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IŠKILMES 
ROMOJE

M Birželio 28-toji Lietuvai ir viso pašau
ti, I lietuviams buvo istorinės reikšmės 

ena. Radijo ir televizijos pranešimuose 
samepasaulyje skambėjo Lietuvos var
is. Popiežiaus Jono Pauliaus II lūpomis 

’reikštas solidarumas Lietuvos katalikų 
i indruomenei ir visai lietuviu tautai ai- 

’1 ijo visame pasaulyje.
Lietuvių tautu drauge su visuotine 

11 įžnyčia, visu krikščioniškuoju pasauli-
I, iškilmingai šventė Lietu

mis krikšto šešių šimtų metų jubiliejų ir 
Matulaičio palaimini-

vii

1 kivyskupo Jurgio 
Jei 
iri šeši krikščioniški

rijoje užima labai
liūtini mūsų tautos

ni ristaus Evangelijai pačiu
''u būdu mini lietuviškoji išeivija 
" i su popiežium Jonu Paulium II 
1 onybės širdyje Romoje. Prie šio 
' akloje ir apmąstyme susitelkia

av

ai;
?ni

u, 
n®

šimtmečiai tautos is- 
svarbią vieta,. Dėl to 

atsivėrimą Jėzaus 
iškilmingiau- 

drau- 
krikš- 
įvykio 

visa
luta Lietuvos širdyje Vilniuje, lietuviš- 
įsios krikščionybės lopšyje.

101 šv. Petro bazilikoje Romoje Lietuvos 
11 ikšto jubiliejaus proga iškilmingiau- 

ose pamaldose — „Cappela Papale“, 
įlyvavo pustrečio tūkstančio lietuvių iš 
lUgelio pasaulio kraštu ir kontinentų, 
ilžinišką baziliką užpildė lietuviai, sve- 
ntaučiai Lietuvos bičiuliai ir nežinomi 

bi ildininkai iš viso .pasaulio. Šv. Mišias 
ilri kūjo popiežius Jonas Paulius II drau- 
™ 1 su dvidešimčia kardinolų ir vyskupų, 

stovaujančių Europos vyskupų konfe- 
301 ncijom. Tarp koncelebrantų buvo ir du 

■tuviai vyskupai: Lietuvos Telšių vys
tas Antanas Vaičius ir lietuvių išeivių 
skupas Paulius Baltakis. Drauge su

U

ot-

ek

iu

vi piežium šv. Mišias aukojo šių Europos
ištų Vyskupų Konferencijų atstovai:

Hermann Groer;ros arkivyskupas
® Igijos — Pasaulio vyskupų sinodo pirm. 

ia! i Schotte; Prancūzijos kardinolas Et- 
ak rgerai; Federalinės Vokietijos — kar- 
"g“ lolas Joseph Ratzinger, Italijos — kar-

le lolas Poletti ir
lor

Milano arkivyskupas 
rdinolas Mantini; Jugoslavijos — kar- 

c' tolas Kuharič; Ispanijos — kardinolas 
quia Goecoechea; Vengrijos — vysku- 
s Paskai; Šveicarijos — Lugano vysku- 

" s; Lenkijos — Wroclavo arkivyskupas 
* rdinolas Gulbinowicz.

■vie Be jų, su Šv. Tėvu iškilmingas Mišias 
d<*

į, t ai
9 ’ vijos kraštų ir Turkijos vyskupų atsto- 
a'ii i. Iškilmėse dalyvavo ir 
b
, F 
ns

io

“ kojo Didžiosios Britanijos, Graikijos, 
B rijos, Olandijos, Partugalijos, Skandi-

*ni« 
lar

Diplomatinis 
s įpusas prie Šv. Sosto, kurį sudaro šim- 
’ s penkiolikos valstybių diplomatiniai 

stovai.
Įvadinį žodį Mišių pradžioje tarė vys- 

* pas A. Vaičius ir prašė Šv. Tėvą pa- 
elbti palaimintuoju arkivyskupą Jurgį 
stulaitį. Šv. Tėvas tai padarė, atlikda- 
is atitinkamas apeigas.
Pamokslą Šv. Tėvas pasakė itališkai ir 

o Mišioms giedojo Lietuviu 
‘l eros choras iš Čikagos. (Šv. Tėvo pa- 

>kslą spausdiname ištisai).
Po pamokslo Jonas Paulius II kreipėsi

Petro Bazilikoje

{tuviška ,
Ri 

etoi 
nur
3 •’ lietuvius esančius Šv. 
(va 

(’
tuviškai:
„Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs brc- 

11 f Ii lietuviai, atvykusius į Romą minėti
TO garbingos tautos krikšto jubiliejų. 
Ši šventė tenuveda jus vis arčiau prie

ais
o.
,s * ristaus.

rU Dievo Motinos Marijos, palaimintojo 
r0<! ingio, ir šventojo Kazimiero užtariami, 

irtai laikykitės tikėjimo, kuriam ištiiki-
nži‘ i įu;vo jūsų tėvai. 
Jis 
os

tikėjimą ir

dvasinį pa

ir su meile

Jo-
Šv.

Visa Bažnyčia meldžia jums malonės 
ikytis doros, ištverti ir perduoti atei- 
inčiai kartai krikščionišką 

’ įpročus.
iaV> Grįžę į namus, liudykite tą 
" 1 limą, kuiį išgyvenate čia. 
11111 To prašau Visagalį Dievą,

11,1 kuinu jus ir visą jūsų tautą. 
ne Garbė Jėzui Kristui".

Po mišių per „Angelus“ Šv. Tėvas 
Lil u Paulius II kalbėjo apie Lietuvą

-ja5 tro aikštėje susirinkusiai kelių dešim- 
l tūkstančių maldininkų miniai.

;ovt Vasario 16-tos gimnazijos tautinių 
i W kių šokėjai atliko keletą šokių aikštė- 

į kurių dalį stebėjo šv. Tėvas.
aus iškilmių svarbiu įvykiu buvo koncer- 
rglil
eik1

s Pauliaus VI audiencijų salėje. Kon-

(Nukelta į 4 psl.)

ŠVENTO TĖVO PAMOKSLAS
1. „Esame pakrikštyti Kristuje (Rm.

6,3)
Kai šiandien — vienybėje su Bažnyčia 

Lietuvoje — dėkojame švenčiausiai Tre
jybei už prieš šešis šimtus metų įvykusį 
Krikštą toje tautoje, specialiai į mus 
prabyla šv. Paulius.

„Argi nežinote, kad mes visi, pakrikš
tytieji Jėzuje Kristuje, esame pakrikštyti 
jo mirtyje?., esame taigi kartu su juo pa
laidoti..., nes kaip Kristus buvo prikeltas 
iš numirusiųjų Tėvo šlovinga galia, ...ga
lime gyventi naują gyvenimą" (Rm 6,3-4).

Jei šiandien kas nors klausia, kas įvy
ko prieš šešis šimtus metų Vilniuje ir 
Lietuvoje, randa atsakymą tik ką cituo
tuose apaštalo žodžiuose. Atsakymą pilną. 
Kristus savo velykine paslaptimi įėjo į 
asmeninę Didžiojo Kunigaikščio ir jo 
tautiečių istoriją. Jie tapo panardint 
Kristaus atperkamoje mirtyje, kad per 
jo prisikėlimą galėtų drauge pereiti > 
naują gyvenimą.

2. Susirinkę šiandien, dvasinėje vieny
bėje su mūsų broliais ir seserimis Lietu
voje, apmąstome Krikšto sakramentinę 
realybę visoje jos gilybėje ir galybėje.

Kada Prisikėlusysis siuntė apaštalus 
į visas žemės tautas skelbti Evangeliją ir 
krikštyti švenčiausios Trejybės vardu, 
išsipildė pranešo Ezechielio žodžiai, Kar
tojami šios dienos liturgijoje:

„Paimsiu jus iš visos žemės... duosiu 
jums naują širdį, įdiegsiu jumyse naują 
dvasią (Ez 36, 24-26).

Krikštas: pagal Kristaus žodžius Niko
demui, yra Sakramentas, kuris atgimdo 
iš vandeni; ir šventosios Dvasios. Krikš
tas: Sakramentas naujo gyvenimo, ku
riame nugalima gimtosios nuodėmės pa
sėkos ir įskiepijama Išganymo paveldė
jimas, būtent, malonė ir meilė.

Taip, kaip meldžia Psalmistas: „Su
tverk, o Dieve, manyje tyrą širdį, atnau
jink manyje tvirtą dvasią“ (Ps 50/51,12).

Krikštas: pirmoji šventosios Dvasios 
pergalė žmogaus sieloje. Amžinojo išga
nymo pradžia Dievuje. Mumyse esanti 
Dievo karalystė.

3. Šių. iškilmių liturgija veda mus į 
vidin|į žmogų, kuris yra iš naujo atkuria
mas per Sakramentą: „Dėsiu savo dvasią 
jumyse ir veiksiu, kad jūs gyventumėte 
pagal mano įsakymus; padarysiu, kad jūs 
įgyvendintumėte mano nuostatus" (Ez 
36,27).

šios iškilmės drauge veda į tautą. 
„Jūs gyvensite žemėje, kurią daviau jūsų 
tėvams; būsite man mano tauta, o aš bū
siu jums jūsų Dievas“ (Ez 36,28).

Kai klausomės pranašo žodžių, mūsų 
mintys ir mūsų širdys skrieja į žemę, ku
ri nuo amžių yra apgyvendinta lietuvių 
tautos: lietuviai yra mūsų broliai ir se
sers katalikiško paveldėjimo vienybėje.

Esame dvasiniai vieningi su ana, mū
sų sese, Bažnyčia, kuri šiais istoriniais 
1987 metais dėkoja švenčiausiai Trejy
bei už Krikšto dovaną.

Ši dvasinė bendrystė nūdien turi ypa
tingiausią išraišką sutapime mūsų iškil
mių ant apaštalo Petro karsto ir tautinio 
jubiliejaus minėjimo Vilniuje, šiuo pat 
metų vyskupai, kunigai, vienuoliai ir 
vienuolės drauge su tikinčiaisiais yra 
susirinkę prie švento Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo, karsto: jų ir mūsų balsai kyla 
drauge prie Viešpaties, visų Tėvo ir viso
keriopų gėrybių Davėjo.

Dalyvavimas šioje Bazilikoje iš Lietu
vos atvykusios Delegacijos, vadovauja
mos mūsų garbingo brolio vyskupo Anta
no Vaičiaus ir sudėtos kunigų, kurie at
stovauja kiekvieną dioceziją, daro itin 
gyvą, juste jaučiamą, mūsų bendrystę.

Brangūs broliai! Jūsų buvimas mūsų tar
pe, šioje katalikybės ir mūsų širdyje, da
ro lyg visa jūsų garbinga tauta būtų su 
mumis: tauta taip turtinga tikėjimu ir 
gailestingumu, o taip pat nelystamu lo
biu dvasinių dovanų, ką ji šešių šimtų 
metų istorijos eigoje atnešė ir neša vi
suotinei Bažnyčiai.

Su džiaugsmu taipgi priimame lietu
vius iš išeivijos, kurie atvyko skaitlingi 
iš įvairių kontinentų, kad liudytų savo 
ištikimybę tėvų priimto Krikšto dova
nai ir parodytų brolišką vienybę katali
kiškai Bendrijai tėvynėje.

4. Brangūs mano broliai ii’ sesers lie
tuviai! Romos Vyskupas, kuris — kaip

švento Petro Įpėdinis — yra liudininkas 
ir tarnas vienybės visoje Bažnyčioje, 
šiandien širdingai jus sveikina ir jums 
teikia, šioje Eucharistijoje, brolišką tai
kos pabučiavimą.

ŠVENČIANT ŠEŠIŲ ŠIMTŲ METŲ 
LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTĮ 

IR DIEVO TARNO 
JURGIO MATULAIČIO 

BEATIFIKACIJĄ

Visu savo irdies troškimu esu su ju
mis. Šį troškimą nešioju savyje nuo se
nai: kiekvieną dieną maldoje lankau jū
sų tėvynę. Šioje maldoje, prisimenant 
jus, jungiasi su manim visa Bažnyčia. 
Ypač Europos Bažnyčia, mylimieji bro
liai ir sesers, jaučia tamprius ryšius su 
jumis, nes jūs tiek geografine padėtimi, 
tiek visa istorine eiga, priklausote prie 
šio kontinento krikščioniškų tautų šei
mos. Kaip tik dėl šio yra reikšmingas 
šiandien beveik visų Europos Episkopatų 
dalyvavimas: tai juk sako, kaip giliai 
mes visi jaučiame bendrystę ir vienybę 
su jumis.

