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pavergtoje TĖVYNĖJE

Baimė atitaisyti klaidą
’ Prieš penkerius metus, 1982 birželio 
", ėnesį, tarybinė valdžia leido Kaišiado- 
' ii vyskupui Vincentui Sladkevičiui grįž- 

į savo vyskupiją ir ganytojo pareigas, 
irias atkakliai kliudė jam eiti beveik iš- 
;ą ketvirtį šimtmečio. Buvo atitaisyta 

1 triauda, nors ir po ilgo laiko. Su pasiten- 
4 amu pažymint šią sukaktį, reikia su 
' įdėsiu konstatuoti, kad nei tada, nei da- 
; r valdžia nenorėjo ir nenori atitaisyti 
" našios skriaudos tremtiniui Vilniaus

Įskupui Julijonui Steponavičiui, kuris 
. B 27-sius metus laikomas Žagarėje ir 
' iiudomas eiti savo pareigas Vilniaus ar- 
c vyskupijoje. Tai aiškus valdžios sava- 
i; iliavimo pavyzdys. Vilniaus vyskupas 

kkada nebuvo teismo tokia bausme nu
ėstas, net nėra tokią ilgalaikę tremties 

' susinę numatančio įstatymo. Naujoji 
* ersitvarkymų politika, regis, turėjo duo- 
“ i akstiną peržiūrėti vyskupo atvejį ir jį 

įleisti, kaip, pavyzdžiui, iš Gorkio trem- 
_ ies buvo paleistas akademikas Sacharo- 

as, kuriam ta proga nesidrovėjo telefo- 
i paskambinti pats Michailas Gorbačio- 
B. To, žinoma, negalima laukti iš Petro 

' iriškevičiaus, kuris neturi Gorbačiovo
I alios, bet ir be jo telefono skambučio ati-
II akami organai galėtų reikalą sutvarkyti, 
’ j tik būtų gera valia. O tos geros valios 

11 d šiol pasigendama. Bažnyčios ir tikin- 
r‘ iąjų pastangos užtarti ganytoją atsi- 
. inkia į užkietėjusį užsispyrimą parody- 
’ savo galią, visiškai nepaisant, kad toks 

■’ žtnaudžiavimas valdžios galia reiškia
ivųjų įstatymų ir konstitucijos nepaisy- 
«•

“ Šiemet kovo 3 Lietuvos vyskupai ir 
5 rskupijų valdytojai raštu prašė Maskvą 
' Nevaržyti vyskupo Steponavičiaus lais-

i. To paties mėnesio 17 dieną Lietuvos 
talikų < elegacija tuo pačiu reikalu vy
lias Gorbačiovą. Prašymai ii- pareiški-

'įfci lieka be rezultatų. Maskva negali 
įti, kad ji nieko nežino apie savavališ- 
1 Vilniaus vyskupo represavimą ar kad 

i bejėgė paveikti respublikos organus pa
ltį ištaisyti. Tai leidžia veikiau priešin
ai spėti, kad respublikos organai Vil
iuje yra bejėgiai šiuo atveju ir tiktai 
ykdo centrinės valdžios potvarkį. Vys- 
tpo Steponavičiaus sugrąžinimas į pa
ilgas pasitarnautų Maskvos dabarti- 
liams siekiams laimėti Vakarų visuome- 
ės palankumą ir plačiai reklamuojamų 
,permainų“ pripažinimą. Jei vis dėlto 
to nedaroma, tai išduoda, kad vyskupo 
Steponavičiaus baudimas Maskvai turi 
daug svarbesnę simbolinę reikšmę.
Pernai popiežius Jonas Paulius Antra

is, sveikindamas tremtinį Vilniaus gany
toją jo kunigystės auksinio jubiliejaus 
proga, pažymėjo, kad vyskupas Stepona
ičius yra „tikinčiųjų vėliava, po kuria 
jie rikiuojasi“. Lietuvos tikintieji gerbia 
aižomo vyskupo ištikimybę Kristaus 
lažnyčiai ir dvasios tvirtumą, čia ir vel
ia ieškoti svarbiausios priežasties, ko- 
ėl Maskva tebebijo atitaisyti savo klai-

ii. J. Vd.

LATVIAI RYGOJE PAMINĖJO 
1941 M. DEPORTACIJAS

Britą „The Daily Telegraph“ dienraštis 
paskelbė iš Švedijos gautą žinią, kad Ry
toje apie penki tūkstančiai latvių susi
rinko paminėti 1941 metais išvežtuosius į 
Sibirą pabaltiečius. Apie šimtą milicinin
ką sekė tą susirinkimą, bet nesikišo. Taip 
Pat nebuvo uždrasta vietinei spaudai pa
skelbti tą įvykį.
Dienraštis rašo:, joig tai buvo patii di- 

aiausia neoficiali demonstracija nuo ka
so pabaigos.
Latviai Rygoje sudaro mažesnę pusę 

aiesto gyventojų.

LIUDYTOJAS PATACKO BYLOJE 
PASIŲSTAS Į ČERNOBYLĮ

Biuletenio USSR News Brief žiniomis, 
Algirdas Patackas turėjo būti teisiamas 
sausiui baigiantis. (Buvo gauta žinia, kad 
Patackas paleistas vasario mėnesį ir jo 
byla esanti nutraukta). Anot biuletenio, 
Patackas kaltinamas pagal Lietuvos Bau
džiamojo Kodekso 68-tą straipsnį („anti- 
sovietinė agitacija ir propaganda“). Jam 
buvo primetamas dešimties savilaidos 
leidinių platinimas, neįskaitant LKB Kro
nikos. Prokuratūra tikėjosi, kad jos pa- 
irindinis liudytojas būsiąs Juozas Pra
piestis, bet jis atsisakė duoti norimus pa- 
todymus. Tada jis buvo pašauktas 'į ar
miją ir pasiųstas į Černobylio apskritį.

Kremliaus — Vatikano santykiai
Artimiausiais mėnesiais laukiamas 

sprendimas dėl popiežiaus Jono Pauliaus 
II galimos kelionės ateinančiais metais į 
Maskvą. Taip sako amerikietis žurnalis
tas Leo Wollenborg, kurio straipsnį 
„Mixed Blessings of a Soviet visit by the 
Pope“ išspausdino The WALL STREET 
JOURNAL (V.21).

Vatikano užsienio reikalų ministras 
kardinolas Casaroli, kuris yra lankęsis 
Maskvoje ir Rytų Europos sostinėse, yra 
santykių su komunistų valdomais kraštais 
užmezgimo šalininkas. Jo nuomone, Vati
kanas turi vesti „atvirų akių" politinę 
liniją su tų kraštų režimais. Popiežius 
šiuo atžvilgiu yra atsargesnis. Jo nuomo
ne, daugiausia, ko galima tikėtis santy
kiuose su komunistų valdomais kraštais, 
yra modus vivendi. Kardinolas Casaroli, 
daugiau už popiežių, yra linkęs eiti į 
kompromisus.

Tačiau dabartinis popiežius mėgsta ke
liauti. Norėtų jis nuvykti ir į Sov. Sąjun
gą, tuo labiau, kad ši kelionė jam reikštų 
ir žymų laimėjimą. Ateinančių metų Ru
sijos krik'što 1000 metų sukaktis būtų 
jam puiki proga tokiai kelionei. Tačiau 
dabartinė katalikų padėtis Sov. Sąjungo
je (Ukrainoje ir Lietuvoje) yra tiek blo
ga, kad jis turi laukti pagerėjimo. Ukrai
niečių kardinolas Luvačivsky, kuris gyve
na Vakaruose, sako, kad popiežiaus vizi
tas dabartinėmis sąlygomis Sov. Sąjungo
je galėtų būti komunistų išnaudotas poli
tiniams tikslams, todėl būtų nenaudingas.

Amerikietis žurnalistas sako, kad pa
našiai padėtį vertina ir Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos pasiuntinybės prie švento Sosto 
vedėjas. Žurnalistas pastebi, kad pasiun
tinybės egzistavimas rodo, jog Vatika
nas nepripažįsta Baltijos valstybių įjun
gimo į Sov. Sąjungą. Lietuvoje yra apie 
pusketvirto milijono praktikuojančių ka
talikų, kurie sudaro bemaž 90 proc. gy
ventojų. Lietuvoje, kaip pasakė S. Lozo
raitis, lojalumas katalikybei ir tautinis 
susipratimas yra vienas su kitu susietas 
ir vienas kitą remia. Popiežiaus vizitas į 
Sov. Sąjungą būtų klaidingai gyventojų 
suprastas, ir tai būtų Gorbačiovo laimė
jimas.

Bet, ar popiežiaus vizitas Maskvoje bū
tų tiek naudingas Kremliui, kad Gorba
čiovas ryžtųsi leisti jam aplankyti Ukrai
ną ir Lietuvą, kur daugiausiai katalikų 
gyvena? Ligšiolinės Gorbačiovo „refor
mos“ dar nėra nuėjusios taip toli, kad 
komunistai toleruotų religiją. Iš kitos pu
sės, popiežius yra pakartotinai sakęs, kad

VYSK. J. STEPONAVIČIAUS 
ATSAKYMAS

Š.m. kovo 28 d. Vyskupas Julijonas Ste
ponavičius pasiuntė Vyskupui Poviloniui 
sekantį laišką:

Jūsų Ekscelencija,
Lietuvos Bažnyčios vyskupai ir valdy

tojai atsiuntė man jų parašytą š.m. kovo 
11 d. raštą, kuriame kreipiasi į mane su 
pasiūlymu vadovauti Lietuvos Krikšto 
600 metų jubiliejaus iškilmingoms pamal
doms, kurios vyks Vilniuje, Šventųjų 
Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, ir 
pasakyti pagrindinį pamokslą. Tas eksce- 
lencijų ir prakilnybių raštas duoda man 
galimybę pasisakyti dėl jubiliejaus iš
kilmių.

Didžiosios jubiliejaus pamaldos turi 
būti Lietuvos vyskupų konferencijos ir 
Lietuvos krikšto jubiliejaus komisijos 
trijų metų pasirengimo darbo vaisius. 
Manau, kad tiek vyskupų konferencija, 
tiek krikšto jubiliejaus komisija savo po
sėdžiuose apsvarstė ir priėmė konkrečius 
nutarimus kaip turi būti švenčiamas Lie
tuvos Krikšto 600-ties metų jubiliejus.

Nedalyvaudamas nei viename vyskupų 
konferencijos posėdyje, nes į jos posė
džius nesu kviečiamas, nieko nežinau ko
kie buvo padaryti nutarimai ir duoti nu
rodymai kurių tenka laikytis, kad jubi
liejaus iškilmės būtų didingos ir įspūdin
gos. Todėl nedrįstu vadovauti jubilieji
nėms iškilmėms būgštaudamas nukrypti 
nuo vyskupų konferencijos priimtų nu
tarimų jubiliejinių iškilmių klausimu. Be 
to, gyvendamas Žagarėje, toli nuo Vil
niaus, neturiu galimybės pasitarti su Šv. 
Apašt. Petro ir Povilo bažnyčios klebonu 

jis neketina daryti „politinės kelionės" į 
Maskvą. Jo kelionė turėtų būti ganyto
jiška misija, t.y. jis norėtų aplankyti so
vietų valdomas sritis, kur daugumoje ka
talikai gyvena.

Italų spauda tikisi, kad Gorbačiovas 
netrukus aplankys Italiją. Neseniai pa
skelbtame pasikalbėjime su italų komu
nistų laikraščio „L'Unita" koresponden
tais Gorbačiovas pasakė: „Aš visą laiką 
svajoju apie tą vizitą“. Tačiau jis nepa
sakė, kada tai galėtų įvykti. Sentimentus 
atmetus, jis norėtų aplankyti Atlanto 
santarvės valstybę ir pabandyti atliuo- 
suoti ryšius, esančius tarp JAV ir jos 
Europos sąjungininkų.

Roma yra ne tik Italijos sostinė, bet ir 
Romos katalikų Bažnyčios vyriausioji 
būstinė. Todėl užsienio valstybių vadovai, 
kurie lankosi šiame mieste, susitinka ne 
tik su Italijos valdžios žmonėmis, bet il
su popiežium Vatikane. Ligšiol taip darė 
ir sovietų vyriausybės galvos ir užsienio 
reikalų ministrai. Bet šį kartą, dėl gali
mo popiežiaus vizito Sov. Sąjungoje ir 
dėl katalikų Bažnyčios padėties toje val
stybėje, Gorbačiovo vizitas Romoje, jeigu 
įvyktų, galėtų reikšti miglotų santykių 
tarp Vatikano ir Kremliaus išaiškinimą.

Apie popiežiaus galimą vizitą Sov. Są
jungoje užsimena ir žinomas Londono 
dienraštis The TIMES (VI.8). Rašydamas 
apie popiežiaus trečią vizitą Lenkijoje, 
to laikraščio Varšuvos korespondentas 
sako, kad šventas Tėvas norėtų aplankyti 
ir Lietuvą. Ta galimybė galėtų paaiškėti 
per Gorbačiovo lankymąsi šį rudenį Ro
moje.

Tuo klausimu pasisakė ir The TIMES 
bendradarbis Roger Boyes. Straipsnyje 
„Ar Rusija bus popiežiaus sekanti susto
jimo vieta?“, išspausdintame birželio 15 
d., t.y. popiežiui grįžus iš kelionės į Len
kiją, sakoma, jog popiežius neabejotinai 
norėtų aplankyti ir Lietuvą.

