangūs Broliai ir Seserys — Mieli Tikin- 

* ieji!

KETVIRTASIS GANYTOJŲ ŽODIS 
(1987 m. Atvelykiui)

atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, 
::«! apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10).

V
Su mūsų garbingųjų protėvių Krikštu, 

* tūrio jubiliejų šiemet minime, atėjo i 
nūsų žemę nauja laisvės, taikos ir mei- 

a> ės dvasia ir ji giliai įsisunkė į mūsų 
įmonių mąstyseną ir būdą. Lietuvių tai- 

ll) augumą, darbštumą, sugebėjimą atleisti, 
4 drovumą yra pastebėję ir kitų tautų 

’8 įmonės. Dabar mūsų uždavinys: toliau 
S Raikyti bei ugdyti tą krikšto dvasią, bū- 

Ii gyvos krikščioniškos dvasios žmonėmis.
S' 1. Kas yra ta krikščioniška dvasia?

; Į klausimą, kas yra gyva dvasia, leng- 
' rlausia atsakyti, nurodant jos priešingy- 
’ fc. Gyvai dvasiai yra priešinga viskam 

abejinga, sustingusi nerangi dvasia. Gy- 
ros dvasios žmogus tas, kuris sugeba už- 

, įdegti idealinių vertybių meile ir jų siek- 
j, kuris turi užmojo bei iniciatyvos ir 

.' ageba įvertinti bei palaikyti kitu gerą J C. iniciatyvą. Negyva dvasia — šalta, sava- 
šaudė, užsisklendusi savo ribotame pa- 16! šaulyje, smulkių kasdienių rūpesčių ar 
ambicijų rate. O gyvos dvasios žmogus 

t: žvelgia plačiai, visada yra pasirengęs at- 
ai! siliepti į kito žmogaus šauksmą, kad ir 

tyliausią, moka suprasti kitą ir taip į jį 
05 prabilti, kad pats būtų suprastas.
b” ,Gyva krikščioniškoji dvasia — tiesos 

ir meilės dvasia, kuklumo, atlaidumo ir 
__ broliškumo dvasia. Tai Kristaus bei jo 

Evangelijos dvasia. Dieviškasis mokyto
jas Jėzus Kristus ją nubrėžė kalno pa
moksle palaiminimais, nurodomais, jog 

a tikrai laimingi ir Dievui mieli yra tie, ku- 
“ rie nevergauja turtui, kurie alksta ir 
f trokšta teisybės, kurie yra tikros širdies 

u' ir skleidžia ramybę, kurie nenusimena, 
“ bet yra linksmi ir džiūgauja, kai gauna 

lukentėti už Dievo teisybę (plg. Mt. 5,3- 
!IJ 12).

2. Gyvos krikščioniškos dvasios įkvė- 
es pėjas — šventoji Dvasia
p Šventasis Raštas sako, kad mes, įvairių 

autų vaikai, visi buvome pakrikštyti vie
loje Šventoje Dvasioje, kad sudarytume

13); kad visi esame .vienas kūnas ir vie
na dvasia, kaip ir esame pašaukti į vieną 
savo pašaukimo viltį (Ef 4,4), o viltis 
neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta 
mūsų širdyse šventosios Dvasios, kuri 
mums duota' (Rom 5,5).

Taigi gyvą krikščionišką dvasią įkve
pia ir gaivina per pirmąsias Sekmines že
mėn nužengusi ir Bažnyčioje pasiliekanti 
Šventoji Dvasia. Ji šventina, stiprina, guo
džia, gydo, uždega, veda. Kai leidžiamės 
Šventosios Dvasios vadovaujami, patiria
me palaimingų jos veikimo vaisių. O 
.Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, 
taika, kantrybė, malonumass, gerumas, iš
tikimybė, romumas, susivaldymas- (Gal 5, 
22-23).

Taigi mūsų uždavinys — atsiverti šven
tosios Dvasios veikimui. Budriai klausy
tis mūsų sielose kylančių šventų įkvėpi
mų, paskatinimų ir įspėjimų, o kartu tik
rinti savo sumanymus bei sprendimus pa
gal neklaidingą Bažnyčios vadovavimą 
'įsigyventi į evangelinius Kristaus nusis
tatymus: ,Mokykitės iš manęs, nes aš ro
mus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite 
savo sieloms atgaivą' (Mt 11,25).

Mūsų tautietis, kandidatas į šventuo
sius arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Ma- 
tulevičius (1871-1927) iš savo patirties 
rašo: ,Tik tada žmogus tikrai Dievo sū
nų laisvę įgyja, kada išsinėręs iš savimy
los kailio, apsisiauti Kristaus dvasios ma
lonės rūbu... Kaip tada pasidaro protas 
aiškus, dvasia laisva, širdis plati ir atvi
ra! Kada Dievo meilė į mūsų širdį įžen
gusi, ją praplečia, tada joje pasidaro taip 
erdvu, kad visi žmonės be jokių skirtu
mų, ar tai luomų, ar tautos, į ją sutelpa' 
(Užrašai 1910,11.11).

3. Gyvoji dvasia krikščionių 
bendruomenėje

Kristaus ir didžiųjų jo sekėjų mintys 
nubrėžė mums gyvos krikščioniškos dva
sios siluetą. O kiek artima ji mums, kaip 
ji galėtų reikštis šiandieniniame Lietuvos 
katalikų gyvenime?

Pirmiausia pastebėkime, kad nuo seno 
I ryškus mūsų tautoje gyvos dvasios pasi-

Baranausko iki šiandienių tiesiog laiko 
dvasios žadinimą tikruoju savo pašauki
mu:

I darbą broliai, vyrs į vyrą, šarvuoti 
mokslo įstabiu.

Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim 
Lietuvos keliu...