Džiaugiamės jūsų tikėjimu ir jūsų 
krikščioniška ištveime. Drauge su jumis 
išpažįstame, kad „Kristus, kartą prisi
kėlęs, nemiršta daugiau; mirtis neturi 
daugiau galios ant jo... Taip ir jūs lai
kykite save mirusiais nuodėmei, bet gy
vais Dievui Jėzuje Kristuje“ (Rm 6,9.11).

Meldžiame Visagalį Dievą drauge su 
jumis, kad .^padarytų jus savo pašauki
mo vertus ir savo galybe leistų jums 
įvykdyti gerus jūsų užsimojimus bei ti
kėjimo darbus; idant jumyse būtų pa
šlovintas mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus vardas, ir jūs jame“ (2Tess 1,11-12).

5. Norime šiandien dėkoti už visus 
tuos, kurie nuo šimtmečių iki dabar tarp 
jūsų senolių buvo tapę dieviškų pa
slapčių tarnai ir teikėjai, i

Dėkojame taipgi, kad Lietuvos Krikš
tas ir toliau neša savo išganingus vai
sius mūsų amžiuje. Ryškus šio patvirti
nimas yra jūsų tautiečio Palaimintojo as
menybė. Jį kaip tik šiandien turiu 
džiaugsmą iškelti į altorių garbę.

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matu- 
levičius, kurio gyvenimas ir nuopelnai 
buvo ką tik nusakyti, yra ypatinga Baž
nyčiai ir lietuvių tautai dovana, šven
čiant šį Jubiliejų.

Tikras „Jėzaus Kristaus tarnas ir apa
štalas“ (Petr 1,1), uolus ir nenuilstan
tis sielovados tarnystėje, ne tik tėvynėje, 
bet ir Lenkijoje, Romoje ir kitose vie
tose, jis buvo Ganytojas drąsus ir pilnas 
iniciatyvos, sumanus ir oasiaukojąs, pa
jėgus prisiimti ir veikti sunkiose Bažny
čiai gyvenimo sąlygose; virš visko ir pil
nai atsidavęs jam patikėtų sielų išgany
mui.

Jei jis pajėgė nugalėti visokeriopus 
bandymus ir laimėti visų labai didelį 
vertinimą, tai priklausė nuo jo ypatingu 
būdu praktikuotų dorybių. Tai patvirti
na gausūs liudijimai iš įvairių sričių, ku- 
reiškėsi jo ganytojinė veikla, atnešu.-i 
gausių vaisių: nuo uolaus kunigiško apa
štalavimo iki svarbių švento Sosto jam 
patikėtų pareigų; nuo akademinio moky
mo iki praktiško kėlimo katalikiškos kul
tūros ir socialinio teisingumo reikalavi
mų, o ir asmeninių nuolatinių įsipareigo
jimų vargdienių ir beturčių naudai. Ypač 
noriu priminti tą uolumą, kurį jis paro
dė vienuoliniame gyvenime, reformuo
damas Marijonų Kongregaciją ir įsteig
damas Nekalto Prasidėjimo seserų ir Jė
zaus Eucharistijoje Tarnaičių vienuo.i- 
jas. Jo dvasiniai sūnūs ir dukros, kurte 
šiandien čia gausiai dalyvauja, gavo 
brangų iš jo paveldėjimą šventumo ir at
sidavimo Bažnyčios ir brolių tarnystei. 
Visi šie pasiekti rezultatai kilo iš gilaus 
vidinio gyvenimo, kuris jį laikė nuolati
nėje vienybėje su Dievu.

Palaimintasis Matulaitis ypač yra švie
sus Vyskupo paveikslas, kuris pasidarė 
„visiems visa“, būdamas giliai sąmonin
gas savo ganytojinio pašaukimo, tikras 
vienybės apaštalas, pilnai atsidavęs 
Evangelijos skelbimui ir pastangoms ves
ti sielas 'į šventumą. .

6. Šiai dienai skirtoje Evangelijoje gi’- '

dime Viešpaties Kristaus žodžius: „Kas 
I neima savo kryžiaus ir neseka manim, 
nėra manęs vertas. Kas atrastų savo gy
vybę, ją praras; ir kas prarastų savo gy
vybę dėl manęs, ją atras" ( Mt 10, 38-39).

štai tiksliausias nusakymas gyvenimo 
ir pašaukimo Arkivyskupo Jurgio. Per 
penkiasdešimt šešis metus jis dėjo pas
tangas būti vertas Kristaus. Ėmė tad sa
vo kryžių, o kryžiai, kuriuos jie turėjo 
imti ir nešti, buvo daugeriopi. Ėmė jis 
šiuos kryžius ir sekė Kristų. Įvairiais at
vejais buvo pasirengęs „aukoti savo gy
vybę dėl Kristaus". Tai liudija jo darbai 
jo žodžiai ir visa jo pastoracinė veikla. 
Neieškojo savęs. Nesiekė „susirasti sau 
gyvenimą". Priešingai, buvo pasirengęs 
ne vienu atveju „prarasti" savo gyveni
mą. Ir kaip tik dėlto atsirado anoje gy
venimo pilnybėje, kurią žmogus gali pa
tirti Kristuje. Sekdamas Kristų, vedė su 
savim kitus Evangelijos keliu; keliu, ku
ris yra vaisius ir paseka krikšto „Kristu
je".

7. Brangūs broliai ir sesės lietuviai, 
šiandien Bažnyčia kreipiasi į jus Kris
taus žodžiais iš Evangelijos: „Priimkite 
pranašą, kaip pranašą. Priimkite teisųjį, 
kaip teisųjį" (Mt 10,41). Tai yra šios be
atifikacijos šūkis Krikšto Jubiliejui. 
Šventuosius reikia priimti su širdimi ir 
su tikėjimu, kad jie parodytų kelią — tą 
kelią, kuris prasideda su „pasinėrimu 
Kristuje“ per Krikštą.

Taigi drauge su naujuoju Palaimintuo
ju, kuris prisistato jums šalia Šventojo 
Kazimiero, Lietuvos Patrono, meldžiame, 
kad jūs nepaliautumėte būti „verti Kris
taus“. Jis gi sako: „Kas ima savo kryžių 
ir seka manim, tas yra manęs vertas!"

Istorijos eigoje jūs tiek kartų parodė
te ir įrodėte savo norą būti verti Kris
taus: būti verti Kristaus neretai net 
heroišku būdu.

Ką daugiau galėtume šiandien, šiuose 
jubiliejiniuose metuose, linkėti jums atei
čiai?

Linkime:
būti vertais Kristaus!
būti Dievo tauta, žemėje, kurią Dievas 

davė jūsų senoliams...
ir kad Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus 

Kristaus Tėvas būtų visuomet jūsų Die
vas (plig Ez 36,28).

Amen.

600 m. Jubiliejus Vašingtone
Jungtinių Amerikos Valstybių sostinėje 

Vašingtone Lietuvos krikšto atnaujinimo 
šešių šimtų metų jubiliejus buvo mini
mas birželio 26-28 dienomis. Minėjimas 
buvo pradėtas birželio 26-ąją vargonų 
muzikos koncertu, kurį Vašingtono Nekal
to Prasidėjimo amerikiečių tautinėje baž
nyčioje atliko muzikas Jonas Žukas. Se
kančią dieną netoli esančioje salėje lie
tuvių liaudies meno koncertą atliko gar
susis Čiurlionio ansamblis iš Klivelando. 
Tą pačią dieną atidaryta ir religinė pa
roda, vaizduojanti krikščionybės kelių 
Lietuvoje ir jos įtaką lietuvių tautos gy
venime. Parodoje buvo eksponuojami re
liginiai lietuvių liaudies meno kūriniai 
— kryžiai ir koplytėlės, išstatytos nuo
traukos vaizduojančios Lietuvos bažny
čias ir šventoves ir vargo mokyklą spau
dos draudimo laikais. Atskiras parodos 
skyrius buvo pašvęstas Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikai, iškeliančiai dabar 
Lietuvos Bažnyčios patiriamus sunku
mus. Buvo ir įvairių kitų eksponatų. Pa
grindinės iškilmės įvyko sekmadienį bir
želio 28-ąją Nekalto Prasidėjimo ameri
kiečių tautinėje bažnyčioje, kur iškilmin
gas Mišias aukojo ir pamokslą pasakė 
Vašingtono arkivyskupas James Hiekey. 
Pamaldų metu Čiurlionio ansamblis gie
dojo Alfonso Mikulskio sukurtas lietu
viškas mišias. Pamaldų dalyviams buvo 
dalinami specialiai paruošti lankstinu
kai supažindinantys su krikšto jubilie
jaus religine ir istorine reikšme. Po Mi
šių buvo rengiama akademija, kurios 
programą atliko jaunimas. Buvo atlik
tas montažas, vaizduojantis krikščiony
bės įtaką Lietuvoje nuo pat pradžios iki 
dabartinių — tikėjimo persekiojimo — 
laikų.

(Darb.)

LIETUVOJE
LIETUVOS KRIKŠTO IŠKILMES 

VILNIUJE

Lietuvos katalikai Vilniuje iškilmin
gai atžymėjo lietuvių tautos krikšto šešių 
šimtų metų jubiliejų. Lietuvos sostinėje 
iškilmingom pamaldom vadovavo Lietu
vos vyskupų konferencijos pirmininkas 
arkivyskupas Liudas Povilionis, kuris 
Mišių metu perskaitė Popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo Lietuvos katalikų bendruo
menei atsiųstą sveikinimą, o pamaldom 
pasibaigus, šventųjų apaštalų Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje jis palaimino pamin
klinę lentą lietuvių tautos krikšto jubi
liejaus prisiminimui. Paminklinėje len
toje išgraviruoti septyni kryžiai, kurie 
simbolizuoja šešis jau praėjusius krikš
čionybės šimtmečius ir prasidėjusį sep
tintąjį. Pamaldų metu pamokslą pasakė 
prelatas Bitvinskas.

Pirmą kartą iškilmingų pamaldų Šv. 
Petro ir Pauliaus bažnyčioje vaizdai bu
vo perduodami per Lietuvos televiziją.

Turimomis žiniomis Lietuvos krikšto 
šešių šimtų jubiliejaus proga, iškilmingos 
pamaldos įvyko šešiese Vilniaus bažnyčio

se, keturiose lietuvių kalba ir dviejose 
lenkų. Pamaldom kiekvienoje bažnyčioje 
vadovavo vienas Lietuvos vyskupas.

Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis ad
ministratorius vyskupas tremtinys Juli
jonas Steponavičius vadovavo pamaldom 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Nepaisant lietaus, visose bažnyčiose 
ir jų šventoriuose buvo nepaprastai daug 
tikinčiųjų, jų tarpe ir jaunimo.

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje 
svečių tarpe tebuvo Berlyno kardinolo 
Meissenerio atstovas prelatas Lange, vie
nas vyskupas iš Lenkijos ir Rygos arki
vyskupijos apaštalinio administratoriaus 
kardinolo Vaivodo pagelbininkas vysku
pas Ca'kulis.

Marijampolės bažnyčioje, liepos 12 d. 
yra rengiamos iškilmingos pamaldos nau
jojo Bažnyčios palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio garbei.

(VAT. R.)

LIETUVOS KATALIKŲ DELEGACIJA 
ROMOS IŠKILMĖSE

Romos lietuviai, kunigai ir pasaulie
čiai, gegužės 24 d. ryte Romos aerodrome 
sutiko Lietuvos katalikų delegaciją, at
vykusią dalyvauti lietuvių tautos „Krikš
to" 600 metu jubiliejaus minėjime.

