
(fw^sLIETUVIS
Nr. 16 (2001) Londonas, 1988 m. balandžio '20 d.

Vytautas Skuodis Europos Parlamente
Balandžio 10-11 d.d., po eilės tarptau

tinių konferencijų Italijoje, prof, Vytau
tas Skuodis lydimas Pabaltiečių Tarybos 
ir VLIKo Europos Biuro vedėjo A. Kli- 
ntaičio lankėsi Paryžiuje. Paris-H»t sto
tyje juos sutiko VLIKo 'įgaliotinis Pran
cūzijoje A. Venskus.

VLIKo pakviestas, prof. Skuodis, be 
Prancūzijos, lankysis dar Vokietijoje, 
Šveicarijoje ir Austrijoje, kur turės su
sitikimus su lietuviais ir tarptautinės 
spaudos atstovais bei politikais.

Balandžio. 10 d. popietę, Prancūzijos 
Lietuvių Katalikų Misijos patalpose įvy
ko V. Skuodžio susitikimas su Pary
žiaus lietuviais. Ta proga garbųjį svečią 
pasveikino Misijos direktorius prel. J. 
Petrošius, kuris suorganizavo Vytauto 
Skuodžio buvimą Paryžiuje. Savo prane
šime vietiniams lietuviams V. Skuodis 
apibūdino savo gyvenimo kelią. Jis kal
bėjo apie politinių kalinių buitį ir išgy
venimus. Pranešimas buvo su dideliu dė
mėsiu išklausytas. Po to sekė klausimai.

Balandžio 11 d. rytą Notre-Dame radi
jas su V. Skuodžiu turėjo vienos valan
dos pasikalbėjimą, kuriame buvo palies
ti religiniai klausimai okupuotoje Lietu
voje ir sovietiniuose lageriuose.

Po to, 11 vai., Diecezijos Namuose, Pa
ryžiuje, įvyko spaudos konferencija, ku
rioje V. Skuodis kalbėjo tema: „Reali 
politinių ir religinių teisių padėtis Lietu
voje ,perestroikos‘ laikais". Vertimus į 
prancūzų kalbą atliko R. Bačkis, Pr. L. 
E-nės Krašto Valdybos pirmininkas. Į 
konferenciją gausiai atsilankė prancūzų 
ir kitų tautų spaudos atstovai, kurių tar
pe iš La Croix, Le Pelerin, AED Presse 
Information, Associated Press, La Paro
le Ukrainienne, Eltos prancūzų k. ir kt. 
Vytauto Skuodžio pranešimas susilaukė 
dėmesio ir gausių žurnalistų užklausi
mų.

Tą pačią dieną, atskirai ilgesnį pasi
kalbėjimą su juo turėjo Prancūzijos di
džiausia spaudos agentūra „Agence Fra- 
ce Presse". Taip pat tą pačią dieną Ra
dijas Solidarnost su Skuodžiu turėjo 
platų ir išsamų pasikalbėjimą prancūzų 
kalba. Vertimus raoijo pokabiuose atliko 
R. Bačkis.

Balandžio 11 d. vakare Vytautas Skuo
dis, lydimas Klimaičio, iš Paryžiaus iš
vyko į Pasaulio Pabaltiečių Tarybos ir 
VLIKo atstovybę Strasburge.

Balandžio 12-14 d.d. prof. Skuodis lan
kėsi Europos Parlamente, kur turėjo pio- 
gą susitikti su visa eile parlamentarų 
iš Europos Bendruomenės kraštų. Ilges
nius informacinius pokalbius turėjo su 
Otto von Habsibuigu, kuris Skuodį pa
kvietė liepos 7 d. į Strasiburgą liudyti 
Europos Parlamento „Vidurio ir Rytų 
Europos tarpgrupiniame" susirinkime. V. 
Skuodis kalbėjosi taip pat su Krikščio
nių Demokratų grupės nare olande Elise 
Boot ir Liberalų grupės atstovu iš Dani
jos Jorgen Bornlund Nielsen.

Lankydamasis Europos Parlamente, 
dtr. Vytautas Skuodis kaipo Lietuvos Hel
sinkio Grupės ir Lietuvos Tikinčiųjų 
Teisių Gynimo Komiteto narys išreiškė 
Europos Parlamento ir Europos Tary
bos Parlamentarinės Asamblėjos nariams 
padėką raštu už tai, kad abu minėti, svar 
bų tarptautinį vaidmenį turintieji poli
tiniai centrai Europoje neužmiršta sovie
tų anėksuotus Pabalčio kraštus ir savo 
1987 metais priimtomis rezoliucijomis 
pasmerkė vis dar tebesitęsiančią sovietų 
okupaciją.
Pabaltiečių Tarybos Biuras Strasbourge

DR. VYTAUTO SKUODŽIO
Lietuvos Helsinkio Grupės ir Lietuvos Tikinčiųjų Teisių Gynimo Komiteto nario 

PADĖKA

Didžiai gerbiamiems Europos Parlamento nariams,
Didžiai gerbiamiems Europos Tarybos Parlamentarinės Asamblėjos nariams,

Šių metų balandžio mėn. 12-14 d.d. lankiausi Europos Parlamente, susipaži
nau su jos darbu. Svečio teisėmis stebėjau parlamento posėdžius, asmeniškai ben
dravau su kai kuriais parlamento nariais.

Man ypatingai malonu ir svarbu buvo žinoti, jog Europos Parlamento ir Euro
pos Tarybos darbuose sovietų pavergtų Pabalčio kraštų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimai nėra užmiršti.

Šiuo savo laišku aš, kaip Lietuvos Helsinkio Grupės narys ir Lietuvos Tikin
čiųjų Teisių Gynimo Komiteto narys, mano pavergtosios lietuviu tautos vardu 
noriu pareikšti padėką Europos Tarybai už jos 1987 metų sausio 28 d. rezoliuciją 
ir Europos Parlamentui už 1987 m. spalio 12 d. rezoliuciją, kurios betarpiškai 
liečia iki šiol sovietų aneksuotus Pabalčio kraštus.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos taip vadinamieji disidentai, tai sovietų paverg
tų tautų parlamentarai, kurie už . avo tautų idealus per savo veikimą visada 
pasiryžę eiti į sovietinius kalėjimus ir lagerius. Todėl jų balsas — pavergtų Pa
balčio kraštų balsas.

1987-1988 metų politiniai ir tautiniai įvykiai Pabalčio kraštuose visam pasau
liui rodo, jog lietuviai, latviai ir estai niekada nesutiks su tuo, kad jų paver
gtieji kraštai pasiliktų prijungti prie Sovietų Sąjungos.

Vytautas Skuodis
Strasburgas, 1988 metų balandžio 15 d.

IŠ XL SUVAŽIAVIMO

Klausomės pranešimo. Iš kairės: Ponia Balickienė, Lietuvos Atstovas V. Ba
ilokas ir J. Millar. Antroje eilėje: VI. Dangis, K. Bivainis, E. šova ir V. Gaspe- 
rienė.

LSS Europos Rajono Vadas s. S.B. Vaitkevičius sveikina suvažiavimą. Kairėje 
matosi Europos Rajono Vadeivė ps. Vida Gasperienė (naujai išrinkta DBLS-gos 
Centro V-bos narė), o dešinėje — Europos Rajono Vadeiva v.s. J. Maslauskas.

XLn

Susiklausymas ir drausmingumas

MIRĖ LATVIŲ DISIDENTAS 
GUNARS ASTRA

Balandžio 6 d., Leningrado ligoninėje 
mirė latvių disidentas., buvęs politinis 
kalinys, Gunars Astra. Jis buvo 56 m. 
amžiaus.

Apie jo mirtį pranešė jo žmona Livija.
Gunars Astra buvo žinomas latvių ak

tyvistas. Prieš mirdamas jis pareikalavo, 
kad pomirtiniu skrodimu nepriklauso
mas gydytojas iš Vakarų ištirtų jo mir
ties priežastį.

Jo žmona Livija Astra teigia, kad jos 
vyras Gunars Astra mirė įtartinomis 
aplinkybėmis.

Gunars Astra kūnas bus pervežtas i 
Rygą, kur Meza Kapi jis palaidotas ba
landžio 16 d., 4 vai. p.p.

Po susirinkimo vakarieniauja du lietuviai šulai, buvę DBLS-gos Tarybos pirmi
ninkai: (iš kairės) Anicetas Bučys ir Kazimieras Bivainis.

Lietuvos Atstovo Vinco Balicko Žodis 
metiniame DBLS suvažiavime, 
įvykusiame ,1988 m. balandžio 16, 

Londone.

Gerb. Pirmininke, malonūs skyrių at
stovai ir svečiai.

Man yra malonu pasveikinti DBLS su
važiavimo atstovus ir padėkoti už jų nu
veiktus darbus Lietuvos reikalui. Specia
li mano padėka priklauso Škotijos lietu
viams (Kultūriniam ir Socialiniam Klu
bui) už jų paramą, suteiktą Lietuvos Pa
siuntinybei už Pasiuntinybės namų re
montus.

Šio suvažiavimo proga aš norėčiau pa
sidalinti bent viena kita mintimi ben
drais, visą mūšių tautą liečiančiais, rei
kalais.

Praėjusieji metai pasižymėjo svarbiais 
tarptautiniais įvykiais, o Amerikos Pre
zidento gegužės mėn. numatomas apsi
lankymas Maskvoje — nauji mėginimai, 
turintieji tikslą pašalinti esamąją įtam
pą pasaulyje. Lietuvių veiksniai šiuos 
'įvykius akylai seka ir visais jiems įma
nomais būdais veikia, kad, siekiant tai
ką pasaulyje išlaikyti, būtų laikomasi ir 
teisingumo, apsaugojant ir mūsų tautos 
pagrindines teises. Prieš mus, tad, stovi 
platūs darbo barai, o mūsų gretos jau 
nebe didėja, bet mažėja. Tenka taupyti 
savo jėgas ir naudoti jas išmintingai. 
Ypač būtų liūdna, jei mes eikvotume en
ergiją tarpusavio kovai vesti. Ši praban
ga būtų nepateisinama.

Kremlinė okupacija Lietuvoje tebesi- 
reiškia pastangomis dar griežčiau slopin
ti lietuvių tautos siekius. Lietuvos oku
pantas per savo agentus stengiasi įtaigo
ti lietuvius, kad bet kokios jų svajonės 
apie atsipalaidavimą nuo Rusijos esan
čios nerealios. Daromi visokios rūšies 
bandymai sudemoralizuoiti išeiviją, ir 
palaužti vieningą lietuvių kovos frontą.

Tokios padėties akivaizdoje, mums be
lieka vienintelė išeitis: suglausti savo 
gretas ir dar daugiau aukotis. Mūsų pa
stangos turi būlti nukreiptos ta linkme, 
kad kol tarptautinė padėtis išsifermen- 
tuos, Stengtis išlaikyti Lietuvos bylą gy
vą. Drauge turime įsisąmoninti, kad pir
miniais kovotojais už Lietuvos laisvę 
esame mes patys — pati lietuvių tauta. 
To tikslo siekiant, asmeniški ar grupi
niai interesai neturėtų nuodyti mūsų ko
vines nuotaikas, nes pagrindinis mūsų 
sėkmės laidas yna mūsų pačių susiklau
symas ir drausmingumas.

