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RUOŠIMASIS VASARIO 16 MINĖJIMU
LIETUVOJE /

Demonstracijos metu ryšium su Petro 
Gražulio teismu Marijampolėje (Kapsu
ke) sausio 26 d. buvo aptartas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 70-ties me
tų sukakties minėjimas. Lietuvos katalikų 
aktyvistų, laisvės kovotojų paruoštas se
kantis nutarimas:

Atsižvelgiant į tai, kad KGB rengiasi 
šį minėjimą trukdyti ir yra sutelkusi šim
tus agentų, kurie neleis padėti gėlių ant 
savanorių kapų, Basanavičiaus kapo, ir 
kitur, ir kad dėl to gali įvykti kruvinų 
susirėmimų, nutarta Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį minėti tokiu būdu. Va
sario 14 d. (sekmadienį) visose Lietuvos 
bažnyčiose po šv. Mišių žmonės eis ke
liais aplink bažnyčias melsdamiesi, kal
bėdami rožančių, prašydami Lietuvai dva
sinio prisikėlimo, tautinės bei religinės 
laisvės, kad religija galėtų Lietuvoje ne
kliudomai klestėti ir nebūtų persekioja
ma. Nutarta vasario mėnesį paskelbti 
maldos mėnesiu už Lietuvos tautinę ir re
liginę laisvę. Vasario 13 d. Šiluvoj po šv. 
Mišių tikintieji atgailos procesijoje 
eis keliais nuo bažnyčios iki koplyčios, 
kalbėdami rožančių. Vasario 14 d. 19 v. 
vakaro Kauno bazilikoje po šv. mišių 
žmonės an kelių eis aplink bažnyčią, pa
dės gėlių prie Maironio kapo giedodami 
giesmes. Taip pat bus padėta gėlių ant 
vieno Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo signataro, palaidoto prie bazilikos 
kapo.

Vasario 16 d. Vilniuje, Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje po vakarinių pamaldų bus kal
bamas rožančius, einami Kryžiaus keliai, 
ir padedama gėlių prie Šv. Kristoforo pa
minklo, kuris yra šventoriuje priešais 
Vilniaus kuriją, šv. Kristoforas yra Vil
niaus globėjas. Vasario 16 d. Kaune po 
Šv. Mišių katedroje bus einami kryžiaus 
keliai už Lietuvos laisvę. Ta pačia inten
cija kryžiaus keliai bus einami Panevėžio, 
Šiaulių ir kitų miestų bažnyčiose.

Šį nutarimą skelbia Lietuvos katalikų 
aktyvistų laisvės kovotojai. Jie prašo vi
sus žmones melstis už Lietuvių tautos dva 
sinį ir ypač už moralinį jos atgimimą.

Visi lietuviai laisvajame pasaulyje ragi
nami maldomis jungtis Vasario 13-16 die
nomis su tikinčiaisiais Lietuvoje bei 
melstis su jais per visą vasario mėnesį — 
Maldos Mėnesį —■ už Lietuvos tautinę ir 
religinę laisvę.

Informacija gauta iš Pabaltiečių Infor
macijos Biuro Strasbourge.

(Elta)

OPOZICINĖ PARTIJA ESTIJOJE

Pasaulinės Pabaltiečių Tarybos Infor
macijos Biuro žiniomis (Strasbourgas, 
1988.II.2), estai paskelbė opozicinę parti
ją, kurios tikslas yra „atstatyti laisvą ir 
nepriklausomą Estiją. Naujai įkurtoji 
opozicinė partija dabar veiktų prieš val
dančią ir esančią vietintele teisėta partija 
krašte — Estijos komunistų partiją. Nau
jai įkurtos opozicinės partijos programą 
pasirašė šešiolika estų, daugumoje buvu
sių politinių kalinių ir žmogaus teisių 
veikėjų.

Iš Estijos per Švedija gautomis žinio
mis, opozicinė partija buvo įkurta 1988 
m. sausio 22 d. Savo programoje opozici
nė partija skelbia estų kalbą esančią ofi
cialia respublikos kalba ir reikalauja, 
kad būtų garantuoti laisvi rinkimai; pil
nos žmogaus teisės visiems estams ir Es
tijos etninėm mažumom ir, šalia valstybi
nės ekonomijos, galėtų laisvai veikti pri
vati prekyba ir sveikatos drauda.

Opozicinės partijos programoje taip pat 
siekiama Estijos piliečiams atlikti kari
nę tarnybą Estijos respublikos teritorijo
je ir estiškai kalbančiuose daliniuose; Es
tijos respublikos atstovavimo Jungtinėse 
Tautose ir diplomatinės reprezentacijos 
užsieniuose; apsaugoti aplinką; pakelti 
mokslo lygį; sveikatos globą ir pakeisti 
rėžimą kalėjimuose.

Naujos opozicinės partijos paskelbta 
programa nesiskiria nuo anksčiau Estijo
je skelbtų žmogaus teisių ir tautinių gru
pių reikalavimų. Tačiau pirmą kartą vie
šai pareiškiamas jos įkūrimas ir apibūdi
nama jos opozicinė veikla.

Vasario 1 d. opozicinės partijos signa
taras Keiki Ahonen buvo areštuotas.

NUTEISTAS PETKAS GRAŽULIS
Šveicarijos dienraštis NZZ II.3 prane

šė iš Maskvos, kad lietuvių žmogaus tei
sių veikėjas Petras Gražulis, atsisakęs da_ 
lyvauti sovietų kariuomenės rezervistų 
pratybose, buvo nuteistas dešimčiai mė
nesių darbo stovyklos. Už bandymą Kap
suko teisme pasakyti paskutinį žodį, jis

RAGINA SEKTI GANDŽIO 
PAVYZDŽIU

Jaunuolio Petro Gražulio Atviras laiškas
Vakarus pasiekė sasnaviečio Petro Gra

žulio Atviras laiškas Tarybų Sąjungos gy- 
nygos ministrui ir Lietuvos tikintiesiems. 
Tai ilgas, bet nepilnas tekstas, rašytas 
šiemet sausio 11-ją. Jame nurodoma, kad 
Gražulis gavo Kapsuko miesto komisaria
to šaukimą sausio 5-ją vykti trims mėne
siams į specialų parengimą. Jis mano, 
jog šaukimas susijęs su jo ketinimu daly
vauti vasario 16-ją Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 70-jų metinių minėji
me.

Savo atvirame laiške Petras Gražulis 
išdėstė dvi pagrindines priežastis, dėl 
kurių jis apsisprendė nevykdyti komisa
riato šaukimo. Pirmiausia tai valstybės 
skriaudos tikintiesiems: kunigų Alfonso 
Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus kalini
mas, Vilniaus vyskupo Julijono Stepona
vičiaus nutrėmimas, bažnyčių išniekini
mas. „Kaip dar galima reikalauti, kad 
tikintysis gintų tokios valstybės intere
sus?“ — pastebi laiško autorius. Jis nu
rodo ir antrą savo atsisakymo tarnauti 
tarybinėje kariuomenėje priežastį. Tai 
blogas, net nusikaltėliškas elgesys su ti
kinčiaisiais kariais, kurių laukia tragiš
kas Ričardo Griškaičio ir Ant. Svinkūno 
likimas, (jie abu tariamai pasikorę, per-
nai, bet abiejų kūnai turėjo išorinio 
smurto žymių).

Savo atvirą laišką Petras Gražulis bai
gia taip: „Po šio pareiškimo nežinau, ko
kias kančias Dievas parinks per suklai
dintų brolių rankas, (tų), kurie dėl ra
maus šio žemiško gyvenimo pardavė tė
vynę ir savo sąžines ir besąlygiškai vyk
do užkariautojo nurodymus. Gal kelią, 
kaip kunigo Juozapo Zdebskio, kunigo 
Broniaus Laurinavičiaus, kunigo Leono 
Šapokos, kunigo Leono Mažeikos ir kitų 
nužudytųjų. Gal psichiatrinių ligoninių 
kančias. Gal Sibiro lagerius ar kokias 
naujas nepramatytas kančias. Todėl dar 
kartų prašau jus — rašo Petras Gražulis 
— melskite Dievą jėgų visa man tai pa
kelti, nepalūžti kančioje. O jeigu kartais, 
neduok Dieve, išgirstumėte mane atšau
kiantį šį raštą, netikėkite. Tai ne aš jau 
kalbėčiau, tai kalbėtų mano lūpomis sovie 
tinės medicinos ar nepernašamų kančių su 
laužytas žmogus. Tegul mano kančia bus 
tas lašas kančių jūroje už tautos prisikė
limą iš dvasinės, moralinės ir fizinės 
vergijos. Indų tautos išlaisvintojas Ma
hatma Gandi kalbėjo, kad vieno nužudy
tojo už tiesą vietoje stoja šimtas naujų. 
Jie daugiau nieko negali, tik nužudyti 
mane. Nužudę jie turės tik mano nužudy
tą kūną, bet mano dvasios, mano idėjos 
jie niekada nenužudys. Kiekvienas smur
tas, prievarta, neteisybė, kiekvienas tiro
nas anksčiau ar vėliau pralaimi, o tiesa 
ir meilė nugali". Tokiais žodžiais baigia 

70-ties metų Lietuvos Nepriklausomybės Šventės minėjimas 
Londone prasidės vasario 16-tą, antradienį, 6.30 vai. vak..

Lietuvių Namuose rengiamu oficialiu svečių priėmimu.

PAGRINDINIS VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
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Prasidės vasario 21 d., sekmadienį, 11 vai. ryto Šv. Kazi
miero bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą. Giedos Londono 
lietuvių bažnytinis choras vad. J. Černiaus.

Tą pačią dieną, 2.00 vai. p.p. Bishopsgate Instituto salėje, 
230 Bishopsgate, įvyks šventei skiriamas

TĖVIŠKĖS VAIZDELIS
Prisimenant Nepriklausomybės dienas, kurį atliks 

DBLS-gos Ansamblis.

Visi Londono ir apylinkės lietuviai kviečiami 70-ties men 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga dalyvauti 

oficialiame priėmime, bažnyčioje ir koncerte.

buvo milicininkų sumuštas. Prie teismo 
būstinės buvo susirinkę apie šimtas asme
nų, kurie protestavo 
sprendį. Sklaidydami 
licininkai panaudojo 
menų buvo suimta.

29 metų amžiaus Petras Gražulis anks-

prieš teismo nuo- 
demonstrantus, mi- 
šunis. Dešimts as-

savo atvirą laišką TSRS gynybos minis
trui ir Lietuvos tikintiesiems Petras Gra
žulis.

Sausio 6 Kapsuke jis turėjo būti teisia
mas, bet bylos nagrinėjimas atidėtas iki 
kito antradienio (vasario 2). Tarptauti
nės žinių agentūros pranešė, jog tą dieną 
prie Kapsuko teismo buvo susirinkę per 
du šimtus demonstrantų, kai kurie atvy
kę iš Leningrado ir MaskVjOS. Keturi as
menys buvo milicijos sulaikyti, bet vė
liau drauge su Gražuliu paleisti.

(LER)

PETRO GRAŽULIO TEISMAS 
LIETUVOJE

Reuterio agentūra (Maskva, sausio 26 
d. ir Paryžius, sausio 27 d.) pranešė apie 
Petro Gražulio teismą Marijampolėje 
(Kapsuke) kuris turėjo įvykti sausio 26 
d. Jį stebėti buvo susirinkę daugiau nei 
200 žmonių, jų tarpe ir disidentų atvyku
sių iš Maskvos ir Leningrado. Prie teismo 
namų vyko demonstracija. Buvo iškelti 
plakatai: „Laisvės Lietuvai“, „KGB šalin 
rankas nuo Petro Gražulio“, „Sovietiniai 
okupantai lauk iš Lietuvos“, „Laisvės Pe
trui Gražuliui“. Milicija buvo sulaikiusi 
keturius demonstruotojus, kurių tarpe 
buvo Debeyanškaja iš Maskvos. Teismas 
neįvyko. Disidentai Maskvoje pareiškė,

Poeto iVlairoi
ATVIRAS PROTESTAS 

SSRS GENERALINIAM SEKRETORIUI 
MIKHAILUI GORBAČIOVUI

Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad 1988 m. sausio mėn. Vakarus pasiekė 
11 žmonių pasirašytas protestas Mikhai- 
lui Gorbačiovui apie Maironio minėjimo 
suvaržymus Kaune. Pateikiame protesto 
pilną tekstą.