Prie straipsnio buvo įdėtas Kauno ka
tedros vaizdas su prierašu: Kaunas, Lie
tuva — stipriausias katalikų rajonas Sov. 
Sąjungoje. Popiežius norėtų, kad Lietuva 
būtų jo vizito pagrindiniu centru, bet ar 
gali Gorbačiovas su tuo sutikti, kai Krem
liui tautinių mažumų problema yra tiek 
jautri?

Pradėjęs nuo Fatimos stebuklų, straips
nio autorius sako, jog šie metai yra ge
riausia proga popiežiui aplankyti Sov. 
Sąjungą. Šiais metais Lietuva švenčia 
krikščionybės įvedimo 600 metų sukaktį. 
Spėjama, jog ir Gorbačiovas pageidautų.

ir krikšto jubiliejaus komisijos nariais 
dėl jubiliejinių iškilmių tvarkos ir eigos.

Pagaliau, iš atsiųsto man rašto atrodo, 
kad numatomos vienerios bendros pamal
dos lietuviams ir lenkams. Tokios ben
dros jubiliejinės pamaldos būtų be dvasi
nio nuostolio tikintiesiems, jei jos vyktų 
ne bažnyčioj, o po atviru dangumi, didelė
je aikštėje, miesto stadione. Kai nėra ga
limybės atlikti jubiliejines pamaldas po 
atviru dangumi kuriame nors stadione, 
reikėtų taip susitvarkyti, kad tikintieji 
galėtų skaitlingiau dalyvauti jubiliejinėse 
pamaldose.

Todėl Lietuvos Krikšto 600 metų jubi
liejinės pamaldos birželio 28 d. turėtų 
vykti tuo pačiu laiku, pvz., 12 vai. keliose 
Vilniaus miesto bažnyčiose, būtent, šv. 
Teresės — Aušros Vartų, šv. Apašt. Pe
tro ir Povilo, šv. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčiose — lietu
viams; o Dominikonų ir šv. Rapolo — 
lenkams. Kiekvienoje bažnyčioje jubilie
jinėms pamaldoms vadovautų vyskupas, 
kuris pasakytų pagrindinį pamokslą arba 
paprašytų jį pasakyti kurį nors kunigą. 
Apie jubiliejaus iškilmių laiką, vietą ir 
tvarką reikėtų iš anksto paskelbti visose 
Lietuvos bažnyčiose.

Tegul praeina didžiosios jubiliejinės iš
kilmės Vilniuje taip, kad jos būtų mūsų 
Šventos Bažnyčios gerovei ir garbei bei 
tikinčiosios liaudies džiaugsmui ir naudai.

Su tikra pagarba ir meile,

Vyskupas Julijonas Steponavičius 
Žagarė, 
1987 m. kovo 28 d. 

kad popiežius aplankytų Sov. Sąjungą, 
tačiau su sąlyga, kad iš anksto būtų su
sitarta dėl detalių. Tai turi ryšį su paties 
Gorbačiovo noru aplankyti Italiją. Jeigu 
jis atvyktų į Romą, turėtų ..įsmukti" ir 
į Vatikaną.

Bet tiems vizitams yra daug kliūčių. 
Viena problema yra Ukrainos katalikai, 
kuriuos Maskva smarkiai persekioja. An
tra problema — Lietuva, nes Vatikanas 
niekad nepripažino Baltijos valstybių 
įjungimo į Sov. Sąjungą.

Straipsnio autorius daro klaidingą 
prielaidą, kad pats Gorbačiovas būtų lin
kęs duoti Lietuvai daugiau autonomijos, 
bet su tuo nesutinka kiti jo draugai. Nuo
laidos Lietuvai paskatintų kitas sovietų 
respublikas atsiskirti nuo Sov. Sąjungos. 
Todėl, esą. popiežiaus vizitas į tuos kraš
tus turės būti atidėtas iki to laiko, kada 
Gorbačiovas bus saugus „nuo šoninio 
puolimo“.

Popiežius, iš antros pusės, nenorėtų il
gam atidėti to vizito. Vatikanas yra nu
kreipęs savo dėmesį į Rytus, tikėdamasis 
galėsiąs naudingai prisidėti prie didžiųjų 
valstybių naujos epochos politinių spren
dimų.

VOKIETIJOS SPAUDOJ
„Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Nr. 

121, 1987.V.26) korespondentas Werner 
Adam cituoja Maskvos „Pravdoj" iš
spausdintą lietuvio Brikovskio laišką korn 
partijos centriniam komitetui. Kreipda
masis į generalinį sekretorių Gorbačiovą, 
laiško rašytojas prisipažįsta esąs stipriai 
tikintis katalikas. Jo nuomone, nors „Mi
chailas Sergejevičius“ būsiąs tikriausias 
ateistas, įtikintieji galėtų iš jo elgesio ir 
veiklos gerai pasimokyti. Dėl to Brikovs- 
kis kiekvieną sekmadienį Dievo bažnyčioj 
nuo 9 iki 13 vai. meldžiasi už Gorbačiovą 
ir jo šeimą. Jis linki kompartijos sekreto
riui toliau eiti be nukrypimų pasirinktu 
keliu ir prašo jo budėti, „nes jis yra iš 
visų pusių apsuptas žiemos tarnų“.

„Sueddeutsche Zeitung" (Nr. 123, 1987. 
V. 30-31) pastebėjo, kad Lietuvoj leidžia
ma „Sovietskaja Litva" apkaltino popie
žių istorijos klastojimu. Sov. Litva teigia, 
jog popiežius bandąs duoti „grynai poli
tinę orientaciją“ 1000 metų krikščiony
bės įvedimo Rusioj jubiliejui, kuris bus 
švenčiamas 1988 m. Tikrai nežinoma, ar 
popiežius rimtai įdomaujasi vizitu pas 
Maskvos rusus ortodoksus, bet jis yra aiš
kiai pareiškęs norą aplankyti katališkąją 
Lietuvą, kuri taip pat švęs savo krikšto 
600 m. jubiliejų.

Aleksandras Zinovjevas, 1978 m. iš TS 
TRS emigravęs rusų disidentas, yra pa
garsėjęs savo aštriai satyriniu, sovietų 
sistemą kritikuojančiu romanu ŽIOJAN
ČIOS AUKŠTUMOS. 1986 m. jis parašė 
„Netikėjimo jėga — pastabos apie Sovie
tų ideologiją“. Tos knygos vokiško verti
mo recenzijoj Wolfgang Strauss (Rheinis- 
cher Merkur, 1987.V.22) pastebi, kad Zi
novjevas yra pesimistiškas ateistas, ku
rio nuomone Sovietų Sąjungoje nesą jokio 
religinio atgimimo. Jo knygoje net 41 pus
lapis (iš 215) yra pašvęstas aiškinimui, 
kad Vakarų tikėjimas į dvasinių vertybių 
atgijimą materialistinėj santvarkoj esąs 
labai klaidingas.

Recenzentas pabrėžia, kad joks ateis- 
tas-profesionalas negalėtų sutikti su to
kiu teigimu, nes tikruma esanti visai ki
tokia. Lietuvoje tautinė rezistencija semia 
savo stiprybę ir garbę iš tos katalikiškos 
tautos metapolitinės dvasios. Panašius pa
vyzdžius galima cituoti iš Ukrainos, Ar
mėnijos, Volgos vokiečių, rusų baptistų ir 
žydų tikinčiųjų veiklos. Recenzento galu
tinė išvada yra, kad ateitis priklauso ne 
HOMO SOVIETICUS, bet HOMO RELI- 
GIOSUS.

BENDRAS LIETUVIŲ 
PASITARIMAS

Lietuvių teisių gynimo bendrai veiklai 
ir jos stiprinimui, veiksnių iniciatyva, 
birželio 10 d. Washingtone, Vliko įstaigo
je, buvo sušauktas platus visų šioje srity
je dirbančių pasitarimas.

Dalyvavo Alto, JAV Lietuvių Bendruo
menės, Vliko, Lietuvių teisėms ginti ko
miteto, Koalicijos konstitucinėm teisėm 
ir saugumui ginti, Pasaulio liet, jauni-

Muz.ikologų konferencija
Lietuvoje įvyko muzikologų konferen

cija. Tema: „Lietuvių muzika šiandien". 
Jos dalyviai analizavo pastarųjų metų 
lietuvių muzikos kūrinius. 
M.B. Stankūnienės parodą

Gegužės 28 d. Klaipėdos paveikslų ga
lerijoje atidaryta išeivijos dailininkės 
Magdalenos Birutės Stankūnienės, gyv. 
Chicagoje, darbų paroda. Visus šios pa
rodos savo kūrinius ji padovanojo Lietu
vai. Tai jau antroji jos paroda Lietuvoje. 
Pirmoji (1985) buvo surengta Vilniuje.

Paroda iki rugsėjo mėnesio veiks Klai
pėdoje. po to bus perkelta į Kauną. 
Medaliai irkluotojams

Maskvoje akademinio irklavimo čem
pionate sėkmingai pasirodė Lietuvos 
sportininkai. Iš 38 irkluotojų net 32 pate
ko į finalus ir laimėjo 12 aukso, 3 sida
bro ir 3 bronzos medalius. Po du aukš
čiausius apdovanojimus iškovojo kaunie
tės L. Daneikaitė ir A. Gudeliūnaitė bei 
vilnietė R. Ri b i nukaitė.
Jojimo čempionatas .Kaune

Kaune „Žalgirio" jojimo čempionato 
išjodinėjimo varžybas laimėjo vilniečiai 
V. Gužaitė ir R. Sabonienė. Komandomis 
nugalėjo kauniečiai.
Kauno architektų projektai

Kaune statomas šilainių mikrorajonas: 
ligoninės, visuomeninis prekybos centras, 
viešoji biblioteka, paveikslų galerija, 300 
vietų „Turisto" viešbutis. Visus pastatus 
projektavo Miestų statybos projektavimo 
instituto Kauno filialas, kuriame dirba 
daugiau kaip 500 specialistų.
„Kvarco“ sistema

Kino mėgėjų draugijos Vilniaus sky
riaus atsakingasis sekretorius E. Lapins
kas informavo „Tiesos" redakciją:

„Nuo pavasario, kai buvome prijungti 
prie Kvarco sistemos, susisiekti telefonu 
su kitu respublikos miestu praktiškai ne
įmanoma“.

MIRĖ KUN. B. JAURA
Birželio 4 d. Širvintų rajone mirė Kun. 

Bronius Jauta, 52 m. Palaidotas Reškutė
nų bažnyčios šventoriuje. Kunigu įšven
tintas 1963 m.

POPIEŽIUS REIKALAUJA LIETUVAI 
RELIGINĖS LAISVĖS

Londono dienraščio The INDEPEN
DENT Romos korespondentas Edward 
Steen VI. 20 pranešė:

Vakar popiežius pareikalavo religinės 
laisvės Lietuvoje ir pasakė, kad Lietuvos 
katalikų Bažnyčios nariai yra šventų tau
tinių tradicijų saugotojai. Jaunoji karta 
turi įsisavinti religiją.

Turint omenyje Maskvos nepaprastą 
jautrumą tautinių mažumų klausimu, po
piežiaus laiškas Lietuvos katalikams, ku
rių yra nuo pustrečio iki keturių milijo
nų. atrodo, galutinai atmeta bet kokias 
viltis, kurias jis turėjo, aplankyti ateinan
čiais metais Sov. Sąjungą, Rusijos krikš
čionybės 1000 metų sukakties proga.

Praeitą savaitę kaimyninėje Lenkijoje 
popiežius padarė kritišką pastabą dėl so
vietų neleidimo nuvykti jam j Lietuvą, 
šiais metais švenčiančią katalikybės 600 
metų sukaktį. J tą pastabą Kremliaus pa
reigūnas pareiškė, jog popiežiaus pa
kviesti į Maskvą nenumatoma nei šiais, 
nei ateinančiais metais.

18-kos puslapių popiežiaus laiškas dar 
labiau patvirtina, kad Vatikanas niekad 
nepripažino 1940 metų šios Baltijos val
stybės įjungimo į Sov. Sąjungą. Laiške 
sakoma, kad Bažnyčia ir jos tikintieji pa
laikė lietuvių kultūros gyvybę, „neatsi
žvelgiant į daugelį trukdymų ir kliūčių. 
Dėka jų tauta neprarado savo identišku
mo ir sąmonės“.

Vatikano adresų knygoje yra įrašyta, 
kad Lietuvos katalikų vadui vysk. Juli
jonui Steponavičiui trukdoma eiti parei
gas.

mo sąjungos ir Washingtono jaunimo 
Sąjungos atstovai.

Americans for Due Process lietuvių 
sekcijos atstovai, negalėdami dalyvauti 
pateikė savo pareiškimus raštu.

Apžvelgta lietuvių ligšiolinė veikla ir 
apsvarstytos ateities bendros veiklos gai
rės, kas sėkmingai gali būti įvykdyta tik 
visoms organizacijoms ir visuomenei sti
priai remiant.

1
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M.K. Čiurlionio universitetai Kun. dr. J. Sakevičiui — 80 m.