Mūsų tautos laimei, turime instituci
jų, kurios kalba už tuos, kurie yra jėga 
nutildyti knašte. Šių institucijų, veikian
čių laisvame pasaulyje, okupantas ligi 
šiols nepajėgė nutildyti. Tačiau nepa
mirškime, kad mūsų priešas savo tikslų 
siekia labai rafinuotais metodais. Tad 
budėkime, kad sąmoningai, ar nesąmo
ningai nepatarnautume mūsų tautos 
priešui. Visais būdais remkime už Lietu- 
tuvos suvereninių teisių vykdymo atsta
tymą kovojančių institucijų darbus. 
Dirbkime visi ranka rankon, o ypač 
venkime veiksmų^ kurie galėtų silpninti 
ar pakenkti Lietuvos laisvės reikalams. 
Žinokime, kad dabartinėje emigracijoje 
mums visiems yra skirtas tam tikras už
davinys, kurio Tėvynėje pasilikę atlikti 
negali. Mes šitą uždavinį galėsime atlik
ti, jei mes tą darbą dirbsime sutartinai. 
Šitai supranta ir okupantas ir todėl jis 
deda pastangas šiam mūsų vieningumui 
išardyti.

Žinoma, kai padėtis yra sunki, visuo
met atsiranda žmonių, linkusių rezig
nuoti, nes nieko nėra lengvesnio, kaip 
numoti į viską ranka ir pasiteisinti sun
kia ir, tariamai, beviltiška padėtimi. Ta
čiau, jei mes pažvelgsime į pereitą šimt
meti, kai lietuviai pergyveno patį sun
kiausi ir beviltiškiausį Lietuvos istorijoj 
laikotarpį, tai, pamatysime, kad ir tuo 
laiku, nestigo patriotiškai nusiteikusių 
vyrų ir moterų kurie nenuleido rankų, 
bet energingai tiesė kelius savo tėvynei į 
šviesesnę ateitį. Vienas iš to laikotarpio 
darbuotojų poetas Maironis tuomet ra
šė: „Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
tačiau tvirti mes, jei riš vienybė; 'į dar
bą stokim vyras į vyrą: sujungtos ran
kos suteiks stiprybę"...

Kaip žinome, jiems pavyko savo tiks
las pasiekti. Jų pavyzdys turėtų šian
dien ir mus gaivinti. Tad belskįmės į pa

saulio sąžinę. Nekelkime klausimo, kada 
Lietuva bus laisva? Dirbkime, kad ji bū
tų laisva. Jokia vergija nėra amžina. Ji 
nebus amžina ir mūsų tautai, jeigu vyk- 
aysume savo pasipriešinimą neteisybei 
tol, kol ji bus pašalinta.

Geros sėkmės suvažiavimo darbams.

DBLS-GOS METINIO (SUVAŽIAVIMO 
SVEIKINIMAI

1. Mes, DBLS-gos 40-jo suvažiavimo 
atstovai. Didžiosios Britanijos lietuvių 
vardu, sveikiname brolius ir seseris Lie
tuvoje bei išeivijoje ir linkime jiems iš
tvermės kovoje dėl Lietuvos laisvės. Mes 
remiame religinių-politinių grupių ir in
dividų pastangas Lietuvoje reikalaujant 
pagrindinių žmogaus teisių, religinės, 
tautinės ir valstybinės laisvės savoje Tė
vynėje. Mes reikalaujame broliams ir 
sesėms Lietuvoje leisti netrukdomai ir 
be inkriminacijos švęsti Vasario 16-tos, 
Trėmimų, Moiotovo-Ribbentropo Akto ir 
kitas tautines bei religines šventes ir 
minėjimus. Mes pasmerkiame už neteisė
tą įkalinimą buv. Nobelio premijos kan
didato Viktoro Petkaus, Balio Gajausko, 
Petro Gražulio, kun. Alfonso Svarinsko, 
kun. Sigito Tamkevičiaus ir kitų sąži
nės ir religinės laisvės kalinių ir reika
laujame jiems laisvės.

2. Mes sveikiname Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą (VLIKą) ir 
pasižadame remti jo darbus, siekiant at
statyti Lietuvos nepriklausomą valstybę.

3. Mes sveikiname Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybą ir pasiža
dame remti jos ir PLB institucijų darbą 
lietuvių išeivijos ir visos tautos labui.

4. Mes sveikiname Lietuvos Diploma
tinę Tarnybą ir nuoširdžiai linkime jos 
darbams sėkmės.

5. Mes, išklausę DBLS-gos Centro 
Valdybos prenešimų, dėkojame jai už at
liktus darbus ir linkime sėkmės ateinan
čių metų veikloje.

6. Mes, išklausę Tautos Fondo Atsto
vybės ir Tautinės Paramos Fondo valdy
bos prenešimus, dėkojame Britanijos 
Lietuviams už ligšiolinę paramą ir toliau 
remti patriotinę veiklą.

7. Mes, išklausę Britanijos Jaunimo 
Sąjungos pirmininko A. Blinstrubo ir 
VI-jo Jaunimo Kongreso atstovo E. 
Kvietkausko pranešimų, dėkojame Bri
tanijos lietuviams už paramą. Mes linki
me DBLS-gos Valdybai sėkmės jos dar
buose, norint įtraukti jaunimą į Sąjun
gos eiles, nes tik jaunime yra Sąjungos 
ir visos Britanijos bendruomenės ateitis.

8. Mes tikime, kad per amžius gyva
vusi Lietuvos valstybė mūsų bendromis 
pastangomis bus atstatyta.

DBLS XL ^VIETINIS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS IR LNAB-vės 

SUSIRINKIMAS

40—jjį DBLS-gos Metinį Atstovų Suva
žiavimą Lietuvių Namuose, Londone, ba
landžio 16-17 dienomis, atidarė DBLS- 
gos pirmininkas J. Alkis. Jis pasveikino 
Lietuvos Atstovą V. Balicką ir Ponią, 
susirinkusius skyrių bei organizacijų at
stovus ir pakvietė tylos minute pagerbti 
neseniai mirusį DBLS-gos Manchesterio 
skyriaus pirmininką A. Jalovecką. Jis 
taip pat pranešė, kad mirusio T. Vidur- 
girio palaikai yra pervežti į Lietuvą ir 
ten palaidoti.

Į suvažiavimo prezidiumą pasiūlė J. 
Zoką — pirmininkauti, o sekretoriauti — 
suvažiavimas pasiūlė H. Gasperą. Abu 
buvo priimti.

Sveikinimų komisijon buvo pasiūlyti 
ir priimti: VI. Dangis, J. Levinskas ir J. 
Bliūdžius.

Prezidiumo pirmininkas pakvietė Lie
tuvos Atstovą V. Balicką pasveikinti Su
važiavimą. (Jo kalbą spausdiname atski
rai).
Po sveikinimo, savo vadų vedami, prie

kyje išsirikiavo skautai. Skautų vardu 
R. šova pristatė LSS Anglijos Rajono 
albumą. Vienas Albumo egzempliorius su 
pažymėjimu buvo įteiktas Lietuvos At
stovui.

Pagal Vyriausios Skautininkės įsaky
mą Nr. 59-A, psk. Vida Gasperienė ap
dovanota gaubės žymeniu, Ordinu su 
Nuopelnais.

(Nukelta į 4 psl.)
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VILNIUS LENKU AKIMIS
1

„Eiti atbulam — tai vaikų specialybė. 
Motina jį stumia pirmyn, o jis traukia
mas už rankos žiūri atgal. Tas pasitvirti
no prieš du mėnesius Vilniuje. Supratau, 
kad pasistūmėti kiek pirmyn lenkiškai— 
lietuviškuose reikaluose, nėra prasmės 
žvalgytis atgal“.

Tokiais sakiniais savo įspūdžius iš 
Vilniaus pradeda A. Niemčikova š.m. sau
sio 31 d. Krokuvos „Tygodnik Powszech- 
ny“. Ji raišo, kad lietuvius erzina nuola
tinis priminimas lenkiškos kultūros ver
tės Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje. 
Tuo tarpu, mes lenkai, toliau rašo auto
rė — didžiuojamės tu-o, tačiau užmiršda
mi, kad šios kultūros europietiškumas — 
tai jėzuitų įtaka.

O kai|p jėzuitiškas yra tas akmeninis 
Vilnius! Vilnius — pastatų, miestas pa
skendęs tarp žaliuojančių kalnų su gra
žiom gatvelėm.

Ankstyvą sekmadienio rytą keldavo 
lenkė Mišioms. Tačiau gatvės buvo tuš
čios, retkarčiais pasirodant pasipuošusiai 
sekmadieniniais rūbais senutei ir būtinai 
su sekmadieniu rankinuku, šis ankstyvas 
sekmadienio rytas — tai senų moterų 
valanda? Lenkių? Lietuvaičių? Autorė 
greičiausiai priminė vilnietę, tad sutiktas 
lietuvis milicininkas ją užklausė kur yra 
artimiausia kepykla. Manding — užklau
sė rusiškai...

Oficiali statistika Vilniuje parodė 48 
proc. liėtuvių, 18 proc. lenkų, 22 proc. 
rusų. Tačiau aplinkiniai kaimai yra len
kiški ir lenkiškos parapijos su lenkais 
kunigais. Kaimuose ir Vilniaus m. veikia 
lenkiškos mokyklos t.y. su dėstomąja len
kų kalba. Didesniuose taikiniuose tos 
mokyklos yra trikalbės t.y. lygiagrečiai 
lietuviškos, lenkiškos ir rusiškos klasės. 
Vieną klasę tų trijų kalbų atidaroma tik 
esant septyniems kandidatams. Vis daž
niau lenkų klasė neturi tų septynių kan
didatui, kadangi tėvai savo vaikus įrašo 
į rusišką klasę. Tėvai aiškina, kad užau
gus vaikui jam bus „patogiau ir geriau“. 
Vilniaus u->te dėstomoji kalba yra lietu
vių. Rusų kalba lenkų vaikams yra len
gvesnė už „sunkią“ lietuvių kalbą. Be to, 
Vilniaus lenkų nuomone, su rusų kalba 
galima žymiai toliau nueiti. Lietuviai — 
maža tauta! Lenkų mokytojų teigimu, 
trikalbėse moklyklose, lengviausia dirbti 
su lietuviais mokiniais. Vaikai yra drau
smingesni, gerai aprūpinti namuose.

Sutikusį pažįstamą profesorių, autorė 
užklausė, ar jo sūnus studijuoja Maskvo
je. „Taip — atsakė lietuvis. „Nebijote, 
kad jis nesugrįš atgal į Vilnių“. „Ne — 
jis sugris. Tik bijau, kad jis TEN neap- 
sivestų“...

Su dideliu rūpesčiu pažįstamas lenkei 

pasakė, kad mūsų, t.y. lietuvių netrukus 
nebus. „Žiūrėk — jis sako, kaip auga ir 
keičiasi procentinis tautybių santykis. Į 
Vilnių mielai atvyksta kitų respublikų 
gyventojai, gaudami naujose gyvenvie
tėse butus, aukštas pareigas darbovietė
se (taip galima rašyti tik Lenkijoje — 
K.B.), o lenkai savo vaikus siunčia į ru
siškas mokyklas“.

„Ne — jus nežūsite! Esate maža, narsi 
tauta, mokanti stovėti savo idealų ir 
identiškumo sargyboje!“

Mano teta lietuvaitė — rašo toliau au
torė. Ir ji man pasakė: „kokios bičiulys
tės tu nori su lietuviais? Iš atvykusių 
Lenkijos ekskursantų ne vieną kartą ga
lima buvo išgirsti CHAMY LITWINI...