Lietuvos katalikų delegacijai va
dovavo Telšių apaštalinis administrato
rius vyskupas Antanas Vaičius ir astuoni 
kunigai, atstovaujantys šešioms Lietuvos 
vyskupijom, Tarpdiecezinei Kauno Kuni
gų Seminarijai ir Marijonų Vienuolijai. 
Kun. Juozas Barkauskas, Leipalingio kle
bonas, jubiliejinės Lietuvos „Krikšto“ 
komisijos ir Vilkaviškio vyskupijos Kuni
gų Tarybos narys — atstovavo Vilkaviš
kio vyskupijai. Kanauninkas Kazimieras 
Gaščiūnas, Plungės klebonas ir dekanas, 
Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys 
konsultorius, jubiliejinės Lietuvos 
„Krikšto“ komisijos narys — atstovavo 
Telšių vyskupijai. Kun. Jonas Juodelis. 
Panevėžio vyskupijos kancleris ir šv. Pe
tro ir Povilo parapijos klebonas — atsto
vavo Panevėžio vyskupijai. Kun. teologi
jos licenciatas Algimantas Kajaekas, 
Tarpdiacezinės Kauno Kunigų Seminari
jos ir teologijos fakulteto docentas — at
stovavo Kauno Kunigų Seminarijai. 
Kun. teologijos licenciatas Ričardas Mi
kutavičius, Baptų klebonas, jubiliejinės 
Lietuvos „Krikšto" Komisijos narys ■— 
atstovavo Kauno arkivyskupijai. Kun. 
Pranas Račiūnas, Alytaus antrojo klebo
nas, Vilkaviškio vyskupijos kunigų Tary
bos narys konsultorius — atstovavo 
Marijonų Vienuolijai. Kun. Vytautas Ka
zimieras Sudavičius, Pivašiūnų klebonas, 
atstovavo Kaišiadorių vyskupijai. Kun. 
Kazimieras Vaičionis, Turgelių klebonas 
ir dekanas, Vilniaus arkivyskupijos Ku
nigų Tarybos narys — atstovavo Vil
niaus arkivyskupijai.

Svečius iš Lietuvos Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų Tarybos vardu Romos aerodro
me pasveikino Prelatas Faustino Sainz 
ir prelatas Janusz Bolonek. Lietuvos ka
talikų delegacija buvo apgyvendinta Va
tikano viešbutyje „Pensionato romano" 
netoli šv. Petro bazilikos.
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Konfiskuotas Petkaus darbas
Kaip Lietuvių Informacijos Centras 

praneša, dar vienas iš Viktoro Petkaus 
raštų buvo konfiskuotas Permės 36-1 la
geryje, kur jis atlieka 15 m. bausmę. La
geryje konfiskavo pasaulinės literatūros 
enciklopediją, kurią Petkus rašė su ad
ministracijos žinia.

Keli šaltiniai teigia, kad Petkus buvo 
jau surinkęs 33 tomams medžiagos, po 100 
puslapių, apimančių 45,000 rašytojų bio
grafijas.

Lietuvių Informacijos Centrui kontakta
vus Petkaus buvusį karcerio draugą Na
tan Sharansky, Izraelyje, paaiškėjo, kad 
Petkus pradėjo šį darbą rašyti Chistopo- 
lio kalėjime, kur jiedu kartu sėdėjo.

„Aš neturiu jokios abejonės, kad Pet
kus pajėgė tokio mąsto darbą parašyti“, 
sakė Sharanskis Lietuvių Informacijos 
Centrui. „Per tuos 16 mėnesių kai mes 
kartu kalėjom, jis pripildė 3-4 storus są
siuvinius... Kai aš jo paklausiau, kodėl 
jis šį darbą rašo, jis man atsakė, kad tuo 
metu dar neegzistavo tokios apimties lite
ratūrinė enciklopedija Lietuvoj, ir, kad 
jam tas darbas suteikė daug malonumo“.

Bet Sharanskis pabrėžė, kad Petkus 
buvo priverstas viską rašyti rusų kalba, 
kad rusiškai kalbantys sargai galėtų teks
tus patikrinti. Jei turinys jiems buvo pri
imtinas, medžiaga buvo sugrąžinta auto
riui.

Petkus tyrinėjimams naudojosi biblio
teka bei savo surinktomis knygomis. Ka
liniai gali gauti ribotą skaičių knygų bei 
prenumeratų, aiškino Sharanskis, kurios 
paskui dažniausiai yra laikomos sandėly. 
Kaliniai dalijasi savo literatūra, kuri ke
liauja iš rankos į ranką.

Tuo tarpu, neabejotina, kad kiti jam 
stengėsi padėti, nes Petkaus žmoniškumą 
pamėgo visas lageris. Lietuvių Informa
cijos Centro žiniomis, Petkus atsisiųsdi
nęs sėklų, apsodino visas palanges gėlė
mis, o iš sutaupytų bulvių kepęs visiems 
kaliniams ir prižiūrėtojams kugelį.

Petkus rašė vakarais, po sunkaus lage
rio darbo.

Bijomąsi, kad Petkaus darbas bus su
naikintas, ar perduotas Mokslo Akademi
jai, nepripažinus jam autoriaus teisių. To
dėl iš Lietuvos apeliuojama, kad būtų da
romas spaudimas, ypač lagerio adminis
tracijai, grąžinti šį darbą autoriui.

Petkaus artimieji bijo, kad šis jo darbas 
gali būti sudegintas, panašiai kaip buvo 
padaryta su jo studija „Krikščionybė ir 
judaizmas“. Ši studija, kaip Sharanskis 
mano, inspiravo judviejų pokalbiai šia 
tema kalėjime. Studija prieš du metus 
buvo sudeginta. Studijos kopija, kuri bu
vo pasiųsta į Lietuvą, „dingo“ pašte, ti
kriausia, sulaikyta pašto censorių.

Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas 
Viktoras Petkus, 57 m. amžiaus, yra iš vi
so jau atkalėjęs 16 m. sovietų kalėjimuo
se ir lageriuose už žmogaus teisių veiklą 
ir katalikišką akciją. Petkų turėtų š.m. 
rugpjūčio mėn. pervežti į tremtį. Jo ši

trečioji bausmė, kuri prasidėjo 1977 m., 
baigiasi 1992 m. rugpjūčio mėn.

Paskutinėmis žiniomis, Petkus mano, 
kad jo veido vėžio ir sugedusių dantų 
staigus pagyjimas yra stebuklas, nes jis 
meldžiasi į Aušros Vartų Mariją. Siuntin
iai Petkui, deja, pastaruoju metu sugrįžo.

Lietuvių Informacijos Centras jau uža- 
liarmavo tarptautinę rašytojų PEN klubą 
bei eilę žmogaus teisių organizacijų apie 
Petkaus darbo konfiskavimą.

Visuomenė yra raginama rašyti man
dagius protesto laiškus lagerio adminis
tratoriui šiuo adresu: Captain Daimatov, 
618263 Permskaja obl., Chusovskoi rajon, 
pos. Kuchino, uchr. VS-389 36-1, USSR.

(LIC)

Pabaltijo temos PEN darbuose

SVETIMOS LITERATŪROS

VERTIMAI
Kaimyninių tautų literatūros vertimų į 

lietuvių kalbą turėjome nemažai, ypač i'š 
rusų ir lenkų kalbų. Mažiau buvo verčia
ma anglų, prancūzų, ispanų ir italų lite
ratūros. Kai kurie vertėjai tų tautų ra
šytojų kūrybą vertė iš rusų ar kitos kal
bos, kuri jiems buvo suprantama.

Pokariniu laikotarpiu Lietuvoje pasižy
mėjęs vertėjas Virgilijus Čepaitis, rašy
damas vertimų į lietuvių kalbą klausimu 
(Tiesa, IV.ll), sako, kad vertėjo darbas 
yra nepakankamai gerbiamas ir mažai 
vertinamas. Todėl mažai yra norinčių 
pradėti vertėjo karjerą. Vienas vyresnio
sios kartos vertėjų, kuris Lietuvoje tebe
dirba, yra Dominykas Urbas (g. 1908). 
Jis verčia iš rusų, prancūzų, lenkų, vokie
čių, jidiš ir latvių kalbų. Pats V. Čepai
tis yra vienas iš nedaugelio lietuvių, iš
ėjusių vertėjo mokslus. Jis baigė Mask
vos M. Gorkio literatūros fakultetą ir ver
tė daugiausia lietuvių rašytojų kūrybą į 
rusų kalbą. Jis išvertė A. Venclovos, J. 
Avyžiaus, I. Simonaitytės ir kt. kūrinius 
į rusų kalbą. Kai ką išvertė ir iš rusų, 
anglų ir armėnų kalbos į lietuvių kalbą.

V. Čepaitis apgailestauja, kad Vilniaus 
universitetas ruolšia tik „populiarių“ kal
bų vertėjus. Dabar, kai Lietuvoje pradėta 
leisti „Pasaulinės literatūros biblioteką“, 
įvairių kalbų vertėjų reikėtų turėti dau
giau. Tad jis ir klausia: „Gal prieš iman
tis tos Bibliotekos pirma vis dėlto vertėjo 
paruošti jai vertėjus?“ Populiariosioms 
kalboms šiek tiek vertėjų yra paruošta. 
Bet, jis sako: „Taip dažnai mėgstame pa
sigirti, kad lietuvių kalba seniausia pa
saulyje ir gimininga sanskritui, o ar tu
rime nors vieną vertėją iš to sanskrito?“ 

Iš senųjų kalbų — graikų ir lotynų — 
verčia tik vienas Henrikas Zabulis. Iš 
arabų kalbos verčia kelių kalbų žinovas 
Valdas Petrauskas. Jis dabar iš arabų 
kalbos verčia „Tūkstantį ir vieną naktį“ 
pasaką, kuri bus išleista Bibliotekos seri
joje.

Nebūtų buvę vertimų iš uzbekų kalbos,

Gegužės 10-17 d. Lugano mieste, Švei
carijoje, įvyko 50-sis Tarptautinis PEN 
Klubo suvažiavimas, kurio tema buvo 
„Pakraščio sričių literatūros“. Suvažiavi
me dalyvavo keturi estai, penki latviai, 
atstovaujantys savo PEN centrus. Vie
nintelis lietuvis buvo A. Landsbergis, 
egzilų PEN Centro delegacijos narys.

Ypatingas pabalį iečių laimėjimas buvo 
gegužės 15 d. Beveik vienbalsiai priimta 
rezoliucija, kurioje pasmerkiamas ir 
lietuvių katalikų inteligentijos persekio
jimas, knygų bei rrnkrašoių konfiskavi
mas. Už rezoliuciją balsavo 31 centras, 
susilaikė trys — Bulgarija, Rytų Vokieti
ja ir Kinija. Ši rezoliucija yra savotiškas 
pasaulinės rašytojų organizacijos atsakas 
į sovietų pastangas įtikinti PEN vadovy
bę, kad būtų uždaryti estų bei latvių 
PEN centrai ir būtų apribota išeivių 
PEN centro veikla. Tuomi Maskva sten
giasi ir pasaulinio rašytojų bendravimo 
rėmuose įteisingi Pabaltijo valstybių 
okupaciją.

Po daugelio metų pertraukos, Lugano 
suvažiavime dalyvavo ir du „stebėtojai“ 
iš Sovietų Sąjungos: neseniai „Sovietinio 
taikos gynimo komiteto“ pirmininku pa
skirtas Genrikas Borovikas ir savai
traščio Cgoniok redaktorius Vitalijus 
Korotičius. Derybos dėl sovietinių rašy-

jeigu Lietuvoje gyvenantieji karaimai ne
būtų išsaugoję per penkis šimtmečius sa
vo gimtąją kalbą, kuri yra artima tiurkų 
kalboms. Dabar karaimų palikuonė Hali
na Kobeckaitė verčia 'į lietuvių kalbą iš 
uzbekų ir kitų tiurkų kalbų. Esama ir sa
vamokslių vertėjų: inžinierius Linas Bro- 
ga verčia Rytų poeziją, gydytoja Ona 
Gradauskienė verčia lietuvių rašytojų kū
rybą į ukrainiečių kalbą. Inžinierius Ar
vydas Ališauskas, savamoksliškai išmokęs 
japonų kalbą, išvertė kelias vaikiškas 
knygeles. Bet japonų literatūros kūri
niai, išleisti „Pasaulinės literatūros bi
bliotekos“ serijoje, buvo išversti per rusų 
kalbą.

Savamokslių vertėjų turėjome ir se
niau. Paminėtinas Pulgis Andriušis, išver
tęs iš ispanų kalbos Servantes Don Ki
chotą. įsakas Kaplanas, nuo 1980 m. gy- 
ventis Olandijoje, po karo išvertė į rusų 
kalbą V. Krėvės, P. Cvirkos, A. Vienuo
lio, V. Mykolaičio-Putino ir kt. lietuvių 
rašytojų kūrinių. (įsakas Kaplanas yra 
„Europos Lietuvio“ bendradarbis — 
Red.)

Pirmieji vertėjai į lietuvių kalbą buvo 
Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, 
Jonas Bretkūnas. Po jų Donelaitis, Dau
kantas rafšė lietuviškai. Jų raštai Lietu
voje yra leidžiami „Lituanistinės biblio
tekos“ serijoje. Bet, kai vertimų yra iš
leidžiama daugiau nei originalių knygų, 
atsirado ir nauja knygų serija — Pasau
linės literatūros biblioteka.