Šių metų lapkričio 1 dieną geros valios 
žmonės buvo susirinkę paminėti Maironio 
125-sias gimimo metines prie Kauno ka
tedros. Sovietų Sąjungoje plačiai skelbia
ma, kad tikintieji turi lygias teises su 
netikinčiaisiais. Tačiau dar kartą skau
džiai teko įsitikinti, tikintieji teisės viešai 
pareikšti savo mintis neturi. Dar prieš mi 
nėjimą, gamyklose, įstaigose, mokyklose 
buvo atkalbinėjama, gąsdinama, kad 
žmonės minėjime nedalyvautų. Net Kau
no kunigų seminarijoje, rektorius Vikto
ras Butkus viešai perspėjo klierikus ne
dalyvauti minėjime, nes tai gali pakenkti 
pačiai seminarijai. Valdžios organai taip 
pat reikalavo, jog Katedros klebonas su
tvarkytų taip, kad žmonėms būtų praneš
ta per pamokslą, jog minėjimo prie Mai
ronio kapo nebus ir ten rinktis 
nereikia. Tačiau klebonas tai padaryti at
sisakė. Tad nenuostabu, kad po tokių 
uolių valdžios pareigūnų išankstinių pro- 

čiau yra atlikęs dviejų metų karinę prie
volę, bet, po to, kai jis kartu su kitais 
disidentais pasirašė pareiškimą dėl daly
vavimo Nepriklausomybės paskelbimo su
kakties Vasario 16 d. minėjime, jis buvo 
pašauktas į rezervistu, pratybas.

kad teismas oficialiai buvęs atidėtas 
dviem liudininkams neatvykus. Teismas 
buvo atidėtas iki vasario 2 d., 10 v. ryto. 
Susirinkę žmonės parašė atvirą pareiš
kimą Gorbačiovui, kad jie nepasitrauks 
nuo teismo salės, kol nebus paleisti ke- 
įturi suimti demonstrantai. Pareiškimą 
pasirašė 78 asmenys. (Keturi suimtieji 
buvo paleisti po piet). Tuomet daugiau 
nei du šimtai žmonių nuėjo į bažnyčią 
pasimelsti. Buvo atvykę keturi kunigai: 
Antanas Gražulis, Jonas Boruta, Vytau
tas Prajaras ir dar vienas. Buvo dėkoja
ma Viešpačiui už viską, ką jiems siun
čia, prašė palaiminti Petro Gražulio au
ką, ir sugražinti laisvę Lietuvai. Pasimel
dę žmonės išsiskirstė.

Petras Gražulis aktyviai pasireiškė per 
manifestaciją Maironiui pagerbti lapkri
čio 1 d. Kaune, kur jis pirmasis pasakė 
kalbą. Taip pat paminėtina, kad P. Gra
žulis (29 m.) lapkričio 20 buvo pašauk
tas atlikti papildomą karinę prievolę, bet 
užuot paklausęs, jis lapkričio 18 d. Lat
vijos nepriklausomybės šventės proga, nu
vyko į Rygą ir padėjo gėlių prie Latvijos 
laisvės paminklo.

Apie Gražulio teismą sausio 28 Euro
pos spaudoje tilpęs ilgas Reuterio prane
šimas „Lithuanian protestors stop trail of 
dissident“ remiasi informacija ir iš Pa- 
baltiečių Informacijos biuro Strasbourge.

(Elta)

iio minėjimas
filaktikos priemonių skelbiama, jog mi
nėjime dalyvavę nedaug. Patys pirma 
prigąsdina, atkalbinėja, o paskui rašo, 
kad žmonės nenori prisidėti prie tokio 
minėjimo. Panašiai įvyko ir Vilniuje, 
rugpjūčio 23 dieną, minint Molotovo-Ri
bentropo paktą ir visiems žinant kokios 
šio minėjimo pasėkos.

Kai minėjimo dalyviai iškėlė Maironio 
reikšmę lietuvių tautai, sulygindami sun
kius carinės priespaudos laikus bei lietu
vių tautos ryžtą ir kovą siekiant nepri
klausomybės su analogiška šių laikų pa
dėtimi, pasamdytieji KGB kadrai šūka- 
vavimais trukdė kalbantiesiems. Kauno 
miesto Vykdomojo Komiteto pirm, pava
duotojas Kazakevičius net čia, prie Kate
dros, pradėjo išvedžioti visiems jau se
niai žinomas ir nusibodusiais teorijas apie 
tariamą religinę ir tautinę laisvę. Kaip 
keista, jie turi visas komunikacijos prie
mones, jie be perstojo kalba apie tai, bet 
pasirodo, kad to dar per maža. Reikia ir 
čia kurstyti žmones, nuteikti prieš tuos, 
kurie rizikuodami gyvybę ir laisvę, kovo
dami už tiesos ir laisvės idealus, nori bent 
keliom minutėm išreikšti savo mintis. 
Galima kalbėti tik taip, kaip nori ir rei
kalauja bedieviška valdžia. Kitaip nega
lima. Bet kur teisė laisvai pareikšti savo 
nuomonę? Mes, žemiau pasirašiusieji 
protestuojame prieš tokį įžūlų valdžios
pareigūnų elgesį su kitaip galvojančiais 
žmonėms, kai net sovietiniai įstatymai 
pripažįsta demonstracijų, susirinkimų ir 
susibūrimų laisvę. Todėl darome išvadą, 
kad „persitvarkymas“ ir „demokratizaci
ja“ tėra propaganda užsieniui paveikti.

Pasirašė: Nijolė Sadūnaitė, Vilnius; 
Liudas Simutis, Kaunas; Algirdas Patac
kas, Kaunas; Robertas Grigas, Kiaukliai; 
Petras Gražulis, Sasnava; Bronė Valaity
tė, Sasnava; Kun. Rokas Puzonas, Kiau
kliai; Kun. Petras Kąstytis Krikščiukaitis, 
Čiobiškis; Kun. Edmundas Atkočiūnas, 
Kuršėnai; Kun. Kazimieras Gražulis, Šiau 
liai; Kun. Vytautas Prajara, Garliava.

Kaunas, 1987 m. lapkričio 5 d.

PADIDINTAS „EUROPOS LIETUVIS“
70 m. Lietuvos Nepriklausomybės šven

tės minėjimo proga spausdinsime .Euro
pos Lietuvį“ 6 puslapiu.

Vasario „E.L.“ nr. 7, be G.Š. straipsnio 
„Meilė — Motinai Tėvynei“, rasite P.B. 
Varkalos ir H. Gaspero straipsnius jauni
mo reikalais.

LOETUVOJE
POTVARKIS DEMONSTRANTAMS

TIESA (1.20) paskelbė oficialų praneši
mą „dėl masinių renginių organizavimo" 
kuriuo nustatoma tvarka viešiems susi
rinkimams ruošti. Pranešime sakoma:

Atsižvelgdamas į miesto visuomenės 
pageidavimus ir siekdamas toliau vysty
ti socialistinę demokratiją, stiprinti teisė
tvarkos pažeidimų profilaktiką, auklėti 
piliečius pagarbos kitų piliečių teisėms, 
garbei ir orumui bei socialistinės gyven
senos taisyklėms dvasia, Vilniaus miesto 
Liaudies deputatų tarybos vykdomasis 
komitetas nusprendė patvirtinti susirin
kimų, mitingų eisenų, demonstracijų, ki
tų masinių renginių organizavimo Vil
niaus miesto gatvėse, aikštėse, prospek
tuose, parkuose, soduose ir skveruose lai
kinas taisykles.

Nustatyta, kad leidimus masiniams ren 
giniams organizuoti išduoda miesto arba 
miesto rajono vykdomasis komitetas. Pa
reiškimus tokiems leidimams gauti nusta
tyta tvarka gali pateikti valstybinių įmo
nių, įstaigų, organizacijų administracija, 
visuomeninių ir kooperatinių organizaci
jų, mėgėjų susivienijimų, klubų, sekcijų 
ir kitų formuočių vadovai, taip pat pilie
čiai.

Sprendime numatyta galimybė apskųsti 
atsisakymą išduoti leidimą, taip pat atsa
komybė už masinių renginių rengimo ir 
organizavimo tvarkos pažeidimus.

Analogišką sprendimą priėmė ir Kauno 
miesto Liaudies deputatų tarybos vykdo
masis komitetas.

Paminėjo Vasario 16-ąją
Vilniuje leidžiamas mėnesinis žurnalas 

KULTŪROS BARAI (1988 m. sausis) 
įdėjo tarybinio istoriko Alfonso Eidinto 
straipsnį, kuriame pirmą kartą „tarybi
nės respublikos“ istorijoje nagrinėjamas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
ir valstybingumo pradžios klausimas.

Straipsnio autorius ėmėsi išaiškinti, ka
da atsirado ir pradėjo funkcionuoti Lie
tuvos respublika? Jis sako: „Lietuvos is
torijos vadovėlių autoriai A. Alekna, P. 
Penkauskas, P. Klimas ir V. Daugirdaitė- 
Sruogienė turėjo istorinę datą — vasaiio 
16 d., kurią buržuazija buvo pakėlusi į 
valstybinės šventės rangą...“ P. Klimo, 
prof. M. Roemerio ir prof. A.E. Seno nuo
monės truputį skyrėsi, o „emigracijos au
torius P. Čepėnas... Lietuvos buržuazinio 
valstybingumo datavimo klausimą subti
liai apėjo...“ Tarybiniams istorikams 
„kulto ir stagnacijos metais“, t.y. Stalino 
ir Brežnevo laikais, tą klausimą nagrinė
ti buvo draudžiama. Todėl jie tvirtino, jog 
„vasario 16 d. aktas nebuvo Lietuvos ne
priklausomybės dokumentas ...o tik eili
nis diplomatinis žingsnis...“

Dabar, „viešumo sąlygomis“, straipsnio 
autorius bando šią sudėtingą istorinę pro
blemą svarstyti ir sukelti diskusiją, kad 
pagaliau galima būtų prieiti prie „objek
tyvios, nepagražintos ir nenutyiėtos moks
linės tiesos". Tuo tikslu, jis gan piačiai 
aprašė 1917-1919 m. įvykius Lietuvoje ir 
net pacitavo Lietuvos Tarybos 1918 m. va
sario 16 dienos nutarimą, kuriuo buvo pa
skelbta Lietuvos valstybinė nepriklauso
mybė. Nors, kaip prof. A.E. Senas sakė, 
1918 m. vasarį Lietuvos valstybė „buvo 
tik popieriuje“, niekas negali paneigti, 
jog nepriklausomybės aktas reiškė tautos 
siekimą kurti savarankišką Lietuvos val
stybę. Tačiau valstybės susidarymas tę
sėsi bent iki 1919 m. vidurio, kada jos eg
zistavimas buvo pripažintas tarptautinia
me forume.

Tą istorinę tiesą tarybinis istorikas ga
lėjo iškelti tik dabar, kai vykstantis Sov. 
Sąjungoje „persitvarkymas“ leido nors 
labai atsargiai analizuoti ir užpildyti is
torijoje esančias „baltas dėmes“.

Lietuvos statuto sukaktis
Trečiojo Lietuvos statuto pasirodymo 

400-osioms metinėms Vilniaus biblioteko
je atidaryta paroda „Lietuvos statutai 
(1529 m., 1566 m., 1588 m.)“. Parodos 
stenduose taip pat gausu 'įvairiomis pro
gomis parašytų straipsnių, kuriuose na
grinėjami šie unikalūs lietuvių teisės pa
minklai.
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Mano gyvenime nieko naujo...
KUN. SIGITO TAMKEVICIAUS 

LAIŠKAS IŠ MORDAVIJOS LAGERIO

LIC perduoda iš lagerio rašytą kunigo- 
kalinio Sigito Tamkevičiaus laišką, da
tuotą lapkričio 9. Kun. Sigitas Tamkevi- 
čius per pastaruosius metus buvo net du 
kartus atgabentas į Vilnių oasirašyti ma
lonės prašymą, kad būtų amnestuojamas. 
Jam atsisakius, jį sugrąžino į Mordaviją 
(Lagerio adresas: 431200 Mordovskaya 
ASSR. Tengushevsky r-n pos. Bareshevo, 
uchr. ZhKh-385,3-5). Šiais metais, jo baus 
mę sumažino 3 metais: 1988 m. jis turėtų 
būti perkeltas iš lagerio į tremties vietą, 
o 1990 gegužės 6 d. paleidžiamas iš trem
ties.