Didžiojo lietuvių kompozitoriaus ir 
menininko M.K. Čiurlionio gyvenimo ke
lias nebuvo lengvas. Jis gimė 1875 m. 
rugsėjo 23 d. vargonininko šeimoje Varė
noje, kurioje dar augo 8 broliai ir seserys. 
Čiurlionio vaikystė praėjo Druskininkuo
se, kadangi jo tėvas 1878 m. tenai gavo 
pelningesnę vargonininko vietą, kur išdir
bo iki 1906 m. Jo motina Adelė buvo ba
varų emigranto Radmano duktė ir kalbė
jo laisvai vokiškai, lenkiškai ir lietuviš
kai. Tais laikais Druskininkuose buvo pa
protys namie kalbėti lenkiškai. Č. geriau 
lietuviškai pramokęs tik apie 1905 m. 
Cariniais laikais Druskininkuose kryžia
vosi trys provincijos: Gardino, Vilniaus ir 
Suvalkų. Vietiniai miestelio gyventojai 
atvykusioms kurortininkams mėgdavo 
pasigirti, kad jų gaidžiai turi stiprius bal
sus, nes jų rytinį giedojimą galima gir
dėti trejose gubernijose. Jaunojo Čiurlio
nio, kuris namie buvo vadinamas Kastu- 
ku, muzikiniai gabumai pasireiškė labai 
anksti. Vaikas, būdamas penkerių metų, 
iš pradžių pradeda skambinti iš klausos, 
o vėliau septynmetis jau skambina forte
pijonu iš gaidų. Kad Čiurlionis taps mu
zikas buvo išpranašauta keliaujančio pre
kiautojo, kuris papiginta kaina pardavė 
gaidų knygutę, kai išgirdo kaip puikiai 
aštuonmetis berniukas galėjo skambinti. 
Tėvai nebūtų galėję savo gabiam sūnui 
suteikti gilesnio muzikinio išsilavinimo, 
kadangi šeimos materialinės sąlygos buvo 
blogos. Lemtingą reikšmę busimojo kom
pozitoriaus gyvenime turi jo tėvų pažintis 
su gydytoju J. Markevičium, kuris kiek
vieną vasarą iš Varšuvos su savo šeima 
atvykdavo į Druskininkus praleisti atos
togų. Dr. Markevičius be medicinos moks
lo dar buvo baigęs ir Maskvos konserva
toriją, turėjo daug pažįstamų muzikos pa
saulyje. Markevičiaus pastangų dėka, 
Čiurlionis 1888 m. buvo priimtas į M. 
Oginskio orkestro mokyklą Plungėje.

Kunigaikštis Mykolas Oginskis (1849- 
1902) nusipirko Plungės dvarą 1873 m. 
iš Zubovų ir tvarkėsi jame iki mirties. 
Plungės vietovė dokumentuose minima 
jau 16-ame šimtmetyje. Pats kunigaikštis 
Oginskis buvo lenkiškos kultūros žmo
gus, bet mokėjęs pasikalbėti ir žemaitiš
kai, net rėmė lietuvių tautinį judėjimą. 
Teigiama, kad jo pagalba buvo gabena
mos lietuviškos knygos į Lietuvą. Jis 
mėgdavęs paprastą liaudį ir mielai padė- 
davęs savo patarimais ūkininkams. Ogin
skio rūmai Plungėje buvo 50 ha parke ir 
pastatyti neoklasikiniame stiliuje, šalia 

rūmų stovėjo didelis administracijos pa
statas, o kitų rūmų gale — koplyčia. 
Šiauriniame parko pakraštyje buvo dide
lės arklidės, o pietrytiniame kampe, Ba
brungo upelio pakrantėje, netoli malūno 
pastatytas didesnis medinis namas, ku
riame buvo orkestro mokyklos patalpos. 
Plungiškiai šitą pastatą vadindavo muzi
kine. Čiurlionis šioje mokykloje praleido 
apie 5 metus, išmoko groti fleita ir įsigi
jo pagrindinių muzikos teorijos žinių. Yra 
žinoma, kad Plungėje Č. pradėjo užsiimi
nėti ir paišyba. Grįždamas į Druskinin
kus, jis atsivežė pluoštą piešinių, kuriuo
se atvaizduotas Plungės parkas, jūra, o 
taip pat vaizdeliai iš miestelio apylinkės. 
Bendrojo lavinimo dalykai mokykloje ne
buvo dėstomi. Reikalui esant, mokiniai 
buvo pritraukiami ir prie žemės ūkio 
darbų. Pasakojama, kad Plungėje Č. tu
rėjęs vieną nemalonų susirėmimą su sa
vo vyriausiuoju globėju. Mokinys prisi- 
žvejojęs karpių prūde, kuriame pašali
niams draudžiama meškerioti. Iškviestas 
Oginskio pasiaiškinimui, mokinys net ne
atsiprašęs ir metęs karpius kunigaikščiui 
po kojų. Visa šita išdaiga būtų, žinoma, 
užsibaigusi liūdnai, jeigu Oginskis savo 
auklėtinį dėl jo gabumų nebūtų mėgęs. 
Baigusiam mokyklą, Oginskis pataria jam 
stoti į Varšuvos muzikos institutą ir pa
žada jam jį toliau materialiai remti. Ga
vęs stipendiją iš Oginskio, Čiurlionis 
1893 m. pradeda studentauti Varšuvoje. Iš 
pradžių jis lanko muzikos instituto forte
pijono klasę, o po to pereina į prof. Z. 
Noskovskio kompozicijos skyrių. Kartu 

Č. Varšuvoje užsiiminėja ir bendrojo la
vinimo dalykais. Neturėjęs galimybės lan
kyti gimnazijos, jis čia susipažįsta su gam
tos mokslais, istorija, psichologija, filoso
fija, grožine literatūra ir meno istorijos 
veikalais. Ypač jis žavisi Dekartu, Kantu, 
Dostojevskiu ir E.T.A. Hofmanu. Tuome
tinį Varšuvos muzikinį gyvenimą ypač 
veikė Chopino muzika. Č. ir pats pradeda 
kurti. Kompozicijos klasėje Č. buvo lai
komas gabiausiu studentu ir jo mokyto
jas Zigmas Noskovskis žiūrėjo į jį kaip 
į ateityje būsiantį žymų kompozitorių. 
1900 m. Čiurlionis baigia muzikos mokslus 
su pagyrimu. Tais pačiais metais naujai 
įsteigtoje muzikos mokykloje Liubline 
jam siūloma pradėti eiti direktoriaus pa
reigas. Čiurlionis tačiau atsisako šitą pa
siūlymą priimti, kadangi apsisprendžia 
verstis privačiomis pamokomis, o atlieka
mą laiką skirti kūrybai. Tuo pačiu laiku 
Varšuvoje paskelbtas muzikos mecenato

Zamoiskio vardo konkursas žymaus sim
foninio kūrinio sukūrimui. Čiurlionis no
riai dalyvauja šiame konkurse ir įteikia 
konkurso žiuri simfoninę poemą „Miške“. 
Jo sukurtam kūriniui pripažįstama pirmo
ji vieta. Numatytoji premija jam tačiau 
nebuvo išmokėta, kadangi jis paprastų 
žmonių vaikas ir dar lietuvis. Ypač tei
giamai pasisakė apie simfoniją Varšuvos 
muzikos instituto direktorius E. Mlynars- 
kis, bet ji vis tiek nebuvo atlikta viešame 
koncerte. Yra žinoma, kad Čiurlionis stu
dentaudamas Varšuvoje dar yra sukūręs 
preliudų, noktiurnų ir mazurkų. Keletas 
iš jų buvo paskelbti Varšuvos muzikos 
žurnale „Meloman“.

Gyvendamas Varšuvoje, Čiurlionis ar
timai susidraugavo su Markevičių šeima. 
Lankydamas jų ruošiamus pobūvius, jis 
susipažįsta su Markevičių šeimos drau
gu Evgenijum Moravskiu ir pradeda su 
juo greit intelektualiniai bręsti. Juodu 
dažnai darydavo ilgus pasivaikščiojimus 
gamtoje po Varšuvos apylinkes, pasikeis
davo mintimis apie skaitytas knygas ir 
girdėtą bei išstudijuotą muziką. Čiurlio
nis šitam savo pašnekovui ir atskleidžia 
savo slaptą svajonę, kad jis ateityje nori 
nuodugniau užsiiminėti tapyba ir jau yra

(Nukelta į 3 psl.)
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SUVAŽIAVIMO DARBAI 1986

Vakarų Vokietijoje iš spaudos išėjo 
Lietuvių kultūros instituto Suvažiavimo 
darbai. 152 puslapių leidinyje vokiečių ir 
lietuvių kalbomis skelbiami pernai įvy
kusio suvažiavimo pranešimai iš Lietuvos 
politikos, visuomenės ir religijos istori
jos.

Kelno universiteto slavų instituto lek
torius Naumas Oranskis nagrinėja 1920 
metais įvykdytą Lenkijos Vilniaus užė
mimą. Paryžiaus Nantero universiteto 
mokslinis darbuotojas istorikas Eberhar- 
das Deramas straipsnyje „Laisva Lietuva 
laisvoje Europoje“ vaizduoja Juozo Gab
rio politišką veiklą Pirmojo pasaulinio 
karo metais. Tai ištrauka iš spaudai ren
giamo platesnio darbo. Bielefeldo univer
siteto profesorius Manfredas Kleinas pa
teikia studiją apie kraitį lietuvių liaudies 
dainose. To paties universiteto profesorius 
Gerhardas Baueris nagrinėja nepriklau
somos Lietuvos metais surinktus etnogra
finės anketos duomenis apie bežemių val
stiečių visuomeninę padėtį. Sociologas

Londono lietuvių šv. Kazimiero bažny
čios rektorius kun. dr. Jonas Sakevičius 
šių metų birželio 30 dieną švenčia 80 me
tų amžiaus sukaktį.

Gimęs 1907 m. birželio 30 d. Lipniškių 
km., Marijampolės aps., Jonas Sakevičius 
1919-27 m. lankė Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnaziją. 1926 m. liepos 1 d. įsto
jo į Marijonus, o 1927 m. padarė pirmuo
sius įžadus. Baigęs gimnaziją, 1927 m. 
įstojo į Kauno universiteto teologijos-fi
losofijos fakultetą, kur iki 1929 m. studi
javo filosofiją, pedagogiką ir teologiją. 
Kunigu buvo 'įšventintas 1932 m. birželio 
19 d.

1933 m. kun. J. Sakevičius gavo teolo
gijos mokslų diplomą ir nuo to laiko vi
su uolumu veikė Marijampolėje sielova
doje, draugijose, auklėjo Marijonų kandi
datus. Taip pat dėstė tikybą pradinėse 
mokyklose ir Marijonų klasikinėje gim
nazijoje, kur buvo kapelionas ir bendra
bučio vedėjas.

Bolševikams okupavus Lietuvą, kun. J. 
Sakevičius pasitraukė į Vokietiją. Po to 
persikėlė Romon, kur Angelicum univer
sitete gilino teologijos studijas, kurias 
1945 m. baigė teologijos doktoratu. Būda
mas Italijoje, darbavosi lietuvių šalpoje 
ir Vatikano radijo lietuviškame skyriuje.

Kajetonas Čeginskas apžvelgia šešis krikš
čionybės šimtmečius Lietuvoje. Bibliote
kininkas Arturas Hermanas rašo apie 
Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčią, 
pateikdamas santrauką ir literatūros są
rašą iš Lietuvos krikšto jubiliejaus vei
kalui parengto darbo.

Suvažiavimo darbus suredagavo ir iš
leido Lietuvių kultūros instituto vedėjas 
Vincas Bartusevičius. Institutas veikia 
Vakarų Vokietijoje nuo 1981 metų. Jis 
siekia išlaikyti ir išsaugoti lietuvių kul
tūros palikimą Vokietijoje, skatinti ir 
remti kūrybinę iniciatyvą, kultūros ryšius 
su atitinkamomis vokiečių įstaigomis bei 
asmenimis, sukurti Europos lietuvių kul
tūros ir informacijos centrą, kuris būtų 
naudingas saviesiems ir kitataučiams, be
sidomintiems Lietuva.

Instituto centrinė lituanistinė bibliote
ka šiuo metu telkia per penkis tūkstan
čius knygų, neskaitant laikraščių ir žur
nalų rinkinių. Ji priklauso Vokietijos 
viešųjų bibliotekų tinklui. Jos katalogas 
įeina į bendrą Heidelbergo miesto biblio
tekų katalogą ir į bendrą Rytų bei Vi
durio Europos katalogą, kurį rengia Her- 
derio institutas Marburge. Lietuvių kul- , 
tūros institutas įsikūręs Hiutenfelde, Ro-

Nuo 1946 m. kun. J. Sakevičius į 
penkerius metus Londone lietuvių į 
jonų vyresnysis ir šv.Kazimiero bažn» 
rektorius. Per tą laiką gražiai atnac 
bažnyčią. Be to, kartu su kitais tuo į f 
buvusiais tautiečiais Londone įsteigė * 
Britanijos Lietuvių Sąjungą ir dalyt į 
jos veikloje. Nuo 1951 m. kun. dr. J. $ j 
vičius vėl grįžo Romon, kur per šeį t 
metus buvo Marijonų generalinio ss f 
loriaus pareigose. Dar vedė centrinį n, į 
klierikų kunigų kolegiją, kol 1957 m. ! 
sikėlė pas lietuvius Marijonus Čikaj ! 
Amerikoje mokė Marijonų naujokus, > 
dagavo mėnesinį žurnalą LAIVĄ, vaį f 
vo Marijonų kunigų seminarijai.