D.B.

tojų organizacijos įstojimo į PEN Klu
bą vyksta jau nuo 1964 metų. Pagrindinė 
kliūtis tam įstojimui buvo PEN vadovy
bės atsisakymas uždaryti dar nepriklau
somybės metais įsiteigus estų ir latvių 
PEN centrus. Derybų metų, sovietiniai 
atstovai primygtinai tvirtino, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva esančios Sovietu. Są
jungos dalis. Šios linijos laikėsi ir 50-me 
PEN suvažiavime apsilankę „stebėtojai". 
Atrodo>, kad dabar jie savo tikslo sieks 
subtilesnėmis priemonėmis — mėginda
mi palaipsniui įtikinti pavienius PEN 
centrus ir jos vadovybę, kad „nebeegzis
tuojančių valstybių' centrų uždarymas 
nedidelė kaina už „didžiosios sovietų 
rašytojų šeimos“ įstojimą į pasaulinę ra
šytojų organizaciją.

Korotičius ir Borovikas šiandien uo
lūs Gorbačiovo politikos vykdytojai, nors 
savo ankstesnėje karjeroje jie tebuvo 
ortodoksiški aparatčikai. Korotičius re
daguoja populiarų savaitraštį Ogoniok, 
o Borovikas neseniai buvo paskirtas „So
vietinio taikos gynybos komiteto“ pirmi
ninku. 1985 m. vasarą jis vadovavo Pa
baltijo aparatčikų delegacijai kuri lan
kėsi Kopenhagoje „duoti atkirtį“ Pabal- 
tiečių Tribunolui. JAV Valstybės Depar
tamento leidinyje Foreign Affairs Note 
1987 m. gegužės numeryje Borovikas taip 
apibūdinamas: „KP narys, daug keliavęs 
korespondentas, buvęs KGB agentas (ir 
dabar palaikantis glaudžius ryšius su 
KGB. Vienas jo uždavinių buvo užver
buoti užsienio žurnalistus.

PEN konferencijos metu buvo beveik 
vienbalsiai priimtas ir kalinamų rašyto
jų bei žurnalistų komiteto pranešimas, 
kuriame išvardinti ir pabaltiečiai „sąži
nės kaliniai“. Minimi Viktoras Petkus, 
Balys Gajauskas, ir nutrėmime esantys 
Gintautas Iešmantas bei Povilas Peče
liūnas. (Petkų savo garbės nariu yra 
priėmęs škotų, o Iešmantą — amerikie
čių PEN centras). Paleistųjų sąraše — 
Algirdas Statkevičius, Vytautas Skuodis, 
Liudas Dambrauskas, Antanas Terleckas 
ir Vladas Lapienis. Pranešime rašoma, 
kad Sovietų Sąjunga, drauge su Vietna
mu ir Turkija, tebėra uoliausios rašytojų 
kalinto jos.

Išrinktas naujas kalinamųjų rašytojų 
komiteto pirmininkas, švedas Thomas 
von Vegesack, kuris yra gerai susipaži
nęs su Pabaltijo problema. Savo kalboje 
jis paminėjo neseniai iš kalėjimo paleis
tą latvį kitamintį, kuris valdžios atstovo 
paklausė apie savo teisinę padėtį. Tasai 
patarė paleistajam neturėti jokių iliuzi
jų, nes jis tebėra laikomas nusikaltėliu: 
„Šiuo metu mums nepraktiška laikyti 
jus kalėjime“.

Viena PEN suvažiavimo popietė buvo 
skirta latvių literatūros klasikams Janiui 
Rainiui ir Aspazijai. Jos metu apie Rai
nio glaudžius ryšius su Lietuva kalbėjo 
A. Landsbergis. (Elta)

PEN REZOLIUCIJA PASMERKIA 
LIETUVIŲ INTELIGENTIJOS 

PERSEKIOJIMĄ
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Tarptautinis PEN Klubas gegužės 15 j, 
savo suvažiavime Šveicarijoje priėmė 
rezoliuciją:

KADANGI vengrų policija 1987 m. i 7 
vo 4 d. Budapešte konfiskavo 350 ą * 
naujų vengrų savilaidinio žurnalo Eg* 
jak Kozo.tt (Tarp Kompaso Taškų), 1 
daugelį rankraščių; (

KADANGI šimtai knygų bei ranką 
čių, ypač istorinėmis ir religinėmis teą 
mis, ir vertimų (Pascalis, Orwellas, ft 1 
ženicynas) buvo konfiskuota 1986 m. į 
gužės-gruodžio bėgyje, prieš Lietuvos į' 
talikų inteligentiją nukreiptos akcij 
metu, šios tautos 600 m. krikščionyl 
jubiliejaus išvakarėse; ,o(

KADANGI lagerio vyriausybė neseni g 
konfiskavo lietuvių kritiko Viktoro ft n 
kaus išsamų rankraštį apie pasaulio al 
teratūrą, prie kurio jis titiūso septyneri lf 
metus Permės 36-1 konclageryje; jt, 

KADANGI ukrainiečių poetas Myko! 
Rudenko neseniai pareikalavo, kad laj ji 
rio vadovybė sugrąžintų jos konfiskut 
jo rankraštį;

TARPTAUTINIS PEN KLUBAS f n< 
kartoja savo chantoje išreikštą nusistal v 
mą, kad niekas neturi teisės atimti iš b oi 
kokio asmens ar bet kokios tautos svs iš 
bins jų kultūrinio palikimo dalies ar a n< 
riboti jų ryšius su pasauline literatūra os 

PAREIŠKIA, kad knygų ir rankrašfi i; 
kaip ir rašytojų, negalima įkalinti ar na is 
kinti. aė

Išreiškia viltį, kad tokie veiksmai |1 
bepasikantos.

a.

(Elta)
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LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRO 
ROMOS (SKYRIAUS TALKININKAS 
Algis Sodonis, buvęs Lietuvių Inform 1 

cijos Centro stažuotojas Brooklyne ĮSI ’ 
m., šią vasarą vėl talkins darbuose na: 
jame Romos skyriuje. Jis padės LIC Ri 
mos skyriaus vedėjui ir šv. Kazimiei k 
kolegijos rektoriui prel. Algimantui Baifpl 
kui užmegzti ryšius su Europos spaui ® 
bei skleisti Krikščionybės Jubiliejaus, ot 
kitas Lietuvą liečiančias žinias platesni 
rinkoj..

jų 
Algis Sodonis yra trečių metų filosof .

jos bei chemijos studentas Čikagos Uni 
versitete. Jis yra nemažai jau pakeliave 
per Europą, buvęs Vasario 16-tos Ginai10 
zijos mokinys bei Vilniaus kalbos kurstė 
dalyvis. Algis yra ateitininkas, dau£«€t 
metų veikęs Čikagos kuopoj ir dalyvav,la‘ 
stovyklose; neseniai pradėjęs jose vaėur 
vauti Neringoj. Baigęs mokslus, AU[la 
planuoja su dviračiu pervažiuoti Europ

(LIC)
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GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

Salė sujudo. Žmonės kėlėsi nuo 
grindų, suolų, kėdžių, stalų. Piktas 
murmesys, stumdomų baldų triukš
mas. keiksmai ir aštrios pastabos pri
pildė niūrias patalpas. Kiekvienas 
stengėsi kaip galima greičiau atsisto
ti į eilę, tikėdamasis, jog greičiau pa
liks nemalonią aplinką ir galės toliau 
tęsti savo kelionę.

Mes su Petru irgi susiradome vietą 
ilgoje eilėje, kuri nusitęsė per visą sa
lę, pro duris ir baigėsi kažkur kori
doriuje.

— Kipšai žino kam visas tas ti
krinimas, — pastebėjo susirūpinęs Pe
tras.

— ir dar vidurnaktį. Kad ne ta 
minia, jau seniai būčiau Švenčionyse...

— Kas žino, Tomai, gal taip jau 
reikėjo...

Kad kaip nors paįvairinti neramų 
laukimą, ėmiau skaičiuoti žmones, ku
rie buvo prieš mus. Trylika. Velnio 
tuzinas — sako apie tai mūsų liaudis. 
Ir čia pat mano širdis ėmė greičiau 
plakti. Kažkoks neramus kirminas vėl 
griaužė mano vidų. Kas laukė mūsų, 
kas Jaukė manęs už salės durų, kori
doriaus gale? Bepigu Petrui, kas gali 
jam ką nors prikišti?

Vėl drąsinau pats save, sakydamas, 
jog būti prietaringu yra pats kvailiau
sias dalykas, kurį žmogus gali įsikal
ti sau galvon, esant sunkiai padėčiai.

Besvarstant padėtį, bekvaršinant 
galvą klausimais apie tolimesnius įvy-|

Tęsinys (13)

kius, žmonių eilė slinko vis arčiau du
rų. Prieš kelioliką minučių koridoriu
je dingo Maironis, juodaplaukė ponia, 
paskui juos Jonas, keletas kaimiečių. 
Akimis ieškojau ir senukų poros su 
gimdyve, bet jų niekur nebuvo. Ma
tyt, dar vakare jie pateko į kitas gele
žinkelio stoties patalpas.

— Devyni griausmai, — sumur
mėjo piktai Petras, — ta papūga taip 
ir dings mums iš akių.

— Palik ją ramybėje, — sakau 
jam, -— vargu ar galima patikėti, jog 
ji turi ką nors bendro su dingusiais pa
puošalais. Jei pas ją ir būtų tos bran
genybės, tai manai, kad ji taip niekur 
nieko ir pasipuoštų jomis?

— Tu teisus, Tomai, bet kažkodėl 
ta moteris neduoda man ramybės. Vi
dinis balsas retai apgauna žmogų.

—■ Įsivaizduokime, kad ji tikrai tu
ri papuošalus. Kokiu būdu galėtume 
juos vėl atgauti? Prieiti ir pasakyti: 
gerbiamoji, jūs pasipuošusi svetimu 
turtu, malonėkite jį grąžinti man. Var
gu. ar ji tai padarys. Atvirkščiai, mes 
galime įsivelti į labai keblią padėtį.

— Tu pamiršai, Tomai, kad aš tu
riu tavo pistoletą. Įremti tokiai bobai 
vamzdį į krūtinę ne taip jau sunku. O 
efektas būtų labai didelis. Tu net ne
žinai, kaip greitai ji atiduotų visą, ką 
ji su savimi turi.

— Neminėk pistoleto. Tokį žygį 
būtų galima pavadinti tik plėšikavimu.

Plėšikavimas! O jei ji ne kas ki

ta, kaip paprastas vagis? Su tokiais 
valkatomis nereikia derėtis. Jie su
pranta tik kietą kalbą.

Atsidusau. Gal Petras buvo ir tei
sus. bet iš kur mums žinoti, jog kaip 
tik ta ponia buvo dabar taip nelaimin
gai dingusių papuošalų savininkė?

Pagaliau mes buvome siaurame, 
seniai nešluotame koridoriuje. Kažka
da baltai dažytos koridoriaus sienos 
buvo visiškai aptrintos, pilkos, nejau
kios. Eilėje stovintieji žmonės dabar 
dingdavo už rudais aliejiniais dažais 
padengtų durų, ant kurių baltavo ne
didelė iškabėlė: „Stoties budėtojas“. 
Už durų dingusieji, nebegrįždavo at
gal. Matyt, iš budėtojo kambario ve
dė dar kitas išėjimas.

— Aš eisiu pirmas, — pašnabždo
mis pareiškė Petras, — nebijok ir tvir
tai laikykis, Tomai. Po šio tikrinimo 
lauksiu tavęs stoties kieme. Mums rei
kia laikytis drauge.

Paspaudė mano ranką ir kaip tik 
tuo metu rudosios durys prasivėrė ir 
už jų pasigirdo skambus. įsakantis 
balsas:

— Sekantis!
Petras dar pasisuko į mane ir su

kuždėjo:
— Duok šion visus tavo daiktus. 

Ir nepamiršk tiems tikrintojams su
galvoti kokią nors istorija dėl ko tu 
atsidūrei Anykščiuose. Aš pats jau 
išsisuksiu kaip nors.

— Sekantis! — vėl suriaumojo bal
sas už durų.

— Aš jau einu, einu... — atsakė 
Petras ir, greitai sučiupęs mūsų laga
minus, tvirtu žingsniu įėjo į budėtojo 
kambarį. Durys girgždėdamos užsi
darė prieš mano nosį ir akimirkai ko
ridoriuje vėl įsiviešpatavo tyla. Šią ty
lą pertraukdavo tik vienas kitas ko
sulys ir keli pašnabždomis pasakyti žo
džiai.