Garbė Jėzui Kristui!
...Dabar jau tikra žiema, balta, ir ne 

šilta. Sunku net patikėti, kad ši žiema jau 
penktoji už spygliuotų vielų. Atrodo visai 
neseniai buvo bėgiota po Kybartus, Mor
tos pavyzdžiu daug kuo rūpintasi, o dabar 
bėgioju tik sapnuose, o tikrovė kaip Evan
gelijos Marija sėdžiu prie Mokytojo kojų 
ir klausausi ką jis kalba. Rašė, kad aš 
savo laišku sužlugdžiau visas viltis. Aš 
didelių vilčių neturėjau ir neturiu: Mano 
sąžinė nėra tarsi kolūkiečių paršiukas, 
dėl kurio galima derėtis ir kurį galima 
nupirkti. Derybų objektu sąžinė negali 
būti, o tai reiškia, kad reikia apsišarvuoti 
kantrybe, ir ištverme, ir laukti nenatūra
lios nelaisvės pabaigos. Bet juk tai tas 
geriausias atvejis. Jei mes su Kristumi 
ką nors kenčiame, mes laimime. Ir tuo 
geriau. Laikas dirba mūsų naudai. Taip, 
kad apie tėviškę aš dar nesvajoju, o už 
pusmečio stengiuosi važiuoti į Sibirą. Man 
atrodo, kad Kristaus Bažnyčioj dėl to 
nuostolio nebus. Jai nuostolis būna tik 
tada kai kunigai sotūs, visko pertekę ir 
gano tik save. Ir jei mano buvimas čia 
nors vienoj širdy pažadins idealizmą, aš 
ramdai galiu čia ir mirti.

Mano gyvenime kažko naujo nebėra. 
Visi labai atidžiai sekame „perestroiką“; 
skaitom, klausom, stebim ir kai kuo džiau 
giamės, dėl kai ko liūdime. Nuvilia, kai 
centrinėj spaudoj pasirodo pranešimų, 
kad Lietuvoje dar daug perestroikos stab-

NAUJA ALĖS RŪTOS KNYGA
Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra iš

leistas rašytojos Alės Rūtos naujausias 
veikalas-apysaka ,,Margu raštokeliu“. 
Autorė savo veikale praskleidžia ir pa
vaizduoja žymaus lietuvių poeto Bernar
do Brazdžionio gyvenimo kelią ir kūry
bą. Knyga laimėjo savaitraščio „Darbi
ninkas“ novelės konkursą, paskelbtą lai
kraščio septyniasdešimtmečiui atžymėti. 
Konkursui skirti veikalai turėjo kaip tik 
iškelti kurį nors lietuviškosios spaudos 
darbuotoją ir lietuviškojo rašto puoselė
toją.

(Dr.) 

džių, kad į visas puses dairomasi, o ma
žai kas daroma. Skaičiau spaudoj apie 
kun. Gražulį, kun. Puzoną, Sadūnaitę, 
Grigą ii' 1.1. Nežinau ar gavote rugsėjo 
10 d. laišką? Nesinori tikėti, kad šiame 
perestroikos laikotarpyje laiškai taip pat 
išgaruotų kaip tame laikotarpyj, kurį 
Gorbačiovas charakterizavo žodžiais „zas- 
įtoj“ (sustingimas). Pasveikinkite mano 
pažįstamus. Maldos vienybė tegul lieka 
tampriausiu mūsų visų ryšiu.

Su Dievu, Jūsų, kun. Sigitas

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

Los Angeles, Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, taip pat ir šiais metais yra ren
giamas tradicinis lietuvių politinių studi
jų savaitgalis. Jis įvyko sausio 30-31 die
nomis. Organizatoriai yra Lietuvių ben
druomenė, jaunimo sąjunga, Lietuvių 
Fronto bičiulių organizacija ir Baltų lais
vės lygos lietuvių skyrius, šiais metais 
pagrindiniu kalbėtoju politinių studijų 
savaitgalyje yra pakviestas buvęs politinis 
kalinys docentas Vytautas Skuodis.

(Dr)

KESTONO KOLEGIJA PRANEŠA

Kestono kolegiją, Anglijoje, pasieku
siomis žiniomis, grupė komunistų partijos 
pareigūnų Kalinovka miestelyje, netoli 
Lvovo, Ukrainoje, sausio šeštos vėlyvą 
vakarą įsibrovė į vietos bažnyčią, kurio
je vakarinėm pamaldom buvo susirinkę 
apie 250 Rytų apeigų ukrainiečių tikin
čiųjų. Partiečiai, kurių tarpe buvo įgalio
tinis religiniam reikalam, mokyklos mo
kytojas ir kiti vietos aktyvistai, grubiai 
užgauliodami tikinčiuosius, įsakė jiem 
tuoj išeiti iš bažnyčios, o pamaldom va
dovavusį kunigą Piotr Zelenyuk nuo al
toriaus patys nutrempė į lauką. Kai ku
riem tikintiesiem pasipriešinus aktyvis
tam kilo muštynės. Buvo iškviesti mili
cininkai tariamai atstatyti viešajai tvar
kai. Kestono kolegijos žiniomis, kai kurie 
pamaldų dalyviai buvę areštuoti. Katali
kų bažnyčia Kalinovka miestelyje buvo 
uždaryta 60-ais metais, bet prieš kelerius 
metus vietos tikintieji, neturėdami kitų 
maldos namų, išlaužę durų užraktą regu
liariai rinkdavosi bažnyčioje pamaldom. 
Dėl to ne kartą jie buvo nubausti pinigi
nėmis baudomis. Nėra atmetama galimy
bė, kaip pažymi Kestono kolegija, kad 
partiečiai dabai- įsibrovė į bažnyčią pa
maldų metu keršydami kunigui Zelenyuk 
už tai, kad drauge su kai kuriais rusais 
krikščionimis dalyvavo neseniai Mask
voje surengtoje spaudos konferencijoje, 
kurioje buvo reikalaujama sugrąžinti Uk
rainos tikintiesiem jiem priklausančias 
teises.

PEN KLUBAS
Tarptautinės rašytojų organizacijos 

„PEN Klubo" kalinamųjų rašytojų komi
tetas paskelbė tradicinį pranešimą apie 
nelaisvėje esančių plunksnos žmonių pa
dėtį pasaulyje praėjusiais metais. Prane
šime ir šį kartą yra išvardinti keturi lie
tuviai plunksnos darbininkai — sąžinės 
kaliniai: Balys Gajauskas, Gintautas 
Iešmantas, Viktoras Petkus ir Povilas 
Pečeliūnas. (Apie Pečeliūno išlaisvinimą 
PEN Klubo komitetui buvo pranešta, kai 
raportas apie įkalintus rašytojus jau bu
vo atspausdintas). Pažymėtina, kad du 
lietuvius — Gintautą Iešmantą ir Vikto
rą Petkų — garbės nariais priėmė PEN 
Klubo skyriai: Iešmantą Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Anglijos skyriai, o Pet
kų — Anglijos ir Škotijos skyriai. Kali
namųjų rašytojų komiteto narių tarpe yra 
Amerikoje gyvenantis rašytojas Algirdas 
Landsbergis.

Komiteto pranešime kalinamųjų rašy
tojų skaičiumi Sovietų Sąjunga užima 
antrą vietą po Turkijos. Yra konstatuo
jama, kad praėjusiais metais sovietinė 
valdžia išlaisvino tam tikrą skaičių 
plunksnos darbuotojų, bet kiti tebeliko 
lageriuose arba yra ištremti. Be to, kon
statuojama, kad išlaisvintieji tebesusi- 
duria su įvairiais sunkumais: jų laisvė 
griežtai apribota, jiem neleidžiama grįž
ti prie intelektualinio darbo, kai kuriam 
grasinama nauju areštu. Yra atkreipia
mas dėmesys, kad sovietinėje spaudoje 
dabar nuolat rašoma apie atvirumą, bet 
nemažai asmenų kurie kaip tik už tą 
atvirumą anksčiau kovojo, tebėra už gro
tų. šiame sovietų elgesyje, pažymima pa
reiškime, nėra jokios logikos. PEN Klu
bas pabrėžia savo įsipareigojimą ir to
liau kovoti už intelektualų nepriklauso
mumą ir jų teisę reikšti kritiką.

(Dr.)

Vladas Šlaitas

MALONUMAI

Vasara.
Nendrės supasi 
virš ežero, 
į tolį plaukia debesėlių dūmai. 
Ir viskas plaukia vasaros danguj, , 
tik vienos vasaros 
ir mano malonumui.

Ir tegu... |
Tegu sau plaukia, tik tegu 
man pasilieka vasaros danguj 
prisiminimų malonumai.
Tik tegu man pasilieka vasaros danguj 
lengvi ir šviesūs 
debesėlių 
dūmai ‘

1988.1.29

Pasaulio
SKOTAI APIE BAŽNYČIĄ 

OKUP. LIETUVOJE

Škotijos laikraštis rašo apie Lietuvos 
katalikų bažnyčios dabartinę padėtį 
Lietuvos „Krikšto" Jubiliejaus proga 

Glasgow miesto Škotijoje dienraštis 
i„Flourish" savo skaitytojam pateikia 
straipsnį apie Lietuvos Katalikų Bažny
čią. Yra tikrai stebuklinga, rašo Škotijos 
laikraštis, kad po 44 sovietinės okupaci
jos metų Lietuva tebėra giliai tikintis 
kraštas. Vaizdas į sostinės senamiestį nuo 
Vilnių supančių kalvų yra aiškiausias 
įrodymas, kad jau senovėje katalikybė čia 
dominavo. Šiandien tai įrodo ne tik vy
resniųjų, bet ir jaunimo perpildytos baž
nyčios. Nepaisant oficialių sovietinių pa
reigūnų pareiškimų, kad Lietuvoje esanti 
religinė laisvė, yra aišku, kad valstybinis 
ateizmas Lietuvoje kliudo tikintiesiem 
pasinaudoti sąžinės laisve, rašo Glasgow 
dienraštis. Sovietinė valdžia neleidžia re
guliariai spausdinti ar platinti malda
knyges ar mišiolus, nekalbant jau apie 
laikraščius ir knygas. Bažnyčiai yra drau
džiama turėti nuosavybę. Tikintieji turi 
mokėti nuomą už maldos namus, kuriuos 
jis patys yra pasistatę. Taip, rašo Škoti
jos laikraštis, religinės bendruomenės 
yra nuolat priklausomos nuo valdžios 
malonės. Katalikai, kovojantys už žmo
gaus teisių ’įgyvendinimą yra kalinami. 
Dar ir šiandien darbovietėse darbininkai 
yra diskriminuojami dėl religinių pažiū
rų. Stalino valdymo laikotarpyje buvo 
mėginama visiškai užgniaužti Bažnyčią. 
Buvo masiniai įkalinami kunigai ir užda
rinėjamos bažnyčios. Iki šiai dienai yra 
jaučiamos Stalino represijų pasekmės. 
Vienintelė Kauno kunigų seminarija yra 
labai suvaržyta. Dėl to ji neįstengia ap
rūpinti kunigais vakuojančias parapijas. 
Kasmet miršta daugiau kunigų kaip yra 
leidžiama įšventinti naujų. Taip yra la
bai apsunkinamas pastoracinis darbas. 
Kunigam yra draudžiama katekizuoti vai
kus. Lietuvos katalikai labai trokšta pa
matyti popiežių Joną Paulių II-jį savo 
tėvynėje. Lietuvos „Krikšto“ Jubiliejaus 
proga popiežiui deja, nebuvo suteikta 
galimybė aplankyti Lietuvą, apgailestau
ja Škotijos laikraštis, paminėdamas, kad 
iškilmingų mišių metu šv. Petro bazili
koje pats šventasis Tėvas tai pabrėžė 
šiais žodžiais: Visa širdimi esu šu jumis. 
Troškimą būti su jumis jau seniai nešiuo- 
juosi savo širdyje. Kiekvieną dieną savo 
maldoje lankau jūsų tėvynę.“

(VAT.R.)

VATIKANO DIENRAŠTIS
APIE BALĮ GAJAUSKĄ

Vatikano radijo dienraštis prisimena 
lietuvį sąžinės belaisvį Bal’į Gajauską,

Spaudoje
kuris už tiesos ir laisvės gynybą jau yra 
iš viso iškalėjęs trisdešimt penkerius me
tus sovietų kalėjimuose ir darbo lage
riuose. Radijo dienraštis atkreipia dėme
sį, kad Balys Gajauskas, neseniai baigęs 
atlikti paskutiniąją jam paskirtą dešim
ties metų laisvės atėmino bausmę lagery
je, dabai- yra ištrėmime, kur turės likti 
dar penkerius metus. Vatikano radijo 
dienraštis šia proga primena, kad praė
jusių metų pabaigoje septyniolika Jung
tinių Amerikos Valstybių senatorių pa
sirašė ir pasiuntė laišką sovietų komu
nistų partijos generaliniam sekretoriui 
Gorbačiovui, prašydami, kad Balys Ga
jauskas būtų nedelsiant išlaisvintas iš 

1 tremties ir kad jam ir jo šeimai būtų 
leista emigruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Vatikano radijo dienraštis primena, 
kad Balys Gajauskas yra Lietuvos Hel
sinkio grupės narys ir kad už tiesos ir 
laisvės gynybą 1981-ais metais jam buvo 
paskirta tarptautinė Rotho fundacijos 
premija.