Prieš 19 metų kun. dr. J. Sakevį į 
grįžo pas Londono lietuvius, kur jau j 
maž 20 metų rūpestingai ganytoja į 

Nebodamas amžiaus, jis pats vienas t j 
ko vienintelę Europos lietuvių bažnyči a 
neša visų parapijos rūpesčių naštą. B, i 
jis ėjo arkivyskupo Jurgio Matj į 

čio, MIC, šventumo bylos vedėjo paja į: 
ninko pareigas Vakarų Europoje, iri 
dradartoiauja spaudoje. Dažnai rašis p 
ir „Europos Lietuviui“. j

Linkime gerbiamam sukaktuvini: į 
nepavargti, dirbant sielovados ir k [; 
darbus. Ilgiausių Metų! D.B, j

STIPENDIJA LIETUVOS ISTORIJO 
STUDIJOMS į.

Dr. Birutė Ciplijauskaitė, University f 
Wisconsin ispanų literatūros profes t 
savo motinos atminimui įsteigė Ele ’ 
Ciplijauskienės vardo stipendijų f«» 
prie Lietuvių katalikų mokslo akademi B 
Stipendija yra kasmetinė, 1,500 dole I 
sumos, skiriama studentui ar st ūdar 
ruošiančiam doktoratą iš Lietuvos ist 1 
jos. Suinteresuoti studentai prašomi kn 
tis į Lietuvių katalikų mokslo akadem r 
centro valdybą, Piazza della Pilotu s 
00187 Roma, Italija. k
---------------------------------------------------- ----- _ į.

I 
muvos pilyje. 1984 metais birželio nė r 
sį pilies gaisras instituto archyvui pad y 
nedaug žalos, bet sutrukdė tolimesnį i y 
kinių telkimą. Atremontavus pilį, nūn n 
tomos erdvesnės instituto archyvo ir , 
bliotekos patalpos, ketinama steigti i , 
tūros muziejų. Institutas kasmet ren , 
suvažiavimus su moksline programa 
skelbia savo darbus. Jie leidžiami liti 
viškai ir vokiškai, kad supažindintų 
kiečių visuomenę su lietuviškais klai a 
mais ir paskatintų jais domėtis.

(LER) „
s
s

GEDIMINAS ŠILKAS Tęsinys (10)

KRUVINA VASARA
Aš negalėjau ištarti nei žodžio. Ko

jos, tarytum sustingę ir visai svetimos, 
pynėsi, neleido judėti į priekį. Galvoje 
ūžė viena vienintelė mintis: kodėl sto
ros ir sunkios knygos dabar buvo to
kios lengvos? Virpančia ranka pras- 
kleidžiau saujų lapų, dar vienų 
prieš mano akis styrojo visiškai tuš
čia, bevertė išpjova. Kažkas buvo pa
sirūpinęs jų turiniu ir kažkur išėmė 
papuošalus! Viskas šuniui ant uode
gos, kaip sakė Petras. Veltui mano 
kelionė, veltui pasitikėjimas manimi. 
Aš net nepastebėjau, kad kažkas iš
rausė mano daiktus ir išvogė papuo
šalus. Didvyris Tomas!

— Kasgi yra, Tomai? pažadino 
mane susirūpinusio Petro balsas.

— Kažkas išėmė visus papuoša
lus... Matyti, kai mes buvome užsiė
mę gimdančia moterimi...

— Devyni griausmai! Tačiau duok 
čion tavo daiktus. Knygos, kad ir tuš
čios, bet dar labai įtaringos. Norėčiau 
žinoti, koks kipšas iškraustė lagaminė
lį?

Apmirusiomis rankomis pasikeičiau 
su Petru daiktais, į jo nedidelį lagami
nų sudėjau savo baltinius ir uždariau 
jį. Ir pirmų kartų po tiek laiko įkyrus 
vidinis balsas klausė: ir kam aš iš viso 
susiieškojau tų kapitonų Gerulį, kam 
ėmiausi tokio darbo, kuriam aš netu
rėjau jokio patyrimo?

— Nekvaršink sau galvos nereika
lingais išvedžiojimais, — tarytum at
spėjęs mano mintis kalbėjo Petras, gal 
ir gerai, kad to aukso nebėra. Kas ži
no. kuo būtų pasibaigęs šis nuotykis.

— Bet aš daviau juk žodį, kad sau
gosiu kaip savo akį...

— Duoto žodžio reikia laikytis, ta
čiau tai ne tavo kaltė.

— Būčiau nenuėjęs niekur nuo suo
lo, būtų neatsitikę...

APYSAKA-ROMANAS

— Būtum, būtum. Jei bobutė turė
tų p..., būtų seneliu! Dabar ne laikas 
aimanuoti.

Bekugždėdami buvome jau pasiekę 
vienų iš sunkvežimių. Didelė dizelinė 
mašina urzgė savo motoru lyg piktas 
žvėris. Jos vairuotojas, jaunas, liesas 
vokietis piktai mojo ranka;

— Los, los! Schneller!
Paskubėkit, paskubėkit! Mes ne

turime laiko čia su kiekvienu glėbes
čiuotis. Jei kokie nors banditai yra 
krūmuose, tai susišaudymas gali pra
sidėti kiekvienų minutę! — ragino 
mus lietuviškai, vokiška uniforma ap
sirengęs vyras, kurio rankos virpčio- 
damos spaudė automatų,

- Lipk. Tomai, aš palaikysiu tave.
Stiprios Petro rankos pakėlė mane 

tarytum skiedra ir. pasispyręs padan
gos, aš vienu judesiu pasiekiau didelę 
sunkvežimio dėžę, čia jau sėdėjo ke
lios išsigandusios bobelės, gulėjo mai
šai ir ryšuliai. Kampe, prie vairuotojo 
budelės, susikūprinęs klūpojo man jau 
pažįstamas vaikinas, pasakęs mums 
nuotolį iki Anykščių. Sugrubusiais 
pirštais jis bandė pasidaryti naminio 
tabako suktinę.

Suskambėjo kelios sunkvežimio at- 
vožas laikančios grandinės ir į vidų 
įšoko Petras. Jis persisvėrė atgal, iš
tiesė ranka ir padėjo įlipti mažučiam, 
išdžiūvusiam žmogeliui, kuris buvo la
bai panašus į pensijon išėjusį valsčiaus 
raštininkų. Paskui jį dar įlipo kelios 
moterėlės, trys vokiečių kareiviai, vie
nas policininkas lietuviška uniforma ir 
dar vienas storulis, apsirengęs šviesiai 
geltonu lietpalčiu, apsiavęs rudais, ge
rai nublizgintais batais, ant galvos už
sismaukęs plačiabrylę, pilkų skrybėlę. 
Jo linksmos akutės be pertraukos šo
kinėjo nuo vieno prie kito ryšulio, 
įdėmiai peržvelgė sunkvežimyje susi

gūžusius žmones. Po to aukštu balsu 
kreipėsi į lietuvį policininkų:

— Tai kųgi, galime važiuoti. Kitus 
susirinks likusios mašinos.

Policininkas priėjo prie vairuotojo 
būdelės, kumštimi pabeldė į jos stogą 
ir. pasisukęs mūsų pusėn, grasinančiai 
atkišo savo automatinį pistoletų.

Sunkvežimis sumaurojo lyg įtūžęs 
jautis, išleido juodų dūmų debesį ir 
pajudėjo. Prisilaikydami dėžės atvožų 
kraštų, mes stengėmės nepamesti pu
siausvyros. Nežiūrint savo didumo, 
sunkvežimis vikriai pasisuko pievoje 
ir, virpčiodamas visu kūnu, nuriedėjo 
nedidelio miškelio link. Tik dabar, iš 
viršaus, pamačiau, kad čia tiesėsi 
stambiu žvyru išpiltas kaimo kelias. 
Štai kodėl šios mašinos taip greitai at
važiavo į nelaimės vietą.

Nelaimės... Viskas šiandien norėjo 
baigtis nelaime. Minos sprogimas, gim
danti moteris, nežinomo vagies iš
kraustytas lagaminėlis ir galu gale 
prievartinė kelionė į Anykščius, kuri, 
dievai žino, kuo galėjo baigtis.

Petras užsidegė cigaretę ir, matyt, 
išskaitydamas mano mintis, uždėjo 
ranką ant mano peties.

— Viskas bus gerai, Tomai. Nesi
jaudink ir nesinervuok. Aš suprantu 
tave ir kuo galiu padėsiu tau.

Nieko neatsakydamas stipriai su
spaudžiau šio vyro ranką. Jis buvo 
vienintelė mano atrama.

Ir tik dabar pastebėjau, kad mane 
įdėmiai apžiūrinėjo skrybėliuoto sto
rulio akys. Mažytės, rudos, su keistai 
spindinčia pajuoka, akys. Kas buvo 
šis žmogus, ką jis čia veikė? Man ne
liko nieko kito, kaip laikyti jį vienu 
kriminalinės policijos valdininku, šių 
valdininkų vienas kitas buvo pasisiūlę 
tarnauti vokiečiams ir reikia pasakyti 
labai stropiai ėjo savo pareigas. Bet ko 

man jaudintis? Aš juk nepadariau 
nieko blogo. Petras turbūt buvo tei
sus. Mano lagaminėlyje net nebuvo 
aukso, o kuo kitu aš nebuvau nusikal
tęs.

Įkyrios akutės vis nenorėjo palikti 
manęs ramybėje. Ir storulis, matyt, ge
rai žinojo, kokią įtaką turi jo žvilgsnis. 
Aš irgi pakėliau akis ir ėmiau spok
soti į jį. Storulis neilgai ištvėrė mano 
žvilgsnį. Sukosėjo, nusisuko ir išsiė
męs iš kišenės dėželę cigarečių, užsi
rūkė. Jis pasigardžiuodamas kurį lai
ką pūtė kvapius dūmus ir, tarytum ką 
apsvarstydamas, žvelgė į kelio priekį.

Petras lyg netyčiomis kumštelėjo 
mane alkūne ir akimis parodė storulio 
pusėn.

— Pažįsti tą žmogėną? -— pa
šnabždomis paklausė mane.

— Ne, niekada nesu matęs, — taip 
pat pašnabždomis atsakiau jam.

Kelias buvo nelygus, išmuštas dau
gybės didesnių bei mažesnių duobių, 
sunkvežimį nepaprastai kratė. Tačiau 
vairuotojas, matyt, buvo įpratęs važi
nėti prastais keliais. Sunkvežimis dūz
gė į priekį, nė kiek nemažindamas 
greičio.

Vokiečių kereiviai nesivaržydami 
susėdo ant sudėtų nelaimingojo trau
kinio keleivių daiktų ir, džiaugdamie
si minkštais patiesalais, ėmė nerūpes
tingai šnekučiuotis. Visi trys sudėjo 
savo ginklus į krūvą, ir tik lietuvis po
licininkas vis dar tebestovėjo, grasin
damas savo automato vamzdžiu.

Storulis vėl pasisuko mūsų pusėn ir 
vos pastebimai šypsodamasis sumur
mėjo:

— Ponas Tomas... Ponas Tomas...
Jis ištarė šiuos žodžius lyg norėda

mas prisiminti, kas aš buvau. Į mano 
krūtinę įsivėlė baimė. Kas buvo šis 
žmogus ir iš kur jis žinojo mano var
dą? Veltui kvaršinau sau galvų, norė
damas prisiminti, kur aš buvau ma
tęs jį. Storulis man buvo visai sveti
mas ir aš tikrai niekada nebuvau jo 
sutikęs.

Sunkvežimis sulėtino greitį ir pama
žu pravažiavo nedidelį medinį tiltą, 

pertiestą per kažkokį griovį ar ups, 
Pasinaudodamas šia proga, storu 
nuslampino iki vairuotojo budelė 
ėmė gyvai kalbėtis su policininku.) 
jie abu šnekėjo — nebuvo galima: 
prasti. Motoras ūžė labai garsiai, i 
to, mus skyrė per didelis nuotolis.

-— Koks kipšas atnešė šį storu 
— vėl sušnabždėjo Petras. — Atroc j 
kad jis tave pažįsta, ar ką nors ž 1 
apie tavo užduotį. j

— Jeigu viskas gerai baigsis, i i 
aš pasakysiu Geruliui? Kas man pi i 
kės, kad ne aš pats pasiglemžė i 
papuošalus?

— Na, netepliok velnio ant sieiii i 
Pagyvensim — pamatysim.

Prie mūsų pamaži prisislinko ir ji 
nasis kaimietis. Mes nutilome, tačii i 
vaikinas, matyt, ieškojo galimybės: 
kuo nors pasikalbėti.

— Kaip manai, dėdė, ar mus an 
tavo, ar tik taip... — nedrąsiu, virpi 
čiu balsu paklausė jis Petrą.

— Perdaug klausi, mielasis. 1 
toks pat keleivis, kaip ir tu. Iš fc 
man žinoti?

— Žinoma, jūs keleiviai, jums ® 
ko neatsitiks. Aš gi turiu maiše pu 
kiaulės...