Įsiklausiau. Už durų buvo gerai gir
dimas net kelių balsų murmesys, ta
čiau apie ką buvo kalbama, negalė
jau suprasti. Lėtai slinko laikas. Mi
nutės atrodė virto valandomis, kažko
kia sėlinanti įtampa ilsėjosi ant lau
kiančių žmonių veidų. O mano mintys 
sukosi ir sukosi apie Petro pasakytus 
žodžius. Sugalvoti kokią nors istori
ją...

Iš susimąstymo pažadino tas pats 
įsakantis balsas:

— Sekantis!
Rudosios durys vėl buvo praviros 

ir man užteko jas pastumti ranka. Bu
dėtojo kambarys nebuvo didelis. Se
nas rašomasis stalas, didelis ir visai 
nemodernus telefono aparatas, ant ku
rio dar žymėjo nublukusi Vytis, ke
lios suklypusios kėdės, pakrypusi pu
šinė lenta nukabinėta raktais ir prie 
durų pakabinta raudona budėtojo ke
purė — tai buvo viskas, kas metėsi į 
akis, įžengus į šį kambarį.

Tačiau sakydamas, kad tai buvo 
viskas — aš apsirinku. Prie stalo sė
dėjo du vyrai. Abu apsirengę vokiš
komis karininkų uniformomis. Prie 
sienos stovėjo trys lietuviai policinin
kai, rankose spausdami automa
tus ir tarytum laukdami užpuolimo.

Prie rudųjų durų stovėjo dar vienas

o

liel

mo 
policininkas, kuris matyti atidarinėti I 
jas ir pašaukdavo sekantį keleivį. N 
apsirikau galvodamas, jog iš šio kaoĮtac 
bario turėjo vesti dar kitas išėjima“3 
Tokios pat rudos durys buvo ir mauti 
dešinėje. Ir mano nuostabai prie j 
stovėjo, šypsodamasis visu veidu, n» 
jau pažįstamas storulis, kurį aš h'r 
kiau kriminalinės policijos tarnaut °s 
j u.

Durys užpakaly manęs užsidarė:10 
uniformuotas policininkas paprašą 
mano dokumentų. Kol jis kalbėjo?’3 
mane, kol aš rausiausi savo kišenėj^'3 
nė vienas iš karininkų, sėdinčių pri? 1 
stalo, net nepažvelgė į mane. Jie vainer 
tė kažkokius popieriaus lakštus ir mef130 
davo vienas kitam vos girdimą žo#ak 
Tik mažos storulio akutės lyg duitk^M 
pervėrė mane. Keista, šis žmogus šyli 1 
sojosi, tačiau jo akys buvo šaltos, 
jausimės. r!Si

Pagaliau policininkas paėmė manfež’ 
pažymėjimus ir kariškai išlavini3* 
žingsniu nuėjo prie stalo. Jis labai War 
garbiai padėjo dokumentus šalia telf1’ 
fono aparato, šauniai apsisukęs it30 
grįžo prie durų. rež'

— Vardas, pavardė, profesija? T0111 
staiga aiškiu balsu prašneko vienas fU0: 
karininkų ir pakėlė į mane akis. Jis kaip11 
bėjo visai sklandžia, nedaryta liet#ftei 
viską kalba ir jo mėlynos, keistai mifVa 
gančiais žiburėliais papuoštos ak)rv 
man priminė tėvynės ežerus. rk!

— Medicinos studentas... įJl
Ir čia pat išsigandau savo žodži^ai 

Juk pažymėjimuose buvo įrašyta, kar“* 
esu maisto produktų 
kariuomenės

— Seniai 
įstaigoje?

supirk i nėtojafud 
reikalams. fų'

dirbate Gebietskomisar*lei 
pa 
U 
:atf(Bus daugiau)

2
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Sodeliai Europos pakrantėje
Itaikingiausias Olandijos laikraštis 

\RC Handelsblad šių metų birželio 
ij d. įdėjo savo redaktorės dr. An 
įilomonson didelį straipsnį skirta įžy
miajam Lietuvos jubiliejui — katali- 
įško krikšto 600 metų sukakčiai, 
įraipsnis parašytas su didele simpati- 
į Lietuvai, su geru temos žinojimu. 
\rarbu pabrėžti, kad tai toli gražu ne
it kokių kraštutinių pažiūrų organas, 
f labui centrinis, nuosaikus, įžvalgus 
«labai autoritetingas.
Bene pirmų karta Olandijoje taip 

tfūdingai remiama kenčiančios lie
tau tautos padėtis, be šiaip gana 
luinai pasitaikančio Olandijoje tam 
ikro neutralizmo.

„Jau nuo Jono Baisiojo laikų Europa 
®ė dl-etrėti nuo Maskvos ekspansioniz- 
». Maskvai valdant buvo sukurta di- 
liarusiška valstybė, kuri palaipsniui 
®ė ryti visas kaimynines tautas. Dar 
«ia Carai stovėjo prieš problemą, kad 
tivoslaviškiems slavams grėsė tapti 
jaičiumi silpnesniems prieš tas visas 
rajumas, ir jau tada jų atsakymas į tą 
joblemą buvo kruviniausioji rusifiikaci-

Tai nepasikeitė ir po keturių šimtų
■ setų. Taip pat ir Chrusčovui ir Brežne-
■ ai valdant buvo varomas aršiausias ko- 
I toializmas. Su neįmanomu žiaurumu ru-
• tiki vietininkai — gauleiteriai vadina-
■ uose sąjunginėse respublikose, ir Balti

ns kraštuose smaugė kiekvieną patrio-
, nmo pasireiškimą. Sisitematišikai, tero-
■ -istiniai tapo užgniaužiamos nacionali- 

:ė kultūros ir gimtosios kalbos.
. Dažnokai toji politika buvo remiama 

iymios dalies nuolatinių gyventojų tvė
rimu 'į Sibirą ar kitokius pakraščius, o į

• ištuštinamą erdvę užplūsdavo „gryna- 
iraujai“ rusai. Rusų kalba tapo vyrau- 
»ti mokyklose, spaudoje ir radijo ban- 
pse. Kiekvienos „respublikos“ partinia- 
» aparate pirmuoju sekretoriumi buvo

. lietinis žmogus, bet jo antrasis — Mas- 
j sos skirtinis, dėl kurio įtakos ii- vaid- 
, sens neteko nei kiek svyruoti.
„ Tačiau jei Sovietų Sąjunga nori pasi- 
j kti supergalybe, negalima nei galvoti 
. pie kitonišką liniją. Tik geležiniu kumš- 
, mi įmanoma išlaikyti vienybę tokiame 
ji aglomerate iš daugiau kaip šimto tau- 
j Irių. Bet po šimtametės vergovės išcen- 

inės jėgos lieka tokios galingos, kad ki
lį raudonasis bastijonas imtų trupinėti 
įsomis siūlėmis.

s Ar dabar, kaip pats vadovas Gorba- 
f iovas pamokslauja apie „glasnost" ir 
j, perestroika" visuose visuomeninio gy
li mimo sektoriuose padėtis gal pasidarė 
s lankesnė užgultoms ir nualintoms ma- 
. hunų tautoms? Nei kiek. Visose jo de- 
s iteracijose niekur nei užuominos apie ne- 
! rusiškas tautybes, vien tiktai giesmės ir 

tenpinimai „galingąja! daugiatautei žy- 
dinčiai valstybei“ ir paniekinama „bet ko
tams nacionalizmo, šovinizmo ir sionis
to pasireiškimams’.

) Lygiai kaip Gorbačiovo kalbos, taip ir
• j veiksmai menkai pateisina viltis. Ka- 
r uchstane — kur dabartiniu laiku gyve- 
. a maždaug vienodas skaičius tiek rusų, 
) tek ir kazachų — pakilo masiniai nera- 
j sumai, kai šį pavasarį pirmuoju partse- 
1 retoriumi buvo paskirtas ne kazachas,
■ rusas Kolbinas. Riaušės tapo paskandin 
- s kraujuose. O vėliau panašūs įvykiai

cilo pirma Frunzėje — Kirgizijoje, po 
1 i Moldavijoje. Bet jau panslavistinė or- 
; laiizacija „Panjaz" pradeda vis agresy- 
į riau demonstruoti su savo antisemiti- 
, -ais ūbaisiais.
• Tad miližiniškoje imperijoje nerusiš-
■ tans tautybėms niekas nepasikeitė. Gor- 

teoiovas be pakeitimo tęsia savo pirm- 
«kų politiką: rusifikaciją, rusų įkalbos

į ^minavimą, tautinių jausmų slopinimą.
r Lietuva, ne toks jau žinomas Sovietų 
, jungos vakarinės d.alies užkampis, yra 

įsa to liūdinąs pavyzdys. Vakar sukako
j Si šimtai metų, kaip tas kraštas priėmė 
j atalikų tikėjimą. Toji data ypatingai 
. ter papildomai svarbi, kadangi 1940 me- 
» k birželio 14 d., tuojau po rusiškos oku- 
) Jacijos, krašto žymieji žmonės buvo iš

ūžti nesuskaitomais prekių vagonų eše- 
, bnais į Sibirą. Kaip ir visuose paverg- 
į tuose kraštuose, Lietuvoje bažnyčia pa

irto nacionaliniu simboliu. Nepaisant 
. teistinės propagandos ir nesustojančių 
., ivasiškijos persekiojimų 90 nuošimčių 
s ih’entojų (2,5 milijonų, o prie jų 400 

ūksiančių rusų) vis tebėra katalikai.
Jubiliejaus data turėjo būti iškilmin

iai švenčiama. Per eilę metų tikintieji 
j Urbo ruošdamies minėjimui. Vyskupai 
, Ware šventės komitetą. Pakvietė popie- 

61). Vyskupas Juozas Priekšas atsargiai 
j ėeipėsi į Sovietų vyriausybę, ar negali

ma grąžinti vieną iš daugelio konfiskuo
ti; bažnyčių (tarp jų didžiąją Vilniaus 
'aledrą) ta proga vėl religiniams tiks

lams. Jok pagaliau šalyje vyrauja „glas
nost".

Kieta ranka Maskva išmušė dirva ir po 
visokiausių laukimų — Popiežių atsisakė 
įsileisti. Iškilmingi minėjimai, išskyrus 
vienas mažesnes iškilmes uždarytose pa
talpose, uždrausti. „Ekstremistams" ku
rie išdrįso prašyti grąžinti jiems bažny
čias, pakibo virš galvų represijos. Nesu
skaitomi Lietuvos kunigai ir tikintieji 
tebekalinami „Gulago archipelage".

Tuo pačiu laiku rusų pravoslavų baž
nyčia Maskvoje šįmet švenčia su pilna 
sovietų valdžios organų parama savo 
tūkstantmetinį jubiliejų. Bet toji pravo
slavų bažnyčia visiškai stovi po partinio 
aparato kontrole. Patriarchas Pimenas 
liūdnai pagarsėjo, kaip komunistinės 
„taikos politikos" skelbėjas.

Kaip ten bebūtų, toks skirtingas trak
tavimas — neatsitiktinis. Lietuva pergy
veno tik dvidešimt metų savo nepriklau
somybės, tačiau jos patriotizmas — ne
sukrėstas. Tai yra Romos katalikiškos 
bažnyčios dėka. Taip pat to priežastis 
yra ta, kad šalis prieš Lenkijos-Lietuvos 
dalybas naudojosi nepriklausomybe per
sonalinėje unijoje. Pirmiausia tai pagrįs
ta gilia ištikimybe gimtajai kalbai ir 
gimtosioms tradicijoms. Ilgus metus lie
tuviai gynėse — su besikeičiančia sėkmė 
— nuo „kiriliško“ rašto įvedimo. Lietu
viškojo „renesanso" laikais, prieš šimtą 
metų, sužydėjo tikroji lietuvių literatū
ra. Tada pasirodė pirmoji .Aušros’ laida. 
Tuo pačiu pavadinimu laikraštis nelega
liai palaiko ir vėl viltį.

Prisiminkime, kad Kantas turėjo lietu
viško kraujo ir mokėjo lietuviškai. Didy
sis lenkų poetas Mickevičius buvo Lietu
vos patriotas ir parašė savo poemoje 
„Lietuva, tėvynė mano" — „Litva ojezyz- 
na moja". Levas Tolstojus buvo kilęs iš 
Lietuvos Prūsų. Liet, nepriklausomybės 
laikais turėjo vilą tarp Kuršių Neringos 
kopų Thomas Mannas. Čia buvo rinkti
nio intelektualizmo atmosfera.