Į darbą, į kovą, kaip Dievas įsakė, 
su tekančios saulės viltim' (Maironis)

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą 
ir dirvos irapleiski. (V. Kudirka)

vieną kūną — Bažnyčią (Plg. 1 Kor 12, ilgimas. Tautos dainiai nuo Maironio ir

S&aityt&ju tau&ai
ai 

įer. 
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AK LIETUVIAI DALYVAVO MONTE 
CASSINO KAUTYNĖSE?

Atrojo pasaulinio karo metu įvyko daug 
keistų dalykų, prie tokių priskaitytinas 

■ Italijoje esantis 
Monte Cassino, 

. - b vienuolyną 
161 XIX t. 217 psl. (Boston, 1959 m.) rašė:

„Būdamas ant 556 m. nuo jūros lygio 
kalno, iš kur gerai matomas pajūris ir 
plačios lygumų apylinkės, sukėlė įtarimą 
Vakarų sąjungininkų fronto vadovybei, 
kad gali būti panaudotas vokiečių stebė
jimo punktu. Dėl to aviacijos ir artileri
jos 1944.11.15 — III.15 visiškai sunaikin
tas, nors vėliau paaiškėjo, kad prieš bom
bardavimą vokiečių nebuvo panaudotas 
ir uždraustas vokiečių kariams įžengti. Jo 

P papėdėje vyko labai atkaklios kautynės, 
ŽIU kurių metu ypač pasižymėjo lenkų kor- 
! 3 įuso daliniai“.

Stambus amerikiečių „Smithsonian“ 
žurnalas, 1987 balandžio mėnesio nume
ryje išspausdino gerai iliustruotą Otto 
Friedrich straipsnį (128-155 psl.). Tenai 
142 psl. atspausdintas brėžinys, nurodan
tis 1944 m. vasario ir gegužės mėnesiais 
vykdytus pagrindinius Monte 
puolimus, įskaitytinai antrą lenkišką 
pusą. 150 psl. apie lenkus taip rašo:

„The next month, the now scarred 
raimeb Indians were replaced, like 
Americans before them, this time by Gen. 

ast Wladyslaw Anders' Polish Corps. These 
were some 50,000 men who had been cap- 

ŠI® fared by the Soviets during that month- 
lg® long nightmare in September 1939,. in 

which both Hitler and Stalin attacked 
Poland from opposite sides. Only after 
Hitler invaded Russia in 1941 did Stalin 
agree to release his Polish captives from 
their Siberian prison camps to go and 
join the British forces in Iran. From 
there, they were shipped to the Italian 
front and the snow-covered ridges of 
Monte Cassino. Here they, too, attacked 
and they, 
finally, on 
rol by the 
resistance.
Division had quietly pulled out during 
the night. The Poles raised their red-and- 
white banners over the ruins“.

Taigi, straipsnyje nurodoma, kad lenkų 
generolo W. Anders'o kariuomenėje buvę 
apie 50,000 karių. Ar jų tarpe buvo lie

benediktinų vienuolynas 
įkurtas 529 metais. Apie 
Lietuvių Enciklopedijoj
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too, were beaten back until 
the morning of May 18, a nat- 
12th Podolski Lancers met no 
The German 1st Parachute

tuvių? Gal greta sovietų paleistų lenkų 
išvyko ir lietuvių?

Yra tikresnių duomenų, kad gen. W. 
Anders'o kariuomenėje buvo lietuvių ka
rių. Knygoje „Tikroji Lietuva“, psl. 90 
(Chicago, 1983) paskelbtas Lietuvos Ge
neralinio Štabo majoro A. Levickio laiš
kas, kuris vadovavo XV-tam Gardino ba
talionui (lietuvių). Jo vadovaujamus ka
rius viename kaime laikė uždarę vokie
čiai, be teisės išeiti už jo ribų. „Esant 
tokiai padėčiai, vis dėlto man pavyko per
duoti paskutinį batalionui įsakymą — jei 
bus permesti Vakaruose į pirmas linijas 
— pereiti vakariečių pusėn“.

Jie perėjo anglų pusėn Italijos fronte, 
kur tuoj prisistatė sovietų karinė misija 
ir pradėjo daryti žygius išvežti juos į So
vietų Sąjungą, šioje kritiškoje padėtyje 
turiu atiduoti pagalbą lenkų Anderso ar
mijos vadams, kurie priėmė mano vyrus 
į savo dalinius, kaip atskirą lietuvišką 
batalioną ir net paskyrė vadus, kurie mo
kėjo lietuvių kalbą. Karui pasibaigus ba
talionas buvo perkeltas Anglijon ir paleis
tas atsargom Visi vyrai gavo tas pačias 
teises, kaip demobilizuoti anglų kariai“.

Kur ir kaip lietuvių kariai Italijoje 
veikė, atsidūrę Anglijos globojamoje len
kų kariuomenėje — reikėtų tenai ii- tada 
dalyvavusių atsiminimų. Tokie duomenys 
svarbūs lietuvių kariuomenės istorijai. 
Ar tokių atsiminimų dar nė vienas minė
tose vietose dalyvavęs neparašė?

Alg. Gustaitis

AR NEVERTĖTŲ PRAŠYTI SATELITO 
STATUSO?

Dėka kelių Lietuvos kultūrininkų tauti
nės savigarbos ir drąsos, naftos ieškoji
mo darbai Kuršių nerijoje buvo sustab
dyti. Didieji ir mažieji Lietuvos komunis
tai dėl to, rodos, protesto nekėlė.

Kai Gorbačiovas dabar kalba apie de
mokratiją ir ketina atitaisyti visas sovie
tų klaidas, ar nebūtų proga tai išnaudoti 
ir reikalauti Lietuvai daugiau savivaldos 
ir prašyti satelito statuso. Tuo pačiu rei
kalauti Karaliaučiaus krašto prijungimo 
ir lietuviškų žemių iš Gudijos atgavimo.

