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Prasmingas ir 
vertingas paprotys 

DR. K. ČEGINSKO SVEIKINIMAS

Lietuviška

štai jau 34-jlį kartą i'š eilės renkasi šių 
^europinių studijų savaičių dalyviai į sa- 

m metinę „širdžių ir proto puotą“, kaip 
į periodiškai kasmet pratęsiamą kultū- 
Its rengin'į savo metu yra gražiai pava
dinęs iškalbingasis profesorius Eretas.

fe 34-ri metai, per kuriuos šios savaitės 
TO, liudija gyvą ir ištvermingą kūrybos min- 

į yra nemenkas laiko tarpsnis. Tai pu
st; antro karto tiek, negu buvo lemta mūsų
ft unžiaus Lietuvai džiaugtis savo nepri-
i Rausomos tautiškos valstybės būtimi, 
jį Tad nueitasis savaičių kelias jau yra ta
il tęs reikšmingu ne tik su jomis susiju
os sems asmenims, bet visos mūsų išeivijos

visuomenės, netgi tautos likimo prasme.
TO Iš tiesų, jei šios europinės studijų ša
ut raitės net nieku kitu nepasižymėtų, o tik 

kaip ištvermingai tęsiamas metinis vi
lu stnmeninis renginys, tai joms priklauso 
(ir. nenykstantis nuopelnas, kad praturtino 
vį susų kultūros istoriją šio pobūdžio ren- 

įinių tradicija. Pirmoji lietuviškoji kny- 
ita ga, pirmoji gramatika, pirmasis periodi- 
lį uis leidinys, pirmoji pilna lietuviškoji 
« enciklopedija pasirodė užsienyje. J šią 
-j. mūsų kultūros padavimo ii- perimamumo 
u. grandą savaitės įsijungė kaip naujovis- 
jj kas ilgos trukmės periodinių renginių 
j. paprotys. Prasmingas ir vertingas pa

protys. Pirmiausia jis rodo mūsų visuo- 
menės kūno sveikatą. Sveika nesutrikusi 
Wis ritmingai plaka. Panašią reikšmę 
turi ir mūsų periodiški susitikimai: kol -U* „ _ . V . .. ,ie vyksta, tai geras musų išeivijos gy- 

. raštingumo ženklas. Tam reikia kai ku
rių dorybių: apdairaus ir kruopštaus pa
dengimo, rengė jiškų gabumų, ištver- 

tjjjĮis. Reikia pastangų ir šiokių tokių iš- 
^fklių. Todėl pirmiausia nuoširdžiai svei- 
s kinu šios 34-sios savaitės rengėjus, kad 
fe jie ryžosi šiemet pratęsti iki šiol dar ne- 
x nutrūkusią metinio susitikimo estafetę.
F Reikia pripažinti, kad šiemet pagunda

buvo didelė dėl ką tik Romoje įvykusių 
k Lietuvos krikšto šešių šimtų metų minė- 
»• jmo iškilmių atsisakyti studijų savaitės. 
D' Padėka ir pagarba priklauso londoniš- 

kiams Europos studijų savaičių bičiu-
I liams, kad pagundą ryžtingai įveikė, 
ij Ankstesnė patirtis užtikrina, kad ir ši

savaitė Anglijos žemėje, jei ir nelabai 
k gausi, bus vertinga ir, svarbiausia, jž- 
U tikrins tolesntį savaičių tęstinumą.
ž- Būdamas dvasia drauge, sveikinu vi

sus šios savaitės dalyvius. Linkiu jau
kios ir darbingos nuotaikos, būdingos sa- 

- Vaičių darbams ir bendravimui. Jų kū
rybiškos dvasios išlaikymas ir perdavi
mas, tolesnis jos skleidimas ir spindu
liavimas mūsų išsisklaidyme reikš ne- 
sykstamą pagarbą savaičių įkvėpėjams ir 
pradininkams, jau padėjusioms tremti- 

r riškosios kelionės lazdelę „ant amžino 
J yvasčio slenksčio“ (Pr. Vaičaitis).
? Minėdami šiemet mirusį profesorių
II Antaną Maceiną, drauge prisimename ir
I kitus šviesius jo bendraminčius, stovėju- 
’ sius prie savaičių lopšio: Juozą Ambraze- 
|S riėių-Brazait'į, Juozą Eretą, Joną Grinių, 
8 Zenoną Ivinskį, Praną Padalį, Levą 
J Prapuolenį. Jie visi liudijo, kad tremtis

nėra prakeikimas, bet pašaukimas kūry
biška veikla stiprinti jos gyvenimo turi- 

« rtį.
c Vertą prisiminti, kad Europos Lietu- 

*■ vių Fronto bičiulių konferencija Tiubin- 
'' Me, Vakarų Vokietijoje, 1953-čiais me-
II tais, buvo šių savaičių ištakos versmė. O 

jei taip, tai velionio Antano Maceinos 
paskaita toje konferencijoje apie „Rezis
tenciją prieš tremties dvasią“ buvo gai- 
rė, programiškai užbrėžusi savaičių turi
nį. Maceina tada teigė: „Tremtis yra pa
teisinama tautos istorijoje tik tada, kai 
virsta užuovėja, kurioje išsilaiko verty
bės, niokojamos krašte. Todėl reikia

į Sinti šias vertybes nuo tremties dvasios 
pasikėsinimo. Reikia šaukti tremtinius 
spirtis žudančioms tremties sąlygoms. 
Dabartinė laisvinimo kova yra žymiai 
platesnė, negu tik politinis svetimųjų 

r informavimas arba politinis minčių bran
dinimas tarp mūsų pačių“ (Į laisvę, Nr 

s 1(39), 1954, p.l).
Savo raginimą Maceina rėmė prana- 

Ltka mąstytojo įžvalga: „Juk jeigu mū
sų tremtiniai suskurs idėjiškai, paliegs 
morališkai, žlugs tautiškai: jeigu pra-

Šią savaitę Sodyboje ir Londone vyks
ta eilė lietuviškų parengimų. 38-ji LSS 
Europos rajono tradicinė vasaros stovy
kla, liepos 25 — rugpjūčio 2 d.d., Lietu
vių Sodyboje ir 34-.įi Lietuviškų Studijų 
Savaitė Digby kolegijoje, Londone.

Lietuviška savaitė prasidėjo šeštadie
nį, liepos 25 d., Lietuvių Sodyboje. Iškil
minga sueiga vėliavų aikštėje buvo ati
daryta 38-ji LSS Europos rajono tradici
nė vasaros stovykla. Ją atidarė Europos 
rajono vadas s. S. Vaitkevičius. DBLS- 
gos vardu kalbėjo Sąjungos pirmininkas 
J. Alkis. Brolius ir seses sveikino naujoji 
Europos rajono vadeivė s. Vida Gaspe- 
dienė ir s. E. šova.

Šiais metais Sodybos kalnelio beržynė
lyje yra 70 jaunų stovyklautojų, jų teigi
mu stovykla yra tvarkinga ir patogi.

Sekmadienį, prie Sodybos kryžiaus, 
kun. A. Geryba atnašavo šv. Mišias daly
vaujant gausiam stovyklaujančių ir sve
čių būriui.

Sekmadienį, liepos 26 d., Londono lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčioje buvo mi
nimos trigubos iškilmės: 600 m. Lietu
vos krikšto, Palaimintojo Jurgio Matu
laičio pagerbimo ir 75-kių metų sukaktis 
nuo šv. Kazimiero bažnyčios pašventini
mo.

Šv. Mišias atnašavo Westminsterio ar
kivyskupijos Rytų Londono vyskupas 
Victor Guazelli. Jas koncelebravo kun. 
Mark Clifton, kun. E. Valkauskas, kun. 
J. Pazderka, kun. P. Čiršis ir kun. S. 
Ereminas, šv. Mišių eigoje buvo pašven
tintas Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
paveikslas. Skaitymus atliko dr. A. Kuš- 
lys. Dovanas vyskupui 'įteikė D. Semetn, 
R. Grupiljonaitė, P Senkuvienė ir S 
Kasparas.

Pilnoje maldininkų bažnyčioje dalyva
vo Lietuvos Atstovas Vincas Balickas su 
Ponia, DBLS-gos Garbės nariai Pranas 
Varkala su Ponia ir Petras Mašalaitis, 
DBLS-gos Valdybos nariai Steponas Ne
nortas, VI. Dangis ir Z. Juras, 34-tos Lie
tuviškų Studijų Savaitės dalyviai, šv. 
Teresės Ordino vienuolės, svečiai ir gau
sus būrys maldininkų.

Šv. Mišių metu giedojo J. Černiaus 
vadovaujamas šv. Kazimiero bažnyčios 
choras

Po mišių maldininkai šv. Kazimiero 
Svetainėje buvo pavaišinti.

34-tos Lietuviškųjų Studijų Savaitės
dalyviai rinkosi per visą savaitgalį. Pir
madienio ryte, liepos 27 d., po šv. Mišių 
įvyko atidarymas. Mečys Bajorinas, Stu
dijų Savaitės rengimo komiteto pirmi
ninkas, pasveikinęs susirinkusius,, pa
kvietė Seserį Dorothy, kolegijos direkto
rę, Lietuvos Atstovą V. Bailoką ir kun. 
dr. J. Sakevičių Studijų Savaitę atidaryti.

Raštu susirinkusius sveikino Lietuvos 
Atstovas S. Lozoraitis ir dr. K. Čegins
kas.

Lietuvos krikšto 600 m. Jubiliejaus ir 
Palaimintojo J. Matulaičio ženkle 1987 
m. 34-ji Lietuviškų Studijų Savaitė Lon
done prasidėjo. Apie jos eigą plačiau ap
tarsime sekančiame „Europos Lietuvio“ 
numeryj e.

— „Juodojo kaspino“ diena bus mini
ma rugpjūčio 23 d., tai yra Molotovo-Ri- 
bbentropo sudarytos sutarties datą, par
duodant Pabaltijo tautas Sovietų Sąjun
gai ir įgalinant Vokietiją pradėti karą. 
„Juodojo kaspino“ komiteto pirmininkas 
iš Toronto lankėsi Europoje. Estas pirm. 
Markus Mess- ir vicepirm. Somerville 
įsteigė komitetus Vienoje, Miunchene, 
Ametendame, Stockholme, Londone ir
Paryžiuje.

dės rūpintis tik savimi, pamiršdami, jog 
yra kenčiačios tautos nariai, — mes vėl 
tui būsime palikę savo kraštą ir ieškoję 
prieglaudos svetur“ (ten pat, p. 1-2).
' Europos lietuviškųjų studijų savaitės, 

įpusėjusios į ketvirtąjį dešimtmetį, iki 
šiol buvo prasmingos, nes laikėsi šių gai
rių, ir tokios liks, jei nenukryps nuo sa
vo tikslo,, kurį iškėlė jų pradininkai i- 
įtaigiai nusakė velionis Antanas Macei
na.

Prašau gerbiamuosius 34-sios Lietuviš
kųjų studijų savaitės dalyvius, susirin
kusius Londone, priimti mano pagarbos 
ir bičiuliškų jausmų pareiškimą.

Jūsų Kajetonas J. Čeginskas, 
Miunchenas, 1987 liepos 27

Savaitė Didžioje Britanijoje
TIKSLAS — LAISVA LIETUVA
LIETUVOS ATSTOVO

VINCO BALICKO KALBA
Pasakyta liet. Studijų Savaitės 
atidarymo proga 1987.VII.27 d.

Malonūs šių studijų dienų dalyviai:
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, ir 

džiaugiuosi matydamas Jus čia, D. Bri
tanijoje, kurioje man tenka atstovauti 
Lietuvą.