Išvijus vokiečius, aštuonerius metus 
mažoji lietuvių tauta kovojo prieš Rau
donąją Armiją, kol ją pavyko „aptram
dyti“. Šimtai tūkstančių žmonių buvo 
nužudyti ir deportuoti. Milijonas lietu
vių gyvena emigracijoje. 1975 m. rugpjū
čio 1 d. vakarų valstybės pasirašydamos 
Helsinkio baigiamąjį aktą galutinai pri
pažino sovietinį Lietuvos aneksavimą.

Vakar vėl pakilo lietuvių tautos nuo
taika. Keistas gamtos reiškinys: Aušros 
šviesa užgniaužiama ir vis dėlto toliau 
rusena!"

I. Kaplanas

Pakvietimas
LKD SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Kultūros Draugija spalio 23-24 
d.d. kviečia savo narių, bei jų draugų su
važiavimą B. Godesberge, Annaberge.

Suvažiavimo programa — štai kokia:
Spalio 23 d., penktadienį, 19.00 vai. 

įvyks suvažiavimo atidarymas ir Ponios 
Batūraitės-Lemikienės meninių darbų pa
roda, kuri veiks per visą suvažiavimo 
laiką. 20.00 vai. vakarienė.

Spalio 24 d., šeštadienį, 9.00 vai. pusry
čiai. 10.00 vai. valdybos ataskaitinis pra
nešimas: pirmininko, iždininko ir revizi
jos komisijos; LKD veiklos vertinimas ir 
naujesnių formų ieškojimas. Diskusijose 
prašome visus dalyvauti.

Po pranešimų valdybos bei revizijos 
komisijos perrinkimai. 12.00 vai. pietūs.

14.00 vai. Nauji vėjai ir jų padariniai 
Lietuvoje (arba: ką atnešė ,,glasnost“ ir 
„perestrojika"). Sovietinės spaudos ap
žvalga ir diskusijos. 15.00 vai. kava.

16.00 vai. „Didelis lietuvių filosofas ir teo 
logas Antanas Maceina ir poetas Jasman- 
tas“. Šių metų pradžioje mirusio moks
lininko ir poeto nueitą kelią nušvies savo 
paskaitoj Vincas Natkevičius. 18.00 vai. 
vakarienė.

19.00 vai. KONCERTAS. Dalyvauja uni
versiteto profesorė, pianistė R. Lampsa- 
tylė-Kollars; smuikininkai M. Kollars ir 
H. Mozūraitytė ir operos solistė, R. Strau
so ir Mendelsono konkursų laureatė Vili
ja Mozūraitytė.

Jie išpildys lietuvių klasikų (I dalis) 
ir vakarų klasikų (II dalis) veikalus.

Spalio 25 d., papusryčiavę, važiuojame 
į Mainzą, kur įvyks lietuviškos jubilieji
nės pamaldos.

LKD valdyba

STUDIJŲ SAVAITĖS KONCERTAS 
LIEPOS 31 D.

34-sios Europos lietuviškųjų studijų 
koncertą atliks DBLS-gos liaudies dainų 
ir šokių ansamblis.

Programos pradžia 8 vai. vakare, Dig
by Stuart College salėje. Roehampton 
Lane, London, SW15.

Visi kviečiami į šį koncertą atvykti.

Baltų Tarybos ir Pabaltijo Sąjungos atstovai prie Britanijos min. pir
mininkės M. Thatcher būstinės, „10 Downing Street", įteikt; jai raštą dėl 
Pabaltijo kraštų okupacijos ir Birželio tragiški/ įvykių.

Nuotraukoje antrasis iš kairės, Guntis Berzins — Baltų Tarybos pirmi
ninkas, Regina Grupiljor.aitė — DBLS-gos Tarybos narė ir Pabaltijo Są
jungos pirmininkė — Irene Kolugs. (Foto; Peteris A. Petersons)

SVARSTYMAI
METINIS SUVAŽIAVIMAS

sytojams įvairių sričių kūrėjus ir jų dar
bus. Daugumas jų jau jubiliatiniame am
žiuje, tačiau buvo rasta nemaža ir jaunų 
pajėgų, kurios reiškia, jog išeivijos kul
tūrinis gyvenimas greitai neišblės. Pa
skaitininkas kreipė klausytojų dėmesį ir 
į tai, kad kūrėjams turėtų būti sudarytos 
jų Darbui ir atitinkamos sąlygos. Mažas 
išleidžiamų knygų tiražas, rašytojo neska
tina. Nors rašytojų dar turime, bet sto
kojame skaitytojų. Jis palietė taip pat 
kultūros, politikos bei kūrėjo — veikėjo 
prieštaravimus.

Po abiejų paskaitų vyko diskusijos, ku
riose pasireiškė jaunimas. Diskusijoms 
vadovavo dr. Jonas Norkaitis.

Meninę ir linksmąją programą atliko 
Vas. 16 gimnazijos moksleiviai ateiti
ninkai. Pirmąjį vakarą jie dainavo senas 
liaudies diainas, deklamavo ir vaidino ke
letą būdingų vaizdelių iš savo pergyveni
mų Lietuvoje. Antrąjį vakarą jie vyku
siai pravedė žjaidimą, kurio metu buvo 
tikrinamas istorijos, kultūrinio gyvenimo 
ir ateitininkų istorijos žinojimas.

Pasivažinėjimas po apylinkes, tradicinė 
programos dalis, lietui lyjant nebuvo 
idealus, tačiau jo atsisakyti niekas ne
norėjo. Taip antrąją Sekminių dieną, ge
rai papietavus, buvo pasileista po Bavari
jos apylinkes ir pilis.

Kun. Bungos globoje dar niekas badu 
nenumirė. Padedant sumanioms šeimi
ninkėms A. Grinienei ir P. Ivinskienei ir 
šį kartą skanumynų netrūko.

Visiems čia suminėtiems savo darbu ar 
pasirodymu užtikrinusiems suvažiavimo 
sėkmę, Vokietijos ateitininku, pirmininkė 
Marija Šmitienė išreiškė padėką, o kun. 
Bungai įteikė ir dovanėlę. Šis pasižadėjo 
ir sekančiais metais ateitininkų suvažia
vimą globoti. (vaba)

ATEITININKU
VOKIETIJOS ATEITININKŲ

Vokietijos ateitininkų suvažiavimas 
įvyko birželio 6-8 dienomis Memmingene 
vaišingo sielovados delegato kun. Antano 
Bungos goboje. Sekminių švenčių išvaka
rėse, nežiūrint užkimštų kelių, susirinko 
į kleboniją per 35 asmenys iš įvairų vie
tovių. Skaitlingiausią vienetą sudarė Va
sario 16 gimnazijos moksleivių ateitinin
kų grupė. Suvažiavimo programa buvo 
įvairi.

Pamaldoms buvo susirinkta tiek pirmą
ją, tiek antrąją Sekminių dieną, dalyvau
jant Memmingeno apylinkės balsingiems 
lietuviams. Sekmadienį šv. Mišias aukojo 
ir pasakė pamokslą vysk. dr. A. Deksnys. 
Jam talkino kunigai A. Bunga ir tėv. Ber
natonis. Mišių metu penki Vasario 16 
gimnazijos ateitininkai davė moksleivio 
at-iko pasižadėjimą. Antrąją dieną mišias 
aukojo ir pasakė pamokslą kun. Ant. 
Bunga.

Paskaitos buvo parinktos tiek įdomios, 
tiek aktualios. Pirmasis kalbėjo dr. Kęs
tutis Girnius tema .Tautiškumas dabarti
nėje Lietuvoje’. Paskaitininkas, pasirem
damas demografiniais duomenimis, nuro
dė, kad Lietuva šiuo metu stovi ant de- 
populiacijos slenksčio ir klausė, koks bus 
ateityje lietuvių — kitataučių santykis 
Lietuvos teritorijoje ir kokį poveikį tai 
turės 'į visą kultūrinį gyvenimą bei tau
tinės sąmonės formavimąsi. Susirūpinimą 
taip pat kelia ir Lietuvos komunistų 
reikalavimas, kad vadovaujančių kadrų na 
cionalinė sudėtis atitiktų respublikos 
gyventojų nacionalinei struktūrai. Toliau 
paskaitininkas įvertino tautiškumo ap
raiškas Lietuvoje. Okupacijos laikas pa
darė savo įtaką, bet yra sunku nustatyti 
kiek ir kokią. Apie tautiškumo pasireiš
kimus ankščiau buvo sužinoma tik iš po
grindžio spaudos, dabar kai kas pradeda 
iškilti viešumon. Lietuvos rašytojų, ve
damos diskusijos apie istorinę prozą, lie
čia bendrai Liet, istorijos padėtį. Kritiš
ki balsai, ragina rūpintis savo istorine 
savimone, priešintis patriotiniam indife
rentizmui, atsisakyti Lietuvos istorijos 
dėstymo vidurinėse mokyklose, atsisakyti 
savo istorijos ir ją vertinti valstiečių 
akimis.

Vincas Natkevičius, M.A., paskaitoje 
.Lietuvių kultūra išeivijoje’, pradžioje 
ryškino kultūros sąvoką, jos atskirų ele
mentų reikšmę tautinės sąmonės susida
ryme bei jų svarbą ypač išeivijos gyveni
me. Jis bendrais bruožais apžvelgė išei
vijos kultūrinę padėtį, pristatydamas klau

PERSPAUSDINAMI LIETUVOS 
POGRINDŽIO LEIDINIAI

Praėjusių metų gale PLB valdybos iš
leista knyga „Naktis“ susilaukė ypatin
go susidomėjimo skaitytojų tarpe. „Nak
tis“ — tai kun. Leono Šapokos autobio
grafiniai dialogai, kurie buvo paskelbti 
Lietuvos pogrindžio žurnale „Dievas ir 
Tėvynė”. PLB valdybos perspausdinamos 
pogrindžio spaudos serijai šiuo metu yra 
ruošiami keletas numerių. Pogrindžio 
spaudos atrinkimu ir perspausdinimu rū
pinasi PLB valdybos pirm, pavaduotojas 
dr. Tomas Remeikis.

Skaitytoju laiškai
Geib. Redaktoriau,

Norėčiau paklausti, kodėl „Europos Lie
tuvis" neskelbia žinių apie Mažosios Lie
tuvos Fondą? Gal todėl apie jį mažai kas 
žino.

Mažosios Lietuvos fondo tikslas yra 
surinkti 100.000 dol. ir iš palūkanų leisti 
knygas apie Mažąją Lietuvą, kad paro
dyti pasauliui kokius kultūrinius turtus 
ji turi. Atrodo, kad jau pusę tos sumos 
yra surinkę.

Neseniai gavęs Mažosios Lietuvos fon
do apyskaitą, nustebau, kad vos tik keli 
aukotojai yra iš Anglijos. Jeigu neklystų, 
Anglijoje susibūręs veikia ir Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Sambūris, bet ir apie 
juos mažai „Europos Lietuvis" rašo.

Būtų gražu, kad Anglijos lietuviai 
Mažosios Lietuvos fondui daugiau paau
kotų. Praeityje jie mus yra parėmę, da
bar atėjo laikas mums juos paremti.

D. Gintas

SPORTINIS
GYVENIMAS

Europos vyrų krepšinio pirmenybes 
Atėnuose laimėjo šių varžybų „Pelenė" 
— Graikija, baigmėje ir po pratęsimo 
įveikdama daugkartinį Europos meisterį 
Sov. Sąjungą 103:101 (98:98, 42:41). Tie
sa, antros vietos laimėtojai į Graikijos 
sostinę atvyko be geriausio Europos krep
šininko lietuvio Arvydo Sabonio ir savo 
penketuką rėmė lietuviais žaidėjais, vie
nu latviu ir keliais iš Ukrainos — Kije
vo. Paimkime kad ir baigminį susitikimą: 
taškus SS-gai pelnė latvis V. Valteris 21, 
lietuviai Jovaiša 17 ir S. Marčiulionis 16, 
ukrainietis Tkačenka 14, vėl lietuvis Cho
mičius 10. Po jų sekė visi rusai — Pan- 
kraškinas 8, Tarakanovas 7, Volkovas ir 
Gaborovas po 4. Taigi, kaip ir visuomet 
Sov. Sąjungai laimėjimus krepšinyje ski
na pabaltiečiai ir ukrainiečiai, tačiau tos 
gražios peigalės eina į Kremliaus aruodą.