Tačiau, ar tai ne dalis mūsų politinio 
neišsivystymo bei tąsa keisto ir pasto
vaus egocentrizmo? Juk tauta, kuri ten 
gyvena — tai mūsų broliška tauta — 
baigia savo 'įspūdžius lenkė.

Antrą Vilniaus įspūdžių pluoštą at- 
spaudino sausio mėn. 21 dieną 
torontiškis „K u r i e r Polsko — 
Kanadyski“. Ir šių prisiminimų — 
'įspūdžių autorė A.C. savo jaunystę pra
leido Lietuvos sostinėje, aplankydama vėl 
po pusšimčio metų Vilnių, kadangi jis 
yra pilnas gamtinio grožio ir meno. Tai 
antra šiaurės Florencija. Nors į Vilnių 
lenkė vyko kaip turistė, tačiau jame ji 
pergyveno rekolekcijas, jau pirmą dieną 
aplankydama Aušros Vartus, kurie ir pa
liko pereinamais vartais. Vieni praeiviai 
sustoję trumpai maldai, trumpam susi
kaupimui, kiti tik persižegnoja. Šv. Mi
šios laikomos tik ypatingom progom — 
didesnių švenčių metu, kadangi kasdie
ninės šv. Mišios yra laikomos šalimai 
esančioje šv. Teresės šventovėje. Jauni 
kunigai nusiskundžia, kad jų nedaug yra 
didelėje parapijoje, pakankamai darbo. 
Be lenkų kalbos reikia dar mokėti lietu
vių ir rusų. Kunigų seminarija randasi 
Kaune, kur dvasiškių luomui ruošiasi 100 
seminaristų.

Autorė kiek ilgiau sustoja ties Auš
ros Vartais, Vilniaus senamieščiu bei 
Gorkio g-ve (gražintas senas — Didžio
sios g-vės vardas — K.B.) rasdama se
nuose pastatuose įrengtas kavines, vyni
nes, krautuvėles. Čia dažniai girdima 
lenkų kalba. Ji Sklinda taip pat iš radio 
aparatų, kadangi vilniečiai mielai klauso 
lenkiškos radio programos.

Nesitikėjo vilnietė tiek daug dėmesio 
Ad. Mickevičiui Vilniuje. Jo paminklas, 
sukurtas lietuvio menininko (Gedimino 
Jakuibonio — K.B.) ir atidengtas prieš 
keletą metų, stovi atbulas į Vilnelės upe
lį ir čia pat, garsios šv. Ones ir Bernar
dinų bažnyčias. (Čia norėčiau įspūdžių 

autorę kiek papildyti. Paminklas stovi 
netoli Bernardinų ir šv. Mykolo skers
gatvių. Bernardinų s-gatvyje gyveno Ad. 
Mickevičius. Virš įėjimo vantų lenkų me
tu buvo paminklinė lenta su įrašų „Tu 
mėszkal Adam Mickiewicz ir data, ku
rios šiandieną neprisimenu. Prie šios 
aikštės įvyko demonstracija — K.B.).

Įspūdžių autorė apgailestauja, kad de
damos baltai-raudonos gėlės prie pamin
klo labai greitai dingsta. Aplanko toron- 
tdetė Rasų kapines ir J. Pilsudskio mau
zoliejų su jo legionierių kapais. Rugsėjo 
mėn. 17 d. (raudonajai armijai 1939 m. 
užimant Vilnių — K.B.) čia žuvo du len
kų kariai, nešę garbės sargybą. Kirviu 
mėginta sukapoti tamsų granitą su įra
šu „Matka į serce syna — Motina ir sū
naus širdis“, tačiau paliko pailgi, balti 
brūkšniai. Su laiku, nežiūrint gailestingų 
priežiūros rankų ir dedamų gėlių, kapų 
grožis dings didelės žolės aplinkoje. Ra
sų kapinių koplyčia paversta anglių san
dėliu (ji stovi priešais dr. J. Basanavi
čiaus kapą — K.B.).

Nerado lenkė naujose Rasų kapinėse 
aukšto paminklo su dideliais erelio spar
nais. Čia palaidoti gen Želigovskio ka
riai. (Taip pat ir lietuviai. Vėlinių dieną, 
susirinkę Vilniaus lietuviai giedodavo 
Amžiną atilsį, Lietuvos himną, tačiau 
lenkų policija juos lazdom išvaikydavo 
— K.B.) Vilniaus lenkų dienraštyje 
„Čerwony štsndar“ (vienintelis lenkiškas 
dienraštis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
SS-goje — K.B.) buvo spausdinami 
straipsniai, prašant gelbėti meno pamin
klus Rasų kapinėse, taip kartu apsaugo
jant ir lenkišką erelį. Deja, jų balsas ne
išgirstas, sunaikinant plačiais sparnais 
apglėbusį lenkų ir lietuvių karių kapus 
erelį. Savo Vilniaus „rekolekcijas“ lenkė 
užbaigė Domininkonų bažnyčioje, kurio
je visos šv. Mišios laikomos lenkiškai. 
Šventovė buvo pilna tikinčiųjų — vyres
nės kartos, jaunimo ir vaikų. Daug muzi
kos, giesmių. Iškilmingos Mišios užbaig
tos procesija. Buvo labai gražu ir lenkiš
ka pas domininkonus.

K. Baronas

LATVIAI PAMINĖJO
IŠVEŽTUOSIUS

Penktadienį kovo 25 d., Rygoje įvyko 
manifestacija, kuria buvo pagerbtos 1949 
metais Stalino ‘įvykdytų deportacijų au
kos. Kaip praneša prancūzų žinių agentū
ra, France Presse, grupė latvių susirinko 
prie Laisvės paminklo Rygos centre, no
rėdami čia padėti gėlių. Tačiau prisistatę 
saugumiečiai ir draugovininkai prie panų 

klo žmonių neprileido. Apie 50 asmenų

Vilniaus Vyskupijos įsteigimas
Pirmasis po Lietuvos krikšto mūsų 

kraštą pasiekęs popiežiaus raštas yra 
Urbono VI bulė „Romanus Pontifex“. Ji 
buvo išduota Perudžioje 1388 m. kovo 12 
d. Taigi, neseniai suėjo lygiai 600 metų 
nuo tos dienos, kai Kristaus vietininko 
sutikimu ir patvarkymu buvo padėti baž
nytinės sąrangos bei hierarchijos Lietu
voje pamatai.

Griežltai imant, popiežius tuo raštu 
dar neįsteigė Vilniaus vyskupijos ir ne
paskyrė jai vyskupo. Bulė „Romanus 
Pontifex", kaip joje aiškiai pasakyta, 
tiktai suteikė Poznanės vyskupui Do- 
brogostui visas galias pirmiausia popie
žiaus vardu atidžiai patikrinti, ar iš ti
krųjų yra paskirta pakankama dotacija 
išlaikyti katedros bažnyčią ir vyskupą ir 
ar vietovė bei bažnyčia yra tinkamos bū
ti vyskupo sostine. Popiežius jau kelintą 
mėnesį gyveno ne Romoje, o Umbrijos 
mieste Perudžioje (netoli visiems žinomo 
Asyžiaus) ir, matyt negavo jokio oficia
laus pranešimo apie Lietuvoje įvykusiį 
gyventojų krikštą ir valdovo suteiktas 
įvairias privilegijas, nei jokio kitokio 
rašto, nes bulėje porą sykių yra pavarto
tas išsireiškimas „ut asseritur“ — „kaip 
sakoma, kaip tvirtinama“. Reiškia, po
piežiui buvo apie tai pasakota, bet jis ti
krų autentiškų žinių neturėjo. Bulės dis- 
pozicinėje dalyje Urbonas VI tiesiog pra
sitaria: ,.,licet de premissis certam noti- 
ciam non habemus“, tai yra, „nors netu
rime jokios tikros žinios apie tuos daly
kus, kurie aukščiau išdėstyti“, visvien 
esame linkę išklausyti patiektą prašymą.

Išeitų, kad vysk. Dobrogostas be įgalio
jimo kalbėti ir veikti Romos kurijos įs*- 
taigose karaliaus Vladislovo-Jogailos ir 
karalienės Jadvygos vardu nieko daugiau 
neatsivežė: nei autentiškų dokumentų, 
nei popiežiui adresuotų karaliaus ir ka
ralienės laiškų. Gal tai darė dėl atsar
gumo? Nes žinome, jog prieš tai, 1386 
metais, Jogaila bandė siųsti į Romą kun. 
Mikalojų Trąibą, bet pasiuntinys buvo 
Habsburgų žemėje sulaikytas ir įmestas 
į kalėjimą. Nors naujuoju atveju buvo 
galima tikėtis, kad katalikai Habsiburgai 

buvo sulaikyti. Prancūzų agentūra pa
žymi, kad manifestacijos dalyviai, kurių 
tarpe buvo daug jaunimo, vėliau susirin
ko prie Universiteto, skanduodami įvai
rius šūkius ir dainuodami latvių liaudies 
dainas. Agentūra primena, kad 1949-ais 
metais Stalino 'įstakymu buvo deportuoti 
iš viso apie 150 tūkstančių latvių, lietu
vių ir estų.

nedrįs liesti keliaujančio vyskupo, bet 
niekas tuo nebuvo tikras. Šioks toks at
sargumas buvo ne pro šalį.

Ką tatgi skelbė bulė „Romanus Ponti
fex“? Pirmiausia popiežius įpareigojo 
vyskupą Dobrogostą, kaip matėme, ištir
ti, ar fundacijos ir visa kita yra pakan
kama, kad Vilniuje būtų galima įsteigti 
vyskupiją. Ir tik tuomet, kai viską ras 
tinkamai ir patenkinamai paruoštą, įga
liotasis vyskupas turėjo Vilnių paskelbti 
miestu ir ten esančią bažnyčią — vysku
po katedra, o pirmuoju Vilniaus vysku
pu paskinti vysk. Andrių, pranciškoną, iki 
tol buvusį Sereto vyskupu Moldavijoje, 
šiondieninė’je Rumunijoj. Gan reikšmingas 
yra bulės gale duotas nurodymas. Popie
žius liepė iš vysk. Andriaus, kai tik jis 
bus paskirtas Vilniaus vyskupu, paimti 
jo (popiežiaus) ir Romos Bažnyčios var
du priesaiką, kurios formulė buvo pridėta 
prie tos pačios bulės. Vysk. Dobrogostas 
taip pat turėjo pasirūpinti, kad naujasis 
vyskupas tą priesaiką pažodžiui nurašy
tų oficialiame, jo paties antspaudu už
antspauduotame laiške ir kiek galima 
greičiau pasiųstų popiežiui. Tuo, reikia 
manyti, norėta nustatyti naujosios vys
kupijos juridinę padėtį. Ji nebuvo pri
skirta prie jokios metropolijos, priklausė 
tiesiog nuo popiežiaus, greičiausia ta 
mintimi, kad vėliau būtų galima įsteigti 
savą Lietuvos bažnytinę provinciją. Tik 
maždaug praėjus trims dešimtmečiams 
yra ženklų, kad Gniezno metropolitas 
žiūrėjo į Vilnių kaip į vieną iš savo su
fraganinių vyskupijų.