SUKLASTOTI DUOMENYS

Sovietinė spauda pirmą kartą iškėlė 
faktą, kad 1937-ais metais Stalino įsaky
mu buvo suklastoti Sovietų sąjungos gy
ventojų surašymo duomenys, tuo būdu 
siekiant nuslėpti nuo Stalino teroro ir 
nuo bado 32-ais metais žuvusiųjų tikrą 
skaičių. Stalinas įsakė gyventojų skai
čiaus statistinius duomenis padidinti de
šimčia milijonų. Statistiką rengusieji val
dininkai, kuriem buvo žinomas Stalino 
teroro aukų tikras skaičius, buvo ištrem
ti į darbo lagerius Sibire ir ten likviduo
ti. Žymusis anglas istorikas Robert Con
quest mano, kad nuo 1929-ų iki 34-ųjų 
metų nuo Stalino teroro ir nuo bado So
vietų Sąjungoje iš viso žuvo 14-kasu pu
se milijono žmonių. Didelę žuvusiųjų da
lį sudarė per Stalino vykdytą prievartinę 
ko lėkti vizaciją nukankinti milijonai va
dinamųjų „kulakų“, pasiturinčių ūkinin
kų.

(AFP)

LENKAS APIE EGLĘ

Lenkų emigracinis rašytojas Henryk 
Skwar amžinai atsimins pažintį su lie
tuvių poete Egle, su kuria pirmą kartą 
susitiko Paryžiaus poliglotų pobūvyje. 
Nepaisant ginčo dėl Vilniaus ir Jogailos, 
jis ją pamilo. Sutarė susitikti su ja Kalifor
nijoje. Susižavėjo jos kūryba ir nuostabia 
pasaka apie Eglę žalčių karalienę. Tą ir 
kitką jis jumoristiškai aprašė Londono 
lenkų savaitraštyje „Tydzian Polski“ 
(1988.1.23).

GEDIMINAS ŠLIKAS Tęsinys (36)

KRUVINA VASARA
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Mėlynos vaiko akutės pakyla į Ba- 
H-

— Nepardavė, o dovanojo.
— Na gerai, dovanojo. Bet mama 

juk jiems davė kiaušinių?
— Davė... Dvidešimt kiaušinių, bet 

ne jiems, o tetai...
— Kokiai tetai? Mama nesakė, kad 

su jais buvo teta.
— Teta iš miesto, graži...
— Tik dvidešimt kiaušinių už tokią 

gražią suknelę?
— Ir teta sakė, kad permažai, bet 

tėtis perkalbėjo...
— Ką gi sakė tavo tėtis?
— Nežinau... Visi kalbėjo prie sta

lo... Man, sakė, reikia žaisti...
Prie Armino prišoka Albertas.
— Uždegti trobą! Matysi, kaip vis

ką išpasakos, — dusliu, virpančiu bal
su kalba jis į Arminą ir neatitraukia 
akių nuo Slobodkos žmonos. Apie 
padegimą ir prievartą jis kalba taip 
pat mėgaudamasis, kaip mėgavosi 
kalbėdamas apie moters kūną.

Pradedu suvokti, kas buvo ta gra
žioji teta, bet nieko nesakau. Pami
nėjęs Stefanijos vardą aš nepalengvin
siu nei mūsų, nei šių vargšų žmonių 
padėties.

— Atrodo prievarta nieko nelai
mėsime, nič nieko, — lyg sau pačiam 
sako Arminas ir po akimirkos skam
biu balsu pabrėžia:

— Surinkit ginklus bei daiktus ir 
marš į tvartą! Ten saugiau, nei tro
boje. Esant povojui mes galime ding
ti tarp netoliese augančių medžių.

Balys pakyla nuo Vronkos, keik-

APYSAKA-ROMANAS
i damiesi ir stumdydamiesi vyrai sugrie
bia ginklus, prikrautas kuprines ir per 
lietų mes bėgame j apgriuvusį tvartą.

Nelabai jauku šiame tamsiame pa
state. Pro prakiurusį stogą varva že
myn stambūs vandens lašai, iš visų 
kampų sklinda supuvusių šiaudų ir 
mėšlo tvaikas.

— Akylai stebėkite Slobodkos tro
bą ir meskite bet kokį rūkymą! — ra
miu, tvirtu balsu komanduoja Armi
nas.

— Tu balto arklio uodega! Išsigan
dome tų nuplyšėlių, — kandžiu balsu 
murma Albertas. Jei aš čia būčiau 
vadas, tai jie kitaip šokinėtų!

— Kaip gerai, kad arkliavagių nie
kas neskiria vadais, — karčiai nusi
šypso Maironis.

— Tu, — prišoka prie jo Alber
tas, — nevadink manęs arkliavagiu! 
Aš nežinau, kas tu esi, bet vieną gra
žią dieną ir tave gali rasti su perpjau
tu pilvu... Nuo gerklės iki tarpkojo...

— Kaip tik todėl aš ir negulu neto
li tavęs, mano mielas, — šypsosi pa
tamsyje Maironis.

— Ponai, tučtuojau baikit tą nuo
latinį vaidimasį! Mūsų padėtis labai 
rimta, — sudraudžia juos Arminas, 
žvelgdamas į kiemą pro sienos ply
šius.

— Mes ne ponai, mes tėvynės gy
nėjai, ar ne? — tarytum į visus krei
piasi Maironis. Jo balse negalima ne
girdėti kartaus sarkazmo ir paniekos 
viskam, kas šiuo metu mus supo.

Pamaži įtampa atslunga. Vyrai su
sibruka prie sienos, prie suskelėju

sių durų, kad geriau galėtų stebėti 
Slobodkos pirkią ir ją supantį kiemą.

Lietus nenustoja teškenęs nei aki
mirkai. Kartas nuo karto papučia vė
jas ir bloškia vandens čiurkšles į 
šiaudinius stogus, į trobesių sienas ar 
medžių šakas. Kartais atrodo, jog su
čeža svetimi žingsniai.

Mes krūptelim, vyrai kiečiau su
spaudžia ginklus. Bet praeina akimir
ka, kita ir mes matome, kad apsiriko
me. Slobodkos kiemas tuščias. Negy
vai dunkso susigūžę medžiai, negyvas 
atrodo pilkas, niūrus dangus.

-— Nėra reikalo visiems eiti sargy
bą. Ją pasirūpins Povilas ir Balys. Ki
ti — marš pailsėti! — įsako Arminas.

Abu vyrai geriau įsitaiso netoli du
rų, kiti gi pasuka šiaudų link. Ne kaži 
kas gulėti drėgnuose, apipuvusiuose 
šiauduose, bet nuovargis priverčia pa
miršti visus tuos nemalonius kvapus. 
Maironis guli netoli manęs, bejaus
miai įbedęs akis į tvarto stogą. Kur
tas, Heinrichas ir Albertas susėda 
kiek tolėliau, šalia suklypusių ratų. 
Jie matyti nežino, kas yra nuovargis.

Heinrichas susiranda kortas ir trise 
jie pradeda kažkokį žaidimą. Nors 
tvarte ir tamsoka, tačiau galima gerai 
įžiūrėti palengvėjusią jų veidų išraiš
ką, įžūliai spindinčias Alberto akis 
Arminas vaikštinėja nuo jų iki sargy
binių, tarytum matuodamas žingsniais 
supluktą tvarto aslą.

— Tėvynės gynėjai! — su karteliu 
sako Maironis. — Ar matai dabar, ko- 
kion draugėn pakliuvome mes abu? 
Žinoma, tu dar jaunas, — kalba jis 

toliau ne nelaukdamas mano atsaky
mo, — bet man tikrai nedovanotina, 
kad leidausi įkalbėti. Karas vistiek 
netrukus baigsis ir kurių galų mums 
valkiotis miškuose, prievartauti žmo
nes ir teisintis, jog visa tai daroma tė
vynės labui?

— Ne visi yra tokie, kaip Albertas, 
— sakau jam, kad iš viso ką nors kal
bėti.

— Ne, ne visi. Kiekvienas yra sa
vaip žiaurus ir klastingas... Bet kas 
iš to, jei mes tai žinome? Pasaulio 
nepakeisi...

Jis nutyla ir užmerkia akis. Lietaus 
ūžesys lauke, monotoniškas, pro sto
go šiaudus prasiveržusio, vandens teš
kėjimas ima mane palengva užliūliuo
ti, migdyti, vesti į tą užburtą pasaulį, 
kurį mes matome sapnuose. Akimir
kai, kitai dar šmėkšteli pasąmonėje 
kažkokie aplinkos kontūrai, nudiegia 
mintis, jog aš jau pripratau prie tokio 
miego lauke, daržinėse, ant kieto 
suolo... Ir viskas staiga paskęsta už
maršties rūke.

Nežinau, kaip ilgai miegojau. Ma
ne pažadino balsų murmesys. Atmer
kiu akis. Tvarte jau visai gili priete
ma ir suprantu, jog lauke vakaras. Ne 
taip toli nuo manęs miega Kurtas, 
Balys ir Albertas. Jų garsus šnarpšti- 
mas pripildo visą tvartą.

Maironis atsikėlęs ir sėdi netoli 
durų, šalia jo susispietę Heinrichas, 
Povilas ir Arminas. Išskyrus žmonių, 
balsus, nebegirdėti to nuolatinio lie
taus ūžesio. įsiklausau į ramų, daly
kišką Armino balsą.

— Neaišku, kodėl Slobodka nesa
ko tiesos... Pradžioje pats kalbėjo apie 
partizanus, kurie iešką miške aikšte
lės, o vėliau nutylėjo atvykėlius iš 
Lomžos. Bijo papasakoti apie savo 
ryšį su partizanais? Bet toje baimėje 

jokios logikos. Mes jau seniai žino
me, kad jo namuose lankosi partiza
nai...

— Gal būt kai kam jau seniai žino
ma kokiai grupei mes priklausome ir 
kaip tik čia mums paspęsti spąstai, — 
staiga sako Maironis.

— Tokios galimybės niekada nega
lima atmesti. Tačiau aš labai norė
čiau suprasti, kodėl Slobodkos nuty
lėjo tą svetimą moterį. Ką ji čia vei
kia ir koks jos vaidmuo šioje istorijo
je? — vėl rimtai kalba Arminas.

— Gal kokia Slobodkų giminaitė 
iš miesto, apie kurią jie nenorėjo kal
bėti, — įsikiša Povilas.

Arminas tyli ir susimąstęs žiūrinė
ja savo žemėlapį.

Šiaip taip išsikrapštau iš drėgnų 
šiaudų guolio. Nemalonus puvėsių 
kvapas pasidaro dar aršesnis ir man 
šlykštu prisiminus, jog dar prieš aki
mirką miegojau toje apipuvusioje krū
voje.

— Kiek pailsėjai Tomai? — klau
sia mane Arminas ir čia pat pridu
ria: — Lietus baigėsi. Jei vėjas kiek 
pradžiovins takus, pajudėsime į prie
kį. čia liktis pavojinga.

Sudėsto žemėlapį, kažką pažymi 
pieštuku mažytėje, juodoje knygelėje 
ir šūkteli Heinrichui:

— Perduok radiogramą! Tekstą 
tuojau padiktuosiu.

Kol Heinrichas triūsia prie savo dė
žės, Arminas dar kartą kreipiasi į ma
ne:

— Tu Tomai išeik pasižvalgyti po 
kiemą, užeik į pirkią. Davei Slobod- 
kai vaistų, paklausk dabar, kaip jis 
jaučiasi, ar ką nors panašaus. Būk at
sargus, nors mes iki šiol nieko įtarti
no nepastebėjome.

(Bus daugiau)
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Vokietijos Lietuviai
Vasario 16 gimnazijos veiklą apžvelgė 

jos direktorius Andrius Šmitas. Mokosi 
75 mokiniai: 41 mergaitė ir 34 berniukai 
iš 8-ių valstybių trijuose žemynuose — 
41 iš Vokietijos, 20 iš JAV-bių, 6 iš Kana
dos, 3 iš Argentinos, 2 i'š Urugvajaus ir 
po vieną iš Brazilijos, Domininkonų Res
publikos bei Mali. Juos moko 27 mokyto
jai: 16 lietuvių ir 11 vokiečių, g pamokų 
dėsto lietuviai. Šiemet abitūros egzami
nus laikys tik du, ateinančiais metais 
bus 10.