■— ...Ir važiuoji į Anykščių turą
- nusišypsojo Petras.
— Į turgų... Nemano kiaulė, h 

ūkininkas taip prašė, o ir aš norėja 
pamatyti miestelį. Tai va ir sušilai 
kiau...

Pats tarnauji pas ūkininką? - 
neatsakydamas paklausė jį Petras.

— Atspėjai, dėde, samdinys. Ką j 
tik darys su mumis'?

— Ką jau čia darys'? Patikrins i' 
kumentus ir galėsime eiti namo.

— Ūkininkas pasakojo, kad jauna 
žmones ima kariuomenėn. Sako, B 
sas stiprus ir nebetoli mūsų...

— Na tavęs tikrai neims. Su tau 
nosimi...

Vaikinas rankove nusišluostė no: 
ir, neuždegdamas savo suktinės, neb 
liai įbedė akis į kelio priekį.

(Bus daugiau)
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STEBĖTOJO KOMENTARAI

SOVIETINĖ KASDIENYBĖ
Nuolatos vidaus ir užsienio kryptimis 

ūkiantis sovietinės propagandos apara- 
as, per eilę dešimtmečių, sukūrė ir tokį 

, galų išsireiškimą kaip „tarybinis žmo- 
as". Propagandai tai nėra tik žodžiai, 

, yriais duodamas paprastas vardas, bet 
, jtisa sąvoka apie tariamai „naują žmo- 
, gaus tipą“. Tas „naujasis tarybinis žmo- 
, įlįs“, propagandos žodžiais tariant, yra 

pžiausių savybių, kilniausių užmojų ir 
jepriekaištingos moralės padaras, žodžiu 

.. - kažkas panašaus į antžmogį.
Deja, nuolatos liaupsinamas „tarybinis 

, jmogus“ nėra įvykęs gyvenimo faktas, o 
į Įįk prielaida, kad žmonės galėtų būti to- 
į [jais. Taigi propaganda vaizduoja tą žmo- 
1 ne tokiu, kokiu jis yra, o tokiu, kok'į 
į ju išsisvajojo komunistų partijos ideo- 

įgai ir strategai. Tačiau kiekvienas iš 
į susų labai gerai žino, kad svajonės ir 
į įkrovė yra du visai skirtingi dalykai.

Sovietinėje literatūroje, filmuose, mė
tį įninku kūriniuose visada giliai pabrė- 

įamas komunisto vaidmuo. Tik komunis- 
1 įsi priskiriamas ypatingas darbštumas, 
i įurumas, didžiadvasiškumas ir patriotiz

mas.
> 0 štai paimi į rankas „leninizmo apaš- 
, Įalų“ leidžiamą partijos organą „Pravdą“ 

ir perbėgęs pirmąsias eilutes pamatai, 
kad komunistas taip pat gali būti sukčiu
mi, vertelga, mainykautoju, intrigantu, 

j. lygiai taip pat, kaip ir kitas, komunisto 
, vardo neturįs žmogus. Ir dažniausiai tie 
B .komunizmo šulai“ net lenktyniauja vie- 
i sas su kitu besigrobstydami jiems patikė- 
>, tį turtą, savivaliaudami savąja įtaka, 
į nesilaikydami paprasčiausių žmogiškumo 
0. taisyklių.
e; „Pravdos“ pranešimu, vienas iš Baški- 
iį rijos autonominės respublikos partijos 
i sekretorių net 3 metus buvo nekaltai lai

domas kalėjime todėl, kad jis išdrįso kri- 
_ Ūkuoti pirmąjį respublikos sekretorių.

Tas pats laikraštis kalba, jog autonominės 
'• respublikos „partinis viešpats" pasistengė 
‘ įkalinti ir antrąjį respublikos sostinės 
n Ufos sekretorių Leonidą Safronovą. Tuo- 
K ti vietinės partijos valdovas norėjo at- 
! įeršyti už tai, kad minėtas sekretorius 
“ »vo visai kitos nuomonės svarstant svar- 
4 šus ūkinius bei politinius klausimus. Ne- 

pa to, atsiskaitęs su Safronovu, bejaus
mi B ir jokių teisių nepripažįstantis dikta- 
r irius ėmėsi „perauklėti“ ir respublikos 
® sakščiausiosios tarybos narius. Net trys 

š jų, tam diktatoriui reikalaujant, buvo 
nubausti kalėjimu, šiuo atveju aukščiau
sias respublikos partijos veikėjas netgi 

* sulaužė bet kokį tarybos narių imunitetą.
Štai kaip taurumo ir žmogiškumo „pa

či vyzdys“ bando dar labiau stiprinti savą
jį —

V

M. K. C. universitetai
(Atkelta iš 2 psl.)

Ji 
ji padaręs piešimo ir tapybos bandymų.
ijt Markevičių šeimos inciatyva Čiurlionis

yra dalyvavęs ir didesnėse iškylose. Viena
Įį iš tokių iškylų buvo apsilankymas Nau- 
jį garduko apylinkėje pas Markevičių gi- 
jjl Bines Odachovskius — dvaro savininkus.

Vienos tokios išvykos metu buvo aplanky
ki tas ir Tuchanavičių dvaras. Visai netoli 

što dvaro stovėjęs mažas namelis, ku- 
jlf lame ilgesnį laiką gyvenęs poetas Ado- 
įj! Bis Mickevičius. Iš šito namelio langeliai 
jt Sję į kiemelį ir alėją. Iš čia Mickevičius

galėjęs matyti savo mylimąją Marilę, kū
jį n davė jam tiek daug įkvėpimo jo kūry-

Kadangi Čiurlionis savo pasiektais 
fį mokslo rezultatais nebuvo patenkintas, 
(ji todėl nutaria toliau tobulintis muzikos

srityje. 1901 m. Čiurlionis atsitiktinai suši
lk
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tinka su Oginskiu Palangoje ir gauna iš 
jo pažadą, kad jis jam ir toliau teiks sti
pendiją. 1901 m. rudenį Čiurlionis prade
da mokytis Leipcigo konservatorijoje, kur 
vyrauja J.S. Bacho tradicija. Leipcige Č. 
Sauso pas Reinecke kompoziciją ir pas 
Jadassohn kontrapunktą. Savo žinias jis 
dar praturtina didmiesčio kultūriniais pa
tarnavimais, dažnai lankydamas koncer- 

x ta. Žinoma, kad Čiurlionis Leipcigo 
universitete lankė filosofijos ir psicholo- 

jį{ gijos paskaitas, šiaip Čiurlionis nelabai 
taip jautėsi Saksonijoje. Nors jis iš sa
vo motinos pusės ir buvo vokiečių kil
mės, tačiau su vokiečiais negalėjęs sugy-
venti. Viename laiške namiškiams jis už- 

flr simena, kad tik kūnu ir protu jis esąs
Leipcige, o širdimi ir jausmais labai toli 
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wo Leipcigo. Čiurlionio materialinė pa
dėtis ypač pablogėja, kai 1902 m. pavasa
rį miršta M. Oginskis. Jis negalėjo užsi
mokėti už mokslą ir būtų buvęs pašalin
tas iš konservatorijos, jeigu jį nebūtų su
šelpęs jo bičiulis E. Moravskis. Leipcige 
Čiurlionis sukuria kelis smulkius dalykė

ją įtaką, asmenišką pranašumą! Dar skau
džiau, kad tam partijos išperai visais bū
dais padėjo valstybės prokuroras, respu
blikos sveikatos ministras ir nei keli tar
dymo valdininkai.

Čia nejučiomis prisimena senas, labai 
vaizdingas priežodis: „Aukštos vietos yra 
panašios į uolų viršūnes: jas pasiekia ar
ba arai, arba... šliužai“.

Skaitant sovietinę spaudą nesusidaro 
įspūdis, jog tame milžiniškame krašte, 
kur partijos šulai ir prisiplakėliai spren
džia žmogaus likimą, yra jau taip daug 
arų. Šliužai — tai pats tinkamiausias var
das tiems žmonėms. Būti didingais, žmo
giško polėkio, triūso, taurių užmojų spar
nais pasiekti vadovaujančius postus jie 
negali. Bet pamažu šliauždami — intrigų, 
savivaliavimo, prievartos ir diktatūros 
pagalba, jie irgi pasiekia tas aukštas vie
tas. Ir svarbiausia — tokiu būdu jas pa
siekti kur kas lengviau.

Ir čia pat tenka save bei skaitytojus 
klausti: ar jau nepergyvenome, ar negir
dėjome, kad ir praeityje buvo panašių, 
žmonėmis besivadinančių padarų? Prisi
mena carinės Rusijos valdininkai...

Ar ne jie, tos rusiškos ligos nešiotojai 
—- kyšininkai, tinginiai, svetimo turto 
grobstytojai ir valdytojai, aršūs rusinto
jai — ar ne jie buvo komunistinių vadei
vų krikšto tėvais?

Atsakymo į šį klausimą nėra reikalo to
li ieškoti. Net po veik 70-ties metų (tiek 
laiko jau praėjo nuo pirmosios bolševi
kinės revoliucijos dienos) paralelės tarp 
caro valdininkų ir šiandieninių partijos 
vadeivų tokios aiškios, kad tik visiškas 
kvailys negali jų matyti.

Taigi ir „tarybinio žmogaus“ — naujo, 
pažangaus, gyvybingo tipo liaupsinimas 
— ii- toliau lieka tik išgalvota pasaka. Nei 
daugiau, nei mažiau.

Viso pasaulio kraštuose su demokrati
niais pagrindais organizuotu politiniu gy
venimu, didelis vaidmuo skiriamas teis
mams bei teisėjams. Besekdami pasakas 
apie naują žmogų, sovietiniai vadeivos 
jau seniai pamiršo bet kokius demokrati
nius pagrindus. Dėmesys teismams bei 
teisėjams šalyje skiriamas tik tokiu mas
tu, kokiu jis gali pasitarnauti partijos va
lios diktatūrai saugoti. Tokie sargai — 
sovietiniai teisėjai ■— dažniausiai net nė
ra išprusę teisininkai, žmogiškųjų įstaty
mų saugotojai, teisingumo gynėjai. Tiesa, 
Sov. Sąjungoje jie tariamai „renkami“ 
penkerių metų laikotarpiui. Tačiau visi, 
kurie šiek tiek pažįsta rinkimų praktiką 
toje šalyje, labai gerai žino, kokie žmonės, 
partijos patarimu, išrenkami toms atsa
kingoms pareigoms.

lius fortepijonui ir uvertiūrą „Kęstutis“. 
Baigęs Leipcigo konservatoriją, Č. 1902 
metų rudenį vėl grįžta į Varšuvą ir dirba 
privataus muzikos mokytojo darbą, kar

tu skirdamas daug laiko asmeniškai kom
pozicijos kūrybai. Dabar Čiurlionis išlai
kė ir mokė savo brolius Povilą, Stasį ir 
Petriuką. Visi keturi broliai gyvenę vie
name kambaryje gana skurdžiai, bet ge
rai sugyvenę. Jauniausioji Č. sesuo Jad
vyga Čiurlionytė savo knygoje „Atsimini
mai apie M.K. Čiurlionį“ rašo, kad 1904 
m. motina netikėtai vieną ankstyvą rytą 
savo sūnus aplankė Varšuvoje ir rado 
juos dar tebemiegančius. Ji apžiūri sūnų 
garderobes ir pamato, kad Kastuko ba
tuose sulig „rublio didumo“ skylės. Ji tuo
jau susineša su šveicorium, kuris suran
da batsiuvį ir batams uždeda naujus pus
padžius, sūnus šituo jos poelgiu la
bai apsidžiaugęs.

Po sugrįžimo iš Leipcigo į Varšuvą, Č. 
pradeda tęsti anksčiau Plungėje nutrauk
tus bandymus tapyboje. Iš pradžių Č. ku
rį laiką mokėsi Kauziko paišybos moky
kloje, o nuo 1905 m. naujai įsteigtoje Var
šuvos meno mokykloje. Šią mokyklą Čiur
lionis nebaigė ir dirbo mokyklos atskiro
je atelje. Dailininkui sekėsi ne mokykli
nių modelių kopijavimas, bet savo įsivaiz
duojamų vizijų pavaizdavimas. Šitoje 
meno mokykloje Čiurlionis visad laimėda
vo šeštadieninius konkursus pirmąja pre
mija, mokyklos patalpose sukurtas pa
veikslų ciklas „Audra“ perėjo mokyklos 
nuosavybėn. Apie 1906 m. baigiasi Čiur
lionio mokymosi metai. Amžininkai tei
gia, kad M.K. Čiurlionis buvo vidutinio 
ūgio, plačių pečių, tvirtas, žalsvai mėly
nų akių, švelnaus būdo ir jautrus. Kai 
kuriuos šituos bruožus galima atpažinti 
ir jo antkapyje, kuris yra Rasų kapinėse 
Vilniuje. (M.K.č. mirė 1911 m. balandžio 
10 d. Pustelninko sanatorijoje prie Varšu
vos).