Vyskupas Dobrogostas, pabuvęs dar 
porą mėnesių Italijoje, grįžo į Lenkiją. 
Aišku, jis tuojau apie visa tai painforma
vo karalių Jogailą, kuris tuomet važinė
jo po įvairias pietinės ir vakarinės Len
kijos vietoves ir tiktai į 1388 metų galą 
patraukė Lietuvos pusėn. Ar vysk. Do
brogostas lydėdamas valdovą atvyko į 
Vilnių, ar tai padarė jis pats vienas kiek 
anksčiau, neaišku. Jo ta proga surašytas 
aktas yra be datos, nenurodyti jame nė 
akto liudininkai, kurie tokiu atveju tu
rėjo dalyvauti, nežymu rašte nė kance
liarinių formulių, taip kad Jogaila vadi
namas ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos, 
Rusijos ir 1.1, karalium, kai kanceliari
niai dokumentai karalių tituluodavo tik
tai „rex Poloniae, Lithuaniaeque princeps 
suipremus et haeres Russiae“. Visa tai 
rodytų, jog Poznanės vyskupas buvo Vil
niuje kai ten dar nebuvo karaliaus nei jį 
lydinčių sekretorių ar raštininkų.

Gan trumpas to akto tekstas, į kuri 
įtraukta ištisa Urbono VI bulė, liudija 
kaip vysk. Dobrogostas, viską ištyręs, ra
do, jog Vilnius ir ten pastatyta bei pa
kankamai aprūpinta bažnyčia yra tinka
mi būti vyskupijos centru. Todėl jis spe-

| GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
į APYSAKA-ROMANAS

y . (Tęsinys 46)

Pakėlęs galvą žvelgiu į dangaus mėlynę. Virš miško, 
virš medžių galvų sutviska saulėje, suraibuliuoja 
sidabru metaliniai paukščiai. Jie tokie mažyčiai, jog 
atrodo galėtumei padėti ant delno. Tik įkyrūs iki 
kaulų smingantis motorų gaudesys primena 
nežinomus paukščius — plėšrūnus, pakilusius į 
dangų medžioklei. Jie praskrenda susirikiavę į 
trikampius, didingai švytėdami saulėje, vis 
tnažėdami ir mažėdami, dingdami už medžių 
viršūnių.

įsiklausau dar kartą, bet dundesio, kurį minėjo 
Agnė, negirdžiu. Tik čia pat šlepsi basa Barbora, kai 
ji grįžta nuo pakrūmės.

— Net nežinau močiut, kaip padėkoti už tokią 
širdingą paslaugą. Būčiau nebeišėjęs iš to miško ir 
tiek.

— O ką čia dėkot, gražuolėli? Padariau, ką 
galėjau, Dievas atlygins už tai, jei jo verta esu... — 
persižegnoja Barbora.

— Agnė sakė, jog Gardino kryptis būtų į 
dešinę...

— Į dešinę, į dešinę, ponaiti... Aikštinga 
šiandien mano Agnė, aikštinga... — murma 
Barbora, išgirdusi Agnės vardą. — Bet tau, ponaiti, 
dar ne metas eiti, per silpnas dar esi, — porina ji 
toliau. — Tave išleisiu, kai žinosiu, kad artumoje 
nėra pavojaus. Jei pabėgai nuo Stavrovskio, tai 
nebūtų gerai vėl į jo rankas pakliūti. O čia yra ir 
kitokių partizanų, kurie taip pat medžioja 
vokiečius...

Aš jau seniai nustojau vilties, kad ji mane 
laikytų lietuviu.

— Tau reikėtų eiti ne keliu, o pamiške, šalia 

kelio. Taip nepaklysi ir matysi, kas dedasi ant 
kelio... — širdingai aiškina senoji Barbora.

Klausausi jos ir prisimenu mūsų grupės 
užduotį: surasti nutūpimo aikštelę, išvaduot 
kažkokį vokiečių karininką. Kaip viskas pasikeitė 
nuo tos valandos, kai aš su kitais vyrais išėjau į 
mišką... Štai sėdžiu svetimoje žemėje, netekęs 
draugų, nežinąs kur eiti. Pirkios degėsių liekanos 
aplinkui mane tarytum priminė, jog svajonės ir 
siekiai staiga virto sauja pelenų. Užteks tik pakilti 
vėjui ir jis išbarstys šią saują į visas puses. Neliks nė 
žymės, nė garso...

Žinau, kad esu nedėkingas senajai Barborai už 
slaugymą, maistą, tikrai žmogišką pagalbą. Tačiau 
pasilikti čia, reiškia sudėjus rankas laukti nežinios. 
Tuo labiau, kai Agnė nė nenori, kad aš drumsčiau 
dviejų moterų ramybę. Manyje atbudo ir pareigos 
jausmas — juk aš vis dar priklausiau Vilniuje 
suplanuotai grupei. Taigi, reikėjo eiti iš čia.

Ir nors Barbora labai niurzgėjo, labai daug 
pripasakojo apie galimus pavojus, apie mano 
silpnumą ir kelio sunkumą, aš nusprendžiau palikti 
tą saulės nužertą kalvelę. Agnės taip ir nebemačiau. 
Ir kam? Jos nedraugiška laikysena, paslaptingumas 
ir dvelkiantis šaltis nė nekvietė atsisveikinti su ja.

Išėjau iš buvusios miško sodybos sekantį rytą. 
Liūdnas buvo mūsų atsisveikinimas. Senosios 
Barboros akutės taip ir nepaliko mano akių, o ji pati 
nenustojo klausti:

— O gal dar paliksi dienai, kitai? Dar silpnas 
esi...

Tačiau aš užsispyriau ir tiek. Barboros žeminėje 
nebesijaučiau saugus.

— Štai, gražuolėli, įdėjau kiek duonos... — 
sumurmėjo Barbora, įduodama man nedidelę 
drobinę skepetą, į kurią buvo įvyniotas gabalas 
juodos duonos, mažas džiovintas sūris ir gabalėlis 
senų lašinių. Įdavė ji man ir butelį pieno. Dar 
žeminėje senoji moterėlė niekur nesurado reikiamo 
kamščio tam buteliui. Dideliu virtuviniu peiliu ji 
mikliai išdrožė šermukšnio šaką — ir visai neblogas 
užkamšalas buvo baigtas.

Nežinau kaip padėkoti senolei už sveikatą ir, 

kas žino, gal būt už gyvybę. Paspaudžiau jos 
raukšlėtą, kaulėtą ranką, pakeliaują ir priglaudžiau 
prie lūpų. Taip buvau įpratęs dėkoti motinai..

— Ką tu, gražuolėli... Kur tu matei, kad 
ponaitis bučiuotų senei ranką?

Ji buvo susijaudinusi, priblokšta tos nelauktos 
padėkos. Mažose, judriose moters akutėse sužibo 
skaisti, meili šviesa.

Ilgai mojavo man ranka senoji Barbora, ilgai 
stovėjo ant kalvelės, iki ją, mažytę, nežymią, 
galutinai paslėpė išsikerojusios medžių šakos, 
gausiai sužėlę krūmai ir staigus kelio posūkis.

10
Toli, toli kažin kur šunes loja: 
tai mes keliaujame sukniubę ir išalkę, 
paskui mus velkasi nuskurusi jaunystė, 
gyvenimas kaip šuo paskui mus velkas...

Pr. G.
Ir vėl buvau vienas tame didžiuliame miške. O 

jis buvo gyvas: šnarėjo medžių lapais, čirškėjo 
paukščių balsais, alsavo šimtais vasaros kvapų. 
Besiklausant tų visų balsų buvo lengviau eiti 
kažkada žvyruotu, o dabar visiškai apleistu keliu. Jis 
visas buvo išvagotas senų pravėžų, vietomis jau 
apžėlęs mažais krūmokšniais, o vietomis jame 
žiojojo didelės, drumzlino vandens pilnos, skylės.

Stengiausi eiti kelio pakraščiu, kad pajutęs 
pavojų, taip bent galvojau, galėčiau tuojau šokti į 
tankmę. Ėjau Barboros nurodyta kryptimi, 
vildamasis, jog kada nors išeisiu Gardino pusėn.

Dar tik rytas, tačiau vis aukščiau už miško 
sienos kylanti saulė jau gerokai šildė mano nugarą. 
Žingsniavau ir stengiausi kaip galima geriau įžvelgti 
prieš mane gulintį kelią, tikėdamas, kad laiku 
pastebėsiu gresiant pavojų. Šia mintimi nuolatos 
raminau save, bet baimė vėl patekti į Stavrovskio 
gaujos nagus, buvo didelė. Baiminausi ne tik 
partizanų, bet ir galimybės, jog užkliūsiu už kokios 
minos. Už kiekvieno kauburio, už kiekvieno 
krūmokšnio galėjo būti paslėptas toks užtaisas.

(Bus daugiau)

cialiu popiežiaus pavedimu Vilnių pa
skelbė miestu ir bažnyčią — vyskupo ka
tedra, o vysk. Andrių atleido nuo Sereto 
vyskupo pareigų ir paskyrė Vilniaus vys
kupijos ganytoju. Ten taip pat paminėta, 
jog pačiam karaliui pageidaujant, įsteigta 
prie katedros kapitula, kurią sudarė du 
prelatai: prepozitas ir dekanas, ir 10 ka
nauninkų. Akto pabaigoje Poznanės vys
kupas pamaldžiu tonu kreipiasi į naują
jį Vilniaus vyskupą ir j'į ragina taip mo
kyti ir valdyti jam pavestus tikinčiuosius, 
kad paskutinio teismo dieną galėtų ir tu
rėtų duoti pagyrimo vertą apyskaitą.

Įvykdžius tai, kas popiežiaus buvo 
pavesta, pradėjo kanoniškai egzistuoti 
Vilniaus vyskupija. Viso to pagrindu ta
čiau buvo Urbono VI bulė „Romanus 
Pontifex“, duota kovo 12 d., t.y. lygiai 
.prieš 600 metų. Per tą laiką vyskupija iš
gyveno daug pakilių, bet taip pat ir var
go bei kančių pilnų laikotarpių. Vilniaus 
vyskupas Jurgis Radvilas buvo pirmasis 
lietuvis kardinolas ir kitas Jurgis, vysk. 
Matulaitis, tapo pirmasis lietuvis naujųjų 
laikų palaimintasis. Nuostatas, pagal kurį 
kapitulos nariais galėjo būti tiktai kil
mingieji, paveikė jos linkimą į lenkišku
mą, kuris kaip žinome, buvo labai pa
plitęs tarp Lietuvos didikų ir bajorų ne
gu tarp paprastų lietuvių valstiečių ir 
kaimiečių. XIX amžius buvo nelaimių ir 
priespaudų laikotarpis, ištisais dešimt
mečiais Vilnius neturėjo savo vyskupo 
ordinaro. Šiuo atžvilgiu mūsų dienų oku
pantai nė kiek ne menkesni už savo 
pirmtakus iš carinių laikų, juos net pra
lenkia. 600 metų istorija žadina lietu
viuose troškimą matyti Vilnių visos Lie
tuvos religinio gyvenimo centru ir jos 
senąją katedrą—vieta, iš kurios po visą 

I Lietuvą sklistų „tikėjimo tiesa ir die
viškojo vardo garbė ir šlovė“ (bulė „Ro
manus Pontifex“).