Gimnazijoj veikia tautinių šokių grupė, 
choras, orkestras, dainų ii- kabaretistų 
būrelis, skautai, ateitininkai (renkasi kas 
savaitę). Mokiniai nemažai sportuoja: 
žaidžia krepšinį, lauko ir stalo tenisą, 
tinklinį ir kt. Šiais metais parke įrengtos 
naujos sporto aikštės. Kiekvieno sekma
dienio rytą pakeliama Lietuvos vėliava, 
giedant tautos himną. Po to mokiniai ei
na ‘į pamaldas. Kiekvieną penktadienį 
vakare dar vyksta vad. jaunimo pamal
dos.

Berniukai apgyvendinti naujame ben
drabuty, kur kiekvienas kambarys turi 
sanitarinius įrengimus ir dušą. Mergai
čių bendrabutis šiemet naujai išdažytas, 
o 1989 bus pagrindinai atnaujintas.

Gimnazijos metinė apyvarta perviršijo 
du milijonus DM. 3/4 šios sumos davė vo
kiečių valdžia bei katalikų vyskupai, Eu
ropos ūkio bendruomenė. Sumažėjo lie
tuvių aukos, kritus JAV-bių doleriui. Nu
siskundė, kad trūksta adresų lietuvių ir 
mišrių šeimų, turinčių mokyklinio am
žiaus vaikų ir prašė LB darbuotojus juos 
atsiųsti.

Vasario 16 gimnazijai remti fondo iž
dininkas Antanas šiugždinis pranešė to 
Fondo apyvartą. I'š įvairių kraštų šiemet 
gauta berniukų bendrabučio statybai 
105.949,62 DM, Gimnazijos išlaikymui 
32.126,59 DM, koplyčiai pilyje įrengti 800 
DM, proc. už indėlius 3.055,45 DM ir iš 
palikimų 2.657, — DM. Iš viso iki šio su
važiavimo 1987 turėta pajamų 144.588,66 
DM.

Nuo Fondo įsteigimo 1983 iki šiol gauta 
aukų Gimnazijai išlaikyti 150.593,48 DM, 
berniukų bendrabučio statybai 221.926,97 
DM, iš palikimų 53.466,99 DM, koplyčiai 
pilyje įrengti 4.800 DM, proc. už indėlius 
5.387,35 DM. Iš viso 436.1J4.79 DM. Dabar 
Fondo sąskaitoje banke yra 57.506,90 DM. 
Iki metų galo jie bus išleisti aukotojų 
skirtiems reikalams.

Tėv. Alfonsas Bernatonis pateikė žinių 
apie Vokietijos lietuvius katalikus ir jų 
sielovadą. Misijos vedėjas yra kun. An
tanas Bunga. Vokietijoje gyvena 16 lie
tuvių kunigų, 'įskaitant ir 4 nebepajėgian
čius dirbti. Lietuvių sielovadoje pilnai ar 
tik dalinai darbuojasi kun. A. Bunga,

VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE

Atstovo vadovas
(tęsinys)

Nors plačiajai visuomenei ma
žiau žinomas, bet taip pat didelių mūsų 
tautai nuopelnų vyras yra ir antras švei
caras — kalbininkas prof. A. Sennas, iš
leidęs penkių tomų vokiškai-lietuvišką 
žodyną... vokiečių kalba parengęs lietu
vių kalbos vadovėlį, paskelbęs eilę litua
nistinių studijų. ...Jo mišrioje šeimoje gi
męs sūnus, Wisconsino universiteto prof. 
A.E. Sennas yra nepriklausomos Lietu
vos laikmečio kruopštus istorikas, išlei
dęs jau du atskirus veikalus ir paskelbęs 
eilę žurnalistinių studijų“.

Be abejo, cituotieji pavyzdžiai yra idea
liniai... Bet kuklesniu mastu jų ir dau
giau yra ... Esame susilaukę vieno antro 
vertėjo... Per tiesioginius ar netiesiogi
nius šeimynius ryšius atradome ir politi
kuose Lietuvai palankumo. Kad ir miš
rios šeimos ne visos išsijungia iš lietu
viškosios bendruomenės, liudija faktas, 
jog tarp lituanistinių mokyklų mokinių 
randame ir svetimtautiškai skambančių 
pavardžių.

Svetur gyvenant, mišrių šeimų klausi
mas liks visam laikui aktualus, nes neiš
vengiamai daugelis mišriai vesis. Įprasta 
į tai žvelgti kaip į neišvengiamą blogybę. 
Tačiau šį žvilgsnį reikia subtilinti: pa
grindinė blogybė yra ne tai, kad neiš
vengiame mišrių vedybų, bet tai, kad jo
mis nesukuriama tikrai mišrių šeimų 
(t.y. tokių, kuriose lietuviškoji pusė sa
vęs neparduotų). Mišrių vedybų gausu, 
bet tikrai mišrių šeimų reta...

...Reikia mūsų jaunimui ryškinti, ko
kiomis sąlygomis ir mišrios vedybos gali 
būti sutaikomos su tautine ištikimybe...

...Juo sąmoningiau mūsų jaunimas bus 
pergalvojęs mišrių vedybų klausimą, juo 
bus atsparesnis rasti tautiškai garbingą 

tėv. A. Bernatonis, OFM Cap., tėv. dr. 
Konstantinas Gulbinas, OFM Cap. kun. 
Jonas Dėdinas, kun. Kazimieras Senkus, 
kun. Petras Girčius ir kun. Bronius Liu- 
binas. Lietuviškos pamaldos kas sekma
dienį laikomos tik Huettenfelde ir Mem- 
mingene, o kitur — tik kartą per mėnesį 
arba dar rečiau.

Sielovados darbai dideli. Ypač šiemet, 
minint Lietuvos krikšto jubiliejų, lietu
viams kunigams tenka visur prisidėti. 
Atsivėrė labai labai platus laukas infor
macijai apie Lietuvą. Kadangi kunigai 
perkrauti darbu, prašė pasauliečius pa
veikesnės pagalbos.

Kun. Fr. Skėrys sakė, kad lietuvių 
evangelikų Vokietijoje mažiau negu ka
talikų. Be jo liet, evang. sielovadoje Vo
kietijoje dirba kun. Martynas Klumbys ir 
talkina kun. Aldonis Putcė iš Britanijos. 
Kun. Skėrys aptarnauja liet, evangelikus 
Bremeno, Salzgitterio, Stuttgarto, Hanau, 
Saa.ro krašto, Kaiserslauterno, Pforzhei- 
mo, Rastatto apylinkės! ir dėsto tikybą 
Vasario 16 gimnazijoje, kur mokosi 16 
evangelikų. 1985 lapkričio 22 išrinkta 
Vokietijos liet, evang. taryba. Ateinan
čiais metais Vokietijoje (Annaberge) 
įvyks Išeivijos liet, evangelikų sinodas.

Perskaityti raštu gauti Vokietijos LB 
valdybos įgaliotinių bei VLB apylinkių 
pranešimai.

Įgaliotinė Schleswig-Holsteino kraštui 
ir VLB Pinnebergo apylinkės pirmininkė 
Ieva Banevičienė rašo, kad Socialinių rei
kalų ministerijai Kylyje įteiktas prašy
mas paramai kultūriniams reikalams 
gauti (šiuo metu žinoma, kad paskirta 
150 DM). VLB Pinnebergo apylinkė su
mažėjo iki dviejų narių.

įgaliotinis Žemut. Saksonijai Valius 
Merkevičius skundžiasi, kad negavo Mi
nisterijos pranešimo apie priėmimą 'įga
liotinių, bet savo iniciatyva užmezgęs ry
šius su AGAFINu (Arbeitsgemeinschaft 
Auslandischer Fluchtlinge).

VLB Bad Zwischehahno apylinkės pir
mininkas Vaitiekus Federavičius skun
džiasi, kad apylinkė susikaldžiusi. Siun
čia 50 DM suvažiavimo dalyviams pa
vaišinti.

VLB Luebecko apylinkės sekretorė van- 
da Simonienė rašo: Apylinkėje 32 nariai. 
Nepaisydami, kad pirmininkas iš Luebec
ko išvyko kitur dirbti, likę Valdybos na
riai surengė: 1986 rugsėjy tautos šventę, 
Kalėdas, 1987 Vasario 16 minėjimą, ge
gužy — Motinos dienos minėjimą, Baisio
jo Birželio minėjimą su latviais ir estais, 
Vasaros šventę liepos mėn., rugsėjy pa
minėta tautos šventė. Suruoštos išvykos 
į centrinį Vasario 16 minėjimą ir Jonines 
Huettenfelde.

(Rus (lautiidu)

sprendimą... Mišrios šeimos sukūrimas 
nėra lengvas abiejų pusių — tiek lietu
viškosios, tiek svetimosios — atžvilgiu. 
Lietuviškoji pusė turi iš anksto žinoti, kad 
numatomoj mišrioj šeimoj lietuviškumas 
remsis tik ja. Antroji pusė tiek lietuviš
kumą tebrangins, kiek jis bus brangus 
pirmajai pusei. Jei lietuviškoji pusė savo 
lietuviškumo nuoširdžiai nevertins, ne
bus pagrindo ir antrajai pusei jį vertinti. 
Svarbiausia, mišrios vedybos dėl to sun
kios, kad jos svetimajai pusei kelia tokius 
reikalavimus, kuriems gali būti pasiryžus 
tik tikrai didelė meilė. Iš tikrųjų, pirmoji 
sąlyga... tikrai mišrios šeimos sukūrimui 
yra mūsų (lietuvių) kalbos išmokimas

...Ne visos mišriai vedusios šeimos yra 
lygios. Yra mišrių šeimų, kuriose iš viso 
nėra lietuviškosios gyvybės. Yra mišrių 
šeimų, kuriose ir antroji pusė yra „su
lietuvinta“... Bet tai tik scheminiai poliai 
...Dauguma mišriųjų šeimų yra įvairiai 
išsilaipsniavusios tarp šių polių... Paga
liau daug kas priklauso ir aplamai nuo 
gyvenimo aplinkybių: kur gyvenama, ko
kios gyvenimo sąlygos... Taip pat veiks
niu yra ir laikas. Vienu atveju geri pasi
ryžimai per laiką išblėsta... Antru atve
ju, ko iš pradžių nevertinta, pradedama 
vėliau branginti ...Nebūtų tautiškai ža- 
lingesnio nusiteikimo, kaip mišriai vedu- 
siuosius „nurašyti“ iš mūsų bendruome
nės. Priešingai, kiek galėdami stenki
mės padėti, kad mišriai vedusieji galėtų 
mūsų tarpe rasti tos atsparos, kurios jie 
kaip tik daugiau yra reikalingi... Viską 
...nulems, koks bus jų šeimų mišrumas. 
Savo ruožtu ir patys mišriai vedusieji ne
turi jaustis lyg pasitraukiančiais iš lietu
viškosios bendruomenės ar lyg turinčiais 
joj mažaverčiais jaustis. O kiek aplamai 
mišriose vedybose slypi mūsų išeivinės

S&aityt&ju Caidfial
Gerb. „Europos Lietuvio“ redaktoriau, 

kadangi 1988 m. sausio 6 d. savo redaguo
jamam laikraštyje išspausdinote Liūto 
Griniaus „Tautos Gyvybės“ redaktorei 
skirtą atvirą laišką, tai būkite malonus 
išspausdinti ir šį mano į tą laišką atsilie
pimą.

Atsiliepimas į Liūto Griniaus laišką
„Tautos Gyvybės“ žurnale buvo ne kar

tą rašyta, jei kas nesutinka su kurio nors 
autoriaus kokiomis mintimis, turi tas vie
tas pacituoti, nurodydamas straipsnio pa
vadinimą ir autorių, kultūringai paaiškin
ti, kodėl nesutinka, kultūringai pareikšti 
savo skirtingą nuomonę, ją argumentuo
jant ir aš išspausdinsiu.

Tačiau kaip Liūtas Grinius kreipėsi i 
„Tautos Gyvybės“ redaktorę? Cituoju: 
„Jūsų kaltinimai dr. K. Bobeliui dėl „at
sidėkojimo Vatikanui“ yra įžūlūs, niekuo 
nepamatuoti ir prasilenkia su viešo ir 
asmeniško santykiavimo etikos ir mora
lės normomis. Gaila, kad „Tautos Gyvy
bei“ labiau rūpi sensacijų, savo tikslą pa
teisinančių faktų atrankos ir iš piršto iš
laužtų kaltinimų skelbimas, nei įsigilini
mas į faktus ir jų esmę ir pozityvių pa
stangų įvertinimas“.

Kuogi yra pamatuoti Griniaus šie žo
džiai ir ką jis jais įrodo?! Tokių isteriškų 
su tokiais burnojimais „Tautos Gyvybėje“ 
nespausdinu ir nespausdinsiu — savo 
aukštos kultūros skaitytojų moralės jais 
nežalosiu!