Gal ir su Arvydu Saboniu Sov. Sąjun
ga būtų pirmenybes pralaimėjusi, kadan
gi Graikijos rinktinėje puikiai žaidė N.
Galis, įmetęs šiose varžybose daugiausiai 
taškų. Baigminiame žaidime graikas pir
mame kėlinyje pelne 16 taškų, po per
traukos vėl tiek pat ir po pratęsimo dar 
„pridėjo“ 8 taškus, viso 40 taškų. „Sar
gybinio" pareigas prie graiko ėjo Mar
čiulionis, geriausias Sov. Sąjungos iaidė
jas. Tačiau prieš rungtynių pabaigų, lie
tuvis po penkių pražangų turėjo palikti 
aikštę. Tad pratęsime Sov. Sąjungos rink
tinės treneris A. Gcmelskis turėjo išleisti 
jau skirtingą penketuką be S. Marčiu
lionio. Tiesa, latvis Valteris pelnė tritaš
kį, persverdamas pasekmę SS-gos naudai. 
Tačiau Galis „ištempė" 101:98, bet vėl Jo
vaiša tritaškiu pasekmę išlygino. Likus 
4 sek. baudos metimais graikai užbaigė 
rungtynes 103:101 savo naudai.

Vilniškis „Sportas” rungtynių pralai
mėjimą priskiria teisėjams. Jis rašo: „Ne
galima be abejo nutylėti ir to, kad rung
tynėse vadovavę teisėjai iš Ispanijos ir 
Kanados buvo labai maloniai nusiteikę 
aikštelės šeimininkams, saugojo juos nuo 
menkiausio mūsiškių prisilietimo ir daž
nai neįžiūrėjo klaidų šiurkščiuose graikų 
veiksmuose. Ir kaip per šias rungtynes 
trūko Arvydo Sabonio!"

Vokiečių spauda rašo, kad dviejų me
trų milžinai (suprask SS-ga — K.B.) 
žaisdami be geriausio pasaulio mėgėjų 
krepšininko Alvydo Sabonio, tikrovėje 
buvo paklupdyti vieno tik 1,83 aukščio 
Nicos Galio, jmetusio pirmenybėse 296 
taškus. Jis buvo vienbalsiai pripažintas 
vertingiausiu („wertvollste") 25-tųjų Eu
ropos vyrų krepšinio pirmenybių žaidėju. 
Po Graikijos ir Sov. Sąjungos, likusios 
valstybės išsirikiavo šia tvarka: Jugosla
vija, Ispanija. Italija, Vakarų Vokietija, 
Lenkija, Čekoslovakija, Prancūzija, Olan
dija, Izraelis, Rumunija.

Iš Lietuvos spoitinio gyvenimo reikė
tų atžymėti Gudijos ir Pabaltijo tautų 
lengvosios- atletikos rungtynes Minske, 
kurias laimėjo šeimininkai, surinkdami 
386 taškus, prieš Lietuvą, kuri surinko 
351.5 taškų. Mūsiškiai daugiau karo 
šimtu taškų aplenkė Latviją. Geresnės 
mūsiškių pasekmės: rutulys — D. Stu- 
konis 22.63 m„ L. Baikauskaitė 800 m. — 
2 min. 1 sek., ir ta pati bėgikė 1500 m. — 
4 min. 14,7 sek., 110 m. kliūtiniame — 
Malijonis ir Jakštys, atsiekę vienodą 13.5 
sek. pasekmę. Lietuvos futbolo pirmeny
bių rezultatai: Mažeikių „Atmosfera" — 
Kėdainių „Nevėžis“ 2:1, Kauno „Aidas“ 
— Vilniaus ,,SRT’ 1:4, Kybartų „Svei
kata" — Panevėžio „Ekranas“ 1:0, Utenos 
„Utenis“ — Alytaus „Poringė“ 0:2.

K.B.
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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

Dariaus ir Girėno minėjimas — liepos 
18 d., šeštadienį, 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 — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

600 m. Lietuvos krikšto jubiliejus — 
rugpjūčio 22 d., Manchesterio lietuviu 
klube. Rengia MLK Bendrija.

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

Lietuvių kultūros instituto .metinis su
važiavimas ir 7-ji mokslinė konferencija 
Hiuttenfelde — spalio 24 d.

Centrinis Vokietijos lietuvių Lietuvos 
krikšto 600 metų minėjimas Mainzo ka
tedroje — spalio 25 d.

DR. KAZYS BOBELIS EUROPOJE
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Pirmininkas dr. Kazys BOBELIS 
šiomis dienomis lankėsi Europoje ir da
lyvavo Romos iškilmėse. Liepos 6-8 die
nomis buvo Londone ir susitiko su Lon
dono lietuvių veikėjais ir kartu su ponia 
apsilankė pas ponus Balickus Lietuvos 
Pasiunt inybėje.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Ponai Jasulaičiai iš USA lankėsi Lietu

vių Namuose, užsisakė „Europos Lietu
vi“ ir spaudai paaukojo 10 svarų. Taip 
pat buvo apsistojęs kelioms dienoms pro
fesorius Žygas.

Londonas
iškilmės sv. kazimiero

BAŽNYČIOJE
Sekmadieni, liepos 26 d., Londono lie

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

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

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

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

LONDONO LIETUVIŲ 
ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS 

„DERBY“ ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Šių metų Londono Šv. Kazimiero parapi
jos „Derby Arklių Lenktynių“ loterija jau 
praėjo: Gegužės 30 dieną įvyko trauki
mas, kuriuo metu buvo ištraukti bilietai 
ir arklių pavadinimai, „Derby“ lenktynė
se.
Birželio 3 dieną Epsome įvyko lenktynės 

kuriose pirmuoju arkliu atbėgo — „Refe
rence Point“, bilieto savininkas Nr. 1723 
(šaknelėje neaiškus įrašas, kažkur Park 
Road, Gloucester). Antruoju — „Most 
Welcome“, bilietas Nr, 3103, (šaknelė ne
turi jokio įrašo, bet atrodo, kad bilietas 
yra parduotas V. Veličkos). Trečiuoju 
„Bellotto“, bilieto Nr. 2804 — S. Lauru- 
vėnas. Ketvirtuoju — „Sir Harry Lewis“, 
•bilietas Nr. 4076, — Halena Wojuk.

Pirmosios ir antrosias premijos savi
ninkai prašomi atsiųsti savo laiminguo
sius bilietus ir tikrus adresus, kad būtų 
galima persiųsti premijas. Rašykite Lith
uanian Church, 21 The Oval, London 
E2 9DT.

Reiškiu nuoširdžią padėką klebono ir 
parapijas tarybos vardu visiems talki
ninkams ir bildėtų pirkėjams, o didžiau
sią padėka priklauso Pranui Dzidolikui, 
Škotijoje, J. Jezerskiui, Birminghame, A. 
Kulikauskui, Derby, B. Baniui, Learning
ton Spa, M. Gelvinauskienei, Glaucester, 
P. Poviliūnui, Coventry, J. Blažiui, Ash
ton in Marketfield, A. Rogers, Ruislip, J. 
Balniui, Muswell Hill. Tai mūsų vienin
telės Europoje lietuviškos bažnyčios rė
mėjai, kurie išplatina šimtais bilietų sa
vo apylinkėse. Be to padėka už praeities 
talką. M. Linkevičiui, Birminghame, J. 
Bliūdžiui, Škotijoje. A. Jaloveckui, Man- 
chesteryje. Kitiems padėka jau buvo pa
reiškia aukstyvesniame „Europos Lietu
vyje". Pati didžiausia tai V. Veličkai, ku
ris išplatino 2000 bilietų.

S. Kasparas, Loterijos pravedėjus

Manchesteris
600 METŲ 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 Burke, 
M.A. Per šv. Mišias vargonuos svečias 
iš Škotijos p. Pranas Dzidolikas. Po pa
maldų visi vyksime į Lietuvių Klubą, 
kur bus vaišės.

Visus Manchesterio ir apylinkes lietu
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

PADĖKA
Visiems mane lankiusiems Barnet li

goninėje, atsiuntusiems dovanų ir laiš
kais ir atvirutėmis linkėjusiems man 
greit pasveikti — nuoširdžiai dėkoju. 
Taip pat pranešu, kad nuo liepos 8 d. gy
dausi namuose. B. Butrimas

JONINĖS

Birželio 20 d. septyni Manchesterio 
Jonai surengė M. lietuvių klube šaunų 
Joninių balių — pobūvį, kuriame daly
vavo virš 20 žmonių. Maistą paruošė Jo
nų žmonos S. Keturakienė ir A. Kmitie- 
nė. Palaiminimo maldą sukalbėjo 
A. Jakimavičius.

Klubo pirm. A. Fodvoiskis atidarė po
būvį ir pasveikino Jonus ir J. Šablevi
čių, kuris kartu šventė savo 60 metų am
žiaus sukaktį. Visi jiems palinkėjo „Il
giausių metų“ ir sveikatos. Pobūvis pra
ėjo pakilioje nuotaikoje.

Visi sveikiname Jonus ir J. Šablevičių 
jo 60 metų amžiaus proga ir linkime 
jiems linksmų bei sėkmingų gyvenimo 
dienų.

RAMOVĖNŲ BALIUS

Birželio 27 d. LKVS-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube metinį ramovėnų balių — pobūvį, 
kuriame dalyvavo apie 35 žmonės ir kan. 
V. Kamaitis.

Pobūvį atidarė ir pravedė sekr. V. 
Bernatavičius ir meldė Viešpatį palai
minti stalus. Maistą paruošė B. Kupstie
nė ir A. Kmitienė.

Po užkandžių ir pirmųjų tostų žodį ta
rė pirm. K. Murauskas, kuris pasveiki
no susirinkusius ir prisiminė mirusius 
skyriaus narius.

Po jo ramovėnus sveikino ir geros klo
ties veikloje linkėjo DBLS Boltono skyr. 
pirm. H. Vaineikis, klubo pirm. A. Pod- 
voiskis ir kan. V. Kamaitis, kuris palin
kėjo gražaus tarpusavio sugyvenimo.

Pasitaikė, kad tą pačią dieną buvo 
sekr. Vlado Bernatavičiaus vardadienis. 
Visi jam palinkėjo „Ilgiausių metų“ ir 
sveikatos.

Pirmininkas K. Murauskas padėkojo 
sveikinusiems ir šeimininkėms. Vyko pa- 
sižmonėjimas su linksmomis dainomis, o 
moterys pravedė loteriją.

Pobūvis praėjo pakilioje nuotaikoje ir 
nusitęsė iki vėlaus laiko.

A. P-kis

Nottinghamas
600 METŲ IR PALAIMINTASIS

Liepos 18 d., 13 vai. pamaldomis Lie
tuvių Židinyje prasideda Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos vi
suotinis trimetinis suvažiavimas. Be viso 
kito, jis vyks Lietuvos galutinio Krikšto 
ir arkiv. Jurgio Matulaičio Palaimintuo
ju paskelbimo ženkle.

Kviečiami visi iš visur. Dalyviai, kurie 
liksis užkandžiams, kuo greičiau praneša 
Židinio vadovybei telefonu 0602-821-892.

Iki greito mielo pasimatymo!
DBLK Bendrijos C. Valdyba

JONINĖS NOTTINGHAME
Šių metų šaunias, tradicines Jonines 

Nott. Moterų Draugija suruošė Latvių 
Klube. Jau keletu kartų jos pasinaudo
ja šiuo klubu, nes neturint savo, Lat
vių yra artimesnis ir jaukesnis, negu kitų 
tautybių klubai.

Susodinus Jonus, Antanus, Petrus ir 
Povilus už gaubės stalo, Nott. Moterų 
Draugijos pirm. F. Damaševičienė pas
veikino “vardininkus ir pasidžiaugė, 
kad išlaikoma ši lietuviška tradicija. Dr. 
S. Kuzminskas sakė, kad kur lietuviai be
gyventų, visur jie bendrauja lyg viena di
delė šeima. Prie skaniai paruoštų vaišių 
K. Bivainis pagyrė jaunesniųjų veiklą, 
ypač skautų, sakydamas, jog tai mūsų 
tremties ateitis. V. Gasperienė pasveikino 
susirinkusius angliškai ir taip pat ragino 
remti jaunimo veikla, nes tik per juos ga
lėsime atgauti laisvę.

Mums užkandžiaujant, „Rūtos“ duetas 
padainavo kelias populiarios muzikos 
dainas, o baigus valgyti sudainavo pri
taikytus šiai dienai kupletus, apdainuoda- 
mos visus vardininkus. Toliau progra
mą paįvairino G. Aleknavičienė satyra 
apie klebono seserį. Tai labai įdomus ir 
jiuokingas pasakojimas apie klebono se
sers jėgą kaimo parapijoje, kurį Genė 
atliko labai sumaniai ir talentingai. Tiki
mės išgirsti daugiau tokio jumoro, kuris 
pakeičia mūsų jau nusistovėjusias pro
gramas. Pabaigai prie „Rūtos“ prisidėjo 
V. Aleknavičius ir visi sudainavo dar 
vieną populiarią dainelę.