Paulius Rabikauskas

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai

PRAŠOME ATSILIEPTI. AČIŪ 
„EL“ Administracija
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VASARIO 16 GIMNAZIJA Aurelija Balašaitienė

Didieji Kanadoje renginiaii

LIETUVIŲ GIMNAZIJA, 
LIETUVIŲ KALBA BEI LIETUVYBĖ 

JOJE APLAMAI

Kai kalbame, rašome ar skaitome apie 
lietuviškąją Vasario 16-sios gimnaziją, 
savaime menamos visos lietuviškos 
tautinės savybės, jų puoselėjimas, o visų 
pirma, žinoma, kalba.

Deja, tai pati sudėtingiausia, vargu ar 
turinti kitą lygiagretų atvej'į, šaka. Ste
bint mokymo ir mokymosi eigą, jau ne 
tik stebint, o besistebint mokytojų ir 
auklėtojų pastangoms, tiesiog „lietuviš
kai gyventi“ ir akyliau tas pastangas pa
analizavus, priskaičiuosi ištisą eilę pro
blemų, ar net dilemų. Kaip pagrindinę 
dilemą skaitau faktu, kad mokiniai turi 
auklėtojus, kalbančius šalia lietuvių, dar 
ir anglų kalbą, bet ne vokiečių. Gi iš 
Lotynų Amerikos mokinukai, nemoką lie
tuviškai, čia pusiau našlaičiai. (Jei ne
klystu, vienintelė gimnazijos mokytoja 
gestų pagalba susikalba ispaniškai).

Šitokia situacija turi dvi puses: iš 
dalies tai skatina mokinius visa rutina, 
išmokti lietuviškai. Sakykim, kad tai 
skatinantis būdas. Bet auklėtojas tada 
lieka, geriausiu atveju — administrato- 
rius-prižiūrėtojas, bet ne auklėtojas, ku
riam galėtum pasiskųsti, pasiguosti, pasi
girti; o to gestikuliacija neišreikšti. O, 
atkreipkim dėmesį, koks lakus, svajin
gas paauglio pasaulis, kaip reikalingas ne 
administratorius, o auklėtojas. Gaila, ši
tai dilemai — recepto neturiu, su tokiu 
minusu turime apsiprasti.

Nagrinėjant lietuvių kalbos mokykli
nio mokymo procesą, jei taip galima pa
vadinti keturių pamokų stebėjimą pus
mečio bėgy, turiu tokias pastabas.

Direktoriui ir inspektoriui sutikus, spa
lio mėnesį „pasimokiau“ su pačia pradi
ne klase. Lietuvių kalbos programa pra
dėta prieš du mėnesius. Klasėje, viso la
bo keturi mokiniai. Pamoką veda inspek
torius R. Tesnau. Mokinių amžius 11-13 
metų; du iš Vokietijos, kiti du iš Lotynų 
Amerikos, žodyno apimtis — apie 100 
žodžių. Tema: šeima ruošiasi kažkur iš
važiuoti, pakuojasi reikiamus daiktus, 
vyksmas esamuoju laiku. (Aiškiai per 
mažas prielinksnių ir jų vartojimo žino
jimas). Viena mergaitė (atvykusi vėliau 
nei kiti) jaučiasi „perkrauta“, mokytojas 
kreipia daugiau dėmesio — intensyvina. 
Pagaliau lapukai su užduotim sekančiai 
pamokai. Silpnesnioji mergaitė užklaus
ta, ar viską suprato, atsako, kiek neuž
tikrintai: „beveik“.

Sekanti pamoka po keturių savaičių: 
ta pati tema, panaši situacija, veiksma
žodžio būtasis kartinis laikas. Aiškiai 
greitesnė mokinių orientacija, artikulia
cija. Gal kiek mažokas — mano suprati
mu — mokytojo dėmesys fonetikai. Čia 
pat sumaniai įterptas veiksmažodžio 
abieju žinomų laikų asmenavimas. Mo
kytojas turi gerus didaktikos įgūdžius, 
bet mokinių susikoncentravimas galėtų 
būti tobulesnis.

Trečioji pamoka. Pažanga aiški. Pokal
bis laisvesnis. Pagaliau mokytojas pa
lieka mus su mokiniais, pasidalinti įspū
džiais. Dar tik Velykos ir iki mokslo me
tų pabaigos moksleivių žinios dar pato
bulės. Kalbamės kartais vieno žodžio ne
supratus, pakeičiant kitu. Grubiai pasa
kius: vaikas nei traukiny, nei restorane, 
nei įstaigoj (Lietuvoje) — nesuklys. Mo
kytoju visi patenkinti. Su skaldytais 
jausimais paliksią gimnaziją abu Lotynų 
Amerikos moksleiviai, Ibarra Robertas ir 
Banevičiūtė, kuriems lietuvių kalba ne
paprastai patiktų, bet gimnaziją turi ap
leisti pagal sutartį. Keistos sutartys, 
keisti atsakingi asmenys, jei net išimties 
keliu, negalima pratęsti lietuvių kalbos 
mokymosi to pageidaujantiems, gabiems 
mokiniams!!!

Negarantuoju, kad visi mano teiginiai 
yra neklaidingi, vieną imsiuos mirtinai 
tvirtinti: vienerių metų laikas lietuvių 
kalbai išmokti, yra, švelniai išsireiškus — 
nerimtas dalykas. Jie dar nepažįsta daly
vio, pusdalyvio, padalyvio. Tačiau, esu ti
kras, kad šitie, vieneri, gimnazijoje pra
leisti, metai neliks visai veltui. Jie įspaus 
lietuviškumo atspaudą, jų—tų mokinukų 
gyvenime liks nepamirštamas epizodas; 
keliolika, o gal tik keli lietuviški žodžiai, 
papasakojimas apie Lietuvą ispaniškai... 
Ir... viskas. Todėl drįstu klausti, ko reikia 
Bendruomenei: lietuvių, puslietuvių, ar 
plaukti neišmokusių, bet skraidyti pa
miršusių vištų?

Mane „suramino“, kad esanti „stipres
nė“ grupė, kurie ir per tuos metus kalbės 
lietuviškai it morką griauždami. Prašy- 
siuos direktoriaus leidimo pasiklausyti 
ką tie „stiprieji“ vograuja.

Aš labai nerangus parašyti spaudai 
užuominų, spėliojimų ar siūlymų; bet kai 
prisėdu — nustoju dar sunkiau.

Jei jau kalbėjus apie lietuvių kalbos 

dėstymą1, dalinai itr apie auklėjimą tauti
ne prasme, negalime atskirti pramoginių 
dalykų, lyg jie lietuviškumui būtų nie
kuo dėti. Nesunkiu atspėti, kad turiu 
omeny orkestrą, chorą, tautinius šokius. 
Tautiniai šokiai gimnazijoje turi senas 
tradicijas. Jau močiutėmis yra tapusios 
ponios dar A. Grinienės išmokytos šokė
jos. Paskui, bene dvylikamet šokdino Ta
mošaitienė (ir tuos kurie mokėjo, ir tuos 
kurie ne: prisilmenu, kiek prakaito pra
liejo, pas p. Tamošaitienę, mano sūnus), 
dabar gana vykusiai tęsia p. Grodbergie- 
nė. Sūnus nuo šokių nenukentėjo, jis tuo 
didžiuojasi.
Visai jauna meno sritis gimnazijoje yra 

choras ir orkestras. Prieš kelis metus Vo
kietijon atvyko vokiškos kilmės teisėmis 
Paltinas su žmona. Abu menininkaa- 
muzikai. Lietuvoje savo gerą vardą jau 
buvo nusipelnęs Paltino ansamblis 
„Kopų balsai“. O čia po apsistojimo Ma- 
nnheime, ilgai neabejojęs perėmė muzi
kos mokytojo ir chorvedžio darbą. Kiek 
besigėrėjau gimnazijos choru ir orkestru 
— nepajėgiu išreikšti, kokius talentus tu
ri atsinešti užgimdamas, geras chorvedis. 
Muzikaliai, kad ir ne labai gabiam, pa
klusti dirigento mostui-suprasti prislopi
nantį ar vista jėgą išveržiantį gesta — pa
vadinsiu paprastai: tai būtų choras ir dau 
giau nieko. Bet ką Paltinas pajėgia iš
gauti iš mokinių — tai jau talentas, pa
jėgus perteikti visam kolektyvui: kam, 
kur, kada, koi reikia.

Chore ar orkestre mergytės dailiom, 
akį veriančiom suknutėm, putiniais, rau
svais skruostiukais, mielas, visai ne dirb
tinas šypsnelis. Vyrai, šarmotom pano
sėm, oriai pakėlę smakrus. Ir nepajusi 
čia nei prūsų kareivinių muštro, nei grą- 
sinimo nei rūstaus veido, šypsosi visi iki 
vieno: pradedant pačiu Baltinu ir bai
giant mažaisiais Lipšiukais. Puikus dai- 
ninkų išėjimas į sceną, puikus nuėjimas 
Rodos, jie daugiau niekuo ir neužsiima 
kaip tokiom treniruotėm. (Prieš ateinant 
Paltinui gimnazijom vyravo tokia nuo
monė, esą, jokio choro, o jau, dėlponedie, 
meilės orkestro sudaryta „nėra iš ko“).

Bijausi, kad nepasakius kokio palygi
nimo, kiuris sukeltų ne pasigardžiavimo, 
bet užuojautos šypsnelį, todėl choro bei 
orkestro muzikos komentuoti nesiimu. 
Kai kurie atliekami kūriniai Skambėjo 
tai pakiliai šventiškai, tai linksmai. O 
nuaidėjus „Nabucco“ melodijai — ran
kos bergždžiai landžiojo po kišenes ieš
kodamos nosinės... O žinau gerai, kad 
išvažiuodamas buvau įsidėjęs net dvi...

Antra Paltinų atvežtos laimės dalis 
būtų pati ponia Nelė. Ilgą laiką ji daina
vo publikai Lietuvoje, o šiuo metu, var
gu ar rasi pasauly lietuvišką susibūri
mą, kuriam ponia Nelė nebūtų dainavusi 
savo romantiškų melodijų.

Palavinskas

AIMANOS ATEINA IŠ 
LIETUVOS

Krikščionybės įvedimo Rusijoje tūks
tančio ir Lietuvos „krikšto“ šešių šimtų 
metų jubiliejaus proga, švenčiausios Jė
zaus širdies seserų vienuolių Betanijoje 
bendruomenė Romoje nutarė pravesti 
adoracijos ir maldos valandas už ken
čiančią Bažnyčią. Valandos vyks vieną 
kartą į mėnesį, kiekvieną pirmąjį mėnesio 
ketvirtadienį, švento Blažiejaus bažny
čioje Romos miesto centre. Pirmasis šių 
susitikimų įvyko kovo 10 popietinių 
metu ir buvo skirtas maldai už persekio
jamą Lietuvos Bažnyčią. Prieš adoraciją 
ir maldą, susirinkę italai tikintieji buvo 
trumpai supažindinti su dabartine sun
kia religine padėtimi Lietuvoje. Apie 
Lietuvos katalikų patiriamus sunkumus 
kalbėjo kunigas Vytautas Kazlauskas. 
Šiandien, net ir katalikų tarpe, yra ne
mažai žmonių, pažymėjo kalbėtojas, įsiti
kinusiu, kad kankinystės už tikėjimą laikai 
yra galutinai pasibaigę. Tačiau, iš tikrų
jų taip nėra: iš daugelio pasaulio kraštų 
ir dabartiniais laikais pasigirsta paverg
tųjų šauksmai, slopinamos aimanos ne
suskaitomų žmonių, kuriem yra net ati
mama galimybė atvirai išsakyti savo 
skausmus. Nesuskaitomiem žmonėm te
bėra paneigiama galimybė pasinaudoti 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis, jų tar
pe esmine teise nevaržomai išreikšti savo 
religinius įsitikinimus. Šios aimanos ir 
šie pagalbos šauksmai ateina ii' iš Lietu
vos, šio katalikiško krašto, kuris jau iš
tisus dešimtmečius yra svetimųjų oku
puotas ir kuriame yra paneigiamos visos 
pagrindinės žmogaus teisės bei laisvės, 
jų tarpe taip pat ir religinė laisvė. Kun. 
Kazlauskas savo žodyje išsamiau papa
sakojo religinės laisvės varžymus su ku
riais susiduria Lietuvos tikintieji.