Susirinkome iš įvairių kraštų į šį jau
kų Anglijos kampelį, kad čionai, lietu
viškoj aplinkoj, dalyvautume šiose pras
mingose studijų dienose ir sustiprintume 
savo dvasines pajėgas bei atnaujintume 
savo broliškus ryšius, kurie jungia mus 
su bendra mūsų motina — Lietuva.

Tremties vėjai išnešiojo mus po visą 
pasaulį. Prieš mus didelė, visą pasaulį 
apimanti, misija. Mūsų misijos užduotis, 
tarp ko kita, yra parodyti pasauliui, kad 
lietuviai, kaipo tauta, nėra vien „maišas 
pelų“, kuriuos istorijos vėjai išnešiojo ir

niekingai išbarstė po visą pasaulį. Ne. 
Mūsų misija yra tume, kad parodytume 
pasauliui, jog lietuviai yra brandūs grū
dai, nešautieji derliu visur, kur jie benu- 
kristų.

Tą misiją geriausiai atliksime, jeigu 
visur ii- visada eisime keliu, kuriuo mū
sų tėvai ir protėviai ėjo. Kelias gal ilgas 
ir nelengvas, bet žinokime, kad juo eida
mi nepaklysime. Apvaizdos skirtu laiku 
tas kelias prives lietuvius prie jų kelio
nės tikslo — laisvos Lietuvos.

Pavergtą tautą džiugina žinios, jog 
mes laisvuose kraštuose turime galimy
bės ir noro aptarti savo tautos gyvybi
nius reikalus.

Nuoširdžiai linkiu šioms studijų die
noms geros sėkmės. Tegul Jūsų pastan
gos neša paguodą mūsų broliams ir se
sėms Lietuvoje.

Pagaliau linkiu Jums negęstanč: >s 
meilės savo tėvų žemei ir gražių saulėtų 
dienų.

Studijų Savaitės atidaryme iš dešinės: DBLS-gos pirmininkas ,1. Alkis, Studijų 
Savaitės Komiteto pirmininkas M. Bajorinas, Ponia S. Balickienė, LNAB-vės 
pirmininkas Z. Juras, Lietuvos Atstovas V. Balickas. (Foto. — A. Kušlio)

Po latidarymo Studijų savaitės dalyviai ir solistė (dešinėje) Violeta Rakauskaitė- 
Štromienė. (Foto. — A. Kiršlio)

Šmeižia Simokaiti
i

Paryžiuje leidžiamas rusų išeivių lai
kraštis „Ruskaja Mysl" atkreipė dėmesį 
į vilniškėje „Tiesoje“ gegužės 15 dieną 
atspausdintą buvusio lietuvio politinio 
kalinio Henriko Jaškūno straipsnį, kuria
me nepagrįstai užpuolami 'į Vakarus 
emigravę buvę Jaškūno nelaisvės drau
gai. Straipsnyje minimi lietuvis Jonas 
Simokaitis, rusas Kuznecovas ir Ginz
burgas.

Dabar Paryžiuje gyvenantis Jonas Si
mokaitis, telefonu susisiekė su Jaškūnu 
Lietuvoje ir teiravosi ar tikrai jis pa
rašė, ką vilniškė „Tiesa“ atspausdino. 
Jaškūnas atsakęs, jog nieko panašaus 
nėra rašęs, kad jokių ne

laisvės draugų pavardžių nėra minėjęs, o 
tiktai išreiškęs savo nuomonę apie nau
jąją Gorbačiovo politiką. Visa kita buvo 
be jo žinios įterpta. Jaškūnas dabar sie
kiąs, kad straipsnis būtų atitaisytas. Pa
ryžiaus rusų laikraštis, komentuodamas 
įvykį, rašo, kad Vakaruose sunkų spręsti, 
kaip saugumas apgavo ar net palaužė 
Henriką Jaškūną. Aišku tik viena, rašo 
laikraštis, kad sovietinei propagandai ne
bepakanka vien savojo autoriteto šmeiž
tam skleisti.

Paryžiaus rusų laikraščio žiniomis, 
Henrikas Jaškūnas iškalėjęs beveik 22- 
jus metus, dabar siekiąs emigruoti į Va
karus.

Ll"ETŪVbjĖ
TAIKOS KARALIENES BAŽNYČIA 

KLAIPĖDOJE BUS GRĄŽINTA 
TIKINTIESIEMS

Anglų laikraštis „The Times", liepos 
25 d. pranešė, kad dviejų metų bėgyje 
Taikos Karalienės bažnyčia Klaipėdoje 
bus gražinta tikintiesiems. (Žiūrėk per
eitos savaitės „Europos Lietuvio“ 5 psl.).

Taikos Karalienės bažnyčia buvo vals
tybės nusavinta 1960 m. ir paversta 'į kon
certų salę, laikraštis rašo. Katalikai Klai
pėdoje. trečiame dydžiu mieste Lietuvo
je, neturėjo kur melstis.

Lietuvos tikinčiųjų maldos ir prašymas 
grąžinti bažnyčią buvo teigiamai išklau
sytas.

APIE LIETUVIUS SĄŽINĖS KALINIUS

Užsienio spauda ilgą liuką pasigedo ži
nių apie kun. Joną Kastytį Matulionį. Ir 
kalinio artimieji Lietuvoje tik visai ne
seniai gavo laišką, kuriame kunigas Jo- 
nas-Kastytis rašo, kad esąs ligoninėje. 
Iš kitų patikimų šaltinių buvo sužinota, 
kad kun. Matulionis ligoninėje buvo dau
giau kaip mėnesį — nuo kovo 9 iki ba
landžio 22 d.

Balandžio 20 dieną pasibaigė Balio Ga
jausko kalinimo griežto režimo lageryje 
laikas. Jis buvo areštuotas 1977 metais ir 
nuteistas 10 metų kalėti ir penkeriems 
metams tremties. Laukiama žinių apie jo 
perkėlimą iš lagerio į tremtį. Gajauskas 
lageriuose ir kalėjimuose jau yra iškalė
jęs iš viso 35 metus. Reiškiamas didelis 
susirūpinimas jo sveikata.

Povilas Pečeliūnas yra ištremtas į sun
kiai pakeliamas klimato sritis, kuriose 
trūksta deguonies — labai sunku alsuoti. 
Vienas ukrainietis iš ten buvo neseniai 
paleistas su palaužta sveikata — invali
das.

Gintautas Iešmantas, šešerius metus iš
kalėjęs lageryje, jau antri metai yra 
tremtyje, kur pagal nuteisimą dar turė
tų pasilikti beveik ketverius metus. Ne
seniai jam buvę pasiūlyta pasirašyti ma
lonės prašymą, kurio tekstas buvo visiš
kai nepriimtinas. Siūlomos malonės .Ieš
mantas atsisakė. Jis reikalauja, kad būtų 
atsiprašyta už neteisingą nuteisimą.

Perestroika be plytų
„Valstiečių laikraščio" redakcija gavo 

iš Alytaus rajono Punios kolūkio žem
dirbių tokio turinio laišką:

„Pernai įforminome dokumentus staty
tis individualius gyvenamuosius namus 
su ūkiniais pastatais, naudodamiesi šimto 
procentų Valstybinio banko kreditu ir 
ūkio teikiama lengvata. Ūkiui padedant 
pradėjome statybą. Šiemet negalime tęsti 
darbo, nes neturime plytų, cemento, kitų 
medžiagų. Kreipėmės į rajono agropra
moninį susivienijimą, keletą kartų — į 
ko'lūkio valdybą, tačiau reikalai nejuda. 
Kyla pagrįstas klausimas: kokiu būdu 
tęsti statybą?"

Laikraščo korespondentas paaiškino, 
kad statybą gali tęsti ne ilgiau kaip 
pusantrų metų. Po to, jei statybos ne
užbaigtos, bankas nutraukia paskolą.
Pažintis po vidurnakčio
Po vidurnakčio baigėsi diskoteka Aukš

tosios Kirsnos kultūros namuose. Pake
liui i namus automobilyje buvo trys 
„didvyriai": Jonas Klemas (25 m. am
žiaus), Jonas Radžiūnas (22 m.) ir jo 
jaunesnis brolis Kostas. Pasuko į Ruda
minos kultūros namus, kur vyko šokiai. 
Pakeliui sutiko dvi merginas, grįžtančias 
iš šokių. Paėmė pavėžyti.

Trijulė neišleido merginų prie keliu
ko, kuris vedė 'į jų namus. Nuvežė į 
Lazdijus. Iš ten mašiną pasuko j Kalniš
kių miškelį. Visi išlipo. Tamsu. Pradėjo 
lynoti. Staiga Kostas pradėjo tempti gilyn 
į mišką Ireną. Kiti du nutempė Vidą į ki
tą pusę. Abi merginos buvo išprievartau
tos.

Praėjus porai dienų po šiurpios nakties 
Kalniškių miškelyje, nusikaltėliai buvo 
sučiupti. Teismas nuteisė Joną Klemą 
šešeriems metams ir 4 mėnesiams, Joną 
Radžiūną 5 metams ir 6 mėnesiams ir jo 
brolį Kostą penkeriems metams susti
printo režimo darbo stovyklos.
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Okupuotos Lietuvos leidiniai
Iš Lietuvos atėjo sąrašas oficialiai iš

leistų, nuo 1944 iki 1987 m., Bažnytinių 
leidinių. Sovietai tame laikotarpyje leido 
išspausdinti 36 leidinius, įskaitant šešis, 
kurie yra dar „gaminami“, šešis tomus 
mišiolo, paveikslėlius (šv. Kazimiero, 
Krikšto sukakties), Evangelijas, malda
knyges, apeigynus, katekizmą, Naująjį 
Testamentą, katalikų kalendorių-žinyną ir 
pan. Tiražas — nuo 1000 egz. iki 11500. 
Tiktai maldaknygių ir katekizmo tiražas 
per keletą laidų pasiekė — per 50,000 
egz., o liturginis maldynas — 160,000 egz. 
(1984 m.).

„Per tiek laiko taip mažai buvo išleis
ta", pastebi vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
„Palyginus su ateistinės ir kitokios lite
ratūros tiražais, tai tik lašas jūroje trims 
milijonams Lietuvos gyventojų. Pagal 
Religinių reikalų įgaliotinį Anilionį, esą 
nerealu norėti, kad kiekviena šeima turė
tų po katekizmą..."

„Daugelis šių leidinių yra skirta tik 
kunigams“, toliau tęsia vysk. Baltakis. 
„Pagrindinė Mišiolo dalis, sakramento- 
rius, dar iki šiol nėra išleista, nors tam 
tikslui prieš kelis metus Vatikanas pado
vanojo popierių. O vienintelė reguliariai 
spausdinama religinė literatūra dvasiš
kiams, būtent, katalikų kalendorius-žiny- 
nas, išeina tik nuo 1982 m. Be kita ko. 
nemaža dalis leidinių yra ir eksportui į 
užsienį“.

Lietuvių Katalikų Religinės šalpos ve
dėjas kun. Kazimieras Pugevičius galvo
ja, kad „siaučiant tikėjimo persekiojimui.

ribotas religinės literatūros tiražas yra 
lyg okupacinės valdžios pasiteisinimas 
prieš jos grubius religinių bendruomenių 
suvaržymus. Tikintieji neturi nei savo 
laikraščio, nei žurnalo, negali naudotis 
nei sovietine spauda, nei radiju, nei te
levizija. Slaptai spausdinti paveikslėlius 
ar tikybinius tekstus griežtai draudžiama. 
Už tai jau daug kas nukentėjo".

(LIC)

NIJOLĖS SADCNAITĖS
ATSIMINIMAI IŠĖJO ANGLŲ KALBA

Nijolės Sadūnaitės atsiminimai anglų 
kalba, vardu A Radience in the Gulag, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos rūpes
čių ką tik iėjo į plačiąją rinką.

