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SV. TĖVO KALBA 
LIETUVOS VYSKUPAMS

Balandžio 18 popiežius Jonas Paulius 
Antrasis priėmė Romoje viešinčius Lie
tuvos vyskupus, atvykusius su penkme- 
tiniu ad limina vizitu. Grupei vadovavo 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, Kauno ir Vilkaviškio apaštališ
kasis administratorius arkivyskupas Liu
das Povilionis. Audiencijoje dalyvavo abu 
jo vyskupai pagalbininkai Juozas Preik
šas ir Vladas Michelevičius, Kaišiadorių 
vyskupas Vincentas Sladkevičius ir Tel
šių vyskupas Antanas Vaičius, taip pat 
monsinjorai Kazimieras Dulksnys iš Pa
nevėžio ir Algirdas Gutauskas iš Vil
niaus. Mūsų radijo korespondentas savo 
pranešime iš Romos pažymėjo, kad Vil
niaus arkivyskupijos apašltališkasis ad
ministratorius vyskupas Julijonas Stepo
navičius į Romą neatvyko, nes oficialiai 
yra „kliudomas“ eati savo pareigas. 
Prieš bendrą Lietuvos vyskupų audienci
ją popiežius atskirai kalbėjosi su trim 
apaštališkaisiais administratoriais, tai 
yra, su arkivyskupu Poviloniu ir vysku
pais Sladkevičium ir Vaičium.

Visiems bendrai Jonas Paulius Antra
sis pasakė kalbą lotyniškai. Pradžioje 
jis pasidžiaugė galėdamas matyti Lietu
vos Bažnyčios vadovus,, antrą kartą at
vykusius su ad limina vizitu po 1983 me
tų. Popiežius sakė, kad 83-jų metų vizi
tas užbaigė „ilgą ir kankinantį izoliaci
jos laiikotarplį“. Toliau jis priminė, kad 
pernai Lietuva minėjo savo krikšto šešių 
šimtmečių sukaktį, ir pažymėjo, kad 
„karštai“ troško ta proga aplankyti Lie
tuvą, apgailestaudamas, jog tai buvo ne
įmanoma. Popiežius teigė, kad Lietuvos 
vyskupai jam atvežė .pamokantį gyvas
tingumo ir uolumo liudijimą“, rodantį, 
su kokia dvasia tikintieji šventė jubilie
jų. Ir tai, tęsė popiežius, yra iškalbingas 
įrodymas, kad jiūsų bendrija apsiausta
me šešių šimtmečių istorijos kelyje iš
saugojo nėįkainojamą tikėjimo dovaną, 
išltikimad ją perduodama iš kartos įkar
tą. Lietuvos Bažnyčia žengia į septintą
jį šimtmetį su pasitikėjimu, sakė popie
žius ir teigė, jog tai kentėjimuose užsi
grūdinusi Bažnyčia, kad Lietuvos katali
kai pajėgūs ištverti net tamsiomis sun
kių išmėginimų valandomis, kad jie vi
suomet gali pasitikėti, jog popiežius su 
jais. Ir kaip tik dėl šito solidarumo po
piežius stengėsi išreikšti teisėtus Lietu
vos katalikų siekius, kuriuos remia visa 
Bažnyča.

Jonas Paulius Antrasis tęsė: Atrodo, 
kad jūsų visuomenėje papūtė atsinauji
nimo vėjai, žadindami milijonų vyrų ir 
moterų lūkesčius. . Laisvė, kurios jie 
trokšta, yra įrašyta kiekvieno žmogaus 
širdyje: galėti gerbti Dievą pavieniui ir 
drauge su broliais, be jokio diskrimina
vimo, praturtinti savo tautos gyvenimą 
giedria, gerai išugdyta sąžine, aukščiau
siomis tiesos, teisingumo, brolybės ir 
taikos vertybėmis. Popiežius kalbėjo 
Lietuvos vyskupams, kad jie savo kraš
te tiesiog patiria didelius Bažnyčios sun
kumus tvarkytis pagal kanonų teisę, 
vykdyti ganytojišką misiją, užtikrinti 
tikybos mokymą, parinkti ir parengti 
tinkamus kandidatus kunigystei. Jūs 
man pranešėt, kalbėjo popiežius, apie 
viltį tų vyrų ir moterų, kurie jūsų tėvy
nėje, nepaisydami įstatymiško pripažini
mo stokos, eina vienuolijų keliu. Tai nie
kad nenuslopinama religinio gyvenimo 
sėkla, kuri tęsia nuostabią vienuoliškųjų 
darbų tradiciją. Popiežius reiškė viltį, 
jog kiekviena Lietuvos vyskupija galė
sianti turėti savo vyskupą, kaip to rei
kalauja Bažnyčios sandara ir sielų Vieš
pats. šventasis Sostas viską darė ir da
ro, kad visi Lietuvos Bažnyčios geogra
finiai vienetai turėtų vertus ir uolius ga
nytojus Jonas Paulius Antrasis ragino 
Lietuvos vyskupus būti vieningais tarp 
savęs ir su savo kunigais. Vyskupai turi 
ugdyti ir stiprinti savo kunigų jėgas, ir 
kunigai turi išlikti vieningi tarp savęs. 
Kalbėdamas apie kunigų paruošimą, po
piežius sakė: Man nereikia jums sakyti, 
kaip giliai su jumis drauge liūdžiu, ma
tydamas, kad toliau mažėja ir taip jau 
nepakankamas kunigų skaičius. Aš ge
rai žinau pagaliau apribojimus, kurie 
varžo šiį gyvybišką sektorių ir atnaujinu 
karščiausią viltą, kad jie bus pašalinti 
kaip galima veikiau. Seminarija yra vie
tos Bažnyčios širdis, sakė popiežius. Su 
ypatinga meile jis sveikino jam bran-

Užsienio spauda skelbia iš Lietuvos 
pasiekusį pareiškimą, kuriuo grupė lietu
vių reiškia solidarumą armėnu tautai ir
reikalauja, kad Armėnijai būtų grąžin
tos jai nuo seniausių laikų priklausiusios 
žemės. Aukščiausiai TSRS Komunistų 