(VAT.R.)

Lietuviško solidarumo jausmo nema
žina nuotoliai, neskaldo skirtingų gyve
namųjų kraštų aplinka, nes visi esame 
vienos tautos vaikai, sujungti bendromis 
Šaknimis', į laisvą pasaulį nešą lietuviš
kosios kultūros tęsinį ir stiprų įsiparei
gojimą vienybėje kovoti už Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymą. Kiekviename 
kontinente lietuviai veikia savo organi
zacijose, keičiasi spaudos leidiniais, ta
čiau didžios, grandiozinės šventės yra 
kaip tas šauklys, kuris mus apjungia 
bent keletos dienų laikotarpyje pabūti 
kartu. Čia išnyksta gentkarčių spragos, 
čia bendro džiaugsmo svaiguly susitinka
me seniai matytus draugus ir gimines, 
spaudžiame vieni kitų rankas, per aša
ras juokiamės ir per juoką susigraudina
me.

Š.m. birželio 4-27 dienomis Kanadoje, 
gražiame Toronto mieste, įvyks PLB ket
virtasis kultūros kongresas, kuriame bus 
aptartos mūsų kultūros problemos, išna
grinėtos galimybės jai toliau sėkmingai 
puoselėti, ir taip pat pasigėrėti mūsų li
teratūrine kūryba bei teatru. Su dideliu 
pasisekimu 'įvairias lietuviškas kolonijas 
apkeliavęs Los Angeles teatro sambūris, 
vadovaujamas energingo ir šių metų tea
tro premiją laimėjusio režisoriaus Petro 
Maželio pastatytas Putino „Valdovas1 taip 
pat bus vienas iš patraukliausių renginių.

š.m. liepos pirmą savaitgalį įvyksianti 
tautinių šokių šventė taip pat Kanadoje, 
Hamiltono mieste, yra tikrai grandiozi
nis renginys, kuriame dalyvaus virš 2000 
tūkstančių šokėjų iš visų pasaulio kraštų, 
įskaitant Australiją, Pietų Ameriką ir 
Punską. Galima įsivaizduoti, kokia tai 
įspūdinga lietuviškos kultūros ir solida
rumo manifestacija, kurioje pasijusime 
priklausą vienai šeimai ir kurioje mūsų 
jaunimas turės pirmaujančią vietą, ku
rios jis jau seniai užsitarnavo. Taip pat 
reikia turėti vilt'į, kad rengėjai nemen
kins programos ilgomis prakalbomis, 
kaip tai buvo daroma kitų švenčių metu, 
bet leis žiūrovams gėrėtis mūsų tautinių 
šokių grožiu, mūsų muzikos skambesiu ir 
mūsų jaunimo grakštumu. Tenka apgai

LSS EUROPOS RAJONO, ANGLĮJOS-SKOTUOS SKAUTŲ,-ČIŲ VIENETAS
VYKSTANTIS I VII-TĄ TAUTINĘ STOVYKLĄ AMERIKOJE

Iš kairės į dešinę viršuje: — ps Vida Gasperienė, vyr. sk. Eva Pautinytė, prit. 
sk. Helen Pilcher, prit. sk. Yvonne Julius ir ps. Vincas O‘Brien.

Viduryje: iš kairės prit. sk. psl. Rima Gasperaitė, prit. sk. Danutė Lenkevičiu- 
tė.

Apačioje iš kairės į dešinę: — psl. Algis Gasperas, prit. sk. Elena Augustaitytė, 
prit. sk. Zita Žilinskaitė, sk. Rustime Waterman ir psl. Richardas O'Brien.

MIELI SKAUTŲ RĖMĖJAI, 
TAUTIEČIAI

Šiais metais LSS švenčia 70-ties metų 
skautavimo sukaktį. Skautavimo liepsne
lė, uždegta jaunimo širdyse Nepriklau
somoj Tėvynėj Lietuvoj, nepailstamai tę
siama skautiškoji įdėja už Tėvynės ribų 
iki šiai dienai, mokydama jaunimą my
lėti Dievą, Tėvynę, Artimą. Mylėti savo 
kalbą, papročius ir skatina išlikti tvir
tais lietuviais.

Sukakčiai paminėti rengiama Amerikoj 
rugpjūčio mėn. 14-24 d.d. VII-toji Tauti
nė Stovykla, 'į kurią suvažiuos iš viso 
laisvojo pasaulio skautai,-tės. Iš Anglijos 
Škotijos mus atstovauti vyksta 14 sesių- 
brolių vienetas. Tuo pačiu LSS Europos 
Rajonas šį Jubiliejų paminės mūsų gra
žioje Sodyboje, jau 39-toj Tradicinėj sto
vykloj liepos mėn. 23-30 d.d. Kaip ir kiek
vienais metais mes maloniai kreipiamės 
į Jus, mieli Rėmėjai, Tautiečiai, kad ir 
šiais metais, kada prieš mūsų akis net 
dvi stovyklos, ir prašome duosniai pa
remti. Tikiuosi, kad atkreipsite į tai dė
mesį, paremdami važiuojančius į Tautinę 

lestauti, kad iki šiol nėra paskelbta in
formacija dėl viešbučio užsakymo. Gavus 
informaciją, EL taip pat bus informuo
tas.

Pažymėtina, kad šokių šventė, yra pa
togus vasaros laikas, kai jaunimas jau 
nėra surištas su mokslu, o vyresnieji ga
li suplanuoti savo atostogas ir tuo pačiu 
pasidairyti Amerikos žemyne. Dėl kritu
sio dolerio kurso nereikėtų perdaug bijo
tis išleidų. Amerikos statistika rodo, kad 
kaip tik dėl tos priežaisties yra nepapras
tai padidėjęs turistų skaičius, ypatingai 
iš Europos ir Azijos.

Laukiame visų... Susitiksime... Pasi
matysime... Susipažinsime... Pasidžiaug
sime. ..

Skaitytoju laiškai
„Kai kurie redaktoriai bando visus 

„pagerbti“ ir ima kiekvienam profesinius 
titulus sagstyti“... (Alfonsas Nakas, „Ar 
spaudoj reikalingi profesiniai titulai“ — 
Lietuvis žurnalistas, 1987 m. nr. 13, psl. 
10).

Patarčiau šį straipsnį pasiskaityti Vo
kietijos LB informacijų redaktoriui, ka
dangi kiekviename žiniaraštyje jis tuos 
titulus beria kaip iš gausybės rago.

Tačiau, iš kitos pusės pagalvojau, gal 
tai gyvenamo krašto mados ir papročių 
įtaka, nes juk ir kapinėse ant paminklo 
įrašoma velionies profesija — dalydė, 
siuvėjas, aludės savininkas ir t.t. Tačiau 
jisai teisingai Alf. Nakas sako, kad vis
kam yra vieta ir laikas.

Ir dar vienas klausimas: VLB-nės kraš
to tarybos suvažiavimuose visiškai ne
svarstomas informacinio leidinio vokie
čių klb. išleidimas, nors prieš ketvertą 
metų toks nutarimas buvo padarytas. Re
daguoti leidinį sutiko p. J. Valiūnas. O 
gal aš nepastebėjau ir toks informacinis 
leidinys jau buvo išleistas ir išparduo
tas? Tuomet vertėtų susirūpinti antra 
laida, prisimenant 1989 m. rengiamas Vo
kietijoje Europos lietuvių dienas.

K. Baronas

Stovyklą ir taip pat stovyklaujančius 
Sodyboje.

Mes pasižadame neapvilti Jūsų lūkes
čių ir būti gerais skautais ir išlikti tvir
tais lietuviais.

Budime!
s. iS.B. Vaitkevičius

LSS Europos Rajono Vadas

PADĖKA
Škotijos Lietuvių Kultūrinis ir Socia

linis Klubas per p. J. Bliūdžiu atsiuntė, 
su geriausiaisias skautams linkėjimais, 
200 sv. vertės čekį, paremti važiuojan
čius skautus į Tautinę Stovyklą Ameri
koj. Taip pat parėmė divi „Vytauto Di
džiojo“ d-vės skautes, jų kelionės . išlai
doms padengti į T.S., po 200 sv. kiekvie
nai.

Didžiai gerb. Klubo Pirmininkui, Val
dybai ir nariams, už tokią duosnią 600 
sv. paramą, Rajono Vadijos vardu, nuo
širdžiai dėkoju.

Vis budžiu!
s. S.B. Vaitkevičius

LSS Europos Rajono Vadas

2000
2000-sis EUROPOS LIETUVIO 

NUMERIS 

(Tęsinys)

Nuo 1949 m. rupjūčio 19 d. DBLS-gos 
Centro Valdybos nutarimu A.J. Kaulė- 
nas yra atleidžiamas iš „BL.“ redakto
riaus pareigų ir laikraščio redagavimą 
perima redakcinė kolegija. (Redaktoriaus 
atleidimas buvo padarytas dėl a.a. Kau- 
lėno veiklos DBLS-goje — M.B.).

1949 m. rugsėjo 30 d. „B.L.“ redakto
riumi buvo paskirtas buvęs „Trimito“ 
redaktorius K. Obolėnas ir laikraščio ir 
spausdinimas nuo spalio 14 d. 
perkeliamas į Veritas Foundation Press, 
Londone. Tų metų trečiame DBLS su
važiavime (spalio 15-16 dienomis) daly
vavo 61 atstovas iš 56 skyrių. Pranešta, 
kad jau yra įsteigta Lietuvių Namų Akc. 
B-vė (Lithuanian House Ltd.) ir jau tu
ri 2.600 svarų pinigų. „B.L.“ prenumera
tos kaina nuo 1950 metų pakeliama iki 
32 šilingų, bet laikraštis bus padidintas. 
1950 m. birželio 30 d. numeryje, laiškų 
skyriuje, J. Klevas klausia, kaip yra su 
buvusiais Lietuvos Pasiuntinybės namais 
ir kur yra pinigai už parduotus namus. 
Atsakyta, kad buvo parduotas likusis 
nuomos laikas (leasehold) ir už tai nusi
pirkti mažesni namai, ilgos nuomos teisė
mis ir likusieji pinigai naudojami pasiun 
tinyibės išlaikymui, nes kitų pajamų pa
siuntinybė neturi.