Aš siūlau skaitytojams paimti Liūto 
Griniaus nurodytą „Tautos Gyvybės“ 1987 
m. Nr. 3(16) ir patikrinti. Jame yra du 
mano straipsniai, bet tiktai’vienas „Vliko 
ir spaudos darbuotojų konferencija“ lie
čia VLIKą ir dr. K. Bobelį. Suraskite ja
me mano „kaltinimą“ dr. K. Bobeliui dėl 
„atsidėkojimo Vatikanui“, tada jūs, skai
tytojai, įsitikinsite, kas yra tas įžūlus 
kaltintojas ir kas kaltinimus išlaužia iš 
piršto...

Kas link pozityvių pastangų įvertinimo, 
norėčiau paklausti: kiek ir1 kada mano 
pozityvias pastangas Liūtas Grinius įver
tino? Vos tik išėjus pirmam „Tautos Gy
vybės“ numeriui, tas pats Liūtas Grinius, 
remdamasis tokiu pat iš piršto išlaužtu 
„teisingumu“, pats pirmasis puolė ji 
„draskyti“.’'’

Apie Vilniaus arkivyskupijos priskyri
mą prie Lietuvos bažnytinės provincijos, 
Liūtas Grinius, „Tautos Gyvybės“ redak
torei skirtame atvirame laiške, nieko kon
kretaus nepasako ir nieko neįrodo!

Liūtas Grinius nei „Tautos Gyvybei“, 
nei „Lietuvių Tautiniam Sąmoningumo 
Sąjūdžiui“ nėra autoritetas' ir jo įsaky
mai bei nurodymai, o ypač jo liepimas

bendruomenės tirpimas, šią nulemtų miš
riai vedusieji turi atpirkti. tais galimu
mais, kuriuos jiems teikia intymesnis 
įėjimas į gyvenamąjį kraštą. Tų galimu
mų yra įvairių pagal kiekvieno asmeninę 
padėtį. *

Norėtųsi, „kad...mišrus vedimasis tar
nautų tiltu sulaukti mūsų naujų draugų“.

Verta pasvarstyti ir pasisakyti

1. Ar sutinkate su teiginiu, kad „miš
rios vedybos tampa tautinėmis laidotuvė
mis“ palaidodamas tautinę ištikimybę?

2. Kokiomis sąlygomis, jūsų nuomone, 
mišrios vedybos gali būti sutaikomos su 
tautine ištikimybe?

3. Ar lietuvių kalbos mokėjimas yra 
būtina sąlyga tautinio išsilaikymo mišrio
se šeimose? Kokie sunkumai iškyla, kai 
antroji pusė nemoka lietuvių kalbos?

4. Lietuvių kalbos svetimumas antrajai 
pusei natūraliai ją daro svetima ir apla
mai viskam kas lietuviška. Ar sutinkate 
su šiuo teiginiu?

5. Dalyvavimas lietuvių bendruomenė
je be lietuvių kalbos yra „beprasmiškas“. 
Kiek efektyviai galima veikti bendruome
nės ribose be lietuvių kalbos? Kokiom są
lygom svetimtaučiai gali efektyviai prisi
dėti prie bendruomeninės veiklos? Kuo 
gali svetimtautis prisidėti prie bendruo
meninės veiklos?

6. Kaip efektyviausiai įtraukti mišrias 
šeimas į bendruomeninį gyvenimą?

7. Susikūrusieji mišrias šeimas papras
tai iš mūsų tarpo nebepasiekiamai dings
ta. Turėdami omeny savo koloniją, pa
galvokite aš šis teiginys atitinka tikrovę. 
Kiek mišrių šeimų aktyviai prisideda prie 
jūsų kolonijos bendruomeninio gyvenimo? 
Kokiais darbais? Ar šios šeimos sudaro 
išimtį, ar yra dažnas reiškinys? Ką būtų 
galima padaryti jūsų kolonijoj, kad pri
traukti daugiau mišrių šeimų į aktyvų 
lietuvišką gyvenimą?

(Pabaiga)

maldauti popiežiaus maldų, musų veiklos 
nesaisto.

Kol Liūtas Grinius neišsiauklės, neiš
moks be užgaulumo — pagarbiu tonu kal
bėti, blaiviai galvoti, kol savo kalbos ne
apvalys nuo įžūlių epitetų, tol jis „Tau
tos Gyvybei bus „persona non grata“.

Griežtai pareiškiu, kad su šiuo nekul
tūringu žmogumi į tolimesnius ginčus 
nesileisiu...

Birutė Kemežaitė
„Tautos Gyvybės“ redaktorė

SESĖS IK BROLIAI

Šių Lietuvių Skautų Sąjungos 70-ties 
metų Jubiliejaus proga, mūsų pamilta ir 
jau 39-oji skautų ir skaučių tradicinė va
saros stovykla įvyks liepos 23-30 d.d. mū
sų visų gražioje Sodyboje —■ Sodybos kal
nelio apsuptame beržynėlyje ir ąžuolyne. 
(Po didelės vetros-neatpažinsime stovy
klavietės ir nerasime daug ąžuolų ir ber
želių). Stovyklinis mokestis už asmenį 30 
svarų savaitei.

Lietuvių Skautų Sąjungai minint 70- 
tuosius Jubiliejinius metus ir JAV vyks
tant VII-jai Tautinei Stovyklai, rugpjū
čio 14-24 d.d. seses ir brolius kviečiame 
kuo gausiau dalyvauti mūsų stovykloje. 
Turėsime ir vėl svečių iš kitų žemynų.

Stovyklos yra organizuojamos jums, 
mielasis jaunime!

Pasiruošdami į stovyklą, atsivežkime 
pilnas ir tvarkingas skautiškas uniformas, 
darbo ir sporto drabužius, gerus batus, 
miegmaišį ir šiltesnius rūbus. Atsivežki
me jumoro laužams, šūkių, gerą nuotai
ką ir LIETUVIŲ kalbą.

Stovykloje dalyvaujantieji gaus LSS 
70-ties metų Jubiliejinius ženklus.

Jau pradėkime stovyklai ruoštis. Užsi
registruojant reikia įmokėti 15 sv. už 
maistą, o likusius susimokėsite į stovyklą 
atvykę.

Iki pasimatymo stovykloje, Budėkime,
v.s. J. Maslauskas

AUKA
Per v.s. Jarą Alkį gauta iš J. Pakalnio 

10 sv. skautų veiklai.
Mielam skautiškos idėjos rėmėjui reiš

kiame nuoširdų ir skautišką AČIŪ!
Skautų Vadija

TĖVELIŲ DĖMESIUI!
LSS Europos rajono „Budėkime“ leidi

nys yra leidžiamas 40 metų, jis yra skir
tas jaunimui, kad jam rašytų ir jį skai
tytų.

Leidėjai kreipia dėmesį į jaunimo 
reikalavimus ir iš jaunuolio ar jaunuolės 
gautuosius straipsnius lietuvių ar anglų 
kalba talpina, kad „Budėkime“ būtų pa
trauklesnis, įdomesnis ir tiems, kurie ma
žai temoka lietuviškai. Talpinamos ir 
nuotraukos. Dėka iš rėmėjų gautos para
mos ir DBLS-gos, kuri uoliai remia, „Bu
dėkime“ žurnalas išleidžiamas ir išsiunti
nėjamas skaitytojams.

Stovyklos metu buvo su jaunimu kal
bėtųsi: išklausyti jų pageidavimai ir siūly 
mai. Buvo paprašyti parašyti įviariausio- 
mis temomis, tai dauguma ir padarė. Ačiū 
jums sesės ir broliai. Leidėjai gautąją 
medžiagą sudėjo į „Budėkime“. Tačiau, 
peršasi klausimas — ar skautaujantis 
jaunimas ima ir jį skaito? Ar pasitenkina 
„komikais“, kuriems jaunimas randa 
lėšų.

Tėvelių pareiga yra savo vaikučiams 
užsakyti „Budėkime“, jį patiems skaity
ti ir jam rašyti.

Taip pat būtų gera, kad tėveliai savo 
vaikučius paragintų parašyti apie savo 
mokslą, skautiškus subūvimus, išvykas, 
iškylas ir 1.1, tada „Budėkime“ būtų VISŲ 
— jaunimo ir rėmėjų.

Leidėjams vienas „Budėkime“ egz. iš
leidimas atseina 1.50 sv. Todėl priimame 
ir aukas. Iš anksto skautiškai dėkojame 
už dėmesį ir aukas.

„Budėkime“ administratorius: J. Le- 
vinskas, 11 Wilcoks House, St. Mark's 
Road, Derby DE2 6AJ.

Budėkime, v.s. J. Maslauskas

LSS VADOVYBĖS RINKIMAMS 
PASIBAIGUS

Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybės 
korespondenciniame rinkime dalyvavo 
daugiau kaip septyni šimtai sąjungos na-

1TALIJA
KRIKŠTO JUBILIEJAUS MINĖJIMAI 

MILANE IR PAVIJOJE

Šiaurės Italijoje, Milano ir Pavijos 
miestuose, neseniai paminėta Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktis.

Sausio 21-sios vidudienį Milano katali
kų universiteto Švenčiausios Širdies ko
plyčioje įvyko pamaldos, kurias surengė 
universiteto sielovados skyrius. Koncele- 
bracinėms mišioms vadovavo ir pamoks
lą pasakė vyriausias universiteto dvasios 
vadas monsinjoras Carlo Guidelli. Per 
mišias lietuviškus skaitymus atliko ku
nigas profesorius Tąsius Ereminas ir sve
čias dr. Kajetonas Čeginskas.

Vėliau universitete, Benedikto XV-jo 
salėje, įvyko minėjimo paskaita, kurią 
surengė Glotologijos (kalbotyros) instituto 
lietuvių kalbos ir kultūros skyrius. Jo 
ilgametis vedėjas kunigas profesorius 
Ereminas pristatė paskaitininką, Lietuvių 
kultūros instituto sekretorių dr. Čegins
ką.

Glotologijos instituto vedėjas prof. dr. 
Giancarlo Bolognesi, žinomas kalbotyri- 
nin'kas ir akademikas, sveikindamas Li
teratūros ir filosofijos fakulteto vardu, 
pabrėžė Milano katalikų uinversiteto dė
mesį lietuvių kalbai ir kultūrai, savo 
ryšius su Vilniaus universitetu.

Dr. Čeginskas savo paskaitoje iškėlė 
tautinę ir tarptautinę Lietuvos krikšto 
jubiliejaus reikšmę, primindamas švento
jo Tėvo ir Lietuvos vyskupų mintis. 
Po to jis ryškino pavėluoto Lietuvos 
krikšto priežastis, apsisprendimą už Va
karų Bažnyčią ir šio apsisprendimo pa
darinius lietuvių tautos istorijai.

Paskaitos klausė apie 60 universiteto 
profesorių ir studentų. Paskaitininkas 
vėliau turėjo progą pasidalyti privačiai 
su atsakingais universiteto asmenimis 
žiniomis apie šiandieninę padėtį, bendra
darbiavimo galimybes ir kliūtis.

Sausio 22-ją jubiliejaus minėjimas įvy
ko Pavijos miesto seminarijos didžiojoje 
salėje, kur dr. Čeginskas pakartojo Mila
no universitete skaitytąją paskaitą.

Pavijos miestas, kaip žinoma, yra susi
giminiavęs su Vilnium. Minėjimas prasidė
jo viduramžių choralu Cantate Domino can 
ticum novum — Giedokite Viešpačiui 
naują giesmę. Giedojo studentų būrelis, 
kurio vadovas savo žodyje prasmingai 
palinkėjo Lietuvos katalikams, kad ir jie 
netrukus galėtų užtraukti „naują giesmę“ 
savo tėvynėje.

Minėjimo rengėjas, vietos laikraščio H 
Ticino redaktorius mons. Carlo Bordoni, 
atidarymo kalboje pabrėžė ypatingus Pa
vijos miesto ryšius su Vilniumi, brolišką 
solidarumą su Lietuvos katalikais, jų 
vargus ir visų šio miesto piliečių vienin
gą reikalavimą, kad Vilniaus vyskupui 
Julijonui Steponavičiui nebūtų kliudoma 
eiti savo ganytojiškas pareigas. Minėji
me dalyvavo apie pora šimtų asmenų, 
dvasinės ir civilinės valdžios atstovai. 
Pavijos vyskupas Giovanni Volta minė
jimą baigė žodžiu, reikšdamas susižavė
jimą Lietuvos katalikų tikėjimo tvirtu
mu.

Sausio 23-ją Milano Gonzagos institute 
lietuviškojo jubiliejaus ženkle įvyko susi
tikimas su studentais ir moksleiviais, ku
rių susirinko netoli dviejų šimtų.