Buvo ieškoma paparčio žiedo, kurį su
rado veiklioji Brigita Bishop ir, įvykdy- 
dama savo pageidavimą, bučkiu apdova
nojo vyriausią asmenį vaišėse — dr. S. 
Kuzminską.

Pasilinksminta ir padainuota! Gražiai 
ir įdomiai praleistas vakaras lietuvių 
šeimoje. Ačiū No.ttinghamo Moterų Drau
gijai,.

h.g.

Škotija
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS 

ŠKOTIJOJE
Gegužės 8 d. Škotijos lietuviai ir jų 

bičiuliai Šv. Šeimos Mossend bažnyčioje, 
atšventė 600 metų Krikščionybės Lietu
voje jubiliejų. Garbės svečias Mother- 
well vyskupas Devine aukojo Šv. Mišias 
padedamas 10 pakviestų kunigų. Didysis 
altorius buvo papuoštas Lietuvos ir St. 
Andrew vėliavomis. Kunigas McAndrews 
(Andriušis) papuošė Aušros Vartų pa
veikslą, kuris stovi ant altoriaus, gelto
nomis, žaliomis ir raudonomis spalvo
mis. Mergaitės tautiniais rūbais įsijungė 
į procesiją, kurios metu giedojom, Pul
kim ant kelių“. Vyskupas Devine pradėjo 
Šv. Mišias sveikindamas lietuvius ir jų 
bičiulius ir išreiškė pasitenkinimą, kad 
mes, ypač jaunimas, esame ištikimi sa-

Belgija
DIDŽIOJO JUBILIEJAUS ŠEŠĖLY

Šie metai lietuvių išeivijos gyvenime 
atnešė nemaža organizavimo, raštų, žo
džiui minėjimų — Lietuvos Krikšto Jubi
liejaus proga.

Mažose lietuvių bendruomenėse, rodos, 
nesigirdėjo nieko kito, tik skatinimas 
vykti į Romą. Belgijos lietuvių būrelis 
nesiruošė, deja, Romon, nes nedaug gali
mybių jiems — tolima kelionė, amžiaus 
problemos, sveikata, o ir finansinės iš
laidos ne visiems prieinamos.

Paminėti šį Jubiliejų jau praeitais me
tais lietuviai Lieže padarė pirmus žings
nius: keletas tautiečių sudarė rengimo ko
mitetą, bet tik vienintelė Bronė Spies- 
Gailiūtė atsakė teigiamai.

Gegužės 31 d. Vise mieste, prie Liežo, 
šv. Mišios buvo skirtos Lietuvai. Pamoks
le kunigas kalbėjo apie Lietuvos krikš
tą, lietuvių tautą, jos padėtį. Mišių metu 
choras, kuriame B. Spies atlieka solo par
tijas, giedojo porą giesmių lietuviškai. 
Bažnyčioje buvo išdėstyta Lietuvos kraš
tovaizdžių reprodukcijų. Pamaldose daly
vavo ir keletas lietuvių.

Kitos pamaldos, kuriose buvo minimas 
Lietuvos krikštas, įvyko ir Moelingen- 
Mouland miestely, kur gyvena mūsų tau
tietė, birželio 14 d. O prieš tai, gegužės 10, 
bažnytiniame koncerte, Bronė Spies atli
ko dalį jo lietuviškomis dainomis ir gies
mėmis (iš Gruodžio, Šimkaus, Sasnausko 
kompozicijų)..

Liežo mieste Mišios skirtos šiam di
džiajam Jubiliejui bus Liežo katedroje 
ateinantį rudenį, spalio 18 d., 10 vai. Jas 
laikys Liežo vyskupas Mgr. A. Houssiau. 
Mišių metu giedos St. Adelin choras.

St. Baltus

LIETUVOS KRIKŠTO
IR JURGIO MATULAIČIO 
PALAIMINIMO IŠKILMĖS 

ROMOJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
cerio programą atliko solistė Lilija ■ 
kytė ir Čikagos Lietuvių operos chori' 
Pianinu palydėjo prof. Raminta Laj 
saitytė. Didžiulėje salėje koncerto JįU* 
sėsi apie keturi tūkstančiai svečių.

Koncertas buvo pradėtas Lietu, 
Himnu.

Jubiliejinių metų Romos komiteto [ 
mininkas prel. Algimantas Bartkus į 
statė popiežiškojo Grigaliaus universi 
to profesorių istoriką kun. Paulių R; 
kauską ir Oklahomos amerikiečių unit. įįi 
siteto prof. dr. Vytautą Vardlį, kurie į j£ 
bėjo apie krikščionybės kelią į Lietų g. 
ir krikščionybės reikšmę lietuvių tat; 
istorijoje. ,a

Prieš paskaitas i susirinkusius kalbi įįt 
Lietuvos diplomatinis atstovas Vatik; 
Stasys Lozoraitis.

Jubiliejinis koncertas buvo baigtas; 
kagos Lietuvių operos chorui dainuoji 
„Lietuva brangi“.

Sekmadienio vakare Angelo pilies 
de įvyko vaišės lietuviams, 
programą atliko vyrų dainos viene; 
„Uždainuokim“ iš Klivlando, JAV.

Pačios 600 m. Lietuvos krikšto ir j. 
gio Matulaičio beatifikacijos iškilu 
Romoje prasidėjo anksčiau, birželio' 
d., Popiežiškame Grigaliaus Universiti 
Romoj e.

Birželio 27, Vatikano audiencijų
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SVEČIAS IŠ LIETUVOS 
STUDIJŲ SAVAITĖJE

Prieš mėnesi laiko iš Lietuvos atvykęs 
Jonas SIMOKAIT1S dalyvaus Studijų 
Savaitėje ir papasakos apie savo pergy
venimus Lietuvoje.

Jis buvo nuteistas mirties bausme už 
mėginimą išbėgti lėktuvu. Mirties baus
mė buvo pakeista į 15 metų kalėjimo. 
Yra susitikęs su Lietuvos ir kitais disi
dentais.

* ♦
Londone randasi vienintelė lietuvių 

katalikų bažnyčia Vakarų Europoje, 21 
The Oval, Hackney Road, E2. šiais Lie
tuvos krikšto sukakties metais Londono 
lietuvių katalikų šv. Kazimiero bažnyčia 
mini savo 75 metų pašventinimo sukaktį. 
Tai sukakčiai atžymėti sekmadienį, lie
pos 26 d. 11 vai. ryto bus atnašaujamos 
iškilmingos šv. Mišios, kada taip pat bus 
pagerbtas pal. Jurgis Matulaitis.

Anksčiau atvykę Studijų Savaitės da
lyviai yra kviečiami pamaldose dalyvau
ti ir pamatyti mūsų gražią lietuvišką 
bažnyčią. Po pamaldų bus proga aplan
kyti šalia esančią svetainę ir pasikalbėti 
su parapijiečiais.

pas A. Vaičius, kuris Šv. Tėvui 
vaną — Lietuvos krikščionybės 
ženklą, pagamintą iš gintaro.

Vasario 16-tos gimnazijos 
tautinių šokių grupė audiencijos mt 
atliko keletą lietuviškų tautinių šokių.

Ant pakylos su šv. Tėvu sėdėjo li« 
viai vyskupai, aukštieji pareigūnai irią; 
tuvių evangelikų atstovas kun. Gerulis s

Didieji Italijos laikraščiai pranešė ap n£ 
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo koncei 
bruotas iškilmingas 
krikšto šešių šimtų 
arkivyskupo Jurgio 
kacijos proga. Kai 
kartotinai primena,

tai

im

,T
LietuXj

ir:
kr

PAMALDOS
Nottinghamo Lietuvių židinyje — lie

pos 18 d., 13 vai. vyksta Didž. Britanijos 
Liet. Kat. Bendrijos suvažiavimas.

Nottinghame — liepos 18 d., 13 vai., Ži
dinyje.

Nottinghame — liepos 19 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — liepos 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Nottinghame — liepos 26 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Manchesteryje — liepos 26 d., 12.30 vai.

vo tikėjimui. Mišių metu buvo giedami 
himnai ir „Marija, Marija“.

Po pamaldų buvo surengta arbatėlė 
parapijos salėje.

Sena monstrancija, kurią Škotijos lie
tuviai buvo padovanoję vienai mažai pa
rapijai, buvo restauruota ir perduota 
kunigui And'riušiui, kuris ją perdavė 
Mossend parapijai.

Sekmadienį, birželio 14 d. daug lietu
vių iš visų Škotijos kampelių dalyvavo 
metinėse atlaidose. Choras vilkėjo tau
tinius rūbus, o skautai nešė vėliavas ir 
kryžius su sąžinės belaisvių pavardėmis. 
Kadangi lijo, procesija įvyko bažnyčioje.

Mūši) pirmos mišios bus rugsėjo 6 d. 2 
valandą po pietų Šv. Luko bažnyčioje, 
G'iasigove.

Rugsėjo 13 d. 2 valandą bus mišios 
Mossend šv. Šeimos bažnyčioje už velio- 
nies Alberto Bugieniaus sielą. Atsilankiu
sieji bus pavaišinti arbata.

K. Rugienienė

Mišias 
metų jubiliejaus 
Matulaičio beat! ų 

kurie laikraščiai t ar 
kas šventasis Tėv 

jubiliejaus proga norėjo aplankyti kat jį 
Ūkiškąją Lietuvą, bet kad Popiežiausi įj( 
lionei pasipriešino sovietinė valdžia.

Iš visų pasaulio kraštų ir kontinen j 
jubiliejui atžymėti į Romą suplaukė ds )a. 
maldininkų, bet Lietuvos tikintiesiei )u 
nebuvo leista atvykti į Romą. Jiems <lbo 
stovavo Telšių vyskupas A. Vaičius 
aštuoni kunigai. Kai kurie laikrašti ae 
informavo skaitytojus apie dabartinę f ne 
dėtį okupuotoje Lietuvoje. Birželio 28 
pamaldos buvo transliuojamos valstyi yįs 
ne televizija po visą Italiją.

Pirmosios padėkos pamaldos palaimi 
tojo Jurgio Matulaičio garbei įvyko b-ve 
želio 29 d.. Didžiojoje Dievo Motinos B sa' 
zilikoje. Mišių pradžioje į susirinkusi: 
lietuvius kalbėjo pagrindinis mišių cft įal 
brantas Telšių vyskupijos ir Klaipei tel 
prelatūros apaštalinis administrator: bit 
vyskupas Antanas Vaičius. Pamokslą u Ar 
sakė Čikagos kardinolas Bernardinas, i 
pasakojęs visą palaimintojo nueitą keli raj 
Jis taip pat jautriai kalbėjo apie Lietuvi 
bažnyčios ir jos tikinčiųjų dabar pa’, 
riamus sunkumus, i _ 
lyvavo daugiau negu du tūkstančiai Ii 
tuvių maldininkų iš įvairių pasaulio kr* 
tų ir kontinentų. Mišių metu lietuviški 
religines giesmes giedojo Čikagos Liet 
vių operos choras.

Šios pamaldos buvo numatytos lietuvi 
kalba, tačiau dėl nesuprantamų prieis 
čių tai neįvyko. Nuliūdusi buvo vis 
kongregacija ir lietuvių kunigų delegat 
ja iš okupuotos Lietuvos.

Antrosios padėkos pamaldos įvyko bi 
želio 30 d. toje pačioje „Santa Mat 

Bazilikoje. Iškilmingas S 
ir pamokslą pasakė Šv® 
bylomis 
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besirūpinanti1 
kardinolas Pal

lietuvių Šv. KazimiK

Maggiore“
Mišias aukojo 
tųjų skelbimo 
Kongregacijos 
zzini.

Po pamaldi!
Kolegijos ūkyje susirinkęs lietuvių )*■ 
nimas prie degančio laužo iki vėlaus’’ 
karo svarstė lietuvių katalikų jauni® 
uždavinius, žengiant 'į septintąją krik* 
čionybės šimtmetį.

Liepos 1 d. įvyko trečios ir paskuti^ 
padėkos pamaldos už arkivyskupo Jurf 
Matulaičio 
mintuoju. 
Wroclawo 
binovičius.

Lietuvos 
biliejaus i 
laičio palaiminimo iškilmės Romoje P! 
sibaigė. Prasidėjo katalikiškos 
septintasis šimtmetis.
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