šios kilnios katalikų veikėjos ir bu
vusios sąžinės kalinės dramatiški prisi
minimai prieš kelerius metus pasiekė Va
karus dvejomis dalimis. Abi dalis išver
tė Religinės šalpos reikalų vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius. Vertimą redaga
vo Religinėj Šalpoj dirbanti Marian Ska- 
beikienė.

Šią 148 psl. knygą su iliustracijomis 
galima užsakyti tiesiogiai per Trinity 
Communications leidyklą: Manassas, Vir
ginia, USA.

Knygos kaina JAV doleriais: 9.95 dol. 
kietais viršeliais, 5.95 dol. minkštais.

Grupės norinčios užsakyti knygą di
desniais kiekiais, gauna nuolaidas:

100 ar daugiau egz. — 40% nuolaida 
300 ar daugiau egz. — 45% nuolaida 
1000 ar daugiau egz. — 50% nuolaida

Atsiusta paminėti
Periodiniai leidiniai:
Aidai — Kultūros žurnalas, 1987 m. Nr. 

2, Leidžia Tėvai Pranciškonai. Adminis
truoja Benvenutas Ramanauskas, OFM, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

Akiračiai — atviro žodžio mėnraštis; 
redaguoja redakcinis kolektyvas; adresas 
6821 So. Maplewood Ave., Chicago, Ill., 
60629, USA.

Lietuvių Dienos — mėnesinis lietuvių 
kultūros ir visuomenės gyvenimo ilius
truotas žurnalas, lietuvių ir anglų kalbo
mis; adresas: 4364 Sunset Blv., Holly
wood, Calif. 90029, USA.

Skautų Aidas — Lietuvių Skautų Są
jungos leidinys jaunimui; adresas: 2345 
West 56 Street, Chicago, Ill., USA.

Laiškai Lietuviams — Tėvų jėzuitų 
leidžiamas religinės ir tautinės kultūros 
mėnesinis žurnalas; adresas: 2345 West 
56th Street, Chicago, Ill., 60636, USA.

Moteris — Lietuvos moterų žurnalas; 
adresas: 1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A6, Canada.

Krivūlė — leidžia Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovada; adresas: Carl Theo
dor Str. 11, 6710 Frankenthal, W. Ger
many.

Lituanus — Lithuanian Quarterly 
Journal of Arts and Sciences. The Edito
rial and Business address: Lituanus, 
6621 S. Troy St., Chicago, Ill. 60629-2913, 
USA.

LKB Kronika Nr. 73 — Okupuotos Lie-

Žmogaus teisiu vadovas
Daugiau kaip 600 žmogaus teises gi

nančių organizacijų išvardinta šįmet 
Amerikoje išėjusiose knygoje Human 
Rights Internet Directory: Eastern Euro
pe and the USSR. (Žmogaus Teisių Tin
klo Vadovas: Rytų Europa ir SSRS). 
Knygą paruošė Harvardo Universiteto 
Teisės Instituto rėmuose veikiantis ne
priklausomas žmogaus teisių dokumenta
cijos ir informacijos centras. Jo steigė
jai yra įsitikinę, kad norint ginti žmo
gaus teises, būtina naudotis tikslia ir 
greita informacija.

Pabaltijo šalims skirti 28 knygos pus
lapiai. Skaitytojas trumpai bet tiksliai 
supažindinamas su modernia jų istorija. 
Įvadiniame žodyje apie Lietuvą rašoma, 
kad jos okupacija iššaukė dešimtį metų 
užsitęsusį pasipriešinimą sovietiniam re
žimui. Opoziciniai sąjūdžiai Lietuvoje 
vėl pasirodė po 1970 metų. Nepaisant ne
siliaujančios KGB akcijos ir aršių baus
mių, Lietuvoje pasirodė 17 pogrindžio 
leidinių. Vadovo nuomone, savilaidos su
mažėjimas pastaraisiais metais gali reikš
ti, jog lietuviai disidentai tapo atsargesni, 
ar kad valdžiai pavyko apriboti infor
macijos tėkmę; tai nereiškia, kad lietu
vių savilaida jau būtų išsisėmusi.

Lietuvos „neoficialių organizacijų“ 
skyriuje aprašoma Helsinkio grupė ir Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Komitetas. Į 
„Tautos teisių grupių“ sąrašą įrikiuotas 
Nacionalinis liaudies frontas, Lietuvių 
laisvės lyga, ir kt. Po antrašte „Organi
zacijos kitur“ rašoma apie Vyriausią Lie-

tuvos Išlaisvinimo Komitetą, Amerįį. 
Lietuvių Tarybą, Pasaulio Lietuvių Bę 
druomenę ir kitais lietuvių politinius,, Š. 
suomeninius bei informacinius susivtes ja 
jimus užsienyje. „Žmogaus Teisių Vajo 
vas" bus svarbus įrankis visiems tų ą
šių gynėjams. Pabaltiečiams ši knjj n 
primena, kad jie užsienyje turi gerą į at 
rų sąjungininkų.

B
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Žydų kilmės amerikietis kongresmen 
John Miller, respublikonas iš Vašingtm 
valstijos, pareiškė, kad susipažinęs į 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika j 
nusprendė sukurti kongresmenų grup 
kuri paremtų akciją už religinės laisvi 
atstatymą Lietuvoje. Kongresmenas Mi 
ler, kuris yra Atstovų Rūmų užsienio n 
kalų pakomisės žmogaus teisių reikalu 
narys, arčiau susipažino su Lietuvos Ki 
talikų Bažnyčios Kronika kovo 19 diet 
kai Kongreso Rūmuose buvo surengt 
priėmimas Kronikos penkioliktojo ginį 
dienio proga. Miller laiko Kroniką kt 
nepamainomos svarbos leidinį kovoje; 
religinę laisvę. Jis pažymėjo, jog rūpi 
sis, kad religinės laisvės Lietuvoje probį 
ma būtų iškelta Amerikos kongreso n: 
rių susitikimuose su sovietinės valda 
atstovais. Religinės laisvės varžymai Lii 
tuvoje, pažymėjo kongresmenas Mille 
turi būti įtraukti į amerikiečių ir soviet 
pokalbių darbotvarkę.
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RUSINIMO POLITIKA LIETUVOJE
GRIŠKEVIČIUS SUSIRŪPINO PER LĖTU LIETUVOS RUSINIMU

Lietuvos KP vadovas P. Griškevičius 
susirūpino, kad Lietuva per lėtai rusina
ma. Šis rūpestis nedviprasmiškai išreikš
tas kovo 13 d. Lietuvos KP CK VI plenu
me jo padarytame pranešime, kurį kovo 
14 d. išspausdino „Tiesa". Plenumo darbą 
prižiūrėjo TSKP CK „atsakingas darbuo
tojas“ N. Leonovas.

Lietuvos rusinimą Griškevičius, pagal 
sovietinį žargoną, vadina „internaciona
lizmo procesu“. Jį papiktino faktas, kad 
daugeliui ministerijų ir žinybų vadovau
ja lietuviai — nėra nė vieno „nevietinės 
tarybos atstovo". Pedagogai kalti, kad 
„dalis besimokančių neturi nacionalinių 
santykių sferoje aiškaus klasinio suprati
mo", t.y. negalvoja sovietiškai.

Susirūpinimą Griškevičiui kelia ir lie
tuvių religingumas: „Metai po metų dva
sinę seminariją papildo Prienų, Vilkaviš
kio ir Ignalinos rajonų, Kauno miesto 
abiturientai. Jau daugelį metų aktyviai 
reiškiasi dalies Vilniaus, Šiaulių, Šven
čionių rajonų gyventojų religinės nuo
taikos“.

Rusinimo politiką atvirai nagrinėja ir

LKP CK žurnalas „Komunistas“ (1986, 
11 nr.). Latvių, estų ir lietuvių nuošimčių 
mažėjimas savo tėvynėse taip aptaria
mas: „Daugelio nacionalinių ir teritori
nių darinių gyventojų sudėtis, jų įsikūri
mo metu buvusi vienalytė, tapo daugia
nacionalinė“. „Komunistas“ pareiškia, 
jog rusinimas plėsis ir gorbačiovinėje So
vietų Sąjungoje: „Didumos respublikų... 
daugiatautiškumas, kaip jau buvo pažy
mėta, didėja ir didės toliau. Pavyzdys — 
Ignalinos, Mažeikių ir kai kurie kiti ra
jonai. Vien per laikotarpį, praėjusį nuo 
1959 m. gyventojų surašymo, kitų tauty
bių gyventojų skaičius respublikoje padi
dėjo 106 tūkstančiais. Kita vertus, daug 
lietuvių gyvena kitose sąjunginėse res
publikose, ypač naujai įsavinamuose ra
jonuose".

Pastangas pasipriešinti rusinimui bei 
nutautinimui „Komunistas“ vadina „na
cionalistiniais prietarais“, „nacionaliniu 
ribotumu, pasipūtimu“, „prietarais“. To
kios ateities perspektyvos Lietuvai Gor
bačiovo „atviroje“, „demokratiškoje vi
suomenėje". (Elta)

tuvos pogrindžio leidinys. Iš originalo 
perrašė Lietuvių Informacijos Centras, 
351 Highland Blvd., Brooklyn N.Y. 11297, 
USA.

Aušra Nr. 56(96) — Okupuotos Lietu
vos pogrindžio leidinys — 1986 m. gruo
dis. Turinyje: Didįjį ateitininką minint 
(Prof. Pr. Dovydaičio 100-sioms gimimo 
metinėms), šventas vakaras. Ruošiamės 
Krikšto jubiliejui. Ar Lietuva prašė? A. 
P. Suvalkietis „Sinų-Suvalkų kraštas“. 
(Tęsinys. Pradžia Nr. 55).

Laiškai lietuviams — Tėvų Juzuitų 
leidžiamas, religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Adresas: 2345 56th Street, Chi
cago, Connecticut 06260, USA.

Bendralaiškis Nr. 3 — PLB Miuncheno 
Apylinkės Valdyba. Adresas: Diamant 
Strasse 7, 8000 Munchen 50, W. Germany.

Moterų Dirva. Liepa 1987. Vol. Nr. 4. 
Leidžia Am. liet. Romos katalikių mote
rų sąjunga. Met. pren: 7 dol. Adresas: 
3005 N. 124th St., Brookfield, Wis. 53005. 
USA.

Knygos:
A. Maceina — Orą et labora (Bažny

čios ir Kultūros klasimu). Lietuvių tau
tos krikšto sukakčiai 1387-1987. Išleido 
Vakarų Europos Katalikų Sielovada. 215 
psl. Kaina 7 dol., arba 12 DM. Platina

Alina Grinienė, Diamant Strasse 7, 8000 
Munchen 50, W. Germany.

Nijolė Sadiūnaitė — A Radiance in the 
Gulag. The Catholic Witness of Nijole 
Sadūnaite. Translated by Rev. Casimir 
Pugevičius and Marian Skabeikis. Kny
gą galima gauti: Trinity Communications 
Manassas, Virginia, USA. 148 psl. Kaina 
9.95 dol. kietais viršeliais ir 595 dol. 
minkštais. Užsisakant didesniais kiekias 
gaunama nuolaida. (Žiūrėk aprašymą).

Alė Rūta — Tarp Ilgesio ir Tėviškės, 
(Kelionės į Lietuvą įspūldžiai). Nidos 
Knygų klubo leidinys Nr. 113, 1987 m. 2 
Ladibroke Gardens, London Wil 2PT, 
Gt. Britain. Viršelis — dali. Rasos E. 
Arbaitės. 358 psl. Knygos kaina 7 sv. 
(10.50 dol.), nariams — 5 sv. (7.50 dol.).

Antanas Marma — Lietuvoje Krikščio
nybę 'įvedė Mindaugas. Išleido: Lietuvių 
Tautos Garbės Gynėjai, 4601 S. Talman 
Ave., Chicago, Ill., 60632, USA. 285 psl. 
Kaina: 10 dol. be persiuntimo.

Lituanica Collections in European Re
search Libraries. A Bibliography. Com
piled by Alf. Sesplaukis, Ph.D. The Lit
huania Research and Studies Centre, 
Inc. Chicago, 1986. 215 pgs. 15 dol.

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
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Vakarus yra pasiekęs „Lietuvos Kati’™ 
Ec likų Bažnyčios kronikos“ 73-čias numeri _.” 

Štai jo turinys: šeši šimtai metų klūpo.. 
Vienybė ar vergavimas, Dėkojame!, Sve 
kiname ir dėkojame už auką, Kratos: 
tardymai, Mūsų kaliniai, Žinios iš vj: 
kupijų, Sovietinėje mokykloje, Nauji p 1 . 
grindžio leidiniai. all

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kron o ' 
kos" 73-čias numeris Lietuvos pogrindy; :an 
yra išėjęs šių metų kovo 19-tą dieną. T ad 
buvo kaip tik „Kronikos“ pirmojo nūn ras 
rio pasirodymo penkioliktosios metinį M 
kurias plačiai paminėjo užsienio lietuvi bs, 
ir Vakarų pasaulio spauda. Drauge s iln 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai lok 
73-ju numeriu Vakarus pasiekė „Au iu ; 
ros“ 56-itas numeris, Lietuvos pogrindy; tiai 
išėjęs praėjusių metų gruodžio mena

Be 
nes 
riša

v
'' ta

„Aušros“ užmojus išreiškia nuolatini 
motto, kurtį matome ir 56-jo numerio vi 
šelyje: „Tegul meilė Lietuvos dega mūs 
širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė S 
žydi“.
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GEDIMINAS ŠLIKAS Tęsinys (15)

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

Eiti teko neilgai. Net keli šviesūs 
pasenusio ir sukrypusio pastato lan
gai aiškiai išdavė, kokios paskirties 
šis namas buvo: prieš mus buvo viena 
tų senų arbatinių, kurias anuo metu 
keleivis sutikdavo veik prie kiekvienos 
geležinkelio stoties. Tokios arbatinės 
— blogai įrengtos, nešvarios, bet ir 
pigios smuklės — buvo dar caro laikų 
palikimas. Tačiau dabar jos, ypač 
provincijoje, gyveno antrąją jaunystę. 
Arbatos moterims ir degtinės vyrams 
ten buvo galima visada gauti.

Mane tiesiog pritrenkė stiprus na
muose varytos degtinės, svogūnų ir 
veik nepakeliamo tvaiko kvapas, ku
ris mus apsupo vos įėjus į arbatinės 
vidų.

Ilgas, pusiau tamsus, paprastomis 
pušų lentomis muštas koridorius bu
vo verste priverstas ryšulių, krepšių ir 
maišų. Pro kelias praviras duris, iš 
kurių kaip tik ir sklido tie žavingieji 
kvapai, veržėsi žmonių balsai, juokas, 
stiklo skambesys. Iš kažkur išlindęs 
juodas, susivėlęs ir užsimiegojęs šuo 
pribėgo prie mūsų, pauostė mano pa
lydovę, bakštelėjo nosimi į mano 
blauzdas ir, matyt, nusprendęs, kad 
mes neverti nė grašio, vėl pasitraukė 
į tamsų kampą, tik šį kartą vizginda
mas savo ilgaplauke uodega.

Nežiūrint triukšmo ir tvaiko, mano 
kojas pakirto nuovargis. Nemiegota 
naktis, visi tie nenumatyti įvykiai, ku
rie užklupo mane, visa ta įtampa da
bar staiga pareikalavo savo duoklės. 
Norėjosi išsitiesti ant tų visų ryšulių

koridoriuje ir užmigti kietu, raminan
čiu miegu. Bet čia pat stengiausi įveik
ti nuovargį. Aš prisiminiau savo po
kalbį su Petru apie šią margai pasi
puošusią ponią, apie įtarimą, kurį su
kėlė jos papuošalai. Jei man buvo 
lemta kokiu nors būdu išaiškinti siun
tinio į Švenčionis likimą, tai tokia ga
limybė buvo įmanoma tik šiandien, 
dabar. Rytoj, ar po kelių dienų, bet 
kokie papuošalų pėdsakai bus visiems 
laikams dingę.

Mano palyydovė be vargo susiran
da kelią tamsiame koridoriuje ir aš 
suprantu, kad ji pažinojo šiuos namus. 
Mes prieiname prie gerokai sukrypu
sių durų, ir ji skambiu balsu sako:

— Prašau! Aš suspėjau užimti šį 
kambarį. Arbatinės savininkė — sena 
mano tėvų pažįstama. O pažintis šiais 
laikais aukso verta...

Tik dabar suprantu, kad ši moteris 
kviečia mane į savo kambarį. Pasida
ro nejauku ir nemiela. Juk aš jos vi
sai nepažįstu. Tačiau įveikiu savo dro
vumą, nes nuovargis šiuo metu buvo 
stipresnis, nei aš.

Kambarys, skirtas vienam svečiui, 
buvo mažytis, tačiau mano nuostabai 
švarus ir šiltas. Tinkuotos ir baltai da
žytos sienos, teikė jam savotišką jau
kumą, o baltais audiniais paklota kai
mietiška lova viliote viliojo išsitiesti 
joje. Netgi šviesos, kurią skleidė dide
lė žibalinė lempa, buvo tiek daug, jog 
menkutė patalpa panašėjo į mūsų dai
nose minimą seklyčią.

— Jeigu norite, galite valandai ki

tai atsigulti į lovą, — sako ji man kal
tai šypsodamasi, — aš pati blogai mie
gu, tad neverta nė išsirengti.Tarp kitko 
aš net nežinau kaip jus vadinti...

— Tomas...
— Gražus vardas, — vėl nusišypso 

ji ir aš matau, kad jos besijuokiančios 
akys žalsvos, panašios į ant kaklo su
rištą šalį.

-— Ačiū jums labai už jūsų rūpestį. 
Bet aš nenoriu būti našta jums. Aš tu
riu pinigų ir kur nors jau susirasiu ko
kį kampą.

— Pinigai... — vėl juokiasi mote
ris. — Aš juk sakiau jums, kad šian
dien geras pažįstamas yra vertingesnis 
už pinigus.

— Galbūt jūs ir teisi, bet aš netu
riu gerų pažįstamų...

—O aš? — žalios akys vėl juokiasi, 
nors pudruotas ir dažytas veidas lieka 
rimtu, susikaupusiu.

— Dabar jau mano eilė sakyti 
jums, kad aš net nežinau jūsų vardo.

— Irena. Trumpas ir paprastas.
— Dabar žinome bent vienas kito 

vardus. Ir vis tiek mano nuomone, 
tai nepakankamas pagrindas pasiūly
ti svetimam savo kambarį ir lovą...

— Ponas Tomai, jūs pamirštate, 
kad aš moteris!

— Ką bendro turi moteris ir tokie 
pasiūlymai?

— Kiekvienai moteriai yra įgimta 
savybė rūpintis ir pagelbėti. O jūs 
kaip tik reikalingas pagalbos.

— Ačiū, iki šiol išsiverčiau be sve
timųjų pagalbos.

— Mes galėtume tuo klausimu gin
čytis, bet šiandien tiesiog neverta. Ne
pykite ant manęs, ponas Tomai, bet 
man atrodė, jog jums reikalinga moti
niška parama.

Tačiau ką mes čia plepame. Nusi
vilkite jūs paltą. Jei nenorite atsigul
ti, tai bent pasėdėkite ir pailsėkite. Aš 
jūsų tikrai nesuvalgysiu.

Nenoromis nusivelka paltą ir paka
binu jį ant didelės vinies, kuri styro 
įkalta į nedažytas duris. Ir tik dabar 
suprantu, jog pražiopsojau progą pa
sirodyti išauklėtu ir mandagiu. Aš ne
padėjau jai pirmiau nusirengti. Susi
gėstu ir lieku stovėti prie durų.

Ponia Irena jau nusimetė savo rau
donąjį paltą, nenorėdama suvelti juo
dų lyg anglis plaukų, stropiai nusiima 
kepura itę.

Ji dailiai nuaugusi ta nepažįstamoji 
Irena. Plona, juoda suknelė ne tiek 
slepia, kiek ryškina apvalias moters 
kūno formas, žalsvasis šalis koketiš
kai dengia gilią iškarpą ant jos krūti
nės.

Ko nors ypatingo negaliu jums 
pasiūlyti, bet jei norite užsakysiu 
karštos arbatos, — sako Irena, taisy
damasi plaukus prieš nedidelį veidro
dį. — Ir nestovėkit lyg kuolą prarijęs. 
Jau sakiau, kad jūsų nesuvalgysiu.

Mane erzina ta nuolatinė jos pa
šaipa, tas nepaslėptas priekaištas.

— Atleiskite man. Aš ne taip grei
tai priprantu prie svetimų žmonių.

— Ak, žmonės! — ji paniekinamai 
mosteli ranka ir kambaryje nuaidi 
auksinių apyrankių skambesys. — 
Žmogus labai retai savo gyvenime su
tinka kitą žmogų. Dažniausiai tai bū
na tik nežinomi padarai ir tiek.

Palaidais plaukais, šviesiu, kiek 
įraudusiu veidu, ji daug jaunesnė, nei 
man prieš tai atrodė. Ir visa jos būty-

na u 
jaubė kažkaip pasikeitė: ji daug grakšte 

nė, judesiuose nebematyti tos prives ka 
tinos vaidybos, kurią ji demonstrate 
stoties salėje. Kas ji ir ką ji veikia šit ber 
me užkampyje?

— Aš irgi esu viena iš tokių kvai ; 
lų padarų, kurie žavisi taurumu, kit 
gabumais, kito drąsa. O kas šiandie 
dar nešiojasi širdyje taurumą, kas ik 
šiojasi joje drąsą? Tokius žmones s 
skaičiuosi ant pirštų. Man patiko jūs jr, 
žodžiai, kai jūs traukinyje ramino! 
gimdyvę. Pasakyti tokius žodžius, te 
kia būti tauriu ir reikia turėti drąsos

Nors ir nesijaučiu vertas pagyri®’ 
bet man malonu klausytis komplimei 
tų, kuriuos sako ši daili moteris. Ik 
tuo pat metu įkyrus įtarimo 
nas vis graužiasi ir graužiasi 
viduje. Kaip ji galėjo girdėti, 
kalbėjau, jei nebuvo tuo metu 
ne? Ir kodėl aš nepamačiau jos ani* 
čiau?

Į vagį ji buvo tikrai nepanaši. Gre 
čiau į lengvabūdę, nerūpestingą plas 
lakę, kuri šiandien ilsėjosi ant vien 
žiedo, rytoj — ant kito.

— Aš nemanau, kad tik žodžiai 
pabrėžiamas taurumas ir drąsa, —si 
kati jai.

-— O, žinoma, ne. Bet gyveni® 
yra valandų, kai iš širdies pasakyti i 
džiai daug daugiau nuveikia nei vfc 
darbai. Kartais žmogus nieko taip 
siilgi, kaip raminančio ir guodžianS 
žodžio...

Ji staiga nutilo, susimąstė ir jos kai 
tą akimirkai papuošė kelios rauk# 
lės. Dailiame moters veide įskaitai 

nežino® 
pasak)1 

Vargu, >

kažkokį nusivylimą ir 
lūkestį. Paleisti jos ranką, 
kelis beprasmius žodžius? 
ji ilgisi mano paguodos...

(Bus daugiau)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS BENDRABUTIS

įm. birželio 20-tai Vasario 16 gimna- 
ja suruošė naujo berniukų bendrabu- 
»šventinimą ir Jonines.
Bendrabutis yra įmantriai suplanuotas 
iinūro, geležies ir stiklo. Y pavidalo pa- 
gtas, su tam tikra postmodernumo at
eiste, nereikalingais kampais, laužy- 
įs stogais, neaiškią užduotį turinčiomis 
sienomis langų rėmuose, geltona spalva, 
įmena pašlo įstaigą, ir nevisiems lietu
kams patiko. Žiūrint į visą pastato didin
amą, platų ir rafinuotai šviesą gaudantį 
jerjerą ir nedidelę, bet šviesią, parketu 
klotą salę, meniškai apipavidalintus 
jptų turėklus ii’ kitas detales, kamba- 
U įrengimus su atskiromis praustuvėmis 
purkštuvais, bei naujus, 400.000, — 

' į! kainavusius baldus —yra sunku jį 
įtikuoti. Pats bendrabutis, kainavo 3,5 

' sijonus DM, turi 30 kambarių, kuriuo- 
: gali gyventi 55 mokiniai ir visa eilė 
smbarių bei butai bendrabučio vedė- 

’ sms.
1 šventinimo iškilmes atidarė Vasario 16 

įnnazijos kuratorijos pirmininkas tėv. 
, Ifonsas Bernatonis. Pastatą šventinti 
! wo pakviestas kardinolas dr. Hermann 

alk. kalboje palietęs mokymo ir au
dimo įstaigų uždavinį moderniame pa
galyje. Kaip išauklėti jaunimą atpažinti 

‘ irtybes, išmokyti j‘į jas respektuoti ir 
omis džiaugtis yra, kardinolo nuomone, 

’ sakyklos uždavinys.
• Nuskambėjus giesmei ,Dieve Tėve dan- 

Įije', kardinolas Volk atliko šventinimo 
■ jėgas, o evangelikų kunigas Fricas 

ikėrys sukalbėjo maldą ir palaimino nau
ji! pastatą.
Po pašventinimo kalbėjo Vasario 16 

pmazijos direktorius Andrius Šmitas. 
Be pastatą šventinusių dvasiškių, iškil
ose dalyvavo Lampertheimo klebonas, 
Įsa eilė lietuvių kunigų ir sielovados de- 

‘ iįata, kun. Ant. Bunga.
“ Vokiečių svečių tarpe buvo du federa- 

iaio parlamento ir du Hesseno krašto 
arlamento nariai, Vokietijos Vidaus rei- 
alų ministerijos atstovai, Hesseno kraš

tu Socialinių reikalų ministras su atitin- 
j( anais referentais, Apskrities viršininko 
i įdėjėja, Lampertheimo miesto burmis- 
!. is, keli miesto tarybos nariai, Hiutten- 
•isjo seniūnas, švietimo valdybos atsto- 
įps, politinių partijų atstovai ir kt. Iš- 
8 knėse dalyvavo 400 lietuvių, jų tarpe 
i" įkietijos LB pirmininkas Juozas Sabas 
i t ponia ir du buvę gimnazijos direkto- 
jt iai kun. B. Liubinas ir V. Natkevičius.

Apskrities viršininko padėjėja E.M. 
Krueger kalbėjo apie įvairių žmonių su
gyvenimo ir- tolerancijos galimybes šioje 
gimnazijoje ir, perdavė apskrities vir
šininko sveikinimus, o gimnazijai įteikė 
apskrities garbės lėkštę.

Lamipertheimo miesto burmistras Gies- 
bert Dieter pareiškė pagarbą lietuviams, 
kurie su tokiu pasitikėjimu ir ryžtu tvar
ko savo reikalus ir padovanojo bendra
bučiui spalvotą televizijos aparatą.

Sveikintojų žodį tarė Romuvos šeimi
ninkas, Vokietijos LB pirmininkas Juozas 
Sabas. Iškėlęs savos gimnazijos svarbą 
išeivijoje, jis visų lietuvių vardu dėkojo 
valdžios atstovams už suteiktą ir paža
dėtą paramą šiai vienintelei tokios rū
šies lietuviškai įstaigai už Lietuvos ribų, 
ir visai išeivijos lietuviškai visuomenei, 
kad išlaikant šią gimnaziją nepaliko Vo
kietijos lietuvių vienų.

Architektas prof. Ulrich Beck, jumoru 
perpintoje kalboje, ryškino lietuvių kal
bos senumą ir painumą. Jis kalbėjo ir 
apie architekto amatą bei vargus, kol 
suplanuotas pastatas įgyja pavidalą ir 
tampa tikrove. Pristatė atskirus rango
vus ir nušvietęs su jais turėtus sunku
mus, jis įteikė dovanų knygų lentynas su 
jo pačio parinktomis knygomis.

Dėkojo Vasiario 16 gimnazijos mokiniai. 
Padėkoje jie neužmiršo ir direktoriaus 
Andriaus Smito, kuris nešė bene didžiau
sią statybos planavimo ir vykdymo dar
bų naštą. Jam mokiniai įteikė puokštę 
gėlių.

Vinintelė bendruomenės apylinkė, pa
sveikinusi gimnaziją, buvo Liubecko 
apylinkė, įteikdama didelį, gražiai nuta
pytą vytį.

Iškilmių programą paįvairino Vasario 
16 gimnazijos choras ir orkestras, vado
vaujamas muzikos mkt. A. Paltino ir 
tautinių šokių grupė, vadovaujama mkt. 
Ž. Grodlbengienės, su muzika, giesmėmis, 
dainomis ir šokiais.

Po iškilmingo akto,, apžiūrėjus naują 
bendrabutį, pabendravome salėse prie už
kandos, šokių ir dainų, o palapinėse — 
prie alaus.

Bendrabučio šventinimo iškilmes rodė 
Hesseno regionalinė telivizijos programa, 
aprašė visa eilė apylinkės dienraščių, 
kai kurie duodami pakartotinius reporta
žus, o radijas transliavo pranešimą ir pa
sikalbėjimą su direktorium.

(V.B.)

ATEITIES KLAUSIMU
Kelios mintys, perskaičius A. Kuliuko 

straipsnį.

Šis straipsnis parodė, kad Didžiosios 
Britanijos lietuvių jaunimas paskelbė 
bankrotą savo lietuviškos ateities klausi
mu. A. Kuliukas, mėgindamas surikiuoti 
ateities veiklos gaires, parodė, kaip at
rodys lietuviškų kolonijų ar bendruome
nių agonija kituose kraštuose, jei nebus 
imamasi priemonių jai užbėgti už akių. 
Todėl šis straipsnis turėtų būti kiekvie
no lietuvio, ypač jaunuolio, gerai išstu
dijuotas. Jį perskaičius, iškyla įvairių 
klausimų, ateina i galvą naujų minčių.

Pirmiausia pasireiškia bailumas. Kaip
gi prisipažinsi, kad jau — baigta. J. Ja
blonskis yra pasakęs: KALBOJE TAUTA 
PASISAKO, KAS ESANTI, KO VERTA. 
TAUTOS KALBOJE YRA IŠDĖSTYTA 
VISA JOS PRIGIMTIS, ISTORIJA, BŪ
DO SAVYBĖS, DVASIA. Suprantama, 
kad nė vienas neimsime ginčytis dėl šio 
tautos žjnogaus teiginio, o tik pasinaudo
sime juo pasitikrinti, ar dar priklausome 
tautai. O ką reiškia, kad jaunimas visai 
ta kalba nebegali pasisakyti?

Labai svarbus klausimas: ką ypatingo 
gali Lietuvai nuveikti DB jaunimas, jei 
net nenori išmokti lietuvių kalbos? Ne
sakau „nesugeba“. — juk negali būti, 
kad ten gyventų vien tik kalboms nega
būs jaunuoliai. Toks senukas suomis per 
keletą metų vien tik iš „Amerikos bal
so" lietuvišku, laidų pramoko pusėtinai 
mūsų kalbos. O jūs turite jaunatviško 
užsidegimo šviesias, neapsamanojusias 
galvas, sportišką ištvermę, tad INTRO
DUCTION TO MODERN LITHUANIAN 
turėtų būti kiekvienam sveikam žmogui 
įkandama. „Lietuvių bendruomenė, susi
dedanti iš 80-mečių senelių“ pasitarnautų 
pasikalbėjimų pratimams, „Europos lie
tuvis“ — rašomiesiems darbams ir 1.1.
Kitas klausimas: kaip bus su pasauli

niais lietuvių renginiais? Ar DB jauni
mas pageidaus, kad Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas būtų anglų kalba? 
Tai kodėl tada Vasario 16 gimnazijoje 
tai>p plėšosi Pietų Amerikos jaunuoliai, 
žūt būt per 9 mėnesius stengdamiesi iš
mokti tėvų kalbą. O gal DB lietuvių jau
nimas nesiruošia kongrese dalyvauti? Ir 
iš viso reikės pasekti jaunimo renginių 
eigą, nes, atrodo, kad šios rūšies pasi
keitimai, juose atsirandantys, ne visai 
laiku pastebimi.

A. Kuliukas nurodė, kaip maždaug tu
rėtų atrodyti organizacinis aparatas atei
tyje, pakritikuoja Lietuvių Namų bei

Lietuvių Sodybos veiklą. Ateitis parodys, 
ar būsite verti, DB lietuviai — jaunuo
liai, šių namų. Aš nemoku anglų kalbos. 
Ar po kurio laiko aš galėsiu ten apsistoti 
pusdieniui kaip pas gimines, ar geriau 
būsiu linkusi prasibastyti tą pusdienį po 
Londoną?

Kaip bus su Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės lėšomis? Jų visuose kampuo
se ieško besimokantiems lietuvių kalbos 
kursuose, Vasario 16 gimnazijoje. Taip 
pat mažiukams jau seniai reikia lietuviš
kų videokasečių, naujų knygelių, žaidimų 
ir 1.1. Ar jūs norėsite taip pat pasinau
doti tomis lėšomis?

Ir paskutinis klausimas: ką jūs dary
site, kai Londono gatvėje išgirsite lietu
viškai šnekant porą tetulyčių ar diedukų 
iš Lietuvos? (Sakysime, kad dar atpa
žinsite, jog kalbama lietuviškai. Užkal
binsite? Bet paaiškės, kad jos nemoka 
angliškai. Kviesitės vertėją? Bet l()0-me- 
čiiai nelabai norės įtempto vertėjo darbo. 
O gal paprasčiausiai bus praeiti pro šalį? 
Daugiau variantų nebegaliu sugalvoti.

Mielas Algi, nepyk už širdgėlą, išlietą 
šiose eilutėse. Aš esu dviejų vaikų mama 
ir Vasario 16 gimnazijos mokytoja. To
kiame problemų sprendime aš matau dve 
jopą skriaudą. Viena: kokia prasmė yra 
išlaikyti Vasario 16 gimnaziją, jei jauni
mas atvirai ir lengva širdimi griauna 
tautos pamatą — kalbą? Antra: gali atsi
tikti',, kad mano vaikai jau dalyvaus 
jaunimo renginiuose, kurie įteisins su
svetimėjimą mūsų tautoje, nes kas jungs 
į vieną šeimą ateinančią kartą? Cepeli
nai? Pora lietuviškų žodžių skautų ra
porte? Ar čia ne elgetiški trupiniai?

Br. Lipšienė

LATVIŲ OPERA MUNSTERY

New Yorko ir New Jersey latviai turi 
išsiugdę 120 asmenų chorą, kurio bazė 
yra Yonkers, N.Y., JAV. Jie New Yorke 
ir apylinkėse koncertuoja bent 10 kartų 
metuose. Prieš keletą metų Carnegie Hali 
patalpose Manhattane choras su solistais 
ir simfoniniu orkestru atliko latvių ope
rą „Banuta“. Tada jiems talkino Algis 
Grigas iš Chicagos ir Metropolitan operos 
solistė Maralin Niska. Tą operą jie kar
tojo ir Vokietijoje.

Šiemet tas choras, vadovaujamas muz. 
Andrejs Jansons, Lehman koncertų salė
je birželio 13 atliko Alfreds Kalninš ope
rą „Salinieki“ (The Islanders). Šalia 120

VIENOJE IŠKELTI RELIGINĖS 
LAISVEĖS VARŽYMAI LIETUVOJE

Vienoje vykstančioje Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konferencijoje 
vėl buvo iškelti Lietuvoje vykdomi reli
ginės laisvės varžymai. Juos priminė lie
pos 6-os dienos posėdyje amerikiečių am
basadorius Samuel Vaiz. Jis atkreipė dė
mesį, kad Lietuvoje tebėra sistemingu 
persekiojami kunigai ir pasauliečiai Ti
kintieji, ypatingai persekiojami pogrindy
je leidžiamos Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos rėmėjai. Jis priminė ku
nigo Alfonso Svarinsko atvejį, pažymė
damas, kad šis kunigas už tariamą anti- 
sovietinę propagandą ir agitaciją buvo 
nuteistas septynerius metus kalėti griež
to režimo lageryje ir trim metam trem
ties. Jis nurodė, kad panašiai bu
vo pasielgta su kunigais Sigitu 
Tamikevičium ir Jonu Kastyčiu Matulio
niu. Amerikiečių ambasadorius taip pu 
priminė, kad sovietinė valdžia teberibo- 
ja kandidatų priėmimą į vienintelę Lie
tuvoje veikiančią kunigų seminariją, ka i 
dėl kunigų stokos vis daugiau bažnyčių 
Lietuvoje nebeturi savo kunigo, kad te
bėra trukdomas veikų religinis auklėji
mas ir yra smarkiai varžomas religinės 
.spaudos leidimas bei platinamas.

Amerikiečių ambtsadorius Vienos kon
ferencijoje iškėlė religinės laisvės var
žymus Lietuvoje vos keliom dienom 
praėjus nuo Jungtinių Amerikos Valsty
bių Senato priimtos rezolicijos dėl reli
ginės laisvės Lietuvoje. Šioje rezoliucijo
je amerikiečių vyriausybė kaip tik buvo 
raginama Vienos konferencijoje ir kiek
viena kita tinkama proga griežtai pa
smerkti religinės laisvės varžymus, kur 
jie bebūtų vykdomi, ypač Lietuvoje. So
vietinė vyriausybė rezoliucijoje buvo 
kviečiama gerbti tarptautinius įsiparei
gojimus religinės laisvės apsaugojimo 
klausimu. (VAT. R.

asmenų choro ir simfoninio orkestro, K 
solistų tarpe buvo ir pagrindinį vaidmenį 
dainuojanti Marytė Bizinkauskaitė, lai
mėjusi Metropolitan operų varžybų kon
kursą. Ji jau pažįstama daugelyje Ameri
kos ir Kanados scenose.

Mistinio pobūdžio opera, padalinta į 
keturis veiksmus, atliekama tik su viena 
pertrauka, koncerto forma.

ši opera bus kartojama rugpjūčio 5, 
19.00 vai. vak., Halle Munsterland, Mun
ster, Westfalen. Operos pastatyme talkins 
Nunberger simboninis orkestras.

Kornelijus Bučinys
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PAGERBTAS V. A. DAMBRAVA Stiaitytoju tau&ai
„ŠAUNI“ VATIKANO PAŠTO 

DOVANA
Juozo Gailiaus laiškai skaitytojus ti

krai pradžiugina ir atgaivina. Ar jisai 
rašo apie lietuviško vardo Matulaitis su
darkymą (kas ir ne lingvistui ausį rėžia), 
ar apie Rūpintojėlius Vatikano pašto 
ženkluose, 600 metų krikščionybės Lietu
voje minėjimo proga.

Apie Rūpintojėlį aš jau ir anksčiau pa
galvodavau. Baudžiauninkais paversta, 
kada tai išdidi ir drąsi lietuvių tauta, at
vaizdavo Dievulį sau tokį, kokiais jie pa
tys buvo likę: pavargę, sulinkę, paklus
nūs ir nuolankūs.

Juk Lietuvoje, maždaug iki Nepriklau
somybės atgavimo egzistavo dvi religi
jos: viena baudžiauninkams reikalaujanti 
paklusnumo ir nusižeminimo, kita bajo
rams t.y. lenkams, kaip laisviems, tie
siems, drąsiems ir valdantiems.

Man vis prisimena sena serbiška gies
mė, kur sakoma: Mėlyname Serbijos dan
guje, aukštame soste sėdi didingas Ser
bijos Dievas, o dideli angelų chorai iš 
dešinės ir kairės gieda jam serbiškas 
giemes. Serbų Dievas — ne Rūpintojėlis, 
o galingas karalius. Serbai ne vergai, o 
„Staatbildendes Velk" — valstybę bu
rianti ir išlaikanti tauta.

Ne kitaip yra ir su lenkais. Juk pagal 
juos ir Marija danguje nešioja Lenkijos 
karūną. Gal mums džiaugtis dėl to? Juk

mes po ta karūna, lenkų manymu, kaip 
Lenkijos provincija irgi esame integruoti.

Atsiranda asmenų, kurie tiesiog puo
selėja tautinį masochizmą. Dar ne taip 
seniai pasirodė televizijoje (ir Šveicari
joje) filmas padarytas, rodos Amerikos 
lietuvio. Filmo vardas lietuviškai būtų 
maždaug „Akimirkos“, ir vaizduoja au
toriaus po daugelio metų apsilankymą 
Lietuvoje. Vaizdai: močiutė basomis ko
jomis, skarele apsigobusi, prieš „bakūžę 
samanotą", ant dviejų plytų pasistačiusi 
aprūkusį katilėlį „verda“ valgį. Kitas 
vaizdas: aplūžęs šulinys, svirtis. Autorius 
iš angliškos pereina į lietuvišką kalbą: 
„atsigerti vandenialio“ ir 1.1. Čia viskas 
tvarkoje, viskas teisybė, bet kam tą 
„biednystę" rodyti svetimiems? Ar tuo 
norima ir ar galima imponuoti? Toliau. 
Atostogos baigiasi. Kelionė atgal. Tikė
jausi, dabar bus parodyti Vilniaus rū
mai (būtų ką rodyti). Kur tau. Jis jau 
Vienoje ir rodo Vienos grožybes!

Eilinis lietuvis pamatęs tuos jubilieji
nius pašto ženklus, spontaniškai stato sau 
klausimą: kodėl čia nėra Aušros Vartų 
paveikslo, kur Vilniaus katedra? Vilnius 
mat, kaip Lietuvos sostinė, Vatikane te
bėra „tabu". Dabar jau nebenuostabu, 
kad pirmas projektas Lietuvos 600 metų 
krikščionybės jubiliejų švęsti buvo nu
matytas ne Vilniuje, o Kaune.

Dr. A. Kušlys, Šveicarija

Direktorius Šmitas trumpai papasakojo 
apie gimnaziją nuo atsikėlimo į Romuvą 
iii dabarties. Valdžia gimnaziją rėmė ne 
įuo pradžios, o ir pradinė jos parama bu
to kukli. Savais pinigais nupirkta pilis 
(1953), bet prie mokyklos pastato (1965) 
ir mergaičio bendrabučio (1972) prisidė
jo ir valdžios įstaigos. Didelė parama 
jauta šiam berniukų bendrabučiui ir 
naujų baldų pirkimui. Priminė jis, kad 
jau pora metų mokytojams valdžia mo- 
ia pilnus atlyginimus. Direktorius dėkojo 
Federalinei vyriausybei, Baden-Wiurttem- 
bergo ir Hesseno kraštų vyriausybėms 
ai suteiktą paramą, bei lietuvių visuome
nei, gausiai naujo bendrabučio statybai 
ligojusiai.
Po jo kalbėjo Hesseno krašto Socialinių 

sikalų ministras Kari H. Trageser. Jis
Iff erdavė ministro pirmininko Wallmanno 

r ministrų kabinėto sveikinimus ir savo 
i laiboje iškėlė lietuvių ir vokiečių tautų 

bendrą 
■ ausiu 
• itstos 
' naujus 

jnklavimo pasiūlas, 
iirdžios, reikia tik sveikinti. Bet Gorba- 
čiovas bus vertinamas pagal laisvą tau- 
‘9apsisprendimą, baigė savo kalbą minis
tras.

Dr. Gassneris atstovavo Federalinę 
tas reikalų ministeriją. Jis perdavė 
iietijos vyriausybės, Vidaus reikalų 
sistro F. Zimmermanno sveikinimus 
trumpai paminėjo Vokietijos vyriausybės 
principinę laikyseną užsieniečių atžvil- 
jiu. Integracija, o ne asimiliacija yra vo
kiečių valdžios pastangų tikslas. Jokiais 
būdais nesiekiama sunaikinti kitataučių 
identiteto. Lietuviai, įkurdami savo gim
naziją, parodė ryžtą išlikti ištikimi savo 
tatai. Vokiečių valdžia šitas pastangas 
rėmė ir rems ateityje. Jis pažadėjo val
džios paramą pilies atstatymui ir mergai
čių bendrabučio atnaujinimui.

Esančių parlamentarų vardu kalbėjo 
bundestago narys dr. F.H. Kappes. Jis 
teigė, kad gimnazija ir nauji pastatai yra 
laisvės jėgos ir tolerancijos pranašumo 
lenkias. Užtikrinęs ir tolimesnę parlamen 
tarų paramą lietuviams, priminė buvusio 
valstybės komisijos nario dr. Johannes 
Gerster nuopelnus, pravedant reikiamas 
lumas.
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likimą. Jis pareiškė, kad ir ge- 
sąlygų sudarymas lietuviams ne
prarastos tėvynės. Pučiančius 
vėjus Sovietų Sąjungoje bei nusi- 

kiek jos yra nuo-
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Iš kairės į dešinę: inž. Feliks Zubr, vyskupas Miguel Delado, kardinolas Jose 
Ali Lebrun, dr. Vytautas A. Dambrava, Unda Apolonija Dambravienė ir Elena 
Urbšy tė-Gutauskienė.

1987 m. gegužės 18 d. Venesuelos kardi
nolas Jose Ali Lebrun iškilmingame akte 
įteikė dr. Vytautui A. Dambrava! Šv. 
Grigaliaus Didžiojo ordiną — Equitem 
Commend atorem Ordinis Sancti Gregorii 
Magni, gautą iš Vatikano už gynimą Ka
talikų Bažnyčios Venesuelos didžioje 
spaudoje.

Anksčiau, dr. V. Dambrava buvo ap
dovanotas Venesuelos prezidento dr. Luis 
Herrera Camipins DIESO DE LOSADA 
ordinu už visuomeninę veiklą ir nuopel
nus kultūros ir švietimo srity, ypač pa
dedant įsteigti „atvirą universitetą“ Ca
racas, kuris jau turi virš 60.000 studentų.

Dr. Vytautas Antanas Dambrava, nuo 
1981 metų apsigyvenęs Caracas, Venesue
los spaudoje jau yra parašęs kelis šim
tus straipsnių, daugiausia vedamųjų, apie 
lietuvių rezistencinį kovingumą Lietuvo
je ir užsienyje.

Tai pirmas atvejis, kada spauda ir te
levizija, tiek vietos ir laiko paskyrė Po
piežiaus Jono Pauliaus II apdovanotam

asmeniui pagerbti. Venesuelos lietuviai 
sveikina VLB Garbės pirmininką, didžiuo 
damiesi jam Svertojo Sosto suteikta 
aukšta garbe.

Dienrašty „EI Universal" rašoma: 
„Eminencija iškėlė dr. Vytauto Antano 
Dambravos atliktą svarbų darbą Bažny
čios gėriui. Apaštalų Sostas pripažino ir 
įvertino jo idealizmą, valingumą, profe
sionalizmą ir jo specialų gabumą pasiek
ti ir patraukti įvairių kraštų skirtingų 
visuomenės sluoksnių žmones“.

Dienraštyje „La Religion“ kun. Ma
nuel Diaz, (46 knygų autorius), vedama
jame pažymi: „Vytautas Dambrava Ve
nesueloje yra lietuvių siela ir gyvenimas. 
Nėra informacijų srities, kurioje jis ne
būtų užėmęs garbingą vietą savo litera
tūriniu talentu gindamas Baltijos kraš
tų piliečius.

Dr. V. Damibravos parašyti straips
niai apie Lietuvos Krikščionybės 600 m. 
jubiliejų spausdinami svarbiausioje kraš
to spaudoje. Julius Vaisiūnas

SPORTINIS GYVENIMAS
Vilniaus „Žalgiris“ žygiuoja pirmyn! 

Sostinės futbolininkai, po laimėjimo 
Gruzijoje, Sov. Sąjungos aukštoje lygoje 
iškopė net į antrą vieta. Tiesa, vilnie
čiai yra sužaidę vienom arba dvejom 
rungtynėm daugiau už kitas vienuolikes, 
tačiau surinkti 20 tšk. liudyja už gerą 
ir aukoto lygio žalgiriečių žaidimą. Ma
lonu būtų, kad vilniečiai išsilaikytų 4-5 
pakopoje ir tuo pačiu, jie turėtų galimy
bę pasirodyti tarptautiniame Europos 
forume.

Lietuvos futbolo pirmenybėse pirmom

vietom pasikeitė Vilniaus S.RT su Tau
ragės Tauru. Mat, tauragiškiai Panevė
žyje pralaimėjo vietos „Ekranui" net 5:1, 
tuo tarpu vilniečiai įveikė Utenos „Ute- 
n'į" 4:2. Trečią vietą užima Kauno Inka
ras. Lentelės uodegėlėje randasi Šiaulių 
„Tauras", Utenis ir Vilniaus „Aušra“.

Lietuvos sostinėje viešėjo amerikiečiai, 
antraeiliai krepšininkai. Kaip praneša 
vilniškis „Sportas“ Vilniaus „Statyba“ 
nugalėjo „Atletą in ekšn“ (greičiausiai 
„Athletes in action“) 106;67.

K.B.
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LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS

Minėjimas
Minint Lietuvos krikščionybės 600 me

tų sukaktį, centrinis šiam minėjimui ko
mitetas kviečia dalyvauti pamaldose rug
pjūčio 1 d., šeštadienį, 6 vai. vak., centri
nėje Jėzuitų bažnyčioje, Farm Street ir 
Mount Street, London W.I., netoli Bond 
Street požeminės centrinės linijos.

Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą pasa
kys apaštalinis pronuncijus arkivyskupas 
L. Barbarito, koncelebruojant svečiams 
ir lietuviams kunigams. Pamaldose gie
dos Londono lietuvių bažnytinis choras, 
vadovaujamas Justo Černiaus.

Kronika
KAS—KADA—KUR

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

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptcne, 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.

AUKOS SKAUDAI
V. Jasulaitis — 10 sv.,
V. Lisius — 4 sv.,
P. Bradulskis — 4 sv.,
F. Pauliikas — 3 sv ir
K. Kubilius — 2 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

PATIKSLINIMAS
Ryšium su „Europos Lietuvio" 1987.VI. 

17 laidoje išspausdintu Lietuvos Pasiun
tinybės prie Šv. Sosto pranešimu, noriu 
painformuoti, kad vėliau iš okupuotos 
Lietuvos gautos žinios patikslino štai ką:

Vyskupas Preikšas neatvyko 'į Romą, 
nes vadovaudamas jubiliejiniam komite
tui negalėjo apleisti savo darbi;.

Vyskupas J. Steponavičius, gi, nedaly
vavo Kauno katedroje įvykusiose Krikš
čionybė® jubiliejaus mišiose. Jis vėliau 
atvyko Vilniun ir dalyvavo tokiose pat 
iškilmėse Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Pasiuntinybės pranešime pasitaikę ne
tikslumai dar kartą vaizdžiai parodo 
kaip sunku yra gauti iš Lietuvos net pa- 
praščiausias žinias apie papraščiausius 
įvykiu®.

Stasys Lozoraitis jr.

MIRĖ BRONIUS MOTIEJŪNAS
Birželio 20 d. mirė Bronius Motiejū

nas, 66 m., kuris anksčiau gyveno Lon
done, o paskutiniais metais Barton 
House senelių prieglaudoje prie New 
Milton, Hants. Velionis gimė ir augo 
Paežerių kaime, Skiemonių valsč., Anykš
čių rajone. J Angliją atvyko po karo. Pa
laidotas New Milton kapinėse.

Bradfordas
EKSKURSIJA | MANCHESTER!

Rugpjūčio 22 d., sekmadienį, organi
zuojama ekskursija į Manchesterį, kur 
bus iškilmingai bažnyčioje ir klube at
švęstas Lietuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejus.

Išvyksime 9.30 vai. ryto.
Transportas nemokamas.
Norintieji vykti registruojasi klube.

Vyties klubo valdyba

Nottinghamas
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 Burke, 
M.A. Pei’ 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

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — rugpjūčio 1 d. p.p. prie Švč. 
Sakaramento, 24-26 Meriadale Rd., Cha
pel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš autobusų stoties 
nr. 513, reikia važiuoti iki Eye Infirmary.

Marijos Metai — melsimės į Šv. Mer
gelę globos mūsų tautiečiams.

N. Narbutienė

KAIP SURASTI JĖZUITU BAŽNYČIĄ

PRANCŪZIJA
MOTINOS DIENA

(Telefonu iš (Paryžiaus)
Prancūzijos lietuvių bendruomenės me

ninės pajėgos motinoms, jų šventės pro
ga, pateikė originalią dovaną Paryžiuje.

Jonas-Kristupas Moneys, skulptoriaus 
sūnus, suredagavo su jaunųjų bendruo
menės artistų pagalba, ir pritaikė vaidi
nimą „Lietuvos teta". Vaidinimas pagrįs
tas autobiografiniu išgyvenimu ir vaiz
duoja, kaip dabartinė Lietuva susiduria 
su vakarų pasauliu. Teta iš Lietuvos at
vyksta į Prancūziją aplankyti savo brolį 
ir jo šeimą. Teta prancūziškai nei mur
mur. Deja, jos brolis, tik vienas kalbąs 
lietuviškai yra išvažiavęs.

Vaidinimas keliomis linksmomis ir jau
dinančiomis scenomis vaizduoja. kaip 
lengvai širdies kalba atstoja visą kitą. 
Kai brolis, šeimos tėvas, nematęs savo se
sers 40 metu, grįžta Iš keliones jau randa 
šeimą ir seserį dainuojančius lietuviš
kai...

Vaidinimas baigiasi jaudinančiu susi
tikimu, ir visai šeimai ir susirinkusiems 
draugams užtraukiant skardų „Ilgiausių 
metų“.

Vaidino, Lietuvos teta — Karolina 
Masiulytė, jos brolis — Rimvydas Bač- 
kis, sūnus, — Vytautas Bačkis, motina 
— Veronika VaiciekauSkaitė, draugai — 
Pilypas Demenaux, Andrius Bačkis, Na
talija Vaiciekauskaite-Demenaux, pran
cūzaitė Patricija ir lietuvis Jonas, atvy
kęs iš Pietų Amerikos studijuoti Paryžiu
je.

IMSA U U Y Jį.
— Rašytojas Paulius Jurkus, „Dartj 

redaktorius, po ekskursijos į R 
jis dalyvavo Lietuvos krikšči0I1 
metų jubiliejaus ir arkivyskupo 
Matulaičio palaiminimo iškila

ko" 
kur 
600 
gio 
aplankė ir kitas Europos valstybes.

— Inž. Karolis Drunga po ilgos ir 
kios ligos mirė liepos 2 d. Lojolos (j, 
ligoninėje. Nuliūdę liko 
(Sirutytė), duktė Salmė, 
Karolis ir daug giminių.

— Kanados Lietuvių 
visuomeninių reikalų vicepirmininkė, 
vokatė Joana Kuraitė-Lasienė, prjj 
Kanados parlamento žmogaus teisių j 
mitetui Ottawoje apie žmogaus te 
pažeidimus už geležinės uždangos. J 
samiai ir pateisintai apibūdino visas 
vietų daromas kliūtis i 
toms šeimoms. Parlamentarai už iš: 
pranešimą jai padėkojo. Taip pat jį 
reikalu kalbėjo per r 
International“.

— Vilko seimas šiemet bus spalio

žmona Bį 
sūnūs Jurgį
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Jaunimo Kongresas
VAŽIUOJAME | AUSTRALIJĄ

Kas nori važiuoti į Australiją su jau
nimu — prašome greičiausiai užsirašyti 
pas DBLJS-gos sekretorę Regina Puo- 
džiūnaitę, 33 Larnach Road, Hammers
mith, London W6 9NX. Tel. 01 385 7057.

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
se dalyvaujantieji yra suskirstyti į ketu
rias grupes: atstovai, dalyviai, buvę a‘- 
stovai ir mes — turistai. Turistai gali da
lyvauti pasirinktuose kongreso parengi
muose ir pakeliauti po Australiją.

1988 m. Australija švenčia 200 m. Ju
biliejų nuo pirmųjų imigrantų įsikūrimo. 
Gera proga paremti lietuvišką jaunimą 
ir pamatyti nuošaliausią pasaulio konti
nentą — AUSTRALIJĄ. Pavieniui kelio
nė kainuotų 1200 sv. Grupiniai būtų žy
miai pigiau ir linksmiau. Tad visi va
žiuojame į Australiją.

Manchesteris
FILATELISTU DRAUGIJA „VILNIUS“

Rugpjūčio 8 d. 4 vai pjp. filatelistai 
Lietuvių klube, 121 Middleton Rd., Man
chester M8 6JY šaukia savo susirinkimą.

Programoje Draugijos pirmininkės pra
nešimas apie išleistų filatelinių vokų pla
tinimą ir kiti einamieji reikalai.

J susirinkimą vra maloniai kviečiami 
visi lietuviai filatelistai ir kiti pritarian
tieji tautiečiai. Tarp kitko, prisimi
nus, kad susirinkimas sutampa su Drau
gijos iždininko S. Lauruvėno gimimo 
diena, galime spėlioti, kad jis praeis 
linksmiau negu normaliomis sąlygomis.

VOKIETIJA
Iš EVANGELIKŲ GYVENIMO

Šiais metais, birželio 26-28 dienomis, 
įvyko jau aštuntasis evangelikų suvažia
vimas Neustadte prie Baltijos jūros. Or
ganizavimo naštą nešė R. ir E. Baliuliai 
iš Hamburgo. Talkininkavo ir kitos 
darbščios rankos.

Suvažiavimo arba sąskrydžio progra
mą išpildė trys referentai. Kun. A. Put- 
cė iš Anglijos aiškino Biblijos tekstą (Lu
ko 15, 11-32), kun. M. Klumbys skaitė pa
skaitą tema „Biblijos reikšmė šeimyni
niame ir kasdieniniame gyvenime“ ir 
kun. K. Felgendrėheris kalbėjo apie tai, 
kaip Lietuvos krikštą prieš 600 metų 
įvertina lietuvis evangelikas. Referentas 
pabrėžė, kad tai buvo įvykis, liečiąs vi
sus lietuvius. Po istorinės apžvalgos apie 
temą buvo diskusijos, kurių metu pa
aiškėjo,kodėl Lietuva priėmė katalikišką, 
o ne ortodoksišką krikščionybę. Referen
to nuomone, iš vakarų ateinanti krikš
čionybė buvo dinamiškesnė.

Baigiant buvo pasiūlyta ateityje ruošti 
panašius suvažiavimus ir kituose Vokie
tijos kraštuose gyvenantiems lietuviams 
evangelikams. Sekančių metų suvažiavi
mas Neustadite numatytas liepos 1-3 d.d. 
Tema: „Ir atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo kaltinin
kams“.

Suvažiavimas užbaigtas pamaldomis 
miesto bažnyčioje, kurias laikė visi trys 
kunigai.

NAUJO SEZONO 
TREJOS DEVYNERIOS

Pakelis su prisiuntimu kainuoja 5 sv.
Baltic Stores & Co., 

11 Loudon Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB. 
Telef. 468 2592.
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„EUROPOS LIETUVIO“ 
PLATINTOJAI VOKIETIJOJE

Pranešame skaitytojams Vokietijoje, 
kad apsimokėti už „Europos Lietuvį“ ar 
naujai užsisakyti galima per mūsų lai
kraščio platintojus.

Prašom kreiptis šiais adresais:
T. Alf. Bernatonis 

6110 DIEBURG/IIessen 
Minnefeld 34.

Frau E. Lutz 
Privates Litauisches Gymnasium

D 6840 Lampertheim — Huettenfeld 4
Banko sąskaita: E. Lutz ■— Europos 

Lietuvis.
Konto — Nr. /BLZ 509 914 00/8 0624 04. 
Volksbank Kreis Bergstrasse EG Lam
pertheim.

Prenumeratos kaina: su kasdien nuplė
šiamu kalendorium —75 DM; be kalen
doriaus — 60 DM.
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SRJDUŲ SAVAITĖ I

KVIETIMASPRIĖMIMAS LIETUVIU NAMUOSE
Rugpjūčio 1 d. po iškilmingų mišių baž

nyčioje, Studijų Savaitės dalyviams ir 
svečiams ruošiamas priėmimas Lietuvių 
(Namuose Londone. Priėmimo pradžia 8 
vai. vakare. Norintieji šiame priėmime 
dalyvauti, prašomi iki liepos 30 d. praneš 
ii, paskambinant 01-727 2470. Priėmimo 
kaina nedalyvaujantiems Studijų Savai
tėje — 5 sv. asmeniui.

Stovyklos uždarymo šv. Mišios įvyks 
11 vai., iškilmės ir atsisveikinimo lau
žas SEKMADIENJ, RUGPJŪČIO 2 D., 3 
vai. po pietų, Lietuvių Sodyboje.

Kviečiame ir visų laukiame. Už nepa
ilstamai teiktą mūsų stovyklai paramą 
lėšomis, tariame lietuvišką AČIŪ!

Liekame budėdami.
SKAUTU STOVYKLOS VADOVYBĖ

TELEGRAMA 
VYSK. P. BALTAKIUI, OFM

Šm. birželio 26 d., Neustadte prie Balti
jos jūros, susirinkusi posėdžiui Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vak. 
Vokietijoje taryba vienbalsiai nutarė pa
siųsti Lietuvos 600 metų krikšto jubilie
jaus vykstančių iškilmių Romoje proga 
J.E. Vysk. P. Baltakiui, OFM, sekančio 
turinio telegramą:

Tamstos Ekscelencija,
Maldoje dėkodami, kad mūsų tauta jau 

600 metų yra Kristaus laiminama, mes 
meldžiame Viešpaties tą palaimą tęsti ir 
palaikyti mus visus savo meilės kelyje, 
kad vienybėje kaip jo vaikai galėtume iš
vysti naują laisvės rytojų.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Vak. Vokietijos Bažnyčios taryba

KUN. ALDONIS PUTCĖ
Kunigas A. Putcė, gyvenantis Anglijo

je, sutiko nuo šių metų pradžios padėti 
aptarnauti šiaurės Vokietijoje gyvenan
čius lietuvius evangelikus. Praėjusį ru
denį, Bonnoje įvykusiame Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Bažnyčios Vak. Vokie
tijoje tarybos posėdyje, kurio metu bu
vo priimtas ir naujas statutas ir kun. A. 
Putcė išrinktas penkiems metams tos ta
rybos pirmininku. Šiais metais valdyba 
jį buvo išrinkusi kaipo LEL Bažnyčios 
Vak. Vokietijoje atstovą dalyvauti Ro
moje Lietuvos krikšto jubiliejinėse iš
kilmėse, tik deja, dėl asmeniškų prie- 
žąsčių jis ten negalėjo nuvykti.

K. Dlkšajtis

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 2 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje — rvgipjūčio 2 d., 14 vai., 

Švč. širdyje.
Nottinghame — rugpjūčio 9 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventryje — rugpjūčio 9 d., 14 vai., 

Šv. Elzbietoje.
Lmnūngtone Spa — rugpjūčio 9 d., 

16.30 vai., šv. Petre.
Nottinghame — rugpjūčio 16 d.. 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 16 d., 14 vai.,

Bridge Gate.
BriminĮ'hame — rugpjūčio 16 d., 17

vai., šv. Onoje.
Nottinghame — rugpjūčio 23 d., 11.1a 

vai., židinyje.
Peterborough — rugpjūčio 23 d., 14.30 

vai., pas p. Vaitkevičius, 325 Eastfield 
Rd. Po Mišių a.a. Monikos Andriuškevi- 
čienės kapo paminklo šventinimas. Pa
maldoms laukiami ir apylinkės lietuviai.

Bradforde — rugpjūčio 2 d. 12.30 vai.
Eccles — rugpjūčio 9 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — rugpjūčio 16 d., 13

vai.,

pijos salėje. Jau sudarytas seimo 
mo komitetas, kuris 
posėdį.

—• Jolanta Vaičai-tytė-Goutt iš 
žiaus, Prancūzijos, buvo atvykusi 
vo motiną į Torontą. Paryžiuje ji su 
vo vyru estu yra įsteigusi Pabaltiečių 
mus, kuriuose gali apsistoti pravai 
jantieji pabaltiečiai. Iš Toronto ji iš 
ko į Ottawą, kur numatytas jos ds 
koncertas Latvių namuose. Iš Ottawa 
vyksta į Brooklyną, N.Y., darbuotis I 
tuvių informacijos centre, nes ji Paryš 
je talkina „Solidarumo“ i 
ropos radijui Miunchene. Šių metų 
baigoje J. Vaičaitytė vyks į Australų; 
dalyvaus su paskaitomis ir 1 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kongrese.

— Paryžiuje neseniai įsisteigusi ta 
knygų leidykla „Spotkania" išleido lit . 
vės buvusios sąžinės belaisvės Nijt į_, 
Sadūnaitės atsiminimų pirmosios di1 |.a 
lenkišką vertimą. 65 puslapių knygos 
de yra suglaustai 
kinčiųjų padėtis 
jos valdomuose 
„Spotkania“, kuri 
kitaminčių kūrinius, numato lenkų ka 
išleisti ir antrąją Nijolės Sadūnaitės 
siminimų dalį.

— A.a. Vladas Civiliškas mirė lit
10 d., penktadieni, Chicagoje, sulaukęs Jį, 

amžiaus. Buvo gimęs Daukšius |a 
Nuo 1931 m. aktyviai bendradarbii lr. 
spaudoje nepriklausomoje Lietuvoje 
išeivijoje. Ilgus metus gyveno Chicag: 
ir čia įsteigė Terros leidyklą bei prekj 
ir išleido kelias dešimtis vertingų k: 
gų. Laidojamas privačiai. Nuliūdime i 
žmona Uršulė, sūnus ir dvi dukros 
šeimomis ir kiti artimieji. y,

— Vida žalnieriūnaitė, Ontario anį irg 
katalikų mokytojų draugijos žuru 
„The Reporter“ antroji redaktorė, pa 
šė straipsnį apie sovietų kalinamus liet 
vius mokytojus Paulių Pečeliūną ir V; 
torą Petkų. Ji pataria rašyti 
čiovui laiškus ir prašyti juos paleisti

— Praeitų metų spalio 19 d. sow iki, 
gamybos lėktuvas Tupolev 134A-3, i ta 
riuo skrido Mozambiko prezidentas S pe 
chel, nukrito ir sudužo Pietų Afrikos įg; 
ritorijoj. Prezidentas žuvo, bet 10 žinos tų 
skridusių tame lėktuve išliko gyvi.

Dabar Pietų Afrikos juridinė komis įų 
galutinai pripažino, kad lėktuvas sus Ik 
žo dėl sovietų įgulos apsileidimo ir i k; 
darytų klaidų. Komisija nustatė, kadi 
da lėktuvas ruošėsi nusileisti, 
pilotas klausėsi sovietų radijo, muzikos 
žinių, o kapitonas buvo įsigilinęs 'į disk gi 
sijas apie jo praeitus skridimo nuotyki:

Pi 
pas

Vert

M 
liau

dav 
ba 
pok

“ Sibi 

liau 
ią" 
lial 
Jtr 
Vor 

, 1 nės

iebi 
~ . ? biai

. , ■ ’ m
ir Laisvosios

se

na i
Jia
piu 
lini 

t -JM 
Le**1 nii

apžvelgiama sunki 
Sovietų Sąjungoje 
kraštuose. T 
spausdins daugiau lai

an

m.

1 
iki 
se. 
do:

tėi 
im 
nu
Ki

M. Gori(įd-

ka

tu

m
antr’4 ti- 

k

m

— Komunistinė rytų Vokietija įvedė 
naujus suvaržymus keičiant jos valiutą 
į Vakarų Vokietijos markes piliečiams, 
kurie keliauja į Vakarus. Pinigai, kurie 
gali būti iškeisti, sumažinti nuo 70 iki 15 
markių. Tuo būdu rytų vokiečiams bus 
sunkiau aplankyti savo gimines Vakarų 
Vokietijoj.

— Sovietų Sąjunga pareiškė protestą 
D. Britanijai, kad pastaroji siunčia prieš
lėktuvines raketas Afganistano sukilė
liams kovojantiems prieš komunistinį 
rėžimą tame krašte.

— Amerikiečių-sovietų „taikos eiset.
iš Leningrado į Maskvą, kuri turėjo b® vi 
tis „rock" koncertu Maskvoj, dar kari ir 
pademonstravo rusų sugebėjimus mas d< 
pūliuoti spaudą ir kontroliuoti mases, ir 

Apie 200 amerikiečių „eisenoje“ lydi 
maždaug toks pats skaičius oficialių „ti k 
kos partizanų“, daugiausiai komjauM b 
lių gerai kalbančių angliškai. Prograf K 
buvo taip sudaryta, kad praktiškai ’ X 
vienas amerikietis negalėjo kalbėtis ' k 
„paprastais“ rusais. Dalis „eisenos" bu1 11 
pravesta upės laivais ir sustojimo vietų h 
amerikiečius sutikdavo oficialūs paff v 
gūnai ir „spontaniškos“ piliečių grupė t 

Svarbiausias įvykis — ,,rock‘ konc<
tas— buvo liepos 4 d. Izmailovo staditt 
kuris buvo apsuptas KGB pareigūnų k 
į kurį eiliniai piliečiai nebuvo įleisti. E 
lietai į koncertą buvo išdalinti veltui f1'' 
brikuose ir įstaigose 15,000 „išrinktų)!'r 

Populiariausia sovietų „rock“ gm' s 
„Akvarium“ koncerte negalėjo dalyvaė k 
nes Kultūros Ministerija paskutiniu n* 
mentu atšaukė leidimą.

— Kanados pašto tarnautojų streike ' 
trukęs tris savaites, pasibaigė ir pa-8 
[įstaigos veikia normaliai.
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