Net ir Chruščiovo laikais buvo prasi
tarta dėl satelito statuso davimo Pabalti
jo kraštams.

Tai padariusi, Sov. Sąjunga dalinai ati
taisytų Lietuvai padarytąją skriaudą.

Optimistas

Tik Tu, kurs laukus šilku, o kalnus si
dabru apdalini, 

kurio žodžiu ligoniai gyja ir numirę ke
lia...

tik tarki žodį iš tenai... nežūsime, Tavy 
vėl būsime gyvi, gyvi. (Brazdžionis)

Nuo poetų neatsilieka mūsų filosofai: 
Pranas Kuraitis, Stasys Šalkauskis, An
tanas Maceina, Juozas Girnius, Prof. Šal
kauskis (1886-1941) prieš pusę amžiaus 
šaukte šaukė Lietuvos katalikus būti gy
vos dvasios krikščionimis; nusimesti su
stingimą, visokį formalizmą bei susigūži- 
mą, atvirai žengti į gyvenimą su meile 
ir tiesa, su širdies laisve ir drąsa. Dva
sios gyvybės rodikliu jis laikė kilnių ide
alų meilę, ypač būdingą jaunoms širdims, 
ir ragino tą savaiminę kilnumo meilę 
įtvirtinti kaip pastovią dvasinę būseną, 
kaip niekad nesenstančią sielos jaunatve.

Mums, šiandieniams Lietuvos katali
kams ir dvasininkijai ypač aktualu, tvir
tai laikantis amžinųjų krikščioniškųjų 
principų, derinti senus ir naujus apašta
lavimo būdus; ugdyti tarpusavio suprati
mą ir pakantumą; įvertinti bei priimti vi
sa, kas pozityvaus daroma ir kuriama ki
taip negu mes manančiųjų, o kartu neuž
miršti, kad .Dievo reikia labiau klausyti 
negu žmonių' (ApD 4,19). Atviras, nesa
vanaudiškas tarnavimas tiesai ir gėriui, 
gražiausias kiekvieno kataliko įnašas į 
tautos ir visuomenės lobyną.

Visi gaivinkime ir palaikykime kilnius 
krikščioniškus papročius; bendrą maldą 
šeimose, religinį bažnytinį ir asmeninių 
švenčių šventimą, bendruomenišką dva
sią parapijose, prasmingą ir dorą laisva
laikį, dalijimąsi broliška pagalba su aplin
kos žmonėmis.

Visiems, ką tik pasieks šis mūsų žodis, 
visiems, kas tik supranta išganingą krikš
čionybės poveikį žmonių kultūrai ir dva
siai — visiems, kas tik nori, kad krikščio
nybė ir katalikybė mūsų šalelėje toliau 
gyvuotų, mes tariame: reikia ir jūsų 
įnašo! Teprabunda sąžinė ir tepasako: ne
galiu stovėti nuošaly! Kaip man, taip ma
no brangiesiems reikia gyvo maldos ir 
sakramentų ryšio su Kristumi ir Bažny
čia! Neturiu palikti švenčiausio darbo — 
Kristaus Karalystės kūrimo — kažkas ki
tam ar kitiems, — turiu įnešti ir savo da
lį, kiek tik sugebu!

Melskimės ir darbuokimės, kad apie 
mus, Lietuvos katalikus, šiemet atšventu
sius Krikšto 600 metų jubiliejų, būtų ga
lima ir po daugelio metų ištarti, ką šv. 
Paulius yra sakęs apie savo tikinčiuosius: 
„Evangelijos tiesos žodis pasiekė jus ir 
kaip visame pasaulyje, tai ii- pas jus ne
ša vaisių ir auga nuo pat tos dienos kada 
išgirdote ir teisingai pažinote Dievo ma
lonę“ (Kol 1,6). Amen.

Lietuvos Vyskupai 
ir Vyskupijų valdytojai

Išryškėjo naujos „gorbačiovinės“ poli
tikos išeivių atžvilgiu bruožai. Apie tą 
politiką pastai-uoju laiku gana atvirai 
pasisakė Vilniaus KP aparato nariai.

Naujas „Gimtojo Krašto“ redaktorius 
Algimantas Čekuolis „pažangiečių" „Lais
vėje“ tvirtino, kad jo savaitraštis teiks 
„objektyvią informaciją“ ir stengsis „sta
tyti tiltus" tarp krašto ir išeivijos. Esą. 
„gyvenimas įrodė“ sovietinės santvarkos 
Lietuvoje rėmėjų teisumą, ir todėl „mes 
gimtinėje" (t.y. KP aparatas) galime 
„netgi išmokti dovanoti tiems, kurie vis 
dar nesupranta, kaip istorija pasisuko“. 
Pasak Čekuolio, „mus jungia svarbiausi 
žmogui dalykai: meilė protėvių žemei, 
viena kalba ir vienas kraujas“. Tačiau 
Čekuolis primena, kad „niekada neatsi
sakysime mūsų principinių, tarybinių, 
klasinių, taikos gynimo ir tautų draugys
tės pozicijų“. Žada jis duoti ir atkirtį 
išeivių leidiniams ar užsienio radijams, 
jei jie „meluos, šmeiš, kurstys".

Naujai paskirtas „Tėviškės“ Draugijos 
pirmininkas Vaclovas Sakalauskas tikisi 
platesnio bendradarbiavimo kultūros sri
tyje, pasidžiaugia didėjančiu išeivijos 
jaunimo susidomėjimu Lietuva. Anot jo, 
„vis labiau savo pozicijas praranda patys

GRISKEVIC1US APIE RELIGINES 
NUOTAIKAS

Kovo 13 d. įvykusiame Lietuvos komu
nistų partijos C.K. plenume P. Griškevi
čius pasakė kalbą, kurioje tarp kitko ra
gino partijos narius „atkakliau dirbti, kad 
būtų išgyvendintos visų formų nacionali
nio ribotumo ir pasipūtimo, nacionalizmo 
ir šovinizmo apraiškos... Reikia kuo ryž
tingiausiai demaskuoti piktybinius, šmei
žikiškus lietuvių nacionalistinių elemen
tų emigracijoje ir jų globėjų Vakaruose 
išpuolius“.