Kunigas prof. Ereminas ir dr. Čegins
kas supažindino klausytojus su Lietuvos 
krikšto sukaktimi, jos praeitimi ir da
barties sąlygomis, atsakinėjo į klausi
mus.

Kunigas rozminietis Tąsius Ereminas 
gyvena Italijoje nuo 1935 metų. Jo pas
tangomis nuo 1977 metų Milano katalikų 
universitete veikia lietuvių kalbos ir kul
tūros skyrius. Jo surengti visi trys minė
jimai. Artimoje ateityje jis planuoja pa
našius minėjimus kituose šiaurės Italijos 
miestuose — Brešoje (Brescia) ir Vero
noje.

(LER)

rių iš šešių rajonų ir Brazilijos Vietinin- 
kijos. LSS Vadovybės rinkimus pravedė 
prityręs v.s. fil. V. Varnas, gyvenantis 
Kalifornijoje su talkininkais. Rinkimai 
pravesti labai sistemingai, tvarkingai ir 
kruopščiai. Tai pareikalavo daug jėgų, 
darbo ir pastangų. Broliui V. Varnui Eu
ropos rajono vadovai išreiškia skautišką 
padėką.

Lietuvių Skautų Sąjungos 1988-1990 
metų kadencijai, metams išrinkta sekanti 
Vyriausia Vadovybė:

LSS Tarybos ir Pirmijos Pirmininkas 
— v.s. fil Petras Molis.

LSS Garbės Teismo pirm. — j.s. Algis 
Raulinaitis.

LSS Kontrolės Komisijos pirm. — s. 
Antanas Jarūnas.

LSS Seserijos Vyriausia Skautininke — 
v.s.t.n. Stepą Gedgaudienė, VSP: v.s. fil. 
Meilė Mickienė.

(Nukelta į 4 psl.)
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Vasario 16 d. — Vasario 16-tos priėmi
mas Lietuvių Namuose su pakvietimais.

Vasario 21 d. — Pagrindinis Vasario 
16-tos minėjimas Londone.

Vasario 20 d. — Centrinis Vasario 16- 
tos minėjimas Huettenfelde, Buergerhou- 
se, Vokietijoje.

Vasario 27 d. — Vasario 16-tos minėji
mas Nottinghame.

Kovo 27 d. — balandžio 10 d. — Vely
kų atostogos Vasario 16 gimnazijoje.

Balandžio 16-17 dienomis — DBLS-gos 
ir LNAB-vės suvažiavimas Londone.

Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 
pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio 
klubo patalpose.

Birželio 27 — liepos 11 d.d. — atos
togos Nidos spaustuvėje.

Liepos 9-24 — Lietuvių vaikų vasaros 
stovykla Huettenfelde, Romuvoje. Su vai
kais galės vasaroti ir tėvai.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 — 35-ji Euro
pos lietuviškųjų savaitė Vasario 16 gim
nazijoje, Romuvoje: Lituanisches Gyna- 

sium, 6840 Lampertheim 4—Huettenfeld.
Tel. 60256-322 Moderatoriai: dr. K. J. 
Čeginskas, dipl. mat. Kęstutis Ivinskis ir 
poetė Eglė Juodvalkė. Organizacinė komi
sija: stud. Tomas Bartusevičius, Alina 
Grinienė ir mokyt. Raimonda Šreifeldai- 
tė. Pragyvenimas kainuos: gyvenantiems 
Gimnazijos bendrabuty, kambary dviem 
su dušu — 280 DM, be dušo — 245 DM. 
Jaunimui — 140 DM. Huettenfeldo ir kai
myninio Hemsbacho viešbučiuose kam
bariai vienam asmeniui kainuoja nuo 25 
DM iki 40 DM ir brangiau. Gyvenantieji 
viešbučiuose mokės Gimnazijai už mais
tų 20 DM dienai.

Registracijos mokestis: 50 DM. nedir
bančiam jaunimui 20 DM. Registruotis 
pas Alina Grinius, Diamantstr. 7, D-8000 
Muenchen 50. Tel. 089-1504471, pinigus 
pasiunčiant į Studijų savaitės sąskaitą: 
Litauische Studienwoche, Konto-Nr, 
8.9340.02 Volksbank Kreis Bergstrasse, 
BLZ 509 991 400, 6840 Lampertheim.

Programos reikalais rašyti: K. Ivins
kis, Haussdorfstr. 81, D-5300 Bonn 1.

Liepos 23 — 30 d.d. — 39-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

Spalio 14-16 d.d. — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė konfe
rencija Romuvoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
S. Reinienė — 10.00 sv.
P. Girnys — 5.00 sv.
K. Vilkonis — 3.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
S. Reinienė — 5.00 sv.
K. Kairys — 8.50 sv.
S. Barančiukienė — 2.00 sv.
J. Kvietkauskas — 6.50 sv.
N. žvirblis — 3.00 sv.
V. Girėnas — 3.00 sv.
V. Gruzdys — 3.00 sv.
B. Aukštiejns — 6.00
Elena Blažys — 5.50 sv.
F. Paulikas — 3.00 sv.
P. Varkala — 13 sv.
Dr. A. Kušlys — 11.27 sv.
S. Karpinas — 3.00 sv.
A. Surblys — 3.00 sv.
K. Skudutis — 3.00 sv.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

TREJOS DEVYNERIOS
Pokelis su prisiuntimu kainuoja 5 s v.

BALTIC STORES
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

l LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

Mokinių atsakymai raštu į klausimą: 
— kodėl aš lankau Londono Lietuvių Mai* 
ronio mokyklą?

— Kad išmokčiau lietuviškai, kad 
smagu ir kad turiu daug draugų.

Tania Gedmintaitė
— Aš mėgstu mokykloje žaisti.

Colin, 5 metų
— Aš ateinu į lietuvių mokyklą kiek

vieną šeštadienį. Mokykloje aš mokausi 
lietuviškai kalbėti ir rašyti. Taip pat aš 
daug išmokau apie Lietuvos istoriją, kul
tūrą ir tradicijas. Chris Last

— Mano vardas yra Kristina Lipede. 
Aš esu devynių metų. Aš gyvenu Harrow, 
Middlesex. Aš lankau lietuvišką moky
klą. Aš noriu išmokti lietuviškai kalbėti 
ir lietuviškai rašyti.

— Užtai kad reikia išmokti lietuviš
kai. Man patinka lietuviška mokykla.

Tomas Stanton, 6 metų
— Mano vardas yra Daina Gedmintai

tė. Aš esu 10 metų ir aš gyvenu Denham. 
Aš mėgstu eiti į mokyklą užtai, kad ten 
smagu ir kad išmokstu ko anksčiau ne
žinojau. Aš taip pat mėgstu eiti į moky
klą užtai, kad žaidžiam žaidimus, kuriuos 
aš mėgstu.

— Aš einu šeštadieniais 'į lietuviškas 
pamokas. Man patinka labai. Jos yra la
bai įdomios. Turėtų būti daugiau moki
nių. Aš lietuviškai daug suprantu.

Audra Gedmintaitė, 13 metų

Londonas
BLYNŲ BALIUS

Vasario 13 d. Lietuvių Sporto ir Soc. 
Klubas, 345A Victoria Park Rd., London 
E.9, ruošia Užgavėnių blynų balių.

Pradžia 8 vai. Įėjimas laisvas.

Sodyba
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 13, šeštadienį, 3 vai. p.p. Sody
boje šaukiamas DBLS-gos Sodybos sky
riaus narių metinis susirinkimas.

Dienotvarkėje; valdybos, revizijos ko
misijos ir Suvažiavimo atstovo ar atsto
vės rinkimai.

Po susirinkimo 7.30 vai. bus šokiai ir 
veiks bufetas. Įėjimas 2 sv. kiekvienam.

Sk. Valdyba

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 20 d., šeštadienį, rengiamas 
Vasario šešioliktos minėjimas.

H.A. Vaines paskaita. Meninę progra
mą atliks vietinis vyrų sekstetas, vado
vaujant P. Vagiui.

Pradžia 6 v.v.
Kviečiame gausiai dalyvauti.

Vyties klubo ir skyriaus vaidybos

T.V. FILMAS
Kalėdų II d., P. Pucevičius, gyvenantis 

netoli Bradfordo, Vyties klube, gausiai 
susirinkusiems nariams, per televizorių 
rodė savo filmo juostas apie Lietuvą, 
kurioje buvo atostogų.

Vaizdai labai ryškūs, galima sakyti, 
profesonaliai atliktas darbas. Tai yra P. 
Pucevičiaus, mėgiamiausias užsiėmimas, 
kuriam nepagaili laiko, pastangų, na, ir 
išlaidų. Jo patyrimas ir modernūs apa
ratai, todėl ir jo filmai noriai žiūrimi.

Jis jau turi nemažą filmų rinkinį, 
nes važinėja į sąskrydžius ir kitus pa
rengimus, koncertus ar šiaip visuomeni
nius subuvimus ir juos nufilmuoja. Yra 
paslaugus visiems filmus parodyti, jei tik 
yra pageidavimas juos pamatyti.

Ir šį kartą, žiūrovai užkandžiaudami ir 
gurkšnodami klube valdybos paruoštą 
kavutę, atidžiai sekė, gal jau pamirštus 
ar naujus Lietuvos vaizdus ir buvo dėkin
gi P. Pucevičiui ii- klubo valdybai už pa
ruoštą, Kalėdų II d. popietėje kultūringą 
programėlę.

PREMIJOS IR TOSTAS
Naujų metų išvakarėse, Vyties klubo 

patalpose skambėjo muzika ir sugūžėję 
klubo nariai lietuviai ir kitataučiai, paki
lia nuotaika, pasišokdami bei alučiu besi
gaivindami laukė Naujųjų metų. Buvo 
karnavališkais kostumais bei įvairiaspal
vėmis kepuraitėmis pasipuošusių, spe
ciali komisija paskyrė premijas. Pirmoji 
teko „čigonei" I. Gerdžiūnienei. Didžia
jam laikrodžiui mušant 12, visi dalyviai 
pakėlė klubo valdybos parūpintą tostą, 
pasipylė sveikinimai ir bučkiai.

VAIKŲ ŠVENTĖ
Sausio pradžioje surengta Kalėdų eglu

tė kiubo narių vaikams ir tas renginys 
jau tradicinis, galima sakyti, šeimyninis, 
nes dalyvauja mažieji ir jų tėveliai lie
tuviai bei kitataučiai. Tai šventei ilgai 
rengiasi, beveik ištisus metus, kaupiant 
lėšas loterijų ar „domino" būdu. Dau
giausia pasidarbuoja klubo valdybos na
riai, o prie pačios šventės surengimo, do
vanų pirkimo, arbatėlės bei užkandžių 
paruošimo ir šį kartą daugiausia pasidar
bavo Roma Vaičekauskaitė su padėjėjais. 
Tai jiems tenka gili padėka.

VEIKLOS ATASKAITA
Sausio 24 d., metiniame Vyties klubo 

narių susirinkime, patiekta valdybos pa
reigūnų pranešimai ir apyskaitos. Įtiki
namai parodė, kad klubas, metų bėgyje, 
buvo tvarkomas sėkmingai, atlikta daug 
darbų remontuojant ir dekoruojant, su
rengti gausūs parengimai, minėjimai, su
buvimai, išvykos, paremtas jaunimas, 
spauda, nežiūrint viso to, klubo santau
pos vis dar padidėjo.

Iš klubo pirmininko V. Gurevičiaus 
pranešimo pasigirdo ir liūdesio gaida, per 
metus netekome 7 mirusių narių. Jie buvo 
pagerbti atsistojimu. Pirmininkas padė
kojo kiekvienam valdybos pareigūnui ir 
visiems nariams už sklandų bendradar
biavimą, o apie save nieko nepasakė, bet 
klubo nariai žino, kad jis, dar gyvenda
mas Yorke, kiekvieną savaitgalį atvyk
davo ir visą laiką per metus stropiai žiū
rėjo tvarkos klube ir skatino jo veiklą. 
Už tai jam nepagailėta plojimų.

Pranešimai buvo palankiai priimti ir 
apyskaitos patvirtintos. Didelės narių 
daugumos pageidavimu nutarta palikti tą 
pačią klubo valdybą ir revizijos komisiją 
1988 metams.

Nustatyta kai kurios gairės ateities vei
klai.

Klubo valdyba: pirm. V. Gurevičius, 
vicepirm. P. Vasis, sekr. A. Bučys, kas. R. 
Karalius, adm. S. Grybas, kult, reikal. 
A. Gerdžiūnas, sporto A. Traška.

Vyties klubo adresas: 5 Oak Vilias, 
Bradford, BD8 7BG. A-tas B.