Iš „B.L.“ taip pat sužinome, kad 1950 
m. spalio 27 d. buvo nupirkti už 8000 
svarų (įmokėta 3000 sv.) namai, 43 Hol
land Park, London W11, į kur greitai 
persikėlė DBLS-ga ir „B.L.“ Laikraščio 
spausdinimas pradėjo bėgioti iš vienos 
vietos į kitą. 1951 m. bal. 6 d. laidoje 
spaustuvė žymima — M. Capliin & Co. 
Press Ltd., Thornton Heath, o jau tų pa
čių metų bal. 20 d. laidoje rašoma, kad 
spausdinta Leopolis Co. Ltd., 115 Shir
land Road, London W9. Ir vėl atsirado 
dar kita spaustuvė (Martin’s Printers, 
8 East Row, London W10), kurioje buvo 
spausdinami du numeriai. DBLS Centro 
Valdyba (laikraščio leidėjai) skundžiasi, 
kad dėl emigracijos prenumeratorių skai 
čius sumažėjo per pusę (buvo 2000) ir dėl 
to reikėjo pakeisti spausdinimo būdą ir 
suskurdinti laikraštį, kad sumažinti iš
laidas. L. Namu Akc. B-vė įsigijo „Ni
dos“ spaustuvę ir „B.L.“ pradėtas spau- 
dinamas Lietuvių Namuose, nors ir ran
ka renkamas. Redaktorius K. Obolėnas 
su tuo negalėjo sutikti ir atsistatydino. 
Laikraštį redaguoti vėl perėmė red. ko
legija, kurios sudėtis buvo: M. Bajorinas, 
Br. Daunoras ir J. Senkus. Keliamas rei
kalas įsteigti spaustuvės fondą. Spausdi
nimas perkeliamas į Veritas Foundation 
Press, 12 Praed Mews, London W2.

Tik 1952 m. kovo 20 d. laidoje randa
me, kad jau laikraštis spausdinamas 
Lietuvių Namų B-vės, 43 Holland Park, 
London Wil. Red. kolegijoje liko tik du: 
M. Bajorinas ir Br. Daunoras. Tuo pačiu 
laiku jau pradedamas kelti laikraščio 
vardo pakeitimo reikalas į „Europos Lie
tuvį“. Nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. Br. Dau
noras paskiriamas „B.L.“ redaktorium 
ir laikraštis spausdinamas 3, Southern 
Row, London W10, bet spaustuvininkais 
pasirašo Lietuvių Namų B-vė, o leidėjais 
DBLS Centro Valdyba.

Įdomus vedamasis pasirodė 1952 m. 
rugsėjo 25 d. laidoje, kur iškeliama DBL 
S-gos nesrovinės ir nepartinės organiza
cijos svarba. Pirmiausia paminima Mo
nika Janušaitienė, DBLS-gos Halifaxo 
skyriaus narė, kuriai buvo išrašyta są
jungos nario kortelė nr. 5.000. Reiškia
tiek lietuvių perėjo per DBLS eiles. Dau
giau negu pusė jų jau emigravo į užjū
rius, bet „išvažiuodami išsivežė DBLS- 
gos eilėse įgytą tolerancijos ir sugyveni
mo dvasią“.

Apie tą patį laiką DBLS Centro Valdy
ba pradėjo tartis su Europos PLB valdy
bomis, siekiant padaryti laikraštį Euro
pos lietuvių laikraščiu ir pats vardas 
1953 m. buvo pakeistas į „Europos Lie
tuvį“ (nr. 39). L. Namų Akc. B-vė 1954 
m. perėmė „E.L.“ leidimą, gi leidimo ta
rybą sudarė Europos PLB pirmininkai. 
Tais pačiais metais buvo įsteigtas Nidos 
Knygų Klubas (sumanytojas VI. Dargis 
— M.B.) kurio pirmas leidinys buvo 
„Žalgiris“. Iš išsiųstų knygų 600 dingo 
be žinios. Nežiūrint to buvo sulaukta 
2000 nuolatinių narių.

(Bus daugiau)
M. Bajorinas

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ
Nepamirškite „Europos Lietuvio’. Pa

remdami vienintelį savaitraštį Europoje 
lietuvių kalba, užtikrinsite jo leidimą at
eityje. Testamentu paskirti pinigai bus 
išimtinai naudojami lietuviškai spaudai.
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Kronika
KAS—KADA.—KUR

Balandžio 23-24 d.d. — baltų savaitga
lis Cathorpe (Baltic weekend).

Balandžio 23 d. — Londono Lietuvių 
Maironio mokyklos vasaros trimestro 
pradžia.

Balandžio 29 — Gegužės 2 dienomis 
pavasario Lithex Sodyboje.
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio 
klubo patalpose.

Gegužės 14 d. — Baltijos Tautų 70 Me
tų Nepriklausomybės sukaktuvėms pa
minėti Boltono pabaltiečių koncertas-šo- 
kiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St., 
Bolton. Pradžia 6 vai. vak.

Gegužės 29-30 d.d. — pavasario Lith
ex Sodyboje.

Birželio 24-27 dienomis — Toronte Ka
nadoje vyks PL IV Kultūros Kongresas.

Birželio 28-30 dienomis — Toronte, Ka
nadoje vyks PLB-nės 7-sis Seimas.

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

Liepos 3d. — Hamiltone, Kanadoje 
Tautinių šokių Šventė.

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

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 SPAUDAI
B. Vaškelis — 0.50p.
V. Motuzą — 3.50 sv.
Masliauskas — 10.00 sv.
P. Bielskis — 3.50 sv.
M. Gelvinauskienė — 3.50 sv.
J. Zokas — 3.50 sv.
J. Černis — 3.00 sv.
S. štarka — 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI 
VASARIO 16 PROGA 1988.2.20

Bradfondas Vyties klubas — 100.00 sv.
J. Paulauskas — 30.00 sv.
J. Žalys — 20.00 sv.
R. Karalius — 10.00 sv.
P. Vasis — 10.00 sv.
V. Verseckas — 10.00 s v.
V. Ašmenskas — 5.00 sv.
A. Galbuogienė — 5.00 sv.
A. Kadžionis 5.00 sv.
S. Rainienė — 5.00 sv.
A. Gerdžiūnas — 3.00 sv.
V. Gurevičius — 3.00 sv.
S. Grybas — 3.00 sv.
B. Kuzmickaitė — 3.00 sv.
S. Sasnauskas — 3.00 sv.
M. Asačiovas — 2.00 sv.
G. Ašmenskienė — 2.00 sv
A. Bučys — 2.00 sv
S. Budrys — 2.00 sv.
A. Giedraitienė — 2.00 sv.
J. Siauka — 2.00 sv.
M. šilingienė — 2.00 sv.
A. Silnidkienė — 2.00 sv.
A. Benetis — 1.00 sv.
A. Brazdeikis — 1.00 sv.
G. Galulbiokienė — 1.00 sv.
S. Mikaliūnas — 1.00 sv.
P. Pucevičius — 1.00 sv.
F. Sasnauskaitė — 1.00 sv.
E. Zunda — 1.00 sv.
J. Ziliukas — 1.00 sv.

Mr. Pergauskas — 5.00 sv.
S. Starka — 5.00 sv.
VI. Liaugaudienė — 10 sv.

TFA D. Britanijoje

Londonas
A.A. TOMO VIDUGIRIO 

PAGERBIMAS
Š.m. balandžio 27 dieną sukanka devy- 

neri metai nuo a.a. Tomo Vidugirio, DB 
LS garbės nario, mirties.

Ta proga, sekmadienį, balandžio 24 
dieną Londono Šv. Kazimiero bažnyčio
je bus laikomos mišios velionies atmini
mui. Pamaldų pradžia — 11 vai.

Pamaldose kviečiami dalyvauti visi 
kas velionį pažinojo.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Motinos diena bus minima pamaldo

mis gegužio 1 d. Lietuvių bažnyčioje, 
Londone.

PARAPINIS SUSIRINKIMAS
Bal. 30 d., šeštadienį, bažnyčios sve

tainėje įvyks metinis susirinkimas 5 vai.

PARAPINIS ŠV. KAZIMIERO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Bal. 30 d. įvyks metinis klubo susirin
kimas bažnyčios svetainėje 7 vai.

Bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d., sekmadienį, rengiamas 
Motinos dienos minėjimas.

Paskaitą skaitys Pranas Vasis, meninę 
programą išpildys Nottinghamo „Rūta“.

Pradžia 3.30 v.pjp. Prašome gausiai 
dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

Derby
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Š.m. gegužės mėn. 7 d. DBLS-gos Der
by Skyrius ruošia Motinos Dienos Minė
jimą.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo pa
talpose, 27 Charnwood Str. Derby, 6.30 
vai. vakaro. Programoje oficialioji dalis 
bei kiti įvairumai.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai atsilankyti. Susirinkusieji bus 
pavaišinti kavute bei pyragaičiais.

Sk. Valdyba

Manchesteris
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. į Man

chesterio lietuvių soc. klubą atvyksta 
Anglijos skautai-ės ir turės savaitgalio 
stovyklėlę. Ta pačia proga paminės Mo
tiną.

Daugiau apie tai bus paskelbta klubo 
skelbimų lentoje.

Prašome atvykti visus pabendrauti su 
Skautais ir paminėti Motiną.

Rengėjai

PATAISA
„E. Lietuvy“ Nr. 14, K. Vilkonio apra

šyme apie Manchestery rengtą Maironio 
minėjimą, parašyta, kad J. Abravičius 
perdavė Australijos lietuvių sveikinimus 
ir perskaitė savo paties eilėraštį „Lietu
vos didvyriams“. Turi būti Juozas Arba- 
čiauiskas.

A. P-kis

VELYKOS KLUBE
Velykų I-mą dieną lietuviškų pamal

dų nebuvo, nes kan. V. Kamaitis buvo 
išvykęs į Bradfordą. Tą dieną į M. lie
tuvių klubą atsilankė daug žmonių ir 
svečias iš Lietuvos, kurie linksmai pra
leido laiką besišnekučiuodami ii- gurkš
nodami alutį. Pasigedom Leigh lietuvių, 
kurie visuomet per Velykas atvykdavo 'į 
M. lietuvių klubą. Prie puikios šventiš
kos nuotaikos prisidėjo ir tą dieną pasi
taikęs puikus, saulėtas oras, kuris, su 
lietinga pertrauka, išsilaikė visą dieną. 
Svečius stiprino A. Kmitienės puikiai 
paruošti šalti užkandžiai, kuriuos parū
pino klubas. Tą dieną 8 žmonės užsirašė 
į DBLS Manchesterio skyriaus narius.

9-sis PABALTIJO SAVAITGALIS

Didžiosios Britanijos Pabaltijo Sąjun
ga, balandžio 22-24 dienomis, Latvių So
dyboje „Straumeni", Catthorpe Manor, 
Catthorpe, nr. Lutterworth, Leics., orga
nizuoja 9-tąjį Pabaltijo savaitgalį.

Programoje A. Mellakauls, Z. Kron- 
bergs ir I. Kažocinš paskaitos.

Balandžio 23 d., šeštadienį, vakare bus 
koncertas ir disko. Koncerte dalyvaus 
Londono Lietuvių šokių grupė ir „Har
monijos“ dainininkai, Estų „Carmen and 
Maret" dainininkai; Anglų tautinių šokių 
gruipė ,,Contra“ ir Londono Latvių tauti
nių šokių grupė. Koncertas vyks naujo
je salėje.

Įėjimas tik į koncertą 3.00 sv. asme
niui. Kaina savaitgaliui 28.00 sv. asme
niui. Norintieji Pabaltijo 9-me savaitga
lyje dalyvauti prašomi užsirašyti: Mr. M. 
Manning-Lobb, „Liuticia“, 139 Abbey 
Wood Road, Abbey Wood, London SE2 
9DZ. Tel. 01-310 3119.

DB Pabaltijo iS-gos Valdyba

Tikima, kad užsirašys daugiau.
Įvyko gražiausių margučių varžybos, 

kurios komisiją sudarė H. Vaineikis, V. 
Gabraitis, T. Kokonits ir W. Kmitas.

Pirmą premiją laimėjo O. Virbiokaitė, 
antrą — V. Virbickienė, trečią — A. 
Kmitienė, ketvirtą — A. Podvoiskienė.

A. P-kis

TRYS GIMTADIENIAI
Balandžio 9 d. Jonas Verbickas, 73 m., 

Viktoras Chadakauskas, 65 m. ir Jonas 
Pocius, 62 m., surengė MLS klube šaunų 
gimtadienį balių, kurį paruošė jie pa
tys. Dalyvavo apie 30 žmonių.

J. Verbickas yra buvęs M. lietuvių 
klubo pirmininku ir eilę metų sekreto
rium, V. Chadakauskas yra klubo už
vaizdą; J. Pocius buvo klubo valdyboj. 
Jie ir dabar yra aktyvūs klubo ir DBLS 
Manchesterio skyriaus nariai, o J. Ver
bickas ir V. Chadakauskas yra ramovė- 
nai.

Juos pasveikino klubo pirm. A. Pod- 
voiskis ir padėkojo, kad šį pobūvį suren
gė M. lietuvių klube ir įteikė visų pa
sirašytą sveikinimo kortelę. Juos dar 
sveikino ramovėnų pirmininkas K. Mu
rauskas.

Visi trys nuoširdžiai padėkojo visiems 
už sveikinimus bei linkėjimus ir atsilan
kymą į jų balių.

Jų gimtadienių proga visi sveikiname 
juos ir linkime geros sveikatos, laimin
gų ir sėkmingų dienų tolimesniame gy
venime.

MIRĖ LIETUVOJE
Sužinota, kad Lietuvoje balandžio 10 

d., mirė Vyto Šiaučiulio motina, sulau
kusi 98 metų amžiaus.

Visi V. Šiaučiuliui reiškiame uižjuo- 
jautą.

Birminghamas
Kovo 26 d. įvykusiame susirinkime bu

vo svarstoma skyriaus ateities veikla.
Nors Bhminghamas nepasižymi didėle 

veikla, bet turi nemažą skyrių su 35 pil
nateisiais nariai. Pereitų metų bėgyje 
mirė d,u nariai, bet per susirinkimą įsto
jo trys nauji į mūsų gretas. Buvo pasi
tarta dėl vykimo 'į tradicinį suvažiavimą 
Lietuvių Sodyboje.

Narių pageidavimu Valdyba buvo pa
likta ta pati: S. Starka — pirmininkas, 
S. Jezerskis — sekretorius, V. Remeika 
— kasininkas. Revizijos komisija: B. 
Vaškulis ir M. Zokienė.

Sekantis susirinkimas įvyks balandžio 
23 d. 11 vai. John Bright St., Victoria 
restorane. Bus pranešimas iš DBLS-gos 
metinio suvažiavimo Londone. Kviečia
me narius atsilankyti

Skyriaus Valdyba

Rochdale
PRANEŠIMAS

Balandžio 23 d., šeštadienį, 6 vai., uk
rainiečių klube, 80 Molesworth St., bus 
daromas pranešimas apie DBLS-gos at
stovų ir Lietuvių Namų B-vės akcininkų 
suvažiavimą.

Skyriaus narius ir akcininkus prašo
me gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
Manchesteryje — balandžio 24 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — balandžio 24 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje — balandžio 24 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — gegužės 1 d., 11.15 vai. 

Aušros Vartų Marijos Židinyje, Moterų 
Draugijos užprašytos pamaldos Motinos 
Dienai už gyvas ir mirusias Motinas.

PAŠAVLYJB
Smerkiamas Iranas

Kuwait pasmerkė Irana už jų lėktuvo 
pagrobimą, nes kada lėktuvas nusileido 
Irane, spėjama, prisidėjo keli nauji tero
ristai Iranas, žinoma, tai paneigia, bet 
teroristai be kokios nors valstybės pa- 
palbos vargiai galėtų savo niekšišką dar
bą tęsti.

Izraelis gerinasi sovietams
Po 1967 m. karo su arabais Sovietų 

Sąjunga nutraukė diplomatinius santy
kius su Izraeliu ir tokia padėtis liko iki 
dabar. Izraelio min. pirmininkas Shamir 
tačiau neseniai užsiminė, kad jis norėtų 
užsikviest! Sovietų užs. reik, ministers 
Shevardnadzę, kuris dar šį mėnesį žada 
aplankyti Siriją, Jordaną ir Egiptą. Iz
raelį suintrigavo Shevardnadzes pasaky
mas, kad poi Afganistano sutarties pasira
šymo, dabar atsiveria „galimybės taikai“.

Neramumai Izraelio okupuotose kraš
tuose tebesitęsia. Tunise buvo nužudy
tas palestiniečių karo vadas, kuris, sako
ma, vadovavo palestiniečių riaušėms Iz
raelyje. Palestiniečiai tvirtina, kad jlį 
nužudė Izraelio agentai.

Ir Nikaragvoje taika
Po laikinų karo paliaubų pagaliau į 

Nikaragvos sostinę Managvą atvažiavo 
Contra partizanų vadai tęsti derybas su 
Sanldinistų vyriausybės atstovais dėl 
krašto ateities. Vyriausybė jau padarė 
pakeitimų ir žada demokratizaciją tęsti 
toliau.

Panamoje gi diktatorius gen. Noriega 
vis nesutinka pasitraukti, nežiūrint blo
gos ūkines padėties. Bankai tebėra užda
ryti ir gyventojai verčiasi mainais. JAV 
sustiprino savo 'įgulą prie Panamos ka
nalo. Noriega sako, kad JAV ruošiasi in
vazijai.

NAUJA DBLS-gos VALDYBA

40-jame DBLS-gos suvažiavime buvo 
perrinkti du Cent.o Valdybos nariai. Nau_ 
joji DBLS-gos Centro Valdyba susideda 
iš šių asmenų: J. Alkio, B. Butrimo, VI. 
Dangio, V. Gasperienės, S. Nenorto, E. 
Šovos ir A. Vilčinsko. Pareigomis naujoji 
valdyba pasiskirstys sekančiame valdy
bos posėdyje gegužės 8 d. Perrinkta nau
joji DBLS-gos valdyba sudarys ir LNAB- 
vėis direkciją.

NAUJA DBLS-gos TARYBOS VALDYBA

40-rne DBLS-igos suvažiavime, perrin
kus du Tarybos valdybos narius, naujoji 
Tarybos valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: J. Levinskas — pirmininkas, 
G. Ivanauskienė — vicepirmininkė, R. 
Gnupiljonaitė — sekretorė, A. Podvoiskie- 
nė ir J. Bliūdžius — nariai.

Naująją DBLS-gos Tarybos valdybą 
sveikiname ir linkime pasisekimo lietu
viškame darbe.

XL SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš I psl.)
LSS Europos Rajono Vadas s. S.B. 

Vaitkevičius pasveikino Suvažiavimo at
stovus, o v.s. J. Maslauskas įteikė DBLS- 
gai pažymėjimą už paramą skautams.

DBLS-gos suvažiavimą raštų sveiki
no: PLB Valdybos pirmininkas Vytau
tas Kamantas, Petras Varkala, S. Kuz
minskas ir „Šaltinio“ bei Aušros Vartų 
Marijos Židinio vardu kun. Steponas 
Matulis, MIC.

J. Alkis padėkojo skautams ir prane
šė, kad Anglijos uoste Plymouth nuo lai
vo „Druskininkai“ nulipęs jūrininkas Al
girdas Vaišvilas paprašė politinio pabė
gėlio teisių.

6-ju dienotvarkės punktu pranešimus 
padarė DBLS-gos Centro Valdybos pir
mininkas, iždininkas, Tarybos pirminin
kas, Tautos Fondo atstovas, Tautinės 
Paramos Fondo atstovas, DBL Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas ir VI-jo Jaunimo 
Kongreso Australijoje atstovas. (Jų pra
nešimai atspausdinti ar bus atspausdinti 
„EL“ atskirai).

Po pranešimų diskusijose dalyvavo A. 
Pranskūnas, D. Banaitis ir R. šova pasi
sakydami dėl „Vingio“ ir sovietų parei
gūnų apsilankymų Lietuvių Namuose; J. 
Benderius — pranešimuose skelbiamų ve1 
kėjų pavardžių^ Lietuvių Namuose bare 
susukto TV filmo ir suvažiavimo nutari
mo Lietuvos žemėlapio spausdinimo ne
vykdymo reikalais; F. šilingas (naujasis 
Bradfordo skyriaus pirmininkas) norėtų 
išsamesnių politinių žinių. R. Šova taip 
pat kalbėjo jaunimo ir Tautinės Paramos 
Fondo reikalais, o D. Banaitis klausė, ko
dėl suvažiavimą sveikinusių tarpe nėra 
VLIKo pirmininko? Kiti atstovai klausė, 
kuriuos darbus paskirti jaunimui ir ar bū 
tų pelningiau laikyti lietuviškos įstaigos 
pinigus angliškoje nei lietuviškoje kaso

IŠ XL (SUVAŽIAVIMO

Pasiruošia suvažiavimui. Stoke-on-Trent 
skyriaus pirmininkė Irena Andruškevi- 
čiūtė-Wa!ker.

Prašau nefotografuoti. Naujasis DBLS- 
gos Bradfordo skyriaus pirmininkas Fer
dinandas šilingas.

Seniai nesimatę. Iš kairės į dešinę. Baltų 
Tarybos pirmininkas Mečys Bajorinas, 
Derbio skyriaus atstovė Rūta Popikienė, 
Centro V-bos narys B. Butrimas ir nau
jasis Tarybos pirmininkas J. Levinskas.

je?
Į atstovų klausimus atsakė J. Alkis, 

Z. Juras, B. Butrimas ir patys atstovai.
Su DBLS-gos Tarybos pirmininko K. 

Bivainio pranešimu nesutiko P. Podvois- 
kis, sakydamas, kad Sodyboje darbai yra 
vykdomi su valdybos žinia ir atvažiuo
jantieji lietuviai atostogauti gauna nuo
laidą. Jis prašė, kad tai būtų atitaisyta.

Škotijos skyriaus atstovas norėjo žino
ti, kodėl iš Škotijos į Australiją vykstan
ti atstovė tegavo 9.74 sv., o ne 200 sv., 
kaip kad laiške buvo pažadėta. Jam atsa
kė A. Blistrubas ir A. Vilčinskas.

B. Vaitkevičius kalbėdamas apie skau- Į 
tų bendradarbiavimą su kitomis jaunimo 
grupėmis paminėjo, jog atvažiavęs Jau
nimo Sąjungos pirmininkas norėjo nau
jų narių, o ne bendradarbiavimo. Jam 
taip pat nebuvo aišku, kokias pareigas 
atlieka Jaunimo Sąjungos valdyboje at
stovė skautų reikalams?

Suvažiavimui pateikti pranešimai buvo 
priimti.

(Bus daugiau)
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