Toliau LKP CK pirmasis sekretorius 
sakė: „Pastaraisiais metais mes nemažai 
dėmesio skyrėme partinio vadovavimo 
ateistiniam auklėjimui gerinimo proble
mai. Kartu kai kurie partiniai komitetai, 
pirminės partinės organizacijos šį darbą 
kaip ir anksčiau nepakankamai vertina. 
Metai po metų dvasinę seminariją papil
do Prienų, Vilkaviškio ir Ignalinos rajo
nų, Kauno miesto abiturientai. Jau dau
gelį metų aktyviai reiškiasi dalies Vil
niaus, Šiaulių, Švenčionių rajonų gyven
tojų religinės nuotaikos. Čia nėra nuola
tinio partinio rūpinimosi didinti ateistinio 
darbo aktyvumą. Reikia visur sustiprinti 
argumentuotą religinių pažiūrų kritiką, 
ryžtingai ir sumaniai demaskuoti klerika
linio ekstremizmo apraiškas.“ (Tiesa, III. 
14).

reakcingi a usieji emigracijos sluoksniai: 
VLIKas bei kitos į jį panašios organiza
cijos". Vadovaujanti vaidmenį emigraci
joje palaipsniui perimanti jaunesnioji 
karta, kuri „supranta, kad Tarybų Lietu
va yra faktas, kad nuo jų norų, jų tenykš
čio patriukšmavimo niekas čia nesikeis“.

Naujoji politika, be abejo, populiari 
Lietuvoje — jai pritaria dauguma komu
nistų ir nekomunistinės masės, išsiilgu
sios laisvesnio žodžio ir glaudesnių ryšių 
su išeivija. Ta politika nepatenkinti šiltų 
vietų netekusieji biurokratai ar ideologi
jai gresiančių pavojų bijantys dogmati
kai. Bet politiką, kaip ir anksčiau, nusta
to Kremlius — „aukštyn (į .Taikos gyni
mo komitetą-) įspirtas“ buvęs G.K. re
daktorius Vacys Reimeris ir naujuoju re
daktoriumi paskirtas Algimantas čekuo
lis abudu sekė ir seka Maskvos liniją. 
Skirtumas tas, kad naujoji linija žymiai 
patrauklesnė. Ir už ją Lietuvos komunis
tams reikės duoti ataskaitą — įrodyti jog 
pakankamai išeivių „perauklėta“ ir to
dėl apsimokėjo sumažinti marksizmo-le
ninizmo krūvį ir apeliuoti į išeivių tauti
nius jausmus.

Maskvos tikslai aiškūs: išnaudoti išei
vių tėvynės meilę, kad jie pripažinti) tos 
mylimos tėvynės okupaciją. Nemažiau 
aiškios ir jos viltys: kad išeivių jaunoji 
karta praras politinę nuovoką, palaidos 
Lietuvos laisvės siekį, nesugebės atskirti 
savo tėvų žemės kultūros nuo sovietinės 
ideologijos, ir ilgainiui susižavės gulagine 
santvarka. Ar tos viltys išsipildys? At
sakymas didele dalimi pareis nuo išeivių 
sąmoningumo bei ryžto.

(Elta)

ŠVEDAI APIE IGNALINĄ

The TIMES (IV.13) pranešė iš Stock- 
holmo, kad Sov. Sąjunga sustabdė projek
tą dvigubai padidinti Ignalinos atominės 
jėgainės, statomos Lietuvoje, pajėgumą. 
Švedijos specialistai buvo susirūpinę, kad 
ši jėgainė sudaro pavojų kaimyninėms 
valstybėms.

NAUJI TEKSTILES FABRIKAI

Anglų žurnalas „Construction News“ 
(IV.2) pranešė, kad per Britanijos min. 
pirmininkės M. Thatcher vizitą Sov. Są
jungoje buvo pasirašyta sutartis, pagal 
kurią britų firma Taylor Woodrow par
duos sovietams mašinas tekstilės fabri
kams. įrengimai bus pristatyti tekstilės 
fabrikams Taline, Rygoje ir Minske. Kont
rakto vertė 19.25 milijonų svarų sterlin-

I gū-

SPORTINIS GYVENIMAS

BLAIVYBĖS DRAUGIJA

Maskvos Tass agentūros pranešimu, Lie
tuvos Blaivybės Draugija, įsteigta prieš 
vienerius metus, dabar turi 6000 skyrių 
ir 90.000 narių.

Miestuose ir rajonuose draugijos veikla 
reiškiasi ir per Blaivybės klubus, kurių 
Lietuvoje dabar esą apie 130.

RAGINA PALIKTI AFGANISTANĄ

Dvylikos Europos Ekonominės Bendruo
menės kraštų užsienio reikalų ministrai 
dar kartą įsakmiai paragino Sovietų Są
jungą nedelsiant atitraukti iš Afganista
no visą savo kariuomenę, tuo būdu suda
rant reikiamas sąlygas Afganistano kri
zei išspręsti.

Ministrai išreiškė viltį, kad Ženevoje 
vykstančios derybos Afganistano klausi
mu duos laukiamų rezultatų ir kad tų 
derybų rėmuose galės būti atsiektas su
sitarimas dėl sovietų kariuomenės ati
traukimo iš krašto.