J. Kokštas

Toje pačioje „Pravdoje" neseniai pasi
sakė Sov. Sąjungos teisingumo ministras 
Borisas Kravcovas. Jo žodžiais, praėju
siais metais šalyje buvo atleisti 76 teisė
jai, kurie savo padėtį naudojo asmeni
nėms ar partinių „keršytojų" sąskaitoms 
suvesti. 14 teisėjų atleisti todėl, kad jiems 
stigo bet kokio juristinio patyrimo. Be to, 
ministras pabrėžė, jog 837 teisėjams skir
tos disciplinarinės bausmės už palaidumą, 
nesusivokimą ir nesugebėjimus juristinia- 
me darbe. Kravcovas nuėjo dar toliau. 
Jis pareiškė, kad ketvirtadalis visų mies
tų bei rajonų teisėjų negali būti pasiūlyti 
sekantiems (1988 m. birželio mėn.) rinki
mams. Net 22 proc. tų teisėjų neturi rei
kiamos kvalifikacijos arba patys nusikal
to įstatymams.

Še tau ir dvigrašis! Kur gi tas nuosta
bus „tarybinis žmogus“, kur tas taurus 
ir ryžtingas komunistas, kurie galėtų bū
ti teisingumo ramsčiais? Kodėl gi išren
kami tokie nevykėliai, paslydėliai, bestu
buriai žmonės? O todėl, kad juos siūlo 
vietos partijos organai ir vargas tam rin
kėjui, kuris išdrįstų pasipriešinti tiems 
pasiūlymams.

Apie nuostabią „tarybinių žmonių" 
praktiką š.m. gegužės mėn. 13 d. prane
ša ir sovietinis laikraštis „Socialističes- 
kaja industrija“. Tame laikraštyje buvo

Sjkaitytaju taukiai
„ŠAUNI“ VATIKANO PAŠTO DOVANA 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS PROGA

Tik dabar Vatikano pašto dėka sužino
jau, kad mes lietuviai esame lyg iš kelmo 
išspirta tauta, be jokios rimtesnės isto
rinės praeities, be gilesnių tautinių šaknų 
ir be tvirtesnės kultūrinės atramos. Ir 
nors nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje 
— kaip pažymima išleistuose Vatikano 
pašto ženkluose, — jau praėjo šeši šimtai 
metų, bet mes maždaug likome tokie, ko
kie buvome anksčiau ir iki šiol neįsten
gėme sukurti jokio rimtesnio memoriali
nio pastato ar paminklo. Tik šitaip gali
ma suprasti ir vertinti Vatikano pasirink
tų Lietuvos krikščionybės jubiliejaus pro
gai pašto ženklų siužetą, vaizduojantį 
liaudies drožėjų sukurtų skulptūrėlių tris 
variacijas. Neabejotinai, parinktos statu
lėlės yra gražios ir mums lietuviams 
brangios. Sunku tačiau rasti konkrečią 
sąsają tarp jų ir šios mums reikšmingos 
sukakties tuo labiau, kad liaudiška me
džio drožyba nėra vien tik lietuvių tau
tos meno apraiška, o religiniu požiūriu 
ji, bent Lietuvoje, ne visuomet sutapo net 
su Bažnyčios atstovų duotais doktrinos 
nurodymais.

Trijų Lietuvos krikštui skirtų Vatikano 
pašto ženklų „anonimiškumas“ dar la
biau išryškėja, jei jie yra palyginami su 
serijomis pašto ženklų, išleistų kitų tau
tų panašių jubiliejų proga. Man neteko 
kataloge matyti jokios kitos serijos pašto 
ženklų, kuriuose būtų kartojamos trys to 
paties siužeto atmainos. Ir tai yra visai 
natūralu, nes tikriausiai nerasime net 
puslaukinės Afrikos tautelės, kuri sutik
tų, kad jos šešių šimtų metų istorija bū
tų pavaizduota trijose kad ir labai gra
žaus smulkiosios tautodailės kūrinėlio va
riacijose. O lietuviškojo pranašumo Vati
kane trimituotojai, jau skaudžiai pralai
mėję su kardinolo latviams paskyrimu, 
dabar vėl turi nuryti kitą kartų kąsnį, 
matydami du tikrai gražius ir giliai pra
smingus Vatikano pašto ženklus, išleis
tus Latvijos evangelizacijos aštuonių šim
tų metų proga. Viename jų yra atvaizduo
tas Rygos bažnyčios kapitulos antspaudas, 
vartotas 1234-1269 metais, o antrajame — 
Agluonoje domininkonų 1780 m. pastaty
ta graži Marijos šventovė.

Bet norint atsekti tikrąsias priežastis, 
nulėmusias Lietuvos krikšto jubiliejui 
skirtų pašto ženklų skurdumą ir nereikš
mingumą, tikriausiai reikia grįžti į 1966 
metus, kada Vatikanas išleido šešių pašto 
ženklų seriją, skirtą „Sacrum Poloniae 
Millennium". Lenkai, kurie puikiai moka 
Dievą, Religiją ir Bažnyčią pajungti sa
vo šovinistiniams interesams ir kuriems 
net ir Lenkiją liečiantis „millennium" 
yra šventas, į Vatikano pašto ženklus su
dėjo visa kas tik jiems galėjo atrodyti 
istoriškai naudinga ir reikšminga. Ir, ži
noma, neapsiėjo be grobuoniško „Ostra 
Brama" priskyrimo sau ir be „Jadwigos" 
iškišimo. Dėl to dabar lenkų cerberiai, ku
rių Vatikane knibžda, negalėjo prileisti, 
kad Lietuvai skirtuose pašto ženkluose fi
gūruotų bet koks simbolis Gedimino mies
to, nuo kurio buvo pradėtas Lietuvos 
krikštas, o kartu, po krikšto skraiste, ir 
bjaurus prievartinis šio miesto ir visos 
mūsų Tėvynės lenkinimas.

Lietuvos krikšto jubiliejaus nukėlimas 
į griežtai istorinę plotmę lenkams buvo 
pavojingas ir Jadvygos atžvilgiu. Prieš 
kelerius metus ji buvo paskelbta palai
mintąja ir, savaime suprantama, į alto

išspausdintas straipsnis, kuriame patei
kiami faktai apie aukso išgavimą Sibire.

Straipsnyje be gėdos sakoma, kad auk
so išgavimą lydi kyšininkavimas, tarp 
savęs besivaržančių aukso kasėjų bei plo
vėjų muštynės ir net žmogžudystė.

Jau kuris laikas Sibire vis daugiau or
ganizuojamos taip vadinamos artelės ar, 
mūsiškai tariant, mažos bendrovės, kurių 
nariai — kasyklų darbininkai — savo są
skaita ir rizika ieško aukso. Vienos to
kios artelės „Južnaja" vedėjas, Čitos 
mieste, papirko žudikus savo pavaduoto
jui pašalinti. Šie gi tuoj pat ir įvykdė 
gautą užduotį. Pavaduotojas buvo nu
kautas trumpavamzdžiu medžiokliniu šau
tuvu iš pravažiuojančio motociklo.

Paaiškėjo, kad nužudytasis norėjo ati
dengti visus artelės darbo metodus, vedė
jo ir aukso ieškotojų nesąžiningumą. Ši 
artelė, kaip ir daugelis kitų, eilę metų 
teikė suklastotus duomenis apie aukso 
kiekį iškasenose ir išplovose, išrašydavo 
per dideles sąskaitas už atliktus darbus. 
Tokiu, tikrai „tarybinio darbo“ būdu ar
telė per metus pasiekdavo net 1,5 milijo
no rublių pajamų.

Skaitai tuos visus pranešimus ir koktu 
pasidaro. Vienoje pusėje kuriama tokia 
„poezija": „tarybinis žmogus — tai nuola
tinio, motiniško partijos auklėjimo išda

rių garbę buvo iškelta ne kaip princo Vil
helmo „sužadėtinė", o kaip pagoniškosios 
Lietuvos apaštale ir kankinė. Lenkams, 
ypač šia Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus proga, rūpėjo nuslėpti tikrąją isto
rinę tiesą, bylojančią, kad Lietuvos krikš
to metu jų Jadvyga visai nebuvo Lietu
voje. Tik šitaip jie ir toliau gali palaikyti 
sau naudingą Dlugošo sukurtą mitą, pa
gal kurį Jadvyga buvo ne vien tik pa
skutiniųjų pagonių Europoje apaštale, bet 
stačiai kankinė, pasiaukojusi už krikščio
nybės įvedimą Lietuvon. Dėl eventualiai 
lietuvių neigiamos reakcijos lenkai, sė
dintys Vatikane, per daug sau galvos ne
kvaršino, pripratę ir 'įsitikinę kaip yra, 
kad žymi Lietuvos dvasiškių dalis už bet 
kurį Vatikano lietuviams parodytą prie-

SPORTINIS GYVENIMAS
Atvertus vilniškio „Sporto“ gegužės 

mėn. 9 d. antrą psl., į akis krinta nepri
klausomos Lietuvos krepšinio rinktinės 
nuotrauka bei ilgas A. Bertašiaus (LTSR 
sporto žurnalistų federacijos nario) 
straipsnis „Tai buvo prieš 50 metų“. Be 
abejo, autorius jame supažindina skaity
tojus su 1937 m. mūsų pergale Rygoje, lai
mint Latvijos sostinėje Europos krepši
nio meisterio vardą. Taip pat malonu, 
kad A. Berta'šius šiandieninį Lietuvos 
krepšinio pergalių kelią pradeda nepri
klausomos Lietuvos gyvenimu, priminda
mas 1933 m. pastatytus Kūno Kultūros 
Rūmus ir gautą krepšinio pagrindą iš 
JAV lietuvių. Teisingai autorius rašo, kad 
1939 m. antrose Europos pirmenybėse Ry
goje mūsų rinktinė nebuvo laikoma 
favoritu, kadangi Lietuvos krepšininkai 
nebuvo laimėję nė vienų tarpvalstybinių 
rungtynių.

Apžvelgęs tolimesnę pirmenybių eigą, 
mūsiškių pergales bei laimėtą Europos 
meisterio vardą 1937 m. ir 1939 m. Kau
ne, A. Bertašius primena, kad Lietuvos 
krepšininkai nudžiugino savo gerbėjus 
antrą kartą pastatytoje Kaune naujoje 
erdvioje halėje, „kurios auksinį jubiliejų 
atšvęsime 1899 m. (Šioje halėje ir dabar 
vyksta SS-gos krepšinio ir rankinio pir
menybės — K.B.). Savo straipsnį Sporto 
žurnalistų federacijos narys baigia šiais 
sakiniais: „Vertinant 1937 metų pergalę, 
galima tvirtinti, kad šis laimėjimas pa
skatino siekti naujų aukštumų. Todėl ne
nuostabu, kad mūsų respublikoje dabar 
gyvena ne tik šalies ir Europos, bet ir 
olimpiniai bei pasaulio čempionai".

Sveikiname A. Bertašių už tokį objek
tyvų straipsnį, kuris davė progą jau po 
karo gimusiems sporto mėgėjams susi
pažinti su laisvos Lietuvos sportiniu gy
venimu, labai dažnai atvaizduojamu tik 
tamsiom spalvom.

Tš futbolo gyvenimo reikėtų pasidžiaug
ti gražiom Vilniaus Žalgirio pergalėm. Pa
skutinės žinios praneša, kad vilniečiai 
nugalėjo Minską 2:1, ir po šios pergalės 
atsidūrė aukštosios lygos pirmenybių len
telėje trečioje vietoje. Gaila, kad TASS- 
as, perduodamas užsieniui rungtynių pa
sekmes, „Žalgirį“ rašo didžiąja „J" raide, 
greičiausiai prisitaikydamas prie angliš
ko žodyno. Juokingai „Jalgiris“ skamba 
vokiškose sporto laikraščiuose. Trečioje 
lygoje Klaipėdos Atlantas taip pat žygiuo
ja su pergalėm, laimėdamas iš eilės taip 
pat trejas rungtynes. Lietuvos futbolo pir
menybėse po trijų susitikimų pirmoje vie- 

va“. Kitoje pusėje — kalbama apie išei
kvotojus, spekuliantus, kyšininkus ir 
žmogžudžius.

Žinoma, galbūt tie visi „pasiklydėliai" 
ir nėra išauklėti partijos, bet kurgi tie 
auklėtiniai, tie idealistai, tie nuostabūs 
žmonės? Veltui jų ieškosi. Propagandinis 
kūrinys negali būti nei įdvasintas, nei 
įkūnytas. Jis lieka tik muilo burbulu, ku
rio dienos nėra labai ilgos.

Valstybė, jau dešimtmečiais laikanti 
savo piliečius nuolatiniame nedatekliuje, 
dvasiniame ir materialiniame skurde, pati 
gimdo tuos sukčius, spekuliantus, išeikvo
tojus — visas tas „garsenybes", kurių 
„žygdarbių“ nebegali nutylėti net sovie
tinė spauda.

Sovietinę kasdienybę sukūrė ir vis ska
tina žmonės neturį nei sąžinės, nei gilios 
moralės, nei polėkių, nei sveikos fantazi
jos. šitą nepavydėtiną kasdienybę bus 
galima pakeisti tik tada, kai iš pagrindų, 
bent viduje, pasikeis sovietinės visuome
nės pagrindai. Tik tada bus galima tikėti, 
jog tame didžiuliame krašte yra padaryta 
užuomazga naujam, rusiškosios ligos at
sikračiusiam, žmogui gimti.

Bet nepamirškime, kad tokios užuomaz
gos sukūrimui reikia naujų dešimtmečių.

