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VILNIAUS
ARKIVYSKUPIJA
PAREIŠKIMAS VILNIAUS
ARKIVYSKUPUOS KLAUSIMU

Ryšium su Lietuvos krikšto 600 metų suį anties minėjimu, išeivijoje pradėta akciaprašyli Popiežių, kad Vilniaus arkivysmpiją prisikirtų prie Lietuvos bažnytinės
ĮTOvincijos.
Vyriausio jo Lietuvos Išlaisvinimo Kon'teto Valdyba, apsvarsčiusi Sį klausimą,

I

* pareiškia:

j) Vilniaus arkivyskupijos dalis, kuri
n Kremliaus prie Lietuvos priskirtoje
teritorijoje, faktiškai yra atskirta nuo
į Lenkijos bažnytinės provincijos. Jos ap; staliniu
administratoriumi
Popiežius
ta paskyręs vysk. J. Steponavičių, kuris,
kja, yra sovietų valdžios ištremtas, taį sau jo pareigas eina kun. V. Gutauskas,
fitoiaus apaštalinis administratorius yra
s pinateisis Lietuvos vyskupų konferenci
jos narys, ir neturi jokių ryšių su Lenki
jos bažnytine provincija.
2) Prieš II pasaulinį karą buvusi Vil
niaus arkivyskupija yra faktiškai padalinta į tris dalis dėl susitarimų Jaltoje ir
Lenkijos Sovietų Sąjungos sienų sutar
ki 1945 m. Pietinė jos dalis tebėra Len<jos bažnytinės provincijos dalis su cenu Baltstogėje, kurią valdo atskiras apStalinis administratorius, o šiaurinė da
is, kuri Kremliaus yra priskirta prie
Indijos, neturi jokio apaštalinio adminia totoriaus.
® 3) Iš autoritetingų šaltinių patirta, kad
Vatikanas nesiima pertvarkyti šią padėtį
iŠ iėl sekančių’ priežasčių:
a) Vatikanas sutvarko bažnytinės pro
tu ineijos reikalus, kai valstybės sienos yra
! (įstatytos tarptautinėmis sutartimis. Taiau dabartinės Rytinės Lietuvos sienos
' ra Maskvos vienašališkai nustatytos;
f’ Vatikanas nepripažįsta prievartinio
uvos įjungimo ‘į Sovietų Sąjungą. Tatai ai jis parodo pripažindamas Lietuvos paie tatinybę prie Švento Sosto;
u'l c) Vatikanas esąs nuomonės, kad ofiji šalus Vilniaus arkivyskupijos klausimo
žsprendimas reikštų Lietuvos aneksijos
s. )rie Sovietų Sąjungos pripažinimą.
sį Yra aišku, kad Lietuvai esant okupuo„i tai ir neturint savo vyriausybės, Vatika
ni
nas tuo reikalu turėtų tartis su Maskva
«
ir tuo būdu pripažinti jos suverenumą
Lietuvoje bei Lietuvos aneksiją.
Mes griežtai pareiškiame, kad tiktai
laisva Lietuva, o ne jos okupantas, gali
v:
spręsti ją liečiančius klausimus.
4) Maskva aiškiai siekia Vilniaus arlivyskuipijos klausimo formalaus išspren4®o savo naudai. Tai patvirtina Vatika
iano pareigūnai ir tai rodo faktas, kad
at’
Maskva tam tikslui panaudoja kai kurities okupuotos Lietuvos Katalikų Bažįsi ąėios vadovus, kurie, neabejotinai Masiri bos spaudžiami, pritaria šiam Maskvos
A tekiui ir viešai spaudoje pasisako už
istlšetuvos pasiuntinybės prie švento Sosto
ui]Banaikinvmą, tuo būdu ir už Lietuvos so
ii stinės aneksijos įteisinimą.
Mes griežtai smerkiame tokias Mąs
ir lios pastangas ir okupuotos Lietuvos Ka
ltukų Bažnyčios vadovų prievartavimą
savo imperialistiniams tikslams pasiekti.
V? 3) Kovojančios už savo laisvę Lietu|9S vių Tautos vardu mes dėkojame šventa
jam Sostui už nusistatymą nepripažinti
du iietuvos aneksijos prie Sovietų Sąjungos
A i už atsisakymą daryti bet ką, kas įtvir
tintų šią nelegalią aneksiją.
ri Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
le
Komitetas
!i«
PASIŽYMĖJĘ GELBĖTOJAI
j#
to- The TIMES (V.I.) išspausdino fotogra
fių, kurioje skaitytojai galėjo matyti po
vi* licininką ir šunį, kurie laimėjo Britų po
ius licijos 1986 metų premiją.
Policininkas Romas Gudelis ir šuo
Auric praeitų Naujų Metų išvakarėse
Škotijos kalnuose bandė išgelbėti žmogų,
Murrį užgriuvo sniego griūtis. Neatsižvelbė tanl į jų drąsų žygį, žmogus buvo rastas
io- to 3 metrų sniego sluoksniu negyvas.
0
— Sovietų mėnesinis žurnalas „Družba
‘i*
fiarodov“ buvo tuoj išpirktas, kai jame
a>'
Pasirodė rašytojo Anatolijaus Rybakovo,
'5 m., knygos „Arbato vaikai" ištrauka.
įti Knyga buvo parašyta prieš dvidešimt mė
tį bet nebuvo leista ją spausdinti. Knytoje aprašomas tikrasis Stalino teroras.

Londonas, 1987 m. gegužės 20 cl.
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STEBĖTOJO KOMENTARAI

RINKIMAI IR EKSPERIMENTAI
Paskutinėmis dienomis Sov. Sąjungos
spauda bei radijas pranešė, kad š.m. bir
želio mėn. 21 d. pravedamuose komunali
niuose rinkimuose bus padaryti nauji, ri
boti „eksperimentai".
Rinkimai ir eksperimentai! Kaip sude
rinti tas dvi sąvokas? Pranešimuose sakoma, kad Lietuvos, Latvijos, Estijos sov.
respublikose, kai kuriose Kaukazo respublikose bei kai kuriose Vidurinės Azijos srityse rinkimai bus pravedami nauja
forma. O nauja foima pabrėžia sekantį
pavyzdį: pirmą kartą Sov. Sąjungoje kan
didatų 'j vietos valdymo organus skaičius
bus didesnis nei mandatų (įgaliojimų)
skaičius. Trumpai tariant, jei renkama
miesto taryba, pvz., iš 10-ties asmenų, tai
kandidatų skaičius turėtų būti 15, 20 ar
dar daugiau. Iki šiol dešimčiai mandatų
buvo skiriami dešimt kandidatų.
Skaitytojas vargu ar susigaudys šioje
painiavoje. Jam, besinaudojančiam laisvųjų vakarų privilegijomis, šiame „eksperimente“ nėra nieko naujo. Čia tie ar
kiti rinkimai jau seniai pravedami tokia
forma. Bet Sov, Sąjungoje tai yra nau
jiena ir ji priskiriama naujosios Gorba
čiovo politikos vaisiams.
Tad pabandykime išnarplioti tą supa
iniotą siūlą.
Pradžiai prisiminkime, kokia gi rinki
mų forma viešpatavo Sov. Sąjungoje iki
šios dienos. Ir, kad būtų aiškiau apie ką
kalbame, imkime tas pačias miestų ar
rajonų tarybas. Pas mus tai ne kas kita,
kaip miestų ir kaimų savivaldybės, t.y.
miesto burmistras, jo tarėjai, apskričių
vadovybė, kaimų bendruomenės ir pan.
Sov. Sąjungoje (be išimties ir šiandie
ninėje Lietuvoje) piliečiai iki šiol „rin
ko“ šitokiu būdu: pilietis įtraukiamas į
rinkėjų sąrašą, rinkimų dieną jis nueina
į rinkimų punktą, gauna rinkimų biulete
nį su visa eile kandidatų pavardžių ir tą
biuletenį įmeta į rinkimų urną. Tai ir vis
kas.
Jei kuri nors pavardė buvo išbraukta
iš biuletenio, jį rinkimų komisija paskelb
davo negaliojančiu. Rinkėjas iki šiol ne
turėjo jokios teisės atiduoti savo balsą
už tą ar kitą asmenį, kurį jis laikė tinka
mu komunalinės politikos darbui. Jis bal
savo už sąrašą!
Aišku savaime, kad taip „demokratiš
kai" organizuotuose rinkimuose buvo bal
suojama tik už tuos, kuriuos jau seniai
išrinko partijos vadovybė, sudarydama
„kandidatų“ sąrašus. Prisimenant, kad
kandidatus siūlė tik vienintelė ir valdan
čioji partija, paaiškės, kokius piliečius,
kokį gerbūvį ar kokius tikslus atstovavo

tie kandidatai. Tiesa, sovietinė propagand a sukūrė nemažai tokių „žiedų", kaip
„partija — Motina“ „partija niekada ne
ural ti ja — gyvybės ir veiklos
klysta“, „partija
šaltinis" ir 1.1. Tačiau tiek mums, tiek
mūsų tautiečiams Lietuvoje, labai gerai
pažįstami tie tušti, nieko nesakantieji
žodžiai.
Taip žiūrint, paskelbtieji rinkimų „eks
perimentai" jau yra šiokia tokia prošvais
tė toje surūgusioje, pasenusioje, jokios
demokratinės formos nepripažįstančioje
klampynėje, kurią vadina sovietine sant
varka. Lieka tik klausimas, ar tie „eks
perimentai", tie bandymai šiek tiek pa
didinti sov. piliečių apsisprendimo teises,
bus tikrai įgyvendinti, ar jie nebus jau
sekančiais metais pamiršti? Ir tuojau ten
ka vėl klausti: o kur tas mastas, kuriuo
bus vertinama bandymų sėkmė ar nesėk
mė? Klausimai, klausimai, klausimai...
Apsišarvoję kantrybe narpliokime siū
lą toliau. Mums visiems gerai žinomi che
miniai eksperimentai, fizikos eksperimen
tai, bet eksperimentuoti rinkimais, t.y.
bandyti surasti tinkamiausią rinkimų
formą — jau yra stiprus dalykas! Tuo
labiau, kad sovietiniuose pranešimuose
vis pabrėžiama: naujieji eksperimentai
padės dar labiau stiprinti komunizmu pa
matus.
Pasiskolinkime iš Sov. Sąjungos vieną
trumpą pasakojimą, kurio neišgirsi radi
juje, neperskaitysi leidžiamojoje spaudo
je. Tačiau susidomėkime juo.
Jaunas mokinukas klausia tėvą: „Tėve
li, kas yra komunizmo horizontas?“
Tėvas, apsiskaitęs žmogus, svarsto taip
ir Šiaip, bet neranda tinkamo atsakymo.
„Na, komunizmas — aišku: geras, lais
vas gyvenimas, reikmenų
perteklius,
aukščiausias žmogaus gerbūvis! Bet hori
zontas?“
Tėvas susiieško enciklopediją ir po žo
džiu horizontas (akiratis) skaito:
„Horizontas, tai įsivaizduojamoji tolu
mos linija, ties kuria dangus tariamai su
silieja su žeme ir kuri vis labiau tolsta,
jei eini prie jos artyn“.
Gal tai yra perdaug linksmas, perdaug
paprastas komunizmo ateities apibūdini
mas. Bet jis, kaip niekas kitas, tiksliau
siai pataiko į tašką — teorijos, svajonės,
įsitikinimai yra tik tiek geri, kiek jie ne
ša teigiamų vaisių.
Teorinis komunizmas — nuostabiai
aukštas žmogaus gerbūvis — iki šiol dar
niekur nebuvo įgyvendintas. Jį įgyven
dinti nepadės ir kitokios rinkimų formos
Sov. Sąjungoje.
Tad kur slypi politinė minėtų eksperi-

ITALŲ SPAUDOJE
Italų katalikų dienraštis „Avvenire“
balandžio 22 dienos laidoje išspausdino
straipsnį apie Pabaltijo kraštus. Straips
nis pristatomas stambia antrašte „Pabaltiečių rezistencija“. Autorius — žurnalis
tas Fausto Fasciani, kuris jau ne
be pirmą kartą italų spaudoje taikliai ap
taria Pabaltijo kraštų problemas, rašo,
kad pastaruoju laiku keli įvykiai vėl at
kreipė tarptautinės visuomenės dėmesį į
Pabaltijį: spėliojimai apie galimą Popie
žiaus kelionę į Lietuvą, kuri kaip tik
šiais metais atžymi krikščionybės įvedi
mo šešių šimtų metų jubiliejų, Gorbačio
vo vizitai Latvijoje ir Estijoje ir trečias
įvykis — Europos Tarybos priimta rezo
liucija Pabaltijo tautų laisvės klausimu.
Šia rezoliucija Europos Taryba krei
piasi tiek į sovietinę valdžią, tiek į Va
karų kraštus: Sovietų Sąjunga raginama
užtikrinti Pabaltijo tautom pagrindines
žmogaus teises ir laisvo apsisprendimo
teisę, Vakarų valstybės kviečiamos Pabal
tijo kraštų klausimą iškelti Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencijo
je žurnalistas Fasciani toliau rašo, kad
Europos Tarybos rezoliucija buvo priim
ta remiantis Europos Parlamento deputa
to van den Bergh parengtu išsamiu ra
portu apie padėtį kraštuose. Toji padė
tis tebėra suniki, nepaisant kai kurių pa
lengvėjimo ženklų, kaip pavienių sąžinės
kalinių išlaisvinimas. Lietuvoje, pavyz
džiui, tikėjimo persekiojimas anaiptol nė
ra atslūgęs: asmenys, ginantys tikinčiųjų
teises, kaip kunigai Tamkevičius ir Sva
rinskas, buvo nuteisti sunkiomis kalėji-

mo bausmėmis, kurias tebeatlieka, Pabal
tijo kraštų rusinimo procesas tebevyksta
kaip ir anksčiau, o kas išdrįsta pasiprie
šinti rusinimo politikai yra apkaltinamas
sovietinės santvarkos šmeižimu arba antisovietine propaganda ir atitinkamai nu
baudžiamas. Tačiau Pabaltijo tautos, rašo
žurnalistas Fasciani, nesiliauja kovojusios
už pagrindinių žmogaus teisių įgyvendini
mą, už savo kultūrinės ir tautinės tapa
tybės apsaugojimą, ši rezistencinė kova
yra vedama įvairiausiomis taikingomis
priemonėmis, kurių viena ryškiausių yra
pogrindžio spauda. Joje ypatingai svarbų
vaidmenį atlieka „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika“, pasirodanti jau 15-ka
metų. Žurnalistas Fasciani primena italų
katalikų dienraščio skaitytojam, kad va
dinamoji „Pabaltijo problema“ susidarė
Antrojo pasaulinio karo pradžioje, kai
nepriklausomos Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos respublikos buvo Sovietų Sąjungos
kariniai okupuotos, remiantis sovietų ir
nacių pasirašytu gėdingu susitarimu. Pa
baltijo kraštų okupacija buvo įvykdyta
pažeidžiant tarptautinius susitarimus ir
elementariausias tarptautinės teisės nor
mas. Kaip tik dėl to, rašo italas žurnalis
tas, daugumas Vakarų valstybių nepripa
žino teisėtu Pabaltijo kraštų įjungimo į
Sovietų Sąjunga. Tai pabrėžiama ir Eu
ropos Tarybos priimtoje rezoliucijoje, pa
žymint, jog Pabaltijo kraštų klausimas tu
ri būti svarstomas tarptautiniuose pokal
biuose, ypač gi privalo būti keliamas po-,
kalbiuose tarp dvieju didžiųjų valstybių.
(K.L.)

LIETUVOJE

mentų prasmė? Kodėl tie eksperimentai
„riboti", skirti tik tam tikroms Sov. Są Ruošiasi vasarai
jungos sritims?
šventojoje pastatyti nauji poilsio na
I akis vėl krinta Lietuva, Latvija ir mai — trijų aukštų korpusas. Sako pa
Estija. Pabaltijo kraštuose iki šiol ko- gerės ir kurorto svečių aptarnavimas.
munalinė politika — miestų statyba, ke- Iki sezono pradžios bus baigtas asfaltuoti
lių tiesimas, ūkininkavimas, pramonės dviračių takas Palanga — Šventoji. Dau
plėtimas, kultūrinė ir sportinė veiklos, gy giau nuomos dviračių.
venamojo ploto didinimas, gamtos ap
Vadinamoji Palangos mylia — 3333
sauga ir 1.1. — pasiekė geresnių rezultatų, metrų atkarpa pajūsio pušyno zonoje,
nei Rusijos gilumoje. Reiškia čia komu kvies pažaisti lauko tenisą, pajodinėti
naliniai politikai sugebėjo geriau organi žirgais, plaukioti po jūrą burlentėmis, da
zuoti ir įvykdyti užsimotus darbus. Čia, lyvauti aerobikos užsiėmimuose.
Pabaltijy, niekada neužgeso ir reikalavi Sumažėjo eismo nelaimių
mai atiduoti savivaldą į darbščias, išpru
Kovo mėn. Lietuvoje iš viso užregis
susias rankas, kurios pasiekia daugiau truota 180 eismo nelaimų. Žuvo 30 žmo
nei visi planai, įsakymai ir nurodymai iš nių, sužeista 202. 1985 m. per tą patį mė
centro. Reikia dar prisiminti ir „savival nesi buvo 202 eismo nelaimės, 1986 m. —
dos“ dvilypiškumą šiandieninėje Lietuvo 192.
je. Jei šiandien miesto ar rajono vykdo Kiniečiai Vilniuje
muosiuose komitetuose (mūsiškai tariant,
Lietuvos meno darbuotojų rūmuose Vil
miesto ir apskrities valdybose), pvz., yra niuje įvyko susitikimas su svečiais iš Ki
pramonės skyrius, tai tokį skyrių turi ir nijos — Vilniuje gastroliavusios Liaoninmiesto ar rajono partijos komitetas. Tai go provincijos Pekino operos jaunimo
du lygiagrečiai organai, tik vienas geriau trupės artistais. Susitikimą pravedė teapažįsta padėdį mieste bei kaime, o kitas trologas Ž. Dautartas.
(partijos komitetas) tik įsivaizduoja, kad Lenkų knygos dekada
ją žino, tačiau turi didesnę sprendimo ga
Balandžio 21 d. Lietuvoje prasidėjo 23lią.
ji lenkų knygos dekada. Knygynuose su
Teigiami bendro ūkininkavimo bei tvar rengtos lenkų leidinių ekspozicijos, vyks
kymosi vaisiai Pabaltijo kraštuose pri ta susitikimai su Lietuvos ir Lenkijos
verčia susimąstyti ir kiečiausius sovie- knygų prekybos darbuotojais. Lenkų lei
tologus. Jei darbo žmogui bus duodama dyklos atsiuntė apie 250 pavadinimų nau
daugiau apsisprendimo teisių, jei jam bus jų leidinių.
leista laisviau dirbti ir įgyvendinti užsi Dailininkių paroda
brėžtus planus, tai ir jis pats rodys dau
Vilniuje, „Dailės" salone, veikė dviejų
giau iniciatyvos. Senas priežodis „Kaip viduriniosios kartos dailininkių kūrybos
tu man, taip aš tau" gali tikrai įgyti ap paroda.
čiuopiamai teigiamų bruožų.
Plakatistė Danutė Karaškaitė-BrusoTodėl, jei komunalinio darbo persvara kienė eksponavo piešinius — portretus.
bus atimta iš partijos galvočių ir atiduota Laima Skerstonaitė kuria iliustracijas
darbštiems, organizatoriškiems miesto bei dažniausiai vaikų literatūrai. Parodoje ji
kaimo atstovams — visi gali laukti tik eksponavo 26 akvareles.
teigiamų rezultatų.
Pabaltijo teatrų festivalis
Tenka paminėti ir Kaukazo bei Viduri
Balandžio 21 d. Minske pasibaigė IV
nės Azijos sritis. Šiose srityse dar ir „Pabaltijo teatrų pavasaris'. Pagrindinis
šiandien labai didelį vaidmenį turi religi — pereinamasis — prizas paskirtas Lietu
ja (gyventojai veik išimtinai musulmonai) vos valstybiniam jaunimo teatrui už Če
ir jei prisiminti, kad nuo šių sričių visai chovo „Dėdę Vanią“. Režisierius E. Ne
netoli musulmoniškas parako židinys — krošius pelnė du apdovanojimus.
Iranas (Persija), tai paaiškės, kad norint Daržovės kaimo valgykloms
išvengti korano ekspansijos, ant kardo
Jonas Okmanas „Valstiečių laikraštyje“
ašmenų nešamų religinių idėjų, reikia rašo, kad labai pagerėjo miesto gyvento
žmonėms duoti daugiau apsisprendimo ir jų aprūpinimas šviežiomis daržovėmis.
savivaldos laisvių.
Deja, to negalima pasakyti apie respubli
Kaip matote, šiek tiek išnarpliojome kos kaimą. Ypač bloga padėtis aprūpisupainiotą siūlą. Žinia, eksperimentai su nant daržovėmis kaimo valgyklas vasarą.
rinkimais, tai tik mažytis, gležnas diege Nauja pjesė Kauno teatre
lis. Ar jam bus lemta išbujoti ■— parodys
Kauno dramos teatre pastatyta šiuolaiateitis.
kinio amerikiečių dramaturgo S. gepardo
Algis Sadauskas —
pjesė „Pakastas vaikas“. Ją režisavo Vy
tautas Balsys, muzika Vidmanto Bartu
lio, dailininkas Adomas Jacovskis. Pa
KVIEČIA GRĮŽTI
Sovietinei valdžiai pradėjus skelbti grindinius vaidmenis atliko artistė Rūta
„persitvarkymo“ ir „atsivėrimo“ politiką, Staliliūnaitė, Viktoras Valašinas, jauni
iš Maskvos pasigirsta kvietimai į Vakarus aktoriai Ingeborga Dapkūnaitė, Sakalas
emigravusiems arba ištremtiems rusų in- Uždavinys.
telektualams sugrįžti į tėvynę. Šiuo tarpu Nevienodos kainos
A. Meilutytė „Tiesoje“ skundėsi, zai
negirdėti, kad kokie žymesni intelektua
lai būtų kvietimą priėmę. Vienas jų — Klaipėdoje nupirkusi dukrai importinius
profesorius Etkind — Romos dienraščiui sportinius batelius, kurie, pasirodė, bu
„La Repubblica“ pasiųstame atvirame vo per dideli. Už juos mokėjusi 35 ru
laiške gana vaizdžiai išdėstė savo sam blius. Norėjo Kaune juos pakeisti, tačiau
protavimus dėl sugrįžimo į Sovietų Są tokie pat batai ten kainavo 10 rublių
jungą. Efim Edkind buvo lyginamosios brangiau.
literatūros dėstytojas Herzeno institute
MIRĖ KUN. P. MARKEVIČIUS
Leningrade. Dėl savo įsitikinimų 1974-ais
Balandžio
25 d. mirė Biliakiemio para
metais buvo atleistas iš pareigų ir pripijos,
Panevėžio
vyskupijoje, klebonas
verstas emigruoti į Vakarus, Dabar jis
dėsto rusų literatūrą Paryžiaus, Ženevos kun. Petras Markevičius. Velionis buvo
ir Lozanos universitetuose, rašo straips gimęs 1912 m. gegužės 30 d. Kunigu įšven
nius literatūriniais klausimais ir verčia tintas Panevėžio vyskupijai 1938 m. bir
želio 11 d. Jis dirbo įvairiose Panevėžio
rusų poetų kūrybą.
Vis dažniau žmonės manęs klausia, ra vyskupijos parapijose. 1940 m. suorgani
šo laiške prof. Etkind, ar nesu pasiilgęs zavo ir pastatė bažnyčią Biiiaktemyje,
savojo krašto ir ar nenoriu į jį sugrįžti. kur iki mirties buvo klebonu. Palaidotas
Klausimas man keistai skamba. Sugrįžti Utenoje.

į kraštą, kurio sienos yra uždarytos, su
grįžti 'į namus, iš kurių ne tiktai nebega
lima išeiti, bet net pasižiūrėti pro langą?
Jei kraštas yra taip aklinai užsidaręs,
reiškia jis nėra pasikeitęs. Tai kam tada
sugrįžti? Ar yra norinčių sugrįžti į kalė
jimą? Jei esi gimęs kalėjime, tai dar ne
reiškia, kad kalėjimą laikai savo namais.
Prof. Etkind laiške primena įvairius jo
paties patirtus skaudžius persekiojimo
faktus, pažymėdamas, kad jų negalima
lengvai pamiršti. Daug ką reikėtų pakeis
ti Sovietų Sąjungoje, rašo jis, kad Ištrem
ti ar pabėgę intelektualai susigundytų
jon sugrįžti.
(K.L.)

AMERIKOS VYSKUPŲ PIRMININKAS
SVEIKINA LKB KRONIKĄ
St. Louis miesto arkivyskupas J.E. John
L. May, einantis Amerikos vyskupų ir Ka
talikų Konferencijos pirmininko pareigas,
parašė laišką vyskupui Pauliui Baltakiui,
OFM, kuriame jis sveikina LKB Kroniką
jos penkiolikmečio proga.
„LKB Kronikos penkiolikos metų su
kakties proga rašau, norėdamas pareikšti
Amerikos vyskupų konferencijos pasigė
rėjimą ir paramą už nuostabų nuolatinį
informavimą ką Kronika yra atlikusi“,
rašo arkivyskupas May.
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BALT1KA
GINTARINIAI AIDŲ AIDUŽIAI. „OLANDŲ BALTIKA“ PAKEIČIA „DAINĄ“
Esame choro repeticijoje, ten pat, kur
įprato repetuoti senoji „Daina“. Choro
vadovo ir nenuilstamo lietuviškos muzi
kos propagandisto Pauliaus de Boer tėvų
bute. Labai jauku ir malonu. Bet čia pra
sideda skaitytojams staigmena: pasikeitė
daugelis veidų. Bet kaip ir praeityje, tiks
liais judesiais ir įtikinančiais mostais ve
da savo kolektyvą Paulius. Bet, po lietu
viškųjų dainų, skamba visai nauja melo
dija. Choras pradeda repetuoti estų dai
ną!

ten surado visą eilę nuoširdžių draugų ir
geibėjų. Tikėkimės, kad ateityje greta
lietuviškų prietelių atsiras latviškų ir
estiškų.
Kalbamės su tik užgimstančio choro
dalyviais, čia ir sopranai Anne Koerselman ir Šifrą Herschberg. Du altai: Tonny
Holsbergen ir Marieke Carlier. Du bari
tonai: Willem Bedijn ir Jo Derkx. Bosas
Leo Holtkamp. Tenoras — mums jau tiek
metų žinomas Jan Sleumer. Ir nenuilsta
mas vadovas Paul de Boer. Juos visus
jungia jaunuoliškas ir, pasakytume, olan
diškas entuziazmas. Juk iš senų laikų
olandai buvo įpratę daryti naujų žemių
atradimus. Dabar jie koncentruoja savo
naujų kraštų atradinėjimo entuziazmą į
Baltijos jūros pakrantes.

1987 m. gegužės 20 d. Nr. 21 (k„

BRAZILIJOS VYSKUPAMS
„BAŽNYČIA LIETUVOJ“
Brazilijos Vyskupų Konferencijos (CN
BB) „Liturginis Vadovas" — kalendorius,
kuris eina į 242 brazilų vyskupijas (taigi
į visas parapijas bei vienuolijas), 1987
m. birželio 12 d. pastebi: „Rytoj (taigi 13,
arba, perkeliant, 14-tą) yra MALDOS
DIENA UŽ LIETUVĄ ir kitus kraštus,
kurie kenčia varžymus tikėjimo praktika
vime".

Visi pastebim, kaip Brazilijoj stinga
informacijų apie Lietuva., ypač sistemiškesnės apžvalgos apie religinę padėtį Lie
tuvoj.
Norėdama padėti brazilų
vyskupams
Taip. Čia nebe „Daina“. Čia „Olandų
(ir klebonams) šią „Dieną maldos už Lie
Baltika ' — „Dutch Baltica“. Čia jau tu
tuvą" motyvuoti, ML-vos spaustuvė per
rime atskleisti paslaptį. Senoji „Daina“
sispausdino
Tarptautinio Informacijos
baigė savo egzistavimą. Kai kas pasitrau
Centro PRO MUNDI VITA Briusely, Bel
kė. Atsirado naujų, gražių, skambių bal
gijoj, 1985 m. išleistą brošiūrą „L‘ Eglise
sų. Pasiliko tik „Dainos" steigėjai ir ini
Kas gi sukėlė jiems tokį neabejotiną en Lithuanie" (Bažnyčia Lietuvoj). Bro
ciatoriai: vadovas Paulius de Boer ir pri
entuziazmą? Jie visi, kiekvienas savaip, šiūra, su atitinkamu laišku, buvo įteikta
tyręs talentingas tenoras Jan Sleumer.
Kalbamės su „Baltikes" dainininkais. bet vieningai kalba apie tą savotišką ma visiems Brazilijos vyskupams (371), baJie su giliu entuziazmu pasakoja savo žą pasaulį, kurį iš nebeatmenamų laikų
ateities planus. Dabar choras, šimtu nuo žymėjo gintaro radiniai. Ir tas gražusis platesniam liaudies kūrybos gerbėjų ir
šimčių iš olandų jaunimo, pasiėmė dar gintaras spinduliuoja ne tik tų kraštų mo mėgėjų ratui. Jau sutarta dėl informaci
platesnį tikslą: supažindinti savo busimą terų apdaruose, bet ir lietuvių, latvių ir nių pranešimų aukštosios mokyklos stu
sias auditorijas Olandijoje ir už jos ribų, estų melodijose ir padavimuose.
dijų lygyje. Jų entuziazmu užsidega ir
Juos žavi tų tautų ypatingas gamtos pa autoritetingi aukštųjų mokyklų bendra
ne tik su lietuviškomis, bet ir su latviš
komis ir estiškomis dainomis. Ir visa tai jautimas, nuoširdumas, mokėjimas išlai darbiai. Ir tokiu būdu galima tikėtis, kad
originalia kalba — atsieit dainininkai tu kyti per ilgiausius amžius prabočių pada įvyks dar negirdėtas dalykas — gryna
ri įsisavinti ne tik Lietuvos ir jai gimi vimus, posakius, polinkius ir motyvus. kraujis olandiškas choras atlikinės dainas
ningos Latvijos melodijas ir sąskambius, Juk „Dainos" palikime, dabartinėje „Olan trimis skirtingomis kalbomis.
ne tik giminingą lietuvišką ir latvišką dų Baltikes“ nuosavybėje žymią vietą
O dabar norime pasikalbėti su skaity
tautosaką, bet ir visai kitoniškus estiškos užima dvejos kanklės, kurios jau skam tojais „materialiniais" klausimais. Toks
psichologijos bruožus — juk estai yra“ bėjo „Dainos" koncertuose Amerikoje, choras, kad ir susidedantis iš įsimylėjusių
ugrų-suomiškos kilmės. Ir šitoje repetici užimančios savo tradicinę vietą lietuvių, dainas entuziastų, reikalingas finansinės
joje jau dalyvauja nauja puiki patarėja latvių ir estų muzikinėje kūryboje.
paramos. Ir mes pasilaikome sau teisę,
Iris Rethy iš Hamburgo, kilimo vengrė,
Lietuvių kalba jau dainininkams lyg ir kai jau bus susitvarkyta su visomis tri
bet uoli kalbininkė, studijuojanti suomių sava. Jie jaučia kiekvieną kalbinį at mis „Olandų Baltikos“ šakomis, kreiptis į
ir estų kalbas ir tautosaką. Jau padaryta spalviu Artimoje ateityje tas pats bus plačius skaitytojų sluoksnius „Olandų
žygių įtraukti į darbą latvių kalbos ir pasiekta, tikėkimės, su estų kalba. Nau Baltiką" aktyviai paremti. Su tuo pačiu
tautosakos specialistą. Tai netrukus bus jo choro dainininkai žada jau šią vasarą prašymu žadame kreiptis ir į latvių ir
įvykdyta. Tokiu būdu 'įvyks tikras stebu dalyvauti dideliame estų chorų sąskrydy estų visuomenę vakaruose. Neabejojame,
klas: olandai atskleis sau ir savo būsi je Vokietijoje, netruks ir latviško reper kad mūsų kreipimasis sulauks paramos ir
moms auditorijoms visą trijų Pabaltijo tuaro įsisavinimas. Tiek daug turi ryžto duos gerų vaisių.
krafštų gamtos ir senovės padavimų tur tie naujų liaudies muzikos akiračių ieš
Bet čia jau — ateities, kad ir netolimos,
tingumą. Neužmirškime, kad „Daina“ jau kotojai, jie jaučiasi savo rūšies Kolum muzika. Tuo tarpu prašome dėmesio ir
turėjo savo aktyve dvi labai pasisekusias bai, surandantieji naujus žemynus.
kantrybės.
keliones į Jungtines Amerikos Valstijas,
Jie moka savo entuziazmą įteigti ir
I. Kaplanas

GEDIMINAS ŠUKAS

Tęsinys (7)

landžio 23 suvažiavusiems į metinę Visuo
tinę Asamblėją. Brošiūra skleidžiama taip
pat per spaudos organus, tarp valdžios
pareigūnų ir aukštesnio lygio inteligenti
jos sluoksniuose.
Leidinys, su Lietuvos žemėlapiu, su
glaustai, bet gan išsamiai, pateikia gan
aiškų padėties vaizdą.
Skyriuje „Truputis istorijos“ nubrėžia
bendrus Lietuvos istorijos bruožus iki ru
sų įsiveržimo ir apibūdina .šiandien oku
panto brukamą „oficialiąją versiją“, pa
gal kurią kaip tik dabar Lietuva atgavo
ir turi „pilną laisvę“.
Kitam, ilgesniam, skyriuj apžvelgiama
„Paskutinių metų Katalikų Bažnyčios is
torija". Duomenimis nušvietęs padėtį iki
1939 m. ir radęs „gerai organizuotą Baž
nyčią su savo tradicinėm institucijom“,
informatorius pastebi, kad, rusams įsi
tvirtinus 1944 metais, visa ši padėtis
apverčiama aukštyn kojom. Taigi,
iš
vienos pusės matomas žiaurus „Persekio
jimas", iš antros — kyla tvirtas pasiprie
šinimas, „Rezistencija".
Skyriuj „Padėtis šiandien“ apžvelgia
nepasisekusias bedievių pastangas sukurti
Lietuvoj tautinę Bažnyčią, visokiais val
džios potvarkiais ribojamą kunigų veiklą,
suvaržytą vienintelę kunigų seminariją
(besireiškianti ir pogrindžio seminarija);
stebi taip pat ateistiniai auklėjamą, bet ir
gyvai religiniai pasireiškiantį jaunimą, ir
mato nesileidižiančią pavergti pogrindžio
spaudą. Atskirai pristato ir „Vatikano
Rytų politiką“.
Po gerai parinktos bibliografijos, seka
keturi priedai: „Lietuvos Katalikų Komi
teto raportas apie Kauno Kunigų semina
riją“, daug ką nušviečianti informacija
apie „Kovą prieš tarybinius potvarkius“
Bažnyčios atžvilgiu, „Lietuvos katalikai ir
Vatikano veikla“ ruso akimis bei „Trum
pa chronologinė vyskupijų apžvalga“, sie
kianti 1985 metus.
Brošiūrą palydi laiškas vyskupams por
tugališkai „Urna Igreja martir“ (Kankinė
Bažnyčia)“, primenantis Lietuvos Krikšto
Jubiliejų ir skatinantis BVK-ją pasisakyti

apie pavergtą Lietuvą ir persekioji
Bažnyčią Lietuvoj.
Sao Paulo kardinolas, Dom Paulo į
risto Arns, gavęs leidinį, reiškė pa®;
vimą, kad būtų išleista ir portugale
platesnei publikai — ar tas pats, iši
tas, tekstas, ar kas panašaus.
Sao Paule „Diena maldos už Lietli
bus švenčiama birželio 14, su pamrf
mis katedroj. Kartu bus paminėtas IL
vos Krikšto Jubiliejus\ žiaurusis bitff
ir dar tebesitęsianti Lietuvos okupac
pet
P

DR. K. MARTINKAUS FONDAS11’
A.a. Dr. Kazio Martinkaus prisinL
mui yra įsteigtas 1985 m. tėvų, seseX
jo artimųjų draugų stipendijos foXl
kuriuo gali pasinaudoti visi laisvojofe
šaulio lietuviai studentai, studijuojanti
mokslinio tyrinėjimo ir lituanistikos^:
tyse. Dėl daugiau informacijų ir X:
prašymų formų, rašyti šiuo adresu: Ma
tina Martinkus, Dr. Kazys Martini
Memorial Scholarship Fund, 7120 S. B g;
mond, Chicago, Illinois, 60629 Ujįti

Ant. PačkauskaL
BUVAU TĖVIŠKĖJE
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Buvau šių naktį tėviškėn
P1
parsidanffi
Su vėju pavasariniu.
Seni tėvai manęs jau nepažino,
Klausė, iš kur ir kas aš toks esu?
Ir atėmė graudumas žadą,
Užliejo veidų prakaitas sodrus.
Vos ištariau: brangus tėveli, man
Aš esu jūsų sūnus.
Iš džiaugsmo verkėme apsikabinę, {it
Riedėjo ašaros lietaus lašais.
Kalbos kalbos taip buvo begalinės,
Su mylimais senais tėvais.
L

O tėviške! Gimtas brangus kamptri
Sapnuose tave aš kartais aplankomi
Širdyje nešiojuos nuo pat lopšelio^
Ir nešiosiu iki mane į amžinųjų ttu
tėviškę pašauk
1987.4.28 .

ironijos valandų. Po pilko lietuviško murmėjo senukas iš kertės, į kuriąL
milo rūbais plakė išvarginta, daug įspaudė abi moterys.
pergyvenusi širdis, ir ar buvo galima
Petras pasisuko į mane ir šnibi^,
ją palyginti su mano egoistiniais per damas pastebėjo:
Lgyvenimais ir skausmais?
— Gerai laikosi senis. Nei ašaj^
AI’YSAKA-ROMANAS
Tarytum iš tolumos vėl plaukia ra nei dejonių. O juk neteko sūnaus. lįr
mus Petro balsas:
rėčiau girdėti, kaip jis perduos šią
— Nusibodo trankytis Latvijoje... nią moterims...
ai
Mano kaimynas vėl atmerkia akis surimtėja. — Ilga tai istorija, o trum na, sūnus... Su jais ir daugiau nelai
Jau norėjau jam atsakyti, kai staiL
ir, nuslopindamas žiovulį, ima raustis pai papasakojus, net labai paprasta. mingų kaimynų. Sušaudę nekaltuo Kadangi tarnavau savanoriu, tai pa
čiam prašant, buvau atleistas iš tarny mūsų vagonas suvirpėjo, tarytum įj,
plačiaskvernio švarko kišenėje. Išima Gyvename veik Baltarusijos pasieny sius, uždegė mūsų namus.
nedidelę, dailią cigarečių dėžutę ir je, iki karo pradžios priklausėme len
Po trijų dienų grįžau iš Švenčionių. bos. Nežinau, kam prašiausi atleidžia sakiškojo milžino rankos pajudinti
nuo tabako parudavusiais pirštais pra kams. Tolimas, visų apleistas užkam Nieko neliko iš mūsų kiemo, išskyrus mas... Galbūt persisotinau tos prie Kur tai, traukinio priekyje, pasigiri;
plėšia ją. Ant dėželės perskaitau lat pis...
seną liepą. Pelenų sauja ir tiek... nei vartos, tų ašarų ir to nesiskaitymo su stiprus, dusliai skambantis trenksittįr
višką pavadinimą.
artimųjų,
nei jų kaulų, nei atminimo žmogaus gyvybe. Dabar važiuoju į Keistai sucypė vagono ratai, iš kaži t,
Prieš trejus metus, rudeniop išva
— Ponas rūkai? — ištiesia kaimy žiavau į Švenčionis su grūdais. Tą apie juos. Apsikabinau seną medį ir, Švenčionis, ten turiu keletą pažįstamų. atsklido laužomo medžio traškėjiniL
nas dėželę mano link.
Ten ir nuspręsiu, ką toliau veikli... žmonių riksmai ir dar vienas stipiįk
pačią naktį, kai nebuvau namuose, į tarytum šuo, staugiau prarastų žmo
— Ačiū, nerūkau...
— Na tai mums pakeliui: aš va smūgis staiga sustabdė traukinį. Tat
kaimą atsidangino sovietiniai partiza nių, prarasto gyvenimo. Per tą vieną
žiuoju irgi iki Švenčionių.
smūgyje buvo tiek jėgos, jog visi ĮS1
— Na ir gerai, tokioj jaunystėj rū nai. Taip bent jie save vadino. Už dieną pasenau dešimčia metų...
— Jei ponas neniekini mano drau vome blokšte parblokšti ant grindi
Bet ką galėjo padėti vyro ašaros?
kyti tikras nusikaltimas, — sako jis ir suko pas kaimynus ir į mūsų pirkią,
Ant mūsų pabiro iš krepšių iškri|s,
linksmai besijuokiančiomis
akimis kurioje tuo metu buvo mano tėvai, Nebesugrąžinsi, kas žuvo, kas buvo iš gystės...
žvelgia senosios uošvės pusėn. Ši me žmona ir sūnus. Vienintelis, keturioli- trinta nuo žemės paviršiaus... Apsi — Apie kokią nors panieką negali sios bulvės, svogūnai, morkos ir dfta jam tik įtūžusį žvilgsnį ir vėl pasi kametis sūnus... Paprašę lašinių ir sukau ir išėjau iš kaimo. Ką veikti ja būti ir kalbos. Jūs jau subrendęs vy dievai žino kas. Viename iš kampų
gąstingai klykė žąsys ir kažkas riete
suka marčios pusėn.
duonos visam būriui. Mes ir patys ne me? Arti žemę ir klausytis žmonos ras, aš gi dar jaunas viščiukas.
Ištarus žodį „viščiukas“, Petras keikėsi.
Mano kaimyno balsas skamba ma labai daug turėjome, bet pabandyk ne šauksmo: „Petrai, kur tu?..“ Kirsti ru
Jėzus, Marija! — pasigirdo s
loniai, paprastai ir, man atrodo, mes duoti, kai už tavo nugaros nervingos gius ir girdėti sūnaus verksmą, ir pra linksmai nusišypsojo:
— Na, žinoma, tokį gaidį kaip aš toli manęs išgąstingas balsas ir baisį
esame seni pažįstami.
rankos žaidžia automatų gaidukais... šymą palikti jį gyvą? Vaikščioti žeme,
giliu atodūsiu.
— Vadinate nuodais, o rūkote... Tėvai ir kaimynai atidavė ką turėjo. kuri sugėrė mano artimųjų kraują? ne taip jau lengva pakeliui sutikti.
Abu juokiamės. Man patiko šio
Griūdamas nuo suolo, matyti, uit
Taip bent pasakoja gyvi likę mūsų Išėjau neatsisukęs, niekam nepasakęs
— šypsodamasis pastebiu aš.
vyro tiesumas, atvira širdis ir paprasti, gavau galvą, nes dabar mano ak;|
sudie.
— Seno vilko nuodai neima, — juo kaimiečiai.
mirgėjo daugybė keistai geltonų
Vėl nuvažiavau į Švenčionis ir užsi nepagražinli žodžiai.
Valandėlei jis nutilo, giliai įtraukė
kiasi kaimynas atskleisdamas sveikus,
— O ponas matyti turi reikalų, su rausvų dėmių. Iš pradžių nesuprato
baltus dantis. — Man jau daugiau ke cigaretės dūmus ir lėtai išpūtė juos, rašiau į policijos dalinį. Kadangi bu
turių dešimtų, tikiu, kad nebekenks. lyg atsidusdamas, lyg susimąstydamas vau tarnavęs Lenkijos armijoje, man medicina... — pastebėjo jis, žiūrė kas atsitiko. Ir tik, kai dėmės main
buvo nesunku valdyti šautuvą ir kul damas į mano, ant vagono palangės akyse ėmė nykti, pamaži pradėjau j n
Užsidega cigaretę ir išpučia mels apie tai, ką sako.
vokti aplinką.
p
— Taip tie ginkluoti žmonės pasi kosvaidį. Po neilgo mokymosi išsiun padėtą, „Žmogaus anatomiją“.
vus, kvapnius dūmus. Jų aromatas pri
— Aš ruošiausi tapti gydytoju...
Vagone buvo lyg mūšio lauke. Žfl> k
mena kitą, nežinomą pasaulį. Ir kai ėmė tai, ko jiems stigo, ir tą pačią nak tė mane tarnauti Latvijon. Aš buvau
— A, jaunas gydytojas, — nu nės buvo perblokšti ant grindų tai/i
vienas geriausių mano dalinyje. Lyg
prieš, mus sėdintieji keleiviai užsiėmę tį dingo iš kaimo.
Tačiau žinote kaip gyvenime yra. ištikimas šuo, ieškojau sovietinių par sprendė jis, matyti manęs nesupratęs. be tvarkos išmėtytų krepšių, I a garui! Ji
pradeda tikrinti savo ryšulius, kažin
bei ryšulių. Daugelis sėdėjo, klūpc
ko ieškodami, jis prislopintu balsu sa Ar kaime, ar mieste, pas mus, ar sve tizanų slėptuvių, prisimindamas šei — Kilęs iš Švenčionių?
— Ne, mano gimtinė — vidurio ar gulėjo nenatūraliai iškraipytais t
tur — visur yra blogų žmonių. Sekan mą, pamiršau bet kokį žmogiškumą,
ko man:
— Motina ir žmona laukia Antano, tį rytą kažkas nuskubėjo pas vokiečių buvau negailestingas kiekvienam, ku Lietuva. Aš dar niekada nesu buvęs nariais prie vagono sienų.
Švenčionyse.
Ir tik dabar pasigirdo riksnvb
o šis jau visas mėnuo kai nukautas su komendantą ir papasakojo apie nakti ris perbėgo mano kelią.
v
— Nedaug praradote. Apleistas, šauksmai, keiksmai ir dejonės.
Nežinau kodėl mane prislėgė tas
sirėmime su sovietiniais partizanais... nius svečius. Tik ne taip, kaip tikrai
— Užvažiavome ant minos, feb
Senukas vakar stotyje pasakojo man. buvo, o apkaltino mūsų kaimynus ir pasiutimas keršyti už be kaltės žuvu sulenkėjęs kampas...
d
— Gali būti, bet juk reikalai nesi juos velniai tuos partizanus!
Jis tik vienas težino, kas atsitiko su mano tėvus, kad šie bendrauja su so sius. Kai gerai pagalvoju, tai kvaila
— Viešpatie, Viešpatie! Net nefk
sūnumi. Nei žmonai, nei marčiai nie vietiniais partizanais ir juos nuolatos ir tiek. Bet manyje matyti susikaupė klausta, kur mums patinka.
R
— Šventa tiesa. Reikalai nesiklau- sigaili paprastų keleivių... Nuo
remia. Komendantas aliarmavo SS da tiek tulžies, kad jos kartybė vertė ma
ko nepapasa'kojo.
dų mane pakėlė stiprios, mano natiiiJ<
— Svetimi žmonės atrodo laimin linį ir šis dar tą patį rytą pasiekė mūsų ne būti nežmogumi. O prieš kelioliką sia...
’’
Baigė rūkyti cigaretę ir, susiieško jo pažįstamo, Petro rankos.
gesni, nei mes, tik tol, kol jų nepažįs kaimą. Dalinio kariai — niūrūs, gai metų savo gyvenimą įsivaizdavau ki
— Neužsigavote? — paklausė J
lesčio ir teisingumo nežiną vyrai. taip. Jaunas ilgą laiką dirbau sodinin jęs palangėje peleninę, įmetė jon nuo
tame...
ir čia pat pridūrė: — Na, ačiū DievĮk
— Jūs teisus, pone, labai teisus... Jiems niekas nesvarbu, išskyrus vieną ku pas turtingą lenką Vilniuje. Išmo rūką.
atrodo, kaulai dar sveiki. Jauni rt tl
Prisimindamas cigaretes klausiu jį: klausimą: „Kur bolševikai?“ Niekas kau skaityti ir rašyti, mėgau knygas
Nutilome. Akimirkai likome kiek
e:
nepatikėjo, kad naktiniai svečiai pir ir, kartas nuo karto grįžęs namo, pa vienas su savo mintimis. Ir tik kaimy menys gi greitai sugis.
— O jūs jau seniai iš Latvijos?
Ranka
rūpestingai
nuvalė
matį
11
mą
kartą
ir
visai
pripuolamai
buvo
sakojau
kaimo
vaikigaliams
apie
sve

— Kelios dienos... Važiuoju namo.
nai vis dar tebetriukšmavo. Senoji
timas šalis ir svetimus miestus. Gal uošvė karštai šnekučiavosi su kitomis švarką ir vėl šypsodamasis pastebėfa'
šiame kaime.
ir po akimirkos pataiso:
— Aš tuojaus pažiūrėsiu, kas *s'
Suvarė žmones į pirkias, pradėjo vojau, tapsiu mokytoju... Bet kur tau. moterėlėmis, pasakodama joms, koks
— Ne namo, namų nebeturiu, bet
dasi lauke. Jei bėgiai ir garvežys ? d
tiesiog į savąjį kraštą, į Stainius. Kai mušti vyrus, prievartauti moteris. Įtū Karas, o su juo ir mano paties likimas, didelis jų kiemas, kokia gera marti.
gadinti, tai teks ilgai laukti, kol '
vieną dieną pasijunti pasenęs, tai vėl žę, kad nesurado partizanų ir kad nie sugriovė visas svajones. Taip ir likau
— Na ir toli tie Anykščiai! Praeis žinosime toliau.
atgyja ilgesys laukams, kur gimei ir ko nežinantieji žmonės negalėjo papa žmogus be žemės, žmogus be namų...
Pasisuko ir, vikriai peržengdami V:
Klausiausi šio vyro, pasivadinusio pusė dienos, kol pasieksime... — pa
sakoti apie jų buveinę, pradėjo šaudy
užaugai...
ryšulius
bei besikeliančius žmoni r<
Petru,
pasakojimo
ir,
tarytum
replės,
siskundė
senoji,
staiga
atsisukusi
į
ti
apkaltintus
bendradarbiavimu
su
— Sakote nebeturite namų?
nuėjo vagono durų link.
n
— Ne, pone, nebeturiu... — kietai bolševikais. Taip, automatų kulkų pa spaudė man širdį. Kiek jo paakiuose vyrą— Nebetoli, motin, nebetoli, — su
(Bus daugiau)
į ll
sako jis, ir tik ką besijuokusios akys kirsti, mūsų pirkioje krito tėvai, žmo raukšlelių, tiek skausmo ir gyvenimo

KRUVINA VASARA
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LIETUVOS KANKINYS IR

(Tęsinys iš pr. numerio)
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Areštavo pono Petrą 1947 m. vieno gey lietuvio troboje, naktį. Tam lietuviui
"2* įien už tai, kad priėmė pakeleivį perna21J tvoti, sovietiniai „vaduotojai" atseikėjo
’ 5 metus katorgos Sibire .. Areštavę po~~ lą Petrą, piimiausiai parodė KGB garaįe numestus, neatpažįstamai sužalotus ir
S
įdegintus su juo dirbusių pogrindyje
nil nokintų lavonus. Liepė atpažinti kas jie
rs,i, akie. „Taip norėjosi puolus ant kelių juos
nd; šbučiuoti, turėjau labai valdytis, kad nei į duočiau kas vyko mano širdyje ir nu
šluoti, kad jų nepažįstu...“ — pasakojo
i $ #1 ašaromis akyse p. Petras. Nuo tų bai
ga; liu 'įvykių praėjo beveik 40 metų, bet gili
Kr iaizda p. Petro širdyje tebekraujavo. „Kontiėl ne aš, o tie dori, gabūs vaikinai, savo
Ki( gyvenimo pavasaryje, turėjo žūti?!" O
'.S. tiek tokių kilnių nekaltų aukų priglaudė
Lietuvos ir Sibiro žemelė, kas suskai— juos? Viena tikra, kad kankinių kraujas
ne veltui pralietas, jų auka padeda ir
as Šiandieną geros valios lietuviams nepa
klysti sovietinio melo ir teroro naktyje.
„Mes klausome kankinių šauksmo iš Ana
pus ir silpni lengvai pakelia milžino naš
ią“. Tai melskimės kartu su poetu:
|W

Kuris žuvai po ratais pastūmėtas,

DIDVYRIS

Kuris buvai nukankintas naktyje,
Kuris žuvai taigoj nenugalėtas —
melski už mus!
Žiūrėjo p. Petras į sužalotus jaunuolių
kūnus ir tylėjo. Tuos jaunuolius stribai
lūšyje apmėtė granatomis, nes jie nepa
sidavė ir neišlipo viršun. Jaunuoliai dar
spėjo sudeginti svarbius slaptus doku
mentus, kad jie nepakliūtų į okupantų
rankas. Tokiems jaunuoliams, dvasios
milžinams, tebus amžinai šlovė ir mūsų
visų meilė!
O pono Petro kančių kelias tik prasi
dėjo. Pusę metų, beveik kas naktį, spardė
ir kapojo jo kūną taip, kad visas sutino,
nebegalėjo apsirengti, bet jis tylėjo. Nė
vieno vardo neištarė kruvinos ir nuo troš
kulio supleišėjusios jo lūpos... Vieną die
ną, nuo kankinimų ir skausmo aptemusia
sąmone, p. Petras nutarė nusižudyti.
„Juk vis tiek mane nukankins, o kaip bai
su, jei praradęs sąmonę ką nors išduosiu...
Prasitarsiu... Geriau tuoj mirti". Kame
ros lango rėmuose surado laisvai įkaltą
vinį, j!į išsitraukė ir buvo pasiryžęs va
kare juo perrėžti sau venas. Tik staiga
sąmonė nušvito: juk aš tikiu Dievą. Žudy
tis negalima! Verkdamas sukalbėjau Tikiu
Dievą, Tėvą Visagalį... ir pasivedžiau jo
valiai. Į širdį sugrįžo ramybė, o vinį įki-

Skaitytoju tai&kai
DĖL ATEITIES
Leiskite man pareikšti savo nuomonę
dėl jaunimo vaidmens Lietuvių bendruo
menėje D. Britanijoje ir jos ateities.
’
Mano manymu, jei jaunimas nori tęsti
bendruomeninę veiklą šiame krašte, tupgj retų veikti Sąjungos Skyriuose, bendrau
au ti su senesnio amžiaus nariais, susipa
v, žinti su jų veikla, stengtis pramokti lie
tuviškai, nes tik su lietuvių kalba galima
įsigilinti ir susipažinti su lietuviškąja
kultūra ir tradicijomis. Lietuvių kultūra
negali būti vykdama anglų kalba,
■ Didesnių pakeitimų DBLS ir LNB įstatuose nėra reikalo daryti. Jie gali būti
pritaikyti ateities generacijų reikalams.
Senesnė generacija negali atiduoti atsaŽd tanybę už lietuviškas organizacijas jau

šaltinis kenčiančioje Lietuvoje.
Mes turim eiti į ateitį, tvirtai tikėdami
į Lietuvos Nepriklausomybę. Be to tikė
jimo mūsų organizacijų ir bendruomenės
veikla būtų beprasmiška. Jei prarasim ne
priklausomybės viltį, prarasim lietuviško
gyvenimo tikslus ir talkininkausime Lie
tuvos priešams, kurie laiko mūsų tautą
priespaudoje.
Baigdama patariu, kad mes, jaunimas,
neturėtume kritikuoti senosios kartos, bet
pradėti dabar aktyviai jungtis į mūsų
organizacijas, mokytis lietuvių kalbos ir
puoselėti lietuvišką dvasią savo širdyje.

Regina Grupiljonaitė
KAIP MIRĖ P. CVIRKA

Skaitytojai, susidomėję mano atsimini
nimui, kol jie nesupras organizacijų tiksari in ir neįvertins senos generacijos darbus mais, kreipės į „Europos Lietuvio" redak
N ir pasiaukojimą mūsų veiklai išeivijoje,
ciją“, norėdami sužinoti Petro Cvirkos
i ‘ Lietuviai, atvykę iš Lietuvos, pramoko mirties aplinkybes. Aš buvau gana ilgai
anglų kalbos, sunkiai dirbo, bet vis dėl- jo vertėjas į rusų kalbą, ir jis man gero
31| to rado laiko išlaikyti ir stiprinti savo kai padėjo dėl savo įtakos vadinamosios
P lietuviškas organizacijos. Ar būtų sunku „Liaudies vyriausybės“ laikais. Galiu tik
Įf* jaunimui daryti tą pati?
tai pareikšti, kad, kiek man žinoma, jis
ird Lietuvių Namai yra pakankamai geras turėjo skilvio kirminų, kas buvo pavo
na informacijos centras, o tik žmonės, ar jie jinga net gyvybei. Jį gydė vyriausybės li
-fc būtų jauni ar seni, gali juos tobulinti ir goninėje labai stipriomis injekcijomis,
na stiprinti, padaryti juos savo socialinio ir bet — mano turimomis žiniomis — tų in
kultūrinio gyvenimo centru.
jekcijų dozavimas buvo netikslus ii- sukė
art Labai svarbu yra remti ir dalyvauti mū lė jo ankstyvąją mirtį. Juk Cvirka buvo
bi sų lietuvSškos parapijos gyvenime. Klau tada jaunas ir stiprus žmogus, dar galė
idį simas kyla, kodėl jaunimas apleidžia mū jęs dirbti nemaža metų.
riti sų bažnyčią? Juk ii yra mūsų stiprybės
I. Kaplanas
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PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI
LIETUVIU SVETIMAME KRAŠTE

tat „Atsiminkite, kad tauta, kuri neži
ant no ar kuri užmiršta savo praeitį ir dva
st sines vertybes, mirs ir išnyks iš žemės

paviršiaus. Tautinis mokymas ir au
klėjimas duoda tautai sparnus, kuriais
tat! ji skrenda į aukštumas tarp kilų pa
liffl saulio tautų“.
)0f
Kardinolas Josef Slipyj,
S3
Lvivo arkivyskupas
Būti lietuviu yra didelė garbė. Lietuva

nai buvo garsi ir garbinga jau nuo senų laikų.
Vytauto Didžiojo laikais Lietuvos plotas

Kai buvo nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Tai
didžiausia valstybė visoje Europoje. Ir jos

-P» kalba yra labai sena. Keičiantis gyveni
triit ne ir politinėms sąlygoms, Lietuva mažė
uįo jo, bet jos garbė liko ta pati. Tad būti lie
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tuviu yra didelis pasididžiavimas.
Mūsų seneliai atbėgo į šitą kraštą, ieš
kodami laisvės ir saugaus gyvenimo. Jie
turėjo išmokti svetimą kalbą ir pradėti
gyvenimą iš naujo. Bet jie nenusiminė ir
dengėsi taip padaryti. Jie sunkiai dirbo,
augino vaikus, leido juos į mokslus ir
svarbiausia — augino juos lietuviška
dvasia, nes norėjo, kad vaikai nepamirš
tu savo tėvynės Lietuvos.
Dabar mūsų tėvai mus siunčia į lietu
viškas mokyklas, į organizacijas, vis no
rėdami, kad mes. kur tik galima, semtu
vės lietuvybės. Įvairios dainų šventės,
tautinių šokių šventės —- vis tai dideli

pliusai lietuvybei Amerikoje. Mes ne tik
parodome amerikiečiams, kokia kultūrin
ga tauta yra Lietuva, bet taip pat susti
priname pačių lietuvių lietuvybę.
Mes didžiuojamės, kad kalbame dviem
kalbom, tuo tarpu
amerikiečiai tegal’
vartoti vieną, anglų kalbą. Nors ir netu
rime savo tėvynės (ji okupuota), galime
išlikti lietuviais, išlaikyti kalbą, papro
čius, tradicijas ir kultūrą.
Apsilankymas Lietuvoje irgi geras da
lykas, nes galima pasididžiuoti svetimtau•čiams, kad turi dar vieną tėvynę. Nors ji
šiuo metu yra nelaisva, bet ją gali lanky
ti ir jai priklausyti.
Antra vertus, čia gimusiems yra sunku
išlaikyti lietuvybę ir išmokti lietuvių kal
bos. Angliškoje mokykloje, televizijos pro
gramose, sporto įvykiuose ir visur kitur
girdime tik anglų kalbą. Lietuvių kalbai
nedaug laiko skiriama: kelias valandas
šeštadienį, truputį pakalbame šeimoje, ir
viskas. Kai kurie ir tėvai jau nebenori,
kad vaikai išmoktų lietuviškai. Daugelis
jų jau yra gimę Amerikoje ir jiems, kaip
ir mums, Amerika nėra svetimas kraštas,
o anglų kalba — ne svetima Raiba. Tik
tėvų ir senelių dėka mes išmokstame lie
tuviškai, sužinome apie Lietuvą. Būti
lietuviu svetimame krašte yra sunku, bet
nėra neįmanoma. Reikia tik trupučio pa
stangų.

Edvyna Valkiūnaitė
(Laiškai

lietuviams)

šau atgal į lango rėmus..." — pasakojo
su ašaromis akyse man ponas Petras. „Ir
Dievas manęs niekada neapleido. Jis vi
sada stiprino mane, jam esu už viską dė
kingas!" Sovietiniai budeliai matydami,
kad kankinimais p. Petro nesulaužys, nu
teisė jį 25 m. kalėti Gulage ir išvežė į Si
biro gilumą. Sovietiniuose konclageriuosj
sekė 10 metų žmogaus protui neįsivaiz
duojamų kančių. Kas metai mirdavo tūks
tančiai išsekintų kalinių, o į jų vietą vežė
ir vežė naujas išsekimo mirčiai pasmerk
tas aukas, šaltis, badas, neįmanomai sun
kus darbas — tiesė geležinkelio bėgius,
kriminalistų siautėjimas, kurie dėl pra
mogos žudydavo politkalinius, gyvenimą
pavertė tikru pragaru. Mirtis kas dieną
žiūrėjo į akis. Bet p. Petras tame sovie
tiniame pragare liko gyvas, o 1957 m. jis
buvo amnestuotas. Sugitįžo į Lietuvą, tik
atsigauti nespėjo. Čekistai pamatę, kad vi
sos tos kančios nesulaužė jo ištikimybės
Tiesai, vėl po kelių mėnesių areštavo, nu
teisė 10 metų, prie jų pridėdami dar ir 15
amnestuotų metų, žodžiu, išleido tik tam,
kad prie 25 pridėtų dar 10 metų! O Gera
sis Dievas juo pasitikinčiųjų neapleidžia.
Dievui padedant Petras Paulaitis, kaip ga
lingas ąžuolas, užgrūdintas audrų, per vi
sus 35 Gulago kančių metus, netik pats
nepalūžo, bet glaudė ir stiprino visus
esančius kalinius. Su visais jis dalinosi
neišsenkančia meile, paskutiniu duonos
kąsneliu. Jo dvasios didybė žavėjo visus,
o ypač jaunus kalinius. Vienas iš jų, 6
metus kartu su p. Petru kalėjęs Mordovijoje, man pasakojo: „Negalėjau net įsi
vaizduoti, kad tokie žmonės gali gyventi.
Mačiau daug kino filmų su fantastiniais
herojais, bet ponas Petras juos visus pra
augo visa galva...“ Taip kalbėjo ne lietu
vis ir ne katalikas... Pasakojusio apie p.
Petrą jaunuolio veidai degė, akyse spin
dėjo susižavėjimas ir aš pagalvojau, ko
kią dvasios jėgą ir grožį turi turėti per
30 metų iškankintas Gulago pragare 75
metų amžiaus žmogus, kad taip sužavėtų
jaunimą?! Toks buvo ir dabar yra amži
nybėje visų mūsų mylimas ponas Petras!
O baigdamas savo 35 metų kančių kelią
Mordovijoje p. Petras rašė:
„Tik vienas Dievui žinomas kančios rei
kalo kelias ir ačiū Jam, kad leidžia ir tei
kia jėgų žmonėms tuo keliu eiti". Belie
ka žemai nulenkti galvas ir nutilti. Po to
padėkoti Dievui už tokius dvasios milži
nus.

Mordovijos konclageryje. Jį Petras Pau
laitis kaip sūnų globojo, maitino, stipri
no. Susitikimas buvo džiugus. Bet štai, po
kurio laiko, sovietiniame Lietuvos lai
kraštyje pasirodo ilgas, šlykštus, šmeiži
kiškas, kagebistišku stiliumi parašytas
straipsnis apie p. Petro praeitį, o po tuo
straipsniu jo buvusio Mordovijoj globo
tinio parašas. Kaip į tai reagavo p. Pe
tras?
„Jei aš j'į susitikčiau, apkabinčiau ir
verkdamas maldaučiau: neik tuo melo ke
liu, nes jis tave pražudys. " P. Petrui rū
pėjo tik nelaimingojo, KGB pavergto, jau
no žmogaus ateitis...
Kai norėdavo pasiklausyti „Laisvos
Europos" ar Vatikano radijo programų ir
dėl zirzeklių trukdymo nieko negalėdavo
girdėti, su giedriu ramumu sakydavo:
„Mums liko lik viena — privalome
stengtis būti geresniais!" P. Petras buvo
įpratęs bet kokį blogį nugalėti gerumu.
Kankinamas ir niekinamas mokėjo atleisti
ir mylėti, todėl ir liko nugalėtoju!
Užgeso p. Petras 1986 vasario 19, kaip
žvakė ant altoriaus, tyliai besiaukodamas
už kitus iki mirties. Buvo gimęs 1904 bir

(Perrašė LIC)

ANT KALNELIO MANCHESTERY

Tradicinė pavasarinė skautų savaitga
lio stovykla vėl įvyko Manchesteryje. Jau
keletą metų skautai prisiglaudžia či 1
prie skautybę remiančių, vaišingų šiau
rės Anglijos lietuvių. Lyg paukšteliai kas
pavasarį grįžta į savo lizdą, šiais metais
stovyklėle įvyko vėliau, todėl atvyko ja’.j
su baltomis alyvomis ir mėlynomis žibu
temis, atsiveždami pavasarišką nuotaiką.
Tą patį savaitgalį Sodyboje vykstantis
DBLS Jaunimo Sąjungos sąskrydis pavi
liojo daug vyresnio amžiaus skautų, bet
jaunesnieji ir be jų taip pat smagiai ir
našiai praleido laiką. Stovyklėlės tikslas
— lietuviško skautiško auklėjimo tęsinys.
Pasirodė vėl tie patys vyresnieji, pa
aukoję visą savo gyvenimo laisvą laiką
šiai idėjai, jau vargstančiomis rankomis
nešdami skautišką vėliavą. Kas metai bal
tesni, giliau išvagotais veidais, bet vis dar
turintys energijos ir meilės šiam darbui.
Jau laikas ir jiems būtų pailsėti ir į savo
pareigas spausti jaunesnius, galinčius pa
siruošti ateičiai, kada neišvengiamai tu
rės organizacijos vadovybę perimti.
Vos spėjus įžengti per slenkstį, jau lau
kė s. A. Gerdžiūno ir p.s. I. GerdžiūniePo 35 metų Gulago, 1982 m. rudenį, P.
nės paruošti karšti pietūs. Tai tikrai vi
Paulaitį atvežė į Vilniaus KGB rūsius.
sus nudžiugino, nes lauke pūtė gana šal
Čia j;į kagėbistai perspėjo, kad nebandytų
tas vėjelis.
rašyti prisiminimų, nes tuoj pat dingsiąs
Po pietų, kol jaunesnieji vargo su skau
be žinios...
„Žinau jūsų darbelius, taip prieš metus tiškais mazgais, vyresnieji tarėsi skautų
nužudėte kun. Bronių Laurinavičių, nu ateities reikalais. Prie rūtomis papuošto
kankinote visą eilę kunigų ir kilnių lietu stalo Europos Rajono skaučių Vadeive
J. Traškienė, sušlubavus sveikatai, perda
vių, galite ir mane čia pat nužudyti...“
Kagėbistai ėmė šaukti, kad nutiltų, ne vė savo pareigas energingai p.s. V. Gasleisdami p. Petrui baigti kalbėti. Tuojau perienei, kuri pasižadėjo dėti visas pas
pakeitė kalbos temą, ėmė klausinėti, kur tangas plėsti lietuvišką skautų veiklą.
Atvykę skautai papuošė salę vėliavo
norįs apsigyventi, ką aplankyti. Bijodami
išleisti su konclagerio uniforma, pervilko mis, skautiškais ženklais bei šūkiais. Prie
kostiumu ir nuvežė į parduotuvę, čia ap kyje, gėlėmis papuošta, stovėjo tuščia kė
rengė ji nuo galvos iki kojų, žinoma, už dė, kuri simbolizavo mirusias ir į tolimas
p. Petro Gulage uždirbtus pinigus. P. Pe taigas ištremtas mamytes ir taip pat mo
tiną Lietuvą, kuri vėl svetimos letenos
tras šyptelėjo:
„Čekistai siūlė pirkti užsienietišką kos prispausta negali laisvai alsuoti.
Salei prisipildžius vietinių lietuvių, ofi
tiumą, esą jis geresnės kokybės nei sovie
cialią
sueigą pradėjo Europos Rajono
tinis...“ Po to vėl parvežė į KGB rūsius.
Po kurio laiko, kiek pavežioję po Vilnių, skautų Vadeiva v.s. J. Maslauskas, iškel
nuvežė į autobusų stotį. Bilietas šakių damas šios tuščios kėdės prasmę ir moti
link jau buvo nupirktas. KGB rūsiuose p. nos nenuilsdamas jėgas ir tamsiausiais
Petras buvo išsitaręs, kad nori aplankyti tautos laikais. Jos pasiryžimą ir ištver
Šakių rajone gyvenančius giminaičius. Į mę išlaikyti lietuvišką dvasią jaunose
autobusų stotį atlydėjęs čekistas įsodino širdyse.

p. Petrą į autobusą, bet pats neįlipo.
„Buvo taip neįprasta, kad štai, po 35
metų vergijos, važiuoju ne kareivių ir
šunų saugomas, bet vienas ir ten kur pats
noriu...“ — pasakojo p. Petras. Kartu au
tobuse važiavusieji žmonės nė nepagalvo
jo, kad kartu su jais važiuoja didysis
Lietuvos kankinys ir didvyris. Jis buvo
toks kuklus, tylus ir paprastas. Gal tik
džiaugsmo ašaros, riedančios per skruos
tus, galėjo išduoti jo sielos būseną... De
ja, kaip dažnai mes jų nebenorime pama
tyti, užsidarę egoizmo kiaute...
Aplankęs gimines ir kelis pažįstamus, p.
Petras apsigyveno Kretingoje. Kas sek
madienį ir šventadieni labai susikaupęs
dalyvaudavo šv. Mišių Aukoje, priimdavo
šv. Komuniją. Visada ir visur buvo labai
kuklus ir paprastas ir nors skausmų ban
gos, jau kitokio pobūdžio nei Gulage, te
bedaužė jį, mokėjo išlaikyti sielos giedrą
ir ramybę. KGB pavyko užnuodyti pa
skutines jo gyvenimo dienas, bet nepavy
ko sutrypti Jo žmogiškos didybės ir kil
numo. Kartą ponas Petras man išsitarė,
kad Gulage jam buvo kur kas lengviau,
nei dabar tariamoje laisvėje... Jis nuo
širdžiai pasidalino savo sunkumais, iš
gyvenimais ir rūpesčiu surasti išeitį iš
padėties, neįskaudinant žmonių. Apie jo
meilę ir atlaidumą net šmeižikam geriau
siai parodo šis atsitikimas. P. Petro ap
lankyti Kretingoje atvažiavo jaunas vy
ras, kuris kurį laiką buvo su p. Petru

želio 29. Jis man išsitarė, kad meldžia
Gerojo Dievo leisti jam mirti, kaip bite
lei, skrendant, besidarbuojant, kad nebū
tų kitiems našta. Iki paskutinio momento,
tiumpo priešmirtinio atsikvėpimo, darba
vosi ir pats save aprūpindavo. Ne tik sa
ve, bet ir kitiems patarnaudavo, apna
kvindindavo, pavaišindavo. Mane ne kar
tą vaišino savo darželyje išaugintais ridi
kėliais ir kitomis daržovėmis. Gerasis
Dievas išklausė jo maldos ir pasikvietė jį
į amžiną džiaugsmą, kur mirties, nei de
javimo, nei skausmo daugiau nebebus.
Jo didelės, tiek daug gero žmonėms da
riusios ūkininko rankos, kurios ir Gula
go pragare augino gėles, sustingo ant
krūtinės amžinam poilsiui. Jos spaudė
prie širdies rožančių ir nepriklausomos
Lietuvos trispalvę juostą — už tai buvo
paaukotas visas p. Petro gyvenimas. Skli
dinas giedros ir ramybės užmigusiojo
Viešpatyje veidas tarsi bylojo:
„Esu labai laimingas, nes už Dievą ir
Tėvynę atidaviau visą savo karštos šir
dies nepadalytą meilę“

Tautines žvakutes uždegti pakvietė p.
A. Padvoiskienę, v.s. I. Traškienę ir iš to
limos Škotijos atvykusią p. R. Canty.
Laiku neatvykus šios dienos paskaiti
ninkui, trumpą žodį tarė Europos Rajo
no Vadas s. S. Vaitkevičius, atkreipdamas
dėmesį į šiai dienai paskirtą gražiausią
pavasario mėnesį, kada visa gamta pasipuolšusi nauju rūbu kaip ta motina kelia
naujus daigus naujo gyvenimo pradžiai,
Skautų šeima praturtėjo dar vienu
skautuku. Vilkiuko įžodį davė B. Gerdžiūnas, o į patyrusių eiles pasistūmėjo
R. Gasperaitė, davusi patyrusios skautės
įžodį. „Vėliavos" žymeniu buvo apdova
nota vyr. sk. A. Traškaitė už nenuilstamą
skautišką darbą. Savo žodyje skautams
v.s. J. Traškienė prisipažino padariusi sa
vo gyvenime klaidų ir linkėjo, kad tokių
pat klaidų vengtų ir kiti lietuviai. Buvo
gauti sveikinimai iš v.s. S. Gedgaudienės
iš Amerikos ir iš kun. S. Matulio. Oficia
lią programa užbaigė v.s. J. Maslauskas,
kviesdamas visus prisidėti prie skautų
lauželio programos, skirtos mamytėms.
Naujasis vilkiukas B. Gerdžiūnas ir R.
Gasperaitė apdalino visas mamytės gė
lėmis. Sugiedojus Marija, Marija... ir
Tautos himną, išnešus skautų vėliavą,
prasidėjo lauželis.
Naujai davusiai patyrusios
skautės
įžodį R. Gasperaitei teko progos parody
ti savo patyrimą, .šią minėjimo programė
lę pravedant skautišku būdu. Dainos,

juokai, pasirodymai ir naujai sukurta
„tautinių šokių grupė" pašoko suktinį.
Programa užbaigta tradicinėmis skautų
giesmėmis „Lietuva Brangi" ir „Ateina
Naktis".
Salėje buvo išstatyta skautų biblioteka:
tai knygos anglų kalboje apie Lietuvą,
jos istoriją, papročius, kuriai pradžią
padarė p. M. Barėnienė, paaukodama ke
letą knygų, ši biblioteka po truputį auga
ir, jeigu kias turėtų knygų anglų kalboje,
jos būtų mielai priimtos.
Diena užbaigta vakariene ir svečiuo
jantis su Manchesterio lietuviais.
Sekančios dienos rytą, po mankštos ir
pusryčių, visi organizuotai nužygiavo į ne
tolimą šv. Onos bažnyčią išklausyti pa
maldų.
Grįžus tęsėsi skautiškas darbas — pa
mokos, kurias pravedė sk. vyt. A. Phil
pott pamokindamas įvairių palapinių sta
tymo būdų.
Po pamokų užbaigiamoji sueiga, ku
rios metu padėkota Klubo pirm. A. Podvoiskiui už leidimą naudotis klubo patal
pomis ir viet. lietuviams už vis gausiai
teikiamą paramą skautų sąjūdžiui. Atsa
kydamas į padėką, Klubo pirm. A. Podvoiskis pažadėjo visuomet duoti skau
tams prieglobsrtų, nes skautai yra malonūs
ir tvarkingi svečiai.
DBLS skyriaus pirm. A. Jaloveckas pa
sidžiaugė, kad skautai aplanko Manchesterį ir savo veikla pagyvina vietos lietu
vius bei klubo gyvenimą.
Naujoji Europos Rajono vadeivė p.s. V.
Gasperienė padėkojo skaučių vardu už
tokį malonų priėmimą.
Užbaigta Tautos himnu.
Skautiškais pietumis buvo pasidalinta
su sueigoje dalyvavusiais svečiais. Tuo
užsibaigė šių metų Manchesterio savait
galio stovyklėlė.
Suplovus indus, sutvarkius salę, pasku
tinį kartą paspaudus rankas, išsiskirstyta
iki kitų metų pavasario. O kurie atvyks
į stovyklą — Sodybos kalnelyje.

h.g.
J. SIMOKAITIS PARYŽIUJE
Užsienio spaudos agentūros praneša,
kad i'š Lietuvos per Maskvą Paryžių pa
siekė lietuvis, buvęs sovietų kalinys Jonas
Simokaitis. Paryžiuje jį į globą paėmė
prancūzų Raudonasis Kryžius. Jonas Si
mokaitis 1970 metais, drauge su šeima
trokšdamas pasiekti laisvę Vakaruose,
buvo bandęs pagrobti vieną vidaus linijų
sovietinį lėktuvą. Pagrobimas nepasisekė:
Simokaitis buvo suimtas ir tais pačiais
metais nuteistas 15 metų laisvės atėmi
mo. Pilnai atlikęs jam paskirtąją bausmę,
Simokaitis prieš dvejus metus buvo iš
laisvintas ir gavo valdžios leidimą išvyk
ti 'į Prancūziją. Jonas Simokaitis lagery
je kalėjo drauge su kitais politiniais be
laisviais, jų tarpe, kurį laiką, su žymiuo
ju žydų teisių gynėju lossif Begun, kuris
tik neseniai buvo išlaisvintas.

PAREIŠKĖ PROTESTĄ
Dvylikos ■ Europos Ekonominės Ben
druomenės kraštų užsienio reikalų minis
trai pareiškė griežtą protestą sovietų vy
riausybei dėl afganų režimo ir sovietų
karo aviacijos lėktuvų pastoviai vykdo
mų Pakistano teritorijos bombardavimų.
Paskutinių trijų mėnesių laikotarpyje Ka
bulo režimo ir sovietinės aviacijos lėktu
vai daugiau kaip keturis šimtus kartų pa
žeidė Pakistano oro erdvę.
Kiekvieno bombardavimo metu žūsta
stovyklose prisiglaudę beginkliai žmonės,
įskaitant moteris ir vaikus. Pabėgėlių
stovyklų bombardavimai yra vykdomi
vien teroro tikslais.
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PAVASARIO SĄSKRYDIS
LIETUVIŲ SODYBOJE
GEGUŽĖS 23 — 25 DIENOMIS

„EUROPOS LIETUVIO“ ATOSTOGOS
„Europos Lietuvio" redakcinis kolekty
Visi lietuviai ir jų draugai kviečia
vas šių metų vasaros atostogas pradės
mi suvažiuoti į tradicinį D. Britanijos
Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas
anksčiau — gegužės 26 d.
lietuvių PAVASARIO SĄSKRYDĮ ir
Stuttgarte — gegužės 29-31 d.
Po atostogų laikraštis išeis birželio
atžymėti DBLS 40 METŲ SUKAK
D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo
10 d.

KAS—KADA—KUR

Londonas
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
LONDONE
Ir šiais metais birželio išvežimus
paminėsime St. Martin-in-the-Fields
bažnyčioje, prie Trafalgar Square,
birželio 20 <1., 12.30 vai. p.p.
Dalyvaus visų trijų tautybių
gai ir chorai. Plačiau vėliau.

kuni

PRIEŠRINKIMINIS SUSIRINKIMAS
Artinantis Britų
Parlamento rinki
mams BALTŲ TARYBA ir BALTŲ SĄ
JUNGA organizuoja

Priešrinkiminį susirinkimą,
kuris įvyks trečiadienį, gegužės 27 d.,
7.30 vai. vak., Estų Namų salėje (netoli
Lietuvių
Namų). Adresas:
Estonian
House, 18 Chepstow Villas, London W.U.
Laukiama, kad visų trijų partijų atsto
vai padarys pranešimus apie savo parti
jų programas ir atsakys į klausimus Pa
baltijo valstybių reikalais.
Lietuviai, latviai ir estai yra kviečiami
kuo gausiau dalyvauti susirinkime, kai
sužinoti, ką partijos galvoja apie Pabalti
jo valstybes ir nutarti kaip balsuoti.

FILMAS APIE LENKIJOS KOVAS
„Europos Lietuvio" redakcija gavo pa
kvietimą dalyvauti televizijos filmo „Ko
vos dėl Lenkijos" pristatyme, kuris įvyks
gegužės 20 d. Londone. Tuo metu bus
parodyti tik du filmo epizodai.
Įžanginis filmo epizodas „Pasiuntinys iš
Lenkijos“ bus rodomas gegužės 25 d.,
pirmadienį, 7 vai. vak. (ITV-4).
Devynių dalių filmą rodys ITV televi
zija (4 kanalas) sekmadieniais, 7.15 v.v.
1 dalis — Once Upon a Time — 1900-23
— birželio 7 d.
2 — A False Dawn 1922-1939 — birže
lio 14 d.
3 —A Different World 1919-1943 — bir
želio 21 d.
4 — Occupation
1939-1944 — biiželio
28 d.
5 — Friends and Neighbours 1939-1945
— liepos 5 d.
6 — Blight Days of Tomorrow 1945-1956
— liepos 12 d.
7—The Sweepers of Squares 1956-1970
— liepos 19 d.
8 —In This Life 1900-1979 — liepos
26 d.
9—-The Workers' State 1970-1980 rugpjūčio 2 d.
Filme kalbės buv. Vokietijos kancleris
W. Brandt, buv. Lenkijos užsn. reik. min.
S. Jedrychowski, vokiečių ratšyt. G. Grass,
Nobelio premijos laureatas č. Milosz, po
litikas Z. Brzezinski, politiniai veikėjai iš
Lenkijos. D. Britanijos, Vokietijos ir
JAV-jų. O taip pat dabartinės Lenkijos
darbininkai, ūkininkai, kareiviai, rašyto
jai ir disidentai.

LONDONO PARAPIJOS IŠVYKA
SODYBON
Išvykos autobusas išvažiuoja nuo Lie
tu vii; bažnyčios, 21 The Oval, Hackney
Road, E2, 8.30 vai. ryto, nuo Lietuvių
Namų 9 vai. ryto. Iš abiejų vietovių iš
vykstam punktualiai, pasivėlavusiųjų ne
laukiama. Užsirašyti Lietuvių Namuose
pas V. Veličką, Parapijos svetainėje arba
klebonijoje. Išvykos kaina 4 sv. 50 peni;
sumokama užsirašant.
Parapijas taryba prašo londoniečius
vykti Lietuvių Sodybon ir pabendrauti su
iš provincijos atvykusias lietuviais.

AUKOS SPAUDAI
J. Ruzgys — 11 sv.
K. Melnik — 9 sv.
J. Ruzgas — 4 sv.
M. Mozūras — 2 sv.

LENKIJOS KONSTITUCIJOS
ŠVENTĖ
Lenkų tautinės šventės proga, gegužes
6 dieną Lenkijos respublikos Prezidento
egzilinėje rezidencijoje, Londone, buvo
surengtas priėmimas anglų ir europiečių
visuomenės veikėjams.
Prez. Kazimierz Sabbat, sveikindamas
susirinkusius svečius, pasakė kalbą, ku
rioje iškėlė Lenkijos konstitucijos, Seimo
priimtos 1791 m. gegužės 3 dieną, reikš
mę lenkų tautai. Konstitucijos diena Len
kijoje buvo prisimenama nelaisvės me
tais ir i'škilmingai švenčiama nepriklauso
mybės laikotarpyje. Dabar tą dieną švęs
ti Lenkijoje yra uždrausta. Tie, kurie
šiais metais gegužės 3 dieną buvo susi
rinkę Varšuvos katedroje, buvo milicijos
Išvaikyti ir sumušti. Prez. K. Sabbat,
kreipdamasis į Rytų Europos tautų ats
tovus, dalyvavusius priėmime, ragino vie
ningai dirbti, siekiant tų kraštų išlaisvi
nimo.
Šventės minėjime, be to, kalbėjo britų
parlamento atstovas Sir Bernard Braine
(konservatorių partijos) ir Rytų Europos
tautų E.L.G. atstovas kun. Jan Lang
(Čekoslovakija).
Po oficialios dalies priėmimo dalyviai
buvo pavaišinti ir turėjo progos tarpusa
vyje pasikalbėti. Su visais draugiškai
kalbėjosi prez. K. Sabbat, kiek ilgėliau
sustodamas prie pabaltiečių. Su lietuviais
kalbėjo apie Lietuvos krikšto 600 metų
sukaktį.

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.
šiems 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 skyriaus 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 klubo nariai kviečiami dalyvauti
savo klubo narių susirinkime.
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Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Kronika
12 d. Wolverhamptone, Civic Hall patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

1987 m. gegužės 20 d. Nr. 21 (195j

TĮ.
šeštadienį, gegužės 23 d. vakare —
šokiai.
Sekmadienį, gegužės 24 d. — šv.
Mišios prie paminklinio kryžiaus. Po
piet meninė ir kt. programa.
Norintieji tam savaitgaliui Sodybo
je užsisakyti kambarius, prašome sku
biai kreiptis į Sodybos vedėją (Tel.
04203-2810).
Žydi sodai, žalios lankos,
už miškų perkūnas trankos,
žemė kelia saulėti žiedą,
čiulbuonėliai meilę gieda,
ir matai pasaulio grožį,
kurio usnys neužgoži...

O čia laikraštis tau rašo,
į svečius Sodybon prašo,
kad pamiršęs miesto spūstį,
ten galėtum atsipūsti:

kad dienų gražiausių porų
trauktum plaučiuos gryną orą,
su tautiečiais pabendrautum,
gomurį alum nuplautum...
*♦

Nors retėja mūsų gretos,
naujos raukšlės kaktoj matos,
nors jau daug mūs piligrimų
ramūs ant lazdelių rymo,
bet širdis, kol kraujas srūva,
šaukia susibūrt į krūvą.
Ir džiugu, kad čia kas metai
vyskupėliai, diplomatai
mus Sodyboje aplanko,
sveikina ir spaudžia rankų,
džiaugsmas pakutena dūšių,
net širdis į kulną mušas...
O veikėjai — mūs paguoda,
gražiais žodžiais viltį duoda,
liūdnų širdį mums ramina,
su svečiais pasivaišina;
ir kaip bosams visad dera,
vieną glosto, kitų bara.
O direktoriai, vedėjai,
jei nešiaušia kuodų vėjai,
pagal seną anglų madą,
mūs Sodybai pelną žada.
**
Iš B. žalialankio kratinio
„Dėdė Baltazaras“

PRAŠOM PASKUBĖTI
Tiesa, kad dar liko apie du
šiai laiko iki Studijų Savaitės, bet
gėjams jau reikia žinoti dalyvių
čių. Turime pranešti Studijų Savaf
vietoves administracijai, o taipgi į
organizuoti kitus parengimus, nes
laiku Anglijoje yra atostogų meta;
viską reikia iš anksto užsakyti, f
šom užsiregistruoti iki birželio 1 į
Lietuvos krikšto minėjimo milPrie
"
Romoje įvyks birželio 28 d., tad aliun<
teks laiko atvažiuoti ir į Studijų yko
vaitę, kuri prasidės liepos 26 d., 0
kilmingos mišios bus rugpjūčio | ši m
Mišias su kitais kunigais koncelebr, biel
popiežiaus nuncijus arkivyskupas Ic y!
<rl Barbąrito.
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Kas norėtų anksčiau atvažiuoti uną
pasilikti ilgiau, gali užsisakyti ate
>sn
gas netoli nuo Londono esančioje
žioje Lietuvių Sodyboje.
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MOTINOS DIENA MIUNCHENE
Paminėta gegužės 2 d. „Susitikimo
namuose“
Apylinkės Valdybos vicepirmininkas dr.
S Girnius, atidarydamas pakvietė su
giedoti Dievo Motinos garbei „Marija,
Marija" ir tėvynės-motinos prisiminimui
— „Lietuva brangi“. Aštuoniolika motinų
apdovanotos šokolado dėžutėmis ir rožy
tėmis. Savo žodyje dr. Girnius paaiškino
Motinos Dienos minėjimų atsiradimą, o
toliau programą pravedusi Alina Grinie
nė kalbėjo apie tos dienos minėjimo pras
mę: motinos begalinė meilė vaikui yra
jos prigimtyje (motina negalėtų nemy
lėt!), ir už tai turėtume labiausiai dėkoti
Dievui-Kūrėjui; mes dėkojame ir gerbia
me motinas ypač už jų pastangas išauklė
ti vaiką vertingu žmogumi.
Jaunimo vardu kalbėjęs stud. A. Hof
manas pripažino, kad kasdienybėje daž
niausiai nepastebima ir neįvertinama mo
tinos meilė, bet ji mums iškyla visu gro
žiu ir kilnumu tada, kai mes patys įsi
mylime ar tampame tėvais.
J jaunimo „Ratuko" trylikos motinos
dainų pynę gražiai, poetiškai įvedė poe
tas Saulius Kubilius. J. Vyšniauskaitė-Barone, vietoj sergančio sūnaus, padekla
mavo O. Bernotaitės liūdną eilėraštį „Me
tai po metų“.
Tada pakaitomis išstodavo „Ratukas“
ir lituanistinės mokyklėlės vaikučiai, pa
šokdami penkis tautinius šokius,padainuo
dami ir padeklamuodami. Dideles ovaci
jas sukėlė šešiamečio Sauliuko Girniaus
solo bei mamyčių ir dukrelių. „Kalvelis“.
Be abejo, visi susėdo prie mamytės sta
lo su kava, pyragais ir alučiu.
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KONGRESO FONDAS,'inkt

AUSTR4LU
V. Motuzą, įteikdamas 40.75 sv. rašo:
„Malonūs skautai, DBLS Rochdalės sky
riaus vardu noriu palinkėti daug saulėtų
ir 'šiltų dienų stovyklaujant Sodyboje 1987
metais. Ačiū skautams už dainas, šokius
ir -pokštus. Valio Lietuvos skautams!
Siunčiu 40.75 sv. surinktus Rochdalėje“.

AUKOTOJAI: V. Motuzą, A.N. Gašlū
nai, D. Banaitis, S. Jankaitis, J. Navic
kas, O.S. Žilinskai — po 5 sv. S. Alekna
vičius, S. Sasnauskas, č. Navickas — po
2 sv. B. Liegus, A. Kaminskas, V. Bu
drys, V. Alšmenskas — po 1 sv. J. Palskis
— 0.75 sv.
Prestone gyvenantieji O.A.L. Mameniškiai, kasmetiniai aukotojai, įteikdami 20
sv. rašo: „Aukojam 20 sv. skautų stovy
klai ir linkime gražaus oro ir sėkmingo
stovyklavimo".
Northamptone gyvenantieji ir mums
visiems pažįstami L.B. švalkai, prisiųsdami 10 sv. rašo: „Siunčiame mažytį banknotėlį skautų reikalams. Skirkite ten.
kur reikalingiausia. Tegu Dievas laimina
visa jūsų veiklą ir pastangas! Su geriau
siais linkėjimais ir tikra pagarba".

TERMOMETRAS PAMAŽU
KYLA
PASPAUSKIME SAVO ĮNAŠU
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AUKOS KONGRESUI
lin
Boltono DBLS skyrius — 10 sv.
J.M. Liūdžius — 100 sv.
ini
V. ir G. O'Brien — 30 sv.
Stoke DBLS skyrius — 30 sv.
Iki gegužės 10 d. KONGRESO FONRa
viso buvo

1469 svarai.
Dėkojame visiems.
Aukas siųskite šiuo adresu:

A. Blinstrubas
120 Desborough Avenue
High Wycombe
Buckinghamshire
HP11 2SO
LIETUVIŠKOJI FUTBOLO KOMAN1
„VICTORIA" — ČEMPIONAI
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Užbaigdama šių metų sezoną, „Victors! 1
laimėjo 4-tos divizijos čempionatą ii- perf‘ri
jo į 3 diviziją. Balandžio 12 d., rungty^?tl,
se su „Spread Eagle" komanda, laimė*'1
9:0. .,Hackney Gazette", aprašydama šĮa:
rungtynes rašė, kad Lithuanian „Viclla

Boltone gyvenantis H. Silius ir Vokieti
„rip the League". Be to, mūsų
joje buvęs aktyvus skautas įteikdamas ria"
manda yra 1984-85 metais laimėjusi perf^1
10 sv. sako: „Nors jau ir peržengiau vil
namąją Peter Storey Sportsman taurę 1,1
„EUROPOS LIETUVIO“
kiuko antruosius metus, tačiau mano šir
LONDONO LIET. PARAPIJOS
P L AT INTOJ AI VOKI ETIJ OJE
dis yra jauna ii- kartu su jumis visais
DERBY ARKLŲ LENKTYNIŲ
Pranešame skaitytojams Vokietijoje, jungiuosi su savo auka ir linkiu vado
LOTERIJA
vams ir stovyklautojams saulėtų stovyklo
Visus šios loterijos rėmėjus prašome kad apsimokėti už „Europos Lietuvį" ar
je dienų".
Nottiiighanię
jegužės 24 d., 11.15i
išplatintų bilietų šakneles sugrąžinti iki naujai užsisakyti galima per mūsų lai
kraščio
platintojus.
1987 metų gegužės mėn. 27 dienos šiuo
Peterborough gyvenantis ir kasmetinis Židinyje.
Prašom kreiptis šiais adresais:
Leigh — gegužės 24 d., 4.30 vai.
adresu: Lithuanian R.C. Church. 21 The
skautiškos idėjos rėmėjas Antanas Vit
Manchesteryje — gegužės 31 d„ 12.301
T. Alf. Bernatonis
Oval. London E2 9DT.
kus. įteikdamas 5 sv. skautų stovyklai ir
Wolverhamptone — gegužės 30 1
6110 DIEBURG/Hessen
Parapijos klebonas ir taryba reiškia
5 sv. „Budėkime", linki gražaus oro ir
šeštadienį, 16 vai., 24-26 Meriadale Ri
Minnefeld 34.
nuoširdžią padėką nuolatiniams šias lo
sėkmingos stovyklos.
Chapel Ash.
terijos didiesiems rėmėjams, kurie iš
Motinų pagerbimo proga Manchestery
Nottinghame — gegužės 31 d.. 11.15’j
Frau E. Lutz
platina didelį kiekį bilietų: J. šukaije, skautišką subuvimą aukomis parėmė Židinyje.
Privates Litauisches Gymnasium
čiui Nottinghame, Romai Vaicekauskaitei
rėmėjai: Vik. Chadakauskas — 5 sv. Ant.
D 6840 Lampertheim — Huettenfeld 4
ir Petrui Zdanavičiui. Bradfordo „Vyties"
Jaloveckas,
A. Pačkauskas, A. PodvoisPAMALDOS ŠKOTIJOS
Banko sąskaita: E. Lutz — Europos
klubo veikėjams. Janinai ir Danieliui Nar
kis, J. Navickas — po 2 sv. St. Aleknavi
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
butams Wolverhamptone, Antanui Jaki Lietuvis.
Gegužės 24 d. — Motinos dienos mint’
Konto — Nr. /BLZ 509 914 00/8 0624 04. čius — 1 sv.
mavičiui Manchesteryje.
Ši loterija jau sulaukė savo 31 metų Volksbank Kreis Bergstrasse EG Lam
Visiems skautiškos idėjos rėmėjams jimas. Mišios 2 v.p., šv. šeimos bažn?
Mossende. Po to arbatėlė klube.
amžiaus ir kas metai vis daugiau išpla pertheim.
reiškiamas nuoširdus skautiškas AČIŪ!
Birželio 7 d. — Sekminių Mišios S’’
Prenumeratos kaina: su kasdien nuplė
tinama bilietų. Ačiū jiems
vienintelės
v.s. J. Maslauskas
Luko bažn., Glasgove, 2 v.p. Po to arbatė
lietuviškos bažnyčios Vakarų Europoje šiamu kalendorium —75 DM: be kalen
lė.
I.SB Europos Rajono Vadeiva
doriaus — 60 DM.
vardu.

PAMALDOS