Ministrai pažymi, kad tik atitraukus 
svetimą kariuomenę afganų tautai susi
darys galimybė netrukdomai pasinaudoti 
laisvo apsisprendimo teise. Ministrai 
griežtai pasmerkė afganų aviacijos įvyk
dytus puolimus prieš civilinius taikinius 
Pakistano teritorijoje.

ŽALGIRIS MEISTERIS— 
KAUNAS TELEVIZIJOJE

Niekas netikėjo Kauno „Žalgirio" per
gale „superbaigmės rungtynėse, kadangi 
buvo sunkiai sužeistas geriausias Europos 
krepšininkas Arvydas Sabonis. Be to, iau 
pirmame susitikime Maskvos kariškių 
CASK komanda įveikė „Žalgirį" Kaune 
92:81. Taigi, atrodė, kad Maskvoje užteks 
vienų rungtynių ir SS-gos vyrų krepšinio 
meisterio vardas liks Maskvoje. Bet lie
tuviai dar kartą įrodė savo pranašumą, j 
jų eiles vėl įstojus A. Saboniui. Kaunie
čiai po dramatiškos kovos, čia pat prie 
Kremliaus slenksčio, įveikė Raudonosios 
armijos surinktus geriausius krepšinio 
žaidėjus (joje yra ukrainiečiai, rusai ir 
vienas estas) pasekėme 70:67 ir 93:83. 
Neatrodė, kad trečios rungtynės baigsis 
lietuvių pergale, nes Maskva pirmą pus- 
laikį baigė 47:39 savo naudai. Bet po po
ilsio minučių lietuviai įrodė, kad jie yra 
krepšinio virtuozai SS-goje. Mūsiškiai ne 
tik kad išlygino pasekmę, bet puikiu A. 
Sabonio, Chomičiaus, Kurtinaičio, Jovai
šos ir kt. žaidėjų žaidimu rezultatą ne tik 
išlygino, bet jį persvėrė. Tik paskutinėse 
sekundėse Volkovui pavyko įmesi tritaš
kį ir normalų rungtynių laiką užbaigti 
83:83. Sekė penkių min. pratęsimas. Per 
tą laiką kariškiai nepelnė nė vieno taško, 
o mūsiškiai net 10. Pergalė ir meisterio 
vardas'.

Po rungtynių, SS-gos vyrų krepšinio 
rinktinės treneris A. Gomelskis geriau
siam SS-gos žaidėjui ir vidurio puolėjui 
A. Saboniui įteikė dovaną.

Sveikiname Kauno „Žalgirį“ trečią kar
tą paeiliui laimėjus SS-gos meisterio var
dą ir tuo pačiu pratęsus gražias nepri
klausomos Lietuvos krepšinio tradicijas. 
Tikime, kad geriausių Europos krepšinio 
komandų varžybose kauniečiai pasirodys 
taip pat puikiai, laimėdami antrą titulą 
— geriausios Europos krepšinio koman
dos vardą.

Balandžio mėn. 5 d. Vakarų Vokietijos

televizija pirmą kartą perdavė rungtynes 
iš Kauno tarp vokiečių Gummersbacho ir 
Granito rankininkų. Komentatorius, neži
nantiems kur yra Kaunas, parodė žemė
lapį su įrašu „Litauen“, bet virš Latvijos 
jau buvo įrašyta vokiškai SS-ga. Vokie
čių teigimu, rungtynes salėje stebėjo per 
4 tūkst. žiūrovų. (Jos greičiausiai vyko 
nepriklausomos Lietuvos pastatytoje 
krepšinio halėje — K.B.). Aiškiai matėsi 
vienoje sienos pusėje didelis užrašas lie
tuviškai „Sveikiname varžybų dalyvius" 
ir kitoje — kirilišku raidynu „Privet 
učestnikam sorebronenia". Rusiškas svei
kinimas gal tiko Maskvos komandai, bet 
tik ne vokiečių, kuriai šis raidynas yra 
visiškai svetimas. Ant grindų išdėstytos 
įvairių vokiškų įmonių, draudimo bend
rovių didelės reklaminės lentos. Visa rek
lama vokiškai. Nesimatė tik „Gorbačiovo 
vodkos“ reklaminės lentos, kuri buvo di
deliu nesusipratimo objektu vokiškame 
Obersdorfe pasaulinėse slidžių pirmeny
bėse tarp tarptautinių slidžių sąjungos ir 
rengėjų.

Lietuviai žaidė žaliom kelnaitėm, bal
tais marškinėliais. Ant krūtinių „Minol
ta“ (foto aparatų reklama) ir ant pečių 
„Copiers“ reklaminiai užrašai. Be abejo, 
bendrovės už šią reklamą gražiai atsily
gino.

Kiekvienas vokiečių puolimas buvo ly
dimas labai garsiu švilpimu, o mūsiškių 
stipriu „Granitas, Granitas" šūkiu.

Lietuviai įveikė Gummersbacho koman
dą 22:12. Atsigriebimo rungtynės Vaka
rų Vokietijoje balandžio mėn. 12 d. Rung
tynes teisėjavo Danijos teisėjai, aiškiai 
simpatizuodami lietuviams. Net 13 įvar
čių pelnė SS-gos rinktinės žaidėjas Jonas 
Kaučikas.

Komentatorius nė kartą nesuminėjo 
Granito žaidėjų tautybės, tačiau neblo
gai ištardamas jų lietuviškas pavardes.

Vokiečių spauda pasielgė panašiai — 
nė pusė žodžio apie lietuvius. Atrodo, kad 
Vakarų Vokietijai Lietuva yra „terra in
cognita“. K.B.
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LSS Europos Rajono 38-ojl 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 ( Romą
— 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 Pranctirijoje — 
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.

Filatelistų Draugijos „Vilnius“ susirin
kimas — šeštadienį, gegužės 9 d., 3 vai. 
p.p., Židinyje, Nottinghame, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham, Progra
moje Lietuvos pašto ženklai ir einamieji 
reikalai. Visi lietuviai yra kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

Londonas
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

LONDONE
Ir šiais metais birželio išvežimus 

paminėsime St. Martin-in-the-Fields 
bažnyčioje, prie Trafalgar Square, 
birželio 20 d., 12.30 vai. p.p.

Dalyvaus visų trijų tautybių kuni
gai ir chorai. Plačiau vėliau.

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės mėn. 31 d., 4 vai. 
p.p. klubo patalpose, 345A Victoria Park 
Road, E9., įvyks klubo narių metinis su
sirinkimas, kuriame bus pateikta 1986/ 
1987 metų klubo metinė apyskaita ir kiti 
pranešimai. Reikės 1987/88 metams iš
rinkti klubo valdybą, baro komitetą ir 
revizijos komisiją.

Siems rinkimams kandidatus prašome 
siūlyti iš anksto, gaunant nominacijos 
formą iš klubo sekretorės.

Esantieji klubo nariai, dar neatnaujinę 
savo nario kortelę, prašomi tai padaryti 
iki susirinkimo.

Nauji klubo nariai pagal klubo įstatų 
10 skyrių 3 paragrafą negali dalyvauti 
klubo vadovybės rinkimuose kol nepraei
na šešios savaitės.

Kandidatai klubo vadovybėn turi būti 
lietuvių kilmės, išbuvę klubo nariais 2 
metus be pertraukos ir 21 metų amžiaus.

Visi kluibo nariai kviečiami dalyvauti 
savo klubo narių susirinkime.

AUKOS TAUTOS FONDUI
V. Uogintas ir J. Pipynė po 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

„DERBY" ARKLIŲ LOTERIJA
šeštadienį, gegužės mėn. 30 dieną, 8 vai. 

vakaro klubo patalpose, 345A Victoria 
Park Road, E9., [vyks Londono lietuvių 
parapijos rengiamas jau tradicinis „Der
by" arklių loterijos traukimas.

DBLS TARYBA PASISKIRSTĖ 
PAREIGOM

Naujoji DBLS Taryba pasiskirstė pa
reigom šitaip: K. Bivainis — pirminin
kas, R. Gruplijonaitė — vicepirmininkė, 
J. Levinskas —■ sekretorius, G. Ivanaus
kienė ir J. Bliūdžius — nariai.

Derby
NAUJOJI DBLS DERBY SKYRIAUS 

VALDYBA
Naujai išrinktoji Derby skyriaus valdy

ba pasiskirstė pareigomis šitaip: J. 
Levinskas — pirmininkas, J. Maslaus- 
kas — vicepirmininkas, J. Sadula — sek
retorius, K. Kubilius — kasininkas, J. 
Valantinas — narys.

Nottinghamas
PAVASARIO PASILINKSMINIMAS

Balandžio 24 d. O.N.E. Komitetas ren
gia pavasario pasilinksminimą, kuris 
įvyks White Eagle klube, Pelham Rd., Not
tingham.

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 11.30 vai. 
Šokiams gros latvių orkestras „Kaja“. 
Programą išpildys Nottinghamo lietuvai
čių duetas „Rūta“.

įėjimas 1.50 sv. Pelnas skiriamas būsi
mam Festivaliui, kuris įvyks gegužės 16 
d., R. Concert Hall.

Kviečiami visi atsilankyti iš arti ir to
limesnių apylinkių. Bilietus galima įsigy
ti pas V. Gasperienę ar pas Kičą, o taip 
pat ir prie durų.

Rengėjai

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 London 
transportu.

KIEKVIENAM ĮDOMI 
PROGRAMA

Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitės numatoma programa šiais me
tais bus labai įvairi ir kiekvienam įdo
mi. Per visą savaitę, pradedant pirma
dieniu, liepos 27 d., ir baigiant šešta
dieniu, rugpjūčio 1 d., kasdien bus 
mūsų žymių visuomenės veikėjų bei 
mokslininkų paskaitos aktualiomis te
momis, o vakarais — pramogos bei 
pasilinksminimai. Numatomos išvykos 
į istorines vietas, susipažinimas su 
žymaus liet, skulptoriaus Antano 
Brazdžio kūriniais mieste ir jo studi
joje.

Tie tautiečiai, kurie atvyks į Lon
doną atostogų, galės tuo pat laiku, 
apsistoję patogiose koledžo patalpose, 
pasisemti daug neįkainuojamo dvasi
nio peno. Paskaitose bus kalbama 
apie Lietuvos krikštą ir jo reikšmę 
lietuvių tautai, apie daug lietuvių tau
tai nusipelniusį palaimintąjį vysk. Ma
tulaitį, apie žymų lietuvių filosofą 
Antaną Maceiną, apie dabartinę lie
tuvių literatūrą ir apie politinę padėtį 
Lietuvoje ir pasaulyje. Taip pat nu
matomi aktualūs pranešimai iš VLI 
Ko ir PLB veiklos.

Ketvirtadienį, liepos 30 d. numato
mas žymios dainininkės, atvyksian- 
čios iš Amerikos, koncertas. Penkta
dienį, liepos 31 d., bus „Tėvynės va
landėlė“, kurios programoje pasiro
dys mūsų naujas Liaudies ansamblis. 
Vakare — balius su šokiais.

Šeštadienį, rugpjūčio I dieną, 18 
vai. bus Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai skirtos iškilmingos pamal
dos vienoje Londono bažnyčioje, šv. 
mišias atnašaus Šv. Sosto Nuncijus 
D. Britanijai vysk. Barbirolli. Pamal
dose dalyvaus ne tik Studijų Savaitės 
dalyviai, bet yra kviečiamos ir lietu
vių ekskursijos iš visos D. Britanijos.

Studijų Savaitės pabaigai, jos daly
viai ir svečiai bus pakviesti priėmimui 
į Lietuvių Namus.

Visi norintieji Studijų Savaitėje da
lyvauti kviečiami užsirašyti ne vėliau 
š.m. birželio 1 dienos, prisiunčiant re
gistracijos mokestį (25 sv.) šiuo adre
su: Lithuanian Study Week, 2, Lad
broke Gardens, London, Wil 2PT. 
England.

♦ *
Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M., 

labai apgailestauja, kad negalės dalyvau
ti šių metų Studijų Savaitėje, švenčiamo 
Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus metuo
se jis turi daug įsipareigojimų katedrose, 
jaunimo stovyklose ir papildomai yra pa
sižadėjęs aplankyti Suvalkų Trikampyje 
ir Lenkijoje gyvenančius lietuvius.

Ganytojas dėkoja už pakvietimą ir siun
čia nuoširdžiausius sveikinimus Studijų 
Savaitės Komiteto nariams ir visiems lie
tuviams.

MIRĖ A. KAVALIŪNAS

Dabar tik gauta žinia, kad vasario 19 
d„ po ilgos ligos Mansfieldo ligoninėje 
mirė Aleksas Kavaliūnas, 62 m. Palaido
tas iš Mansfieldo krematoriumo vasario 
24 d.

I Angliją atvyko 1947 m., paskutiniu 
metu gyveno 28 Central Avė., South Nor- 
manton.

DVIGUBA SUKAKTIS
Šeštadienį, birželio mėn. 20 dienos va

kare, Sporto ir Socialinis klubas savo pa
talpose, 345A Victoria Park Rd., E9„ ren
gia šeimynini Dvigubos Sukakties vaka
rą paminėti dabartinio klubo patalpų ati
darymą ir šiais metais sueinantį ketu
riasdešimtmetį, kai pradėjo atvykti 
iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje tuomet 
vadinamieji „Europos savanoriai darbi
ninkai" Anglijon, 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!

Manchesteris
KIAUŠINIŲ BALIUS

Balandžio 25 d., šeštadienį, 7 vai. va
karo, M.L.M. 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 pas A. Kmitienę.

Rengėjos

MOTINOS DIENA

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

Prašome visus atvykti į minėjimą ir 
pabendrauti su skautais.

Rengėjai

Aukos skautams

PAMALDOS
Bradfordc — balandžio 26 d., 12.30 v.
Nottinghame — bal. 26 d., 11.15 vai., 

židinyje.
Derbyje — bal., 26 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — gegužės 3 d., 11.15 vai., 

minint Motinas.

Per v.s. J. Alkį skautų veiklai gautos 
šios aukos:

Londono Mot. Sambūris „Dainava" ir 
vėl parėmė skautų veiklą 50 sv.,

V.K. — 50 sv., nuolatinis rėmėjas J. Pa
kalnis — 5 sv.. A. Bieliūnas — 1.50 sv.

Vadija šias aukas panaudos albumo 
išleidimui.

Gerbiamiems skautiškos idėjos rėmė
jams, Vadijos ir leidėjų vardu, tariu nuo
širdų skautišką AČIŪ!

v.s. J. Maslauskas
LSB Europos Rajono Vadeiva

Nuo 1985 metų dailininkas 
Friedrichshafene, Vokietijoje.

Asmeninės parodos buvo surengtos® 
chestery, New Yorke, Brooklyne, pįį 
delphijoj, Clevelande, Huntingtone, r 
cagoj, Bostone, Washingtone, ToriL 
Vokietijoj — Mannheime, Koelne. p

Grupinėse parodose dalyvavo Lieti 
je, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Ttj 
joje, Pakistane, Persijoj, Kanadoj.

Jo darbų yra įsigiję keli muziejai 
galerijos JAV-se ir Kanadoje.

Už savo kūrinius yra pelnęs kelias;^ 
mijas.
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Konstanzo universitetas, nuo balandžio 
30 iki gegužės 27 d., Empore galerijoj ren
gia dail. Alfonso Dargio piešinių ir gra
fikos parodą.

Dail. A. Dargis 1936 m. baigė Kauno 
Meno mokyklą.

1936-1940 
demijoj.

1940-1951
1951-1985

mokas savo meno studijoje

dirbo Vokietijos teatruose, 
gyveno JAV-se ir davė pa

ROMUVOS LMK VEIKLA

Vasario 16 d. minė- 
suruošė puikų bufe- 
kultūriniams reika-

Š.m. kovo 8 d. įvyko Vasario 16 gim
nazijos patalpose Romuvos Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas. Prie iškilmingai 
padengto stalo pirmininkė Vida Sabienė 
pasveikino visas nares ir apibūdino pra
eitų metų veiklą.

Per centrinius LB 
jimus moterų klubas 
tą. Jo pelną skyrė 
lams.

1986 m. gegužės 12 d. buvo surengtas 
tradicinis Motinos dienos minėjimas. Pa
skaitą skaitė Meilė Mickienė, o solistė Ne
lė Paltinienė padainavo daug gražių mo
tinoms skirtų dainų. Taip pat suorgani
zuota su dideliu pasisekimu dviejų die
nų kelionė į Bavariją. Tokia iškyla žmo
nėms labai patiko ir prašė ateity pada
ryti ir daugiau panašių išvykų.

Narė Valė Endriukaitienė pasiuvo Va
sario 16 gimnazijos tautinių šokių grupei 
astuonias bliuskutes. Jei reikia ką pasiū
ti, ji niekuomet neatsisako, visuomet mie
lai padeda.

Mirus kun. šarkai paaukota 100 DM ir 
pasiųsta gražus vainikas.

Eugenijos Lucienės iniciatyva paskuti
nių dviejų metų laikotarpy per Kalėdas 
Weinheim'o Deutsche Bank‘e papuošta 
kalėdinė eglutė su šiaudinukais ir šalia 
pastatyta tautiniais rūbais aprengta lėlė. 
Užrašas: „Litauisch geschmuecktes Weih- 
nachtsbaum“ (lietuviškai papuošta Kalė
dų eglutė). Bankas labai džiaugėsi ir pra
šė ateity paruošti ir toliau tokią eglutę.

Visos narės gimtadienio proga yra svei-

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS 
IR BATUNAS IEŠKO VASAROS 

STAZISTO

Lietuvių Informacijos Centras ir BA- 
TUNas, pabaltiečių organizacija prie 
Jungtinių Tautų, rengia bendrą stažą 
studentui, norinčiam dirbti šią vasarą 
New Yorke.

Intemas dirbs dešimt savaičių Lietuvių 
Informacijos Centro įstaigoj Brooklyne ir 
BATUNo įstaigoj Bronkse. Pareigos: pa
baltiečių sąžinės kalinių duomenų rinki
mas ir įvedimas į kompiuteri, ryšių pa
laikymas su nevaldinėm organizacijom ir 
diplomatais prie Jungtinių Tautų, ir kiti 
pavesti techniški įstaigos darbai.

Kandidatai į internus turi būti bent 18 
metų, laisvai valdyti anglų kalbą ir turėti 
mašiną.

Stažistui bus mokoma 1500 dol. (US) 
už dešimt darbo savaičių. Bus parūpin
tos gyvenimo patalpos ir apmokamos pra
gyvenimo bei su darbu surištos išlaidos. 
Pirmenybė bus duodama studentams, tu
rintiems nuovoką apie žmogaus teisių 
klausimus.

Lietuvių Informacijos Centras ir BA 
TUNas veikia principu, kad taikli infor
macija yra reikalinga efektyviai akcijai, 
ir todėl suteikia galimybę studentui prak
tiškai patirti informacijos ir diplomatinio 
darbo svarbą.

Reziumė siųsti iki gegužės 8 d. 'į Lithu
anian information Center, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn NY 11207, tel. (718) 647- 
2434. (LIC)
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pasiunčiama atvirutė!
Tai sudaro neis

Joms 
įrašu.

susirinkime šešios na 
„Moteris" 
įvairios spi j 
susirinki^

kinamos. 
tautiniu 
džiaugsmo.

Paskutiniame 
užsiprenumeravo žurnalą
nutarta ateity dar daugiau 
dos užsiprenumeruoti. Į 
maloniai kviečiami ir vyrai. Jie savęsp 
siomis aukomis papildo mūsų iždą, Įjnc 
apmoka muziką, paskaitininkus, iškjiy 
darni prisideda prie autobuso išlaidų 
tT an

Apskritai, Romuvos L.M. klubas ur 
veiklus. Padeda jaunimui ir skauti, g 
pvz., per skautų ruošiamą Kaziuko n 
Moterų klubas kepa pyragus, padeda g, 
ruošti loteriją ir pan. . Ltl

Mūsų narė solistė Nelė Paltinienė sLis 
gražiomis dainomis labai praturtina rcLj 
j imu programas. Taip pat menininkei 
Lemkienė savo menu daug kur pasiroLni

Po visų diskusijų išrinkta nauja vai|ej„ 
ba, kuri pasiskirstė pareigomis šitaip:La

Eugenija Lucienė 
Vida Sabienė — 
Jūratė Lemkienė — iždininkė; 
Laima Veršelienė -— sekretorė. 
Revizijos komisijon išrinkta: 
Lucija Riterienė ir Elena Tesnau.
Nutarta surengti gegužės 2 d., Vasųjan 

16 gimnazijos patalpose, Motinos dieį>at 
minėjimą, dalyvaujant paskaitinii|asi 
Vincente! Pancerienei ir solistei Violjfa[ė 
Hermanaitei-Sarach. pasi

Veiks bufetas, muzika ir šokiai. : T]
Narė j

— pirmininkė; 
vicepirmininkė;

leų
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R 
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— Kovo 11 d. iš Sibiro tremties paltiac 
tas žymusis stačiatikių šventikas Gleblio 
kunin. Jis buvo suimtas 1979 metais, jurų

54 m. amžiaus šventikas G. Jakutijos 
yra vienas iš steigėjų Tikinčiųjų Teisjcieč 
Ginti Krikščionių Komiteto MaskvC 
Su juo artimai bendradarbiavo kun. 
Svarinskas.

— Lenkijoje vyksta pasiruošimas 
charistiniam kongresui ir Popiežiaus 
tikimui birželio 8-14 dienomis. Tai 
Popiežiaus trečioji apaštalinė keli 
Lenkijoje. Pats Popiežius atidarys ir 
baigs Lenkijos tautinį Eucharistinį k
gresą.

— Smolenske sušaudytas 
kas Vasilius Tarakanovas,

rusų kari:
kuris t

metu perėjo į vokiečių pusę ir tarnavo Mb
daliniuose. Karui pasibaigus, jis slaps; 
ir dirbo ūkyje netoli Maskvos.

— Britų mokslininkai išrado na’- 
skiepus prieš kokliušą. Praeis dar 
metai, kol galutinai patikrinus bus <1 
tas leidimas juos naudoti.

— D. Britanijoje šiuo metu yra o 
giati kaip 50 tūkstančių kriminalinių ‘
linių, daugiau, negu bet kuriame V.
pos bendruomenės krašte.

— Vakarų diplomatų žiniomis, At 
nistano Logaro rajone partizanai nu-!‘ ZIt
13 sovietų ekspertų, kurie dirbo vier.; 
vario kasykloje.

Kovo. 9 d. trys rusų kareiviai žuvo 
bulo mieste.
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