Algis Sadauskas

lankumo mostą nusižeminusiai ir klusniai 
reikš tiktai savo gilią padėką.

Visiems turi būti aišku, kad su šia kri
tika jokiu būdu nesiekiame kurstyti nie
ke nei prieš Bažnyčią, nei prieš Romos 
Popiežių. Mes norime tiktai labai pagar
biai, bet taip pat ir įsakmiai paprašyti 
Vatikano nelaikyti Lietuvos religine Len
kijos kolonija ir nepajungti lietuvių rei
kalų Lenkijos grynai nacionalistiniams 
nieko bendro nei su Dievu, nei su tikėji
mu neturintiems interesams. Dievas juk 
ir Lietuvos katalikams davė tokias pat 
lygias teises kaip ir Lenkijos, Vokietijos 
ar Italijos katalikams. Ir Lietuvos kata
likų, ypač dabartinėje sovietinės Rusijos 
ateistinėje okupacijoje, parodyta ištiki
mybė Dievui, Bažnyčiai ir Romos Popie
žiui tikrai nėra menkesnė už Lenkijos ka
talikų.

Juozas Gailius
Roma, 1987 m. birželio 9 d.

toje žygiuoja Vilniaus „SRT" ir Kauno 
„Kelininkas“ prieš lygos naujoką Taura
gės „Taurą".

Europos rankinio taurę iškovojo Kau
no Granitas, nors Madride buvo sužaidęs 
su vietos „Atletico“ 23:23, baigdamas’ at- 
sigriebimo susitikimą Kaune taip pat 
18:18. Tačiau kauniečiai pelnė daugiau 
įvarčių išvykoje, tad pagal nuostatus 
jie tapo taurės savinininkais. Ta pačia 
proga norėčiau sustoti ties komandos 
kapitonu ir SS-gos rinktinės žaidėju Val
demaru Novickiu. Jam žaidžiant SS-gos 
rinktinėje užsienyje, jo pavardė rašoma 
Novickij. Pasirodo, kad jis gimęs Šalči
ninkuose. Sis miestelis ir Eišiškės — tai 
Lietuvos lenkų tvirtovės.

Smalininkuose įvyko metikų dienos. Čia 
puikiai (juk tik sezono pradžia!) pasiro
dė B. Viluckis, numetęs kūjį 79,40 m, V. 
Kidykas diską 65,80 m ir S. Kleiza, nu
stūmęs rutulį 20,50 m.

K.B.

KATALIKŲ BAŽNYČIA LENKIJOJ

Katalikų Bažnyčia Lenkijoje yra viena 
iš stipriausių ir veikliausių Bažnyčių pa
saulyje. Iš 37 milijonų Lenkijos gyvento
jų, 35 milijonai yra katalikai. Tai yra ka
talikai sudaro 95 procentus visų gyvento
jų. Bažnyčios organizacija apima 27 vys
kupijas, 8.528 parapijas. Parapijų skai
čius nuolat auga. Per paskutinį dešimt
metį parapijų skaičius paaugo beveik vi
su tūkstančiu. Lenkija turi 97 vyskupus, 
iš kurių 3 kardinolai, beveik 22 tūkstan
čius kunigų. Vienam kunigui tenka 1.600 
tikinčiųjų. Lenkijoje veikia apie šimtą 
moterį! ir apie 50 vyrų vienuolijų. Mote
rų vienuolijose yra 25 tūkstančiai seserų 
vienuolių. Vyrų vienuolijose yra puspenk
to tūksčio kunigų ir pusantro tūkstančio 
brolių vienuolių. Vienuolių skaičius pa
starajame dešimtmetyje sparčiai išaugo, 
asmet didėja seminaristų skaičius Kuni
gų Seminarijose. Pavyzdžiui, 1974 metais 
Lenkijos vyskupijų (neskaitant vienuoli
jų) Kunigų Seminarijose buvo 4.216 au
klėtinių, 1984 metais šis skaičius išaugo 
iki 8.833.

— JAV-jų Teisingumo departamentas 
spręs žydo Jakobo Tannenbaumo apkalti
nimą ir galbūt deportuos jį į Izraelį. Jis 
kaltinamas, kad buvo nacių kolaborantu 
ir Goerlitzo koncentracijos lagery, eida
mas „kapo“ pareigas, pasižymėjo savo 
žiaurumais.
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METINIS LONDONO LIETUVIŲ 
ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS

SUSIRINKIMAS
lietuvių parapijos metinis su-
įvyko birželio 6 d. parapijas

šis susirinkimas įvyko D. Bri- 
kampanijos

KAS—KADA —KUR
Romu
Regis-

rengia

Lietuvių tėvų ir vaikų stovykla 
voje — liepos 26 — rugpjūčio 9 d. 
truotis Vasario 16 Gimnazijoje.

Išvyka prie jūros — liepos 4 d.,
Londono Sporto ir Soc. klubas. Užsirašyti 
pas sekretorę ar pas S. Kasparą.

Dariaus ir Girėno minėjimas — liepos 
18 d., šeštadieni, 6 v.v., Manchesterio lie
tuvių klube.

Londono šv. Kazimiero bažnyčios pa
šventinimo 75 m. sukakties minėjimas ir 
Palaimintojo J. Matulaičio pagerbimas — 
liepos 26 d., sekmadienį, pamaldos 11 vai.

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

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 — 
asmeniui 

600 m.
rugpjūčio
klube. Rengia MLK Bendrija.

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

Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas 
Mainze — spalio 25 d.

25 svarai, pragyvenimas vienam 
— 165 sv.
Lietuvos krikšto jubiliejus —
22 d., Manchesterio lietuviu

PALIKIMAS TAUTOS FONDUI
Testamento vykdytoas Z. Juras atsiun

tė a.a. Jono Januševičiaus palikimą — 
50 svarų.

Dėkoja
T.F.A. D. Britanijoje

PADĖKA D. BRITANIJOS 
LIETUVIAMS

PLB Fondo reikalų vedėja N. Balzarie- 
nė atsiuntė DBLS iždininkui B. Butrimui 
šitokią padėką: „Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Fondo valdybos vardu nuo
širdžiai dėkoju Didžiosios Britanijos lie
tuviams už auką, skirtą Lituanistikos ka
tedros Illinois universitete steigimui pa
remti'.

P.S. Per DBLS iš viso gauta, 2,108.76 
dol.

Londonas
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Pabaltijo kraštų okupacijos ir po to 
sekusių tragiškų įvykių minėjimas birže
lio 20 dieną Londone buvo pradėtas pa
maldomis St. Martin-in-the Fields bažny
čioje ir baigtas priėmimu Latvių Namuo-

Anglų bažnyčios Šeimininkas kun. Geo
ffrey Brown, pasveikinęs susirinkusius, 
apeigas pravesti perdavė estų, latvių ir 
lietuvių dvasiškiams. Pamaldų metu gie
dojo jungtinis baltiečių choras, kuriam 
vadovavo L. Zobena-East ir J. černis.

Ekumenines pamaldas pravertė estų 
liuteronų kun. J. Taul, latvių liuteronų 
kun. J A. Gailis, latvių katalikų kun. P 
Girsis, latvių stačiatikių kun. A. Černejs 
ir lietuvių katalikų kan. V. Kamaitis, at
vykęs iš Manchesterio. Pamokslą pasakė 
čekoslovakų katalikų kun. J. Lang.

Pamaldų metu prie altoriaus stovėjo 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautinės vė
liavos. Pamaldose dalyvavo Lietuvos At
stovas Vincas Balickas su ponia. Latvi
jos ir Estijos diplomatiniai atstovai ir 
kitų Rytų Europos tautų reprezentantai, 
tarp kurių Lenkijos egzilinės vyriausybės 
nariai, ir daug pabaltiečių.

Po pamaldų visi dalyviai, ar bent 
dauguma, procesijoje su tautinėmis 
Kavomis nužygiavo prie Cenotopho, 
ruošė žuvusiųjų paminklo, kur buvo

jų 
vė- 
ka- 
pa-

dėtas pabaltiečių bendras vainikas. Pro
cesijai dar stovint prie paminklo, Baltų 
Tarybos ir Pabaltijo Sąjungos delegatai 
nuėjo i netoliese esančią Britanijos min. 
pirmininkės M. Thatcher būstinę, Down
ing Street Nr. 10, ir ten įteikė raštą.

Visi dalyviai buvo pakviesti į priėmimą 
Latvių ; 
lengvų 
kalbėti, 
vo ir ki 
LS pirm. J. Alkis, C. valdybos 
Dargis, Baltų tarybos atstovas M. Bajori- 
nas, kan. V. Kamaitis, DBL Jaunimo S- 
gos atstovai ir Londono parapijos komite
to pirm. S. Kasparas. Tarp rytų euro
piečių buvo Lenkijos egz. min. pirminin
kas Ed. Szczepanik, užs. reik, ministras 
Z. Szkopiak ir kiti. Daugumas dalyvių 
domėjosi Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties būsimu minėjimu Romoje, Lon
done ir Vilniuje. Taip pat vėliausiu po
piežiaus pareiškimu religijos laisvės Lie
tuvoje klausimu.

Namuose, kur prie stiklo vyno ir 
užkandžių galėjo valandėlę pasi- 
Tarp dalyvavusių pabaltiečių bu- 

itų svečių. Lietuvius atstovavo DB 
narys V.

JONINES, PETRINĖS, POVILINĖS 
LONDONO LIETUVIŠKOJE 

PARAPIJOJE
Šiais metais birželio 28 d. sekmadienis 

yra labai nepaprasta diena lietuviams. 
Lietuva mini 600 metų krikščionybės ju
biliejų, Romoje ir Vilniuje vyksta didžiu
lės iškilmės. Londoniškiai nors mintimis 
dalyvaus tose iškilmėse ir savo lietuviško
je šv. Kazimiero bažnyčioje švęs šv. Pe
tro ir Pauliaus šventę.

Po pamaldų Londono lietuvių šv. Ka
zimiero klubas rengia pobūvį paminėti 
savo parapijiečių ir klubo narių vardines 
— Jonų, Petrų ir Povilų.

Be to, garbingus 80 metų gimtadienius 
švenčia mūsų parapijiečiai klebonas J. 
Sakevičius, P. Mašalaitis, A. Lekavičienė 
ir J. Tamulaitis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti pa
maldose, o po pamaldų svetainėje vyk
siančiame pobūvyje — solenizantų pager
bime ir vardinėse.

Laukiame visų ir iš visur!

LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
lietuvių švento Kazimiero 
turėjo savo metinį susirinki- 
6 dienas vakare parapijos

Londono 
klubo nariai 
mą birželio 
svetainėje.

Susirinkimui pirmininkavo S. Kaspa
ras. sekretoriavo V. Puidokienė.

klubo valdybas pirmininko S. Kas-

Va-

Iš
paro pranešimo paaiškėjo, kad klubas vėl 
gavo leidimą kitai dešimčiai metų, kurie 
baigsis 1997 metais. Klubo valdyba, kurią 
sudaro daugiausia moterys, surengė 1986 
m 13 įvairių pobūvių, pravedė aukų rin
kliavas Religinei šalpai Brooklyne,
sario 16-tosios gimnazijai Vokietijoje, 
Anglijos lietuvių skautų vasaros stovy
klai Laike metų pasikeitė klubo barinin- 
kai: V. Puidokienei pasitraukus, buvo pri
imtas V. Milvydas; jie abu dirbo po 6 mė
nesius. Pirmininkas jiems pareiškė padė
ką. Pirmininkas apgailestavo, kad esa
ma kai kurių narių, kuiie praleidžia lai
ką angliškuose baruose ir atkeliauja į 
savo klubą prieš uždarymą.

Kasininkas savo pranešime pasakė, kad 
klubas per 1986 metus turėjo 6126 svarus 
pajamų iš baro, o išlaidų — 3404 svarus, 
klubo pelnas 2721 svaras. 1986 metų sau
sio mėn 31 d. klubas turėjo savo turto 
už 8827 svarus, kurie 
ing Society Woolwich

Klubo valdyba išrinkta: S. Kasparas — 
pirmininku. Z. Mockus - 
bo valdybos sekretore — P. Senkuvienė, 
valdybos nariais: Z. Grupiljonienė. M Pa
rulienė. H. Piščikienė. M. šemetienė, klu
bo revizorium — M. Šemeta. Buvo komi
tetui pirmininkaus V. Puidokienė.

Susirinkime buvo priimtas pasiūlymas, 
kad jeigu kas nori naudotis baro aptar
navimu laidotuvėse, 
privačiuose pobūviuose, turi sumokėti 
barmano atlyginimą ir valytojo išlaidas.

yra banke, Build-

kasininku, klu-

susirinkimuose 
turi

„Olandų Baltikes“ ansamblio dalyviai. Vadovas Paul de Boer. ii

metų

daug
Lon-

Londono 
si rinkimas 
svetainėje.

Kadangi
tanijos parlamento rinkimų 
metu, susirinkimo pradžioje atvyko Beth
nal Green — Stepney rinkiminės apylin
kės konservatorių kandidatė Lady Olga 
Maitland. Pasveikino susirinkimo daly
vius ir pasakė trumpą kalba. Susirinki
mas jai palinkėjo laimės.