W olverhamptonas
FILMŲ IR POEZIJOS VAKARAS

Vasario 20 d. Lenkų klube, Stafford 
Rd., Oxley, Wolverhamptone (netoli 
Goodyear fabriko), ruošiamas Filmu ir 
Poezijos vakaras. Jį pradėsime šalia esan
čioje bažnyčioje 4 vai. p.p. Šv. Mišiomis, 
kurias celebruos kun. dr. S. Matulis.

Lenkų klubas pasiekiamas iš naujos 
autobusų stoties (šalia gelž. stoties) au
tobusu Nr. 503 ar 506.

Kas nori dalyvauti vakarienėje, kuri 
kainuos 5 svarai, prašau užsisakyti iki 
31 sausio pas J. Narbutienę. Tel: Wolver
hampton 755731.

Ta pačia proga bus J. Narbutienės 
rankdarbių paroda.

Įėjimas veltui.
Maloniai kviečiame visus iš arti ir to

li atvykti ir pamatyti Vilniaus ir Romos 
iškilmių video filmą.

Wolverhampton© lietuvių parapija

Manchesteris
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

1988 m. vasario mėn. 13 d. šeštadienį, 6 
vai. vakare klubo patalpose rengia Ne
priklausomybės šventės minėjimą.

Programoje H. Vaineikio paskaita ir 
meninė dalis, kurią atliks Nottinghamo 
moterų duetas „Rūta“.

Visi tautiečiai kviečiami kuo gausiau
siai minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

RENGINIAI
Kovo 5 d., šeštadienį, 6 vai. v. MLK 

Bendrija rengia M. lietuvių klube, šv. 
Kazimiero Minėjimą.

Paskaitą skaitys kan. V. Kamaitis.
Prašome visus dalyvauti.

Bendrijos Komitetas

MAIRONIO MINĖJIMAS
Kovo 19 d., šeštadienį, 6 vai. v. lietuvių 

klubas savo patalpose rengia Maironio 
Minėjimą.

Paskaitą skaitys A. Bruzgys.
Prašome visus dalyvauti.

Klubo Valdyba

VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE

Š.m. sausio 18-21 d. dr. K. Bobelis, 
VLIKo be: Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
pirmininkas, lankėsi Europos Parlamen
to sesijoje, Strasbourge. susitiko su eile 
Parlamento atstovų ir su jais tarėsi Pa
baltijo kraštų reikalu. Taipgi susitiko su 
spaudos atstovais. Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos vardu, dr. Bobelis pasiuntė pa- 
leiškimą Vak. Vokietijos užsienio reikalų 
ministeriui Genscheriui. kuris tuo melu 
Bonnoje susitiko su Sovietų užsienio rei
kalų ministeriu Shevardnadze. Pareiški
mo tekstas bus paskelbtas vėliau. Dr. Bo
belis taipgi lankėsi Anglijoje ir Italijoje.

(Elta)

LSS VADOVYBĖS RINKIMAMS 
PASIBAIGUS

(Atkelta iš 3 psl.)

LSB Vyriausias Skautininkas — s. Ge
diminas Deveikis, LSB VSP: s. Gintautas 
Tauras.

Akad. Skautų Sąjungos Vadijos Pirmi
ninkė — v.s. fil. Danutė Eidukienė, Pir- 
min. Pavaduotoja — ps. fil. Aleksandra 
Likanderienė.

LSS Australijos Rajono Vadas — j.v.s. 
Vitalis Vaitkus.

LSS Kanados Rajono Vadas — s. Aldo
na Baltakienė.

LSS JAV Atlanto Rajono Vadas — s. 
fil. Rimas Jakubauskas.

LSS JAV Vidurio Rajono Vadas — s. 
Juozas Orentas.

LSS JAV Ramiojo Vandenyno Rajono 
Vadas — s. Rimtautas Dabšys.

LSS Europos Rajono Vadas — s. S. Br. 
Vaitkevičius.

LSS Europos Rajono Seserijos Vadeivė 
— ps. Vida Gasperienė.

LSB Europos Rajono Vadeiva — v.s. 
Juozas Maslauskas.

Vasario 16 Gimnazijos „Aušros" Tunto 
tuntininkė — ps. Jūratė Lemkienė.

LSS Vyriausia Vadovybė savo šakose 
kviečia R.K. ir EV. Dvasios Vadus į savo 
šakų organus.

LSS Vyriausia Skautų ir Skaučių Vado
vybė išbuvusi po vieną ar tai net dvi ar 
tris kadencijas Vadijos pareigose, sausio 
23-24 d.d. Čikagoje, Jaunimo centre per
davė pareigas naujai išrinktiesiems va
dams.

Baigusiems eiti pareigas tenka nuošir
džiai ir skautiškai padėkoti, už jų Euro
pai visokeriopą paramą, glaudų ryšių 
palaikymą ir brolišką bei seserišką ben
dradarbiavimą.

O naujuosius pasveikinti ir palinkėti 
ištvermės ir sėkmės didžioje ir 70-tų me
tų egzistuojančiai skautiškai šeimai, 
plačiai išblaškytai laisvame pasaulyje. 
Su brolišku ir seserišku pažadu: glaudžius 
ryšius palaikyti ir visokeriopą talką ir 
brolišką-seserišką paramą teikti Lietuvių 
Skautų Sąjungai, sulaukusiai garbingo 
70-ties metų jubiliejaus ir VII-sios Tauti
nės Stovyklos.

Laikykimės drauge ir budėkime savo 
idealų sargyboje, su viltimi 'į šviesesnią 
Lietuvos ateitį, žengiant skautiškuoju Le
lijos — Rūtos keliu: Kūrėjo, Tėvynės Lie
tuvos ir artimo meilės dvasioje.

Budėkime,
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

Nottinghamas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 27 d., 6.30 p.p. Ukrainiečių 
klube, 30 Bentinck Road, DBLS Notting
hamo skyrius ruošia plataus masto ne
priklausomybės šventės minėjimą. Pro
gramoj: „ONE" atstovų sveikinimai, pa
skaita, „Gintaro“ mišrus choras, tautiniai 
šokiai, „Rūtos" duetas ir DBLS-gos p. J. 
Alkio paskaita.

Bus šokiai. Vakaro pelnas skiriamas 
Tautos Fondui.

Kviečiame atsilankyti visus iš arti ir 
toliau. Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — vasario 14 d., 11.15 vai., 

Židinyje, Vasario šešioliktosios 70 meti
nių proga.

Leicesteryje ■— vasario 14 d., 14 vai., 
švč. širdyje.

Wolverhamptone — vasario 20 d., 16 
vai., Švč. Trejybės (lenkų) bažnyčioje, 
Stafford Rd.

Nottinghame — vasario 21 d., 11.15
vai., Židinyje.

Derbyje — vasario 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Birminghame — vasario 21 d., 17 vai., 
Šv. Onoje, 96 Bradford St.

Manchesteryje — vasario 28 d., 12.30 
vai.

» S/l </f, Y J K
Ueaganui nesiseka

JAV kongresas maža balsų persvaia at
metė prezidento prašymą paskiiti virš 30 
mil. dolerių paramą Contra partizanams. 
Ieškoma privačių šaltinių, kurie pajėgtų 
partizanus šelpti ir išlaikyti juos kovoje. 
Kongreso nutarimą paveikė Nikaragvos 
prezidento Ortegos pradėtos derybos su 
Contra ir pažadas įvesti demokratines re
formas. Gi bloga krašto ūkinė padėtis ir 
baimė nustoti Sovietų Sąjungos paramos 
privertė Ortegą daryti nuolaidas.
Palestiniečių riaušės tebesitęsia

Beveik visas pasaulis pasmerkė Israelio 
elgesį okupuotuose kraštuose, malšinant 
paleistiniečius, kurie vistiek nerimsta. Pa
skutinis kaltinimas, daktarų patvirtintas, 
yra tas, kad Israelio kariuomenė naudo
ja pavojingas ašarines dujas ir „dum
dum" kulkas, kurios ne tik, kad žmogų 
sužaloja, bet jį apluošina visam gyveni
mui.

Norint rasti išeitį yra siūloma tai iš
spręsti tarptautinėje konferencijoje, bet 
Israelio ministeris pirmininkas Shamir 
tokioje konfeiencijoje nesutinka derėtis 
su palestiniečių organizacija (PLO). Jor
dano karalius ir Egipto prezidentas važi
nėjo po kitas valstybes, kad gautų tokiai 
konferencijai pritarimą.
Rusijos ortodoksai giriasi

Sovietų Sąjungos valdžia remia Rusi
jos ortodoksų bažnyčią, kad ji kuo iškil
mingiau pasiruoštų paminėti 1000 metų 
krikščionybės įvedimo sukaktį ir pasirody 
tų, kad Sovietų Sąjungoje yra religijos 
laisvė. Religiniai disidentai tačiau tvirti
na, kad taip nėra ir reikalauja paleisti 
visus sąžinės kalinius ir sustabdyti bet- 
kokį religijos varžymą už bažnyčios ribų. 
Ortodoksų disidentų vadas Ogorodnikovas 
su kitais astuoniais disidentais krikščio
nybės įvedimo sukakties proga, pakvietė 
popiežių atvažiuoti į Rusiją, bet valdžia 
ir ortodoksų bažnyčia nesutika jo kviesti.
Alkani mato vizijas

Paskutiniu laiku Filipinuose pasklido 
daug pasakojimų apie tikinčiuosius, ma
čiusius Dievą ir mergelę Mariją. Kardi
nolas Jaime Sin patarė tikintiesiems dau
giau valgyti, nes kada „esi alkanas, tada 
matai vizijas". Lankydamasis Rusijoje 
pereitais metais kardinolas Sin buvo nu
važiavęs ir į Lietuvą.
„Fašistų šnipai" išteisinti Rusijoje

Prieš 50 metų Stalinas sušaudė 20 Le
nino bendradarbių, apkaltinęs juos esan
čius „fašistų šnipais". Dabar speciali So
vietų komisija juos reabilitavo. Iš jų ži
nomiausi yra Bukharinas ir Rykovas. Sa
koma, kad yra daug panašumo tarp Gor
bačiovo ir Bukharino, kuris priešinosi 
ūkių kolektivizadijai, ragino duoti dau
giau laisvės privačiai iniciatyvai, daugiau 
laisvų diskusijų komunistinės santvarkos 
rėmuose. Valdžios atstovas Gennadi Ge
rasimov dar pridėjo, kad Sovietų proku
roras dabar peržiūrės 1930-tais, 1940-tais 
ir 1950-tais metais kitų nuteistųjų bylas.
VValdheimą „teis" britų televizija

Birželio m., popiežiui lankantis Austri
joje, Britanijos komercinės televizijos 
bendrovė Thames Britanijoje, Amerikoje 
ir Europoje rodys apie prezidento Wald
heim© karo meto tarnybą, brangiausiai 
kainavusį pagaminti, dokumentinį filmą, 
25 specialistų Europoje surinktą medžia
gą, „teismui" pristatys du teisėjai; anglas 
ir amerikietis. Filmo gamintojai tvirtina, 
kad jie turi daug, dar iki šiol niekam ne
žinomų faktų, prieš ir už Waldheimą.

Filmo autorius aiškina, kad Sovietai, 
nors ir turėdami kaltinamiąją medžiagą 
prieš Walnheimą, 1972 m. vieninteliai pa
siūlė jį į Jungtinių Tautų sekretoriaus 
pareigas, norėdami Jungtinėse Tautose 
turėti didesnę įtaką.

Rumunai prašo Sovietų intervencijos
Gyvenimas Rumunijoje pasidarė labai 

blogas. Trūksta maisto, benzino, o elek
tros naudojimas yra labai apribotas Tik 
pats prezidentas ir jo giminės važinėja 
privačiomis mašinomis. Palyginus su Ru
munija, Vengrija ir Lenkija yra laikomos 
■turtingų ir laisvų valstybių švyturiu. 
Žmonės prašo, kad Gorbačiovas įsi
kištų.

ESTUS PAKEIČIA RUSAI

Kaip praneša spaudos agentūros, Esti
joje vis smarkiau jaučiamas nepasiten
kinimas rusų antplūdžiu. Estai yra didžiai 
susirūpinę, kad rusai imigrantai dabar 
jau sudaro apie 39-nis procentus visų 
kraštų gyventojų. Užsienio koresponden
tai rašo, kad estai neslepia neapykantos 
rusam ateiviam, kurie atvyksta į kraštą 
vien tik siekdami pasinaudoti geresniu 
ekonominiu gyvenimu, kuris yra sukurtas Į 
estų pastangų dėka. Estai yra nepatenkin- J 
ti taip pat ir tuo, kad rusai ateiviai nesi
stengia net pramokti estų kalbos.
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