Toliau susirinkimas tęsė savo eigą. Po 
klebono pranešimo paaiškėjo, kad 1986 
metais mirė 7 parapijiečiai, gimė 2, ves
tuvių buvo dvejos, Sutvirtinimą priėmė 
vienas. Toliau kalbėjo apie bažnyčios pa
šventinimo 75 metų jubiliejų ir Palaimin
tojo arkivyskupo Matulaičio pristatymą 
būsimose iškilmėse liepos mėn. 26 dieną. 
Buvo paminėtas ir busimasis 600 
krikščionybės minėjimas Londone.

Tarybos pirmininkas S. Kasparas 
kalbėjo. Verta paminėti Vliko seimą
done. Vliko seimo pamaldose dalyvavo 
apie 150 iš visų 4 kontinentų žmonių, ku
rie pamatė vienintelę lietuvių bažnyčią 
Europoje.

Kasininkas Vladas Velička pranešė, kad 
parapija per 1986 metus turėjo pajamų 
11395 svarus, o išlaidų 6836 svarus, ne
įskaitant remontų už 832 svarus.

Revizijos komisijos pirmininkė Mag
dalena šemetienė pranešė, kad atskaito
mybė vedama tiksliai ir viskas atitinka 
kasos knygos įrašams.

Disikusijose iškilo klausimas, kodėl lie
tuviai nenoriai lankosi parapijas susi
rinkimuose.

Parapijas tarybon išrinkti: pirmininku 
— S. Kasparas, vicepirmininku — V. Piš- 
čikas, kasininku — V. Velička, tarybos 
nariais — P. Senkuvienė, Z. Grupiljonie- 
nė, H. Pišėikienė, M. Parulienė. Revizijos 
komisijon: M. Šemetienė, Z. Mockus.

Po susirinkimo bažnyčioje buvo sukal
bėtas Rožinis.

Iradfordas
IŠVEZTŲJŲ-TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Minėjimas surengtas birželio 14 d. Pa

lyginti, gausiai susirinkusius dalyvius 
pasveikino Vyties klubo valdybos pirm. 
V. Gurevičius. Klubo kultūrinių reikalų 
ir šio minėjimo programos vadovas A. 
Gerdžiūnas pakvietė klubo bei skyriaus 
pirmininkus ir p-lę Šilingaitę uždegti tau
tiškų trijų spalvų žvakutes, papuoštas gy
vomis gėlėmis ir tautiškomis vėliavomis.

Numatytas paskaitininkas J. Maslaus- 
kas iš Derbio negalėjo atvykti, bet jo pa
ruoštą ir atsiųstą paskaitą įsijautusiai 
perskaitė Pranas Vasis. Netrumpoje pa
skaitoje autorius rūpestingai paminėjo 
mums skaudžiausius birželio įvykius-trė- 
mimus ir spontanišką lietuvių sukilimą 
prieš žiauriuosius okupantus. J. Maslaus- 
kui, už pareigingą ir kruopštų darbą pa
skaitą parengiant, išreikšta padėka ir pa
linkėta stiprios sveikatos.

J. Adamonis perskaitė porą eilėraščių.
P. Vasio vadovaujamas vyrų sekstetas 

darniai padainavo keletą patriotinių dai
nų. Jiems nepagailėta ilgesnių plojimų ir 
taip pat padėkota už ryžtingai tęsiamą 
darbą ir pasišventimą, paruošiant meni
nę programą. Tai vienintelė meninė gru
pė, kuria Bradfordas dar gali pasididžiuo
ti.

Irenai Gerdžiūnienei padėkota už me
niškai suderintą simbolišką žvakučių 
puokštę.

Minėjimą rengė klubo ir skyriaus val
dybos. bet didesnė padėka tenka klubo 
valdybai, maloniai ir dosniai finansavu
siai renginį. I. ir A. Gerdžiūnų paruoštais 
labai skoningais užkandžiais bei kavute 
pavaišinti visi minėjimo dalyviai.

A-tas B.

MIRĖ E. ŽIEDAS
Gegužės 2 d. po sunkios ligos mirė Ed

vardas Žiedas, kilęs iš Šiaulių apskrities. 
Anglijon atvyko 1947 m. Visą laiką dirbo 
anglies kasykloje iki išėjimo į ankstyvą 
pensiją. Turėjo nuosavus namus Golbor- 
ne. Palaikai sudeginti Wigan krematoriu
me.

Liko nuliūdusi žmona ir duktė.
J. Blažys

PADĖKA
i širdingą padėką kan. V. Ka- 
O. Ramonienei ir šeimos na- 
manęs lankymą ligoninėje, Man- 
Liet. Moterų Rateliui „Rūtai“ 
ir kortelę Ypatingai dėkoju O.

Reiškiu 
maičiui, < 
riams už 
chesterio 
už gėles : 
Dainauskienei už asmeniškas dovanas.

Ona Ivanauskienė

Manchesteris PRANCŪZIJA
600 METU LIETUVOS KRIKŠTO 

JUBILIEJUS
M.L.K. BENDRIJA rugpjūčio 22 dieną 

rengia 600 metų Lietuvos krikšto jubilie
jaus iškilmes. Jos prasidės St. Chad's baž
nyčioje 11 vai. ryto, šv. Mišias už Lietu
vą aukos ir po Mišių pamokslą pasakys 
Salfordo Vyskupas J.E. Geoffrey 
M.A. Per šv. Mišias vargonuos 
iš Škotijos p. Pranas 
maldų visi vyksime į 
kur bus vaišės.

Visus Manchesterio
vius prašome kuo gausiau iškilmėse daly
vauti. Laukiame svečių ir iš toliau.

Bažnyčios adresas yra šitoks:
St. Chad's Church, Cheetham Hill Road, 

Manchester M8.
Pro bažnyčią praeina šie autobusai:
Nr. 60, 57, 59, 135, 136 ir 166.
Tad visų lauksime Manchesteryje rug

pjūčio 22 dieną.
M.L.K. Bendrija

Dzidolikas.
Lietuvių

Burke, 
svečias 
Po pa- 
Klubą,

ir apylinkes lietu-

ATSAKYMAS PRANCŪZIJOS į,
LB VALDYBAI ,

Prancūzijos lietuvių bendruomenės ; 8 
dyba nusiuntė laišką jo Šventenybei 1 
piežiui Jonui Pauliui II, prašant prisk 
ti Vilniaus arkivyskupiją prie Lietu? * 
bažnytinės provincijos.

Apaštališkoji nunciatūra Prancūzijt 15 
šiuo reikalų atsakė PrLB valdybai. ( 11 
pridedame laiško vertimą.

Paryžius, 1987.V! °
„Šių metų vasario mėnesį Prancūziį 

lietuvių bendruomenės vardu jūs krei; 
tės į Šventąjį Tėvą.

„Pranešu Jums, kad Jūsų laiškas Adr J 
satą pasiekė ir Jis Jūsų bendruome B' 
padėką ir prisirisimą labai įvertino. Ti 
pat galiu Jus užtikrinti, kad Šventa °1 
Sostas turi omeny Jūsų iškeltą reikalą

Angelo Velici
Apaštališkasis Nuncijus '

a

RAMOVĖNŲ BALIUS

Birželio 27 d., šeštadienį, 6 vai. 
Ramovėnai

Prašome 
K. Murauską 
Manchestery.

vakaro 
balių, 
pas

rengia savo metinį
skubiai užsirašyti

Eccles ar A. Jakimavičių

Ramovėnų valdyba

TRYS MINĖJIMAI
M.L.K. KoordinacinisBirželio 13 d. 

k-tas surengė Mostono kapinėse, prie lie
tuvių paminklinio kryžiaus, Išvežtųjų mi- 
mėjimą, kuriame dalyvavo organizacijos 
su vėliavomis ir gausi visuomenė. Minė
jimą pravedė kan. V. Kamaitis.

Minėjimas pradėtas sugiedant Marija, 
Marija. Visų bendrą vainiką už Lietuvos 
laisvę žuvusius padėjo D. Jelinskas. Kan. 
V. Kamaitis pasakė platų žodį apie įvy
kusius išvežimus ir tą vargą bei kančias, 
kurias teko patirti mūsų tautiečiams ru
sų okupacijos metais. Buvo 
bendlroje maldoje, prašant 
sugrąžinti Lietuvai laisvę, 
baigtas Lietuvos himnu.

Po minėjimo kan. V. Kamaitis paprašė 
visus vykti į M. lietuvių klubą paminėti 
tėvą. Paminėjimą surengė M.L.M. Rate
lis „Rūta“.

Minėjimą atidarė ir pravedė klubo pirm. 
A. Podvoiskis, kuris padėkojo rūtietėms 
už suruoštą tėvams poibūvį ir pranešė, 
kad šiandien minime išvežtuosius, tėvą ir 
kartu yra švenčiamos Antaninės.

Stalų palaiminimo maldą sukalbėjo 
Jakimavičius.. Žodį tėvų vardu tarė 
Bernatavičius i.r padėkojo rūtietėms
maisto paruošimą, pasveikino Antanus, ir 
visi jiems sugiedojo Ilgiausių metų, iš
gėrė tostą už jų sveikatą. Vėliau buvo 
švenčiamos Antaninės, kurios nusitęsė iki 
kitos dienos vakaro.

Sveikiname Antanus ir dėkojame rūtie
tėms už surengtą tėvo minėjimą ir vai
šes.

Ta pačia proga M.L.M. Ratelis „Rūta“ 
paaukojo 10 svarų klubo remonto reika
lams. Ačiū.

pasimelsta
Aukščiausio

Minėjimas

A.
V. 
už

A. P-kis

PAMALDOS
Manchesteryje —• birželio 28 d., 12.30 v.
Nottinghame liepos 5 d.. 11.15 val.,

4.30 v.p.p., 
Meriadale

prie
Rd.,

ROŽINIS
Rožinis — liepos 4 d., 

Švč. Sakramento, 24-26 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pa
siekiama i'š autobusų stoties Nr. 513. va
žiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės į mūsų Palaimintąjį J. Matu
laitį, Jo pagalbos Lietuvos laisvei.

N. Narbutienė

Nottinghamas
k 
i 

Nottinghamo liet, moterų draugija b: BI 
želio 27 d., šeštadienį, Latvių klube, I J 
Stand Hill Rd., Carlton Hill, Nottinghai a 
rengia JONINES. Bus šilti užkandžiai^' 
įdomi programa. Pradžia 6.30 vai. vi ’ 
Įėjimas 3 sv. Kviečiame ir tuos, kuries e 

Dar galima užsirašyt 
telefonu 505686 p. Damos 'a

JONINIŲ ŠVENTĖ

vena toliau, 
paskambinus 
vičienei.

Derby
BIRŽELIO

Ci 
:u 
m

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS sis

Minėjimas, kurį rengė DBLS-gos skj 
rius, 'įvyko birželio 13 d. vietos Ukraina^ 
čių salėje. Jį atidarė skyriaus pirmini ' 
kas Juozas Levinskas ir, pasidžiaugi j01 
gausiu dalyvių skaičiumi, trumpu žodi 
priminė skaudžiųjų įvykių 
prasmę ir pakvietė dienos kalbėtoją

kl:
minėj:: hli

-------, - ----------- --------- ----------- į
Bronių Zinkų plačiau papasakoti a; ’,‘I
trėmimų eigą.

Prelegentas gerai paruoštoj paskait 
nušvietė apgaulingu būdu įvestą Rusi; 
komunizmą ir milijonines jo teroro a. 
kas, taip pat apie Lietuvos okupaciją: 
baisiuosius trėmimus.

Iš savo ;
pasakojo 
prekinių 
miamųjų 
kurie mėtė pro plyšius laiškus, 
klykė ir sakė paskutinį sudiev.

Salėje pasidarė mirtina tyla. Dalyvi. 
tarpe matėme liūdesio pilnus veidus. N? 
vienas nubraukė riedančią ašarą.

Pabaigai viešnia iš Mansfieldo
Hill jausmingai padeklamavo jos paeit 
eilėraštį apie drąsų lietuvį artoją, ir S 
silaukė gausių plojimų. Minėjimas bai; 
tas Lietuvos himnu. Po to buvo praves* 
vertinga

Reikia 
kolonija 
Nors jau 
stiprūs.

Svečių matėsi iš Mansfieldo ir kitų a: 
timesnių apylinkių, tarpe jų ir aš su žn*’ 
nele.

Sėkmės ir ištvermės jums, mieli Derbi 
lietuviai.

* 
tie 
To

asmeninių pergyvenimų, jis w 
. . . . , vo

Kr 
pa.
rū 
Tu 
W:
Jis 
Sv; 
liu
lai 
iv< 
Li<

apie Jonavos stoty matytą I 
vagonų traukinį, prikimštą ts 
lietuvių vyrų, moterų ir- vai! 1 

vert

Onul

loterija.
paminėti, kad ši veikli lietuvi 
dar turi stiprų gyvybės puls 
daug baltaplaukių, bet dvasi

Puiku!

K. ir A. Vilkoiūai
iš Shefieldo

NELĖS PALT1NIENĖS DAINOS
Dar galima gauti Sąjungoje Nel^ 

Paltinienės įdainuotų dainų kasetės! 
Užsakymą siųskite Lietuvių Namų aė 
tesu Londone: 2 Ladbroke Gardens 
London, Wil 2PT. Vienos kasetė 
kaina 6 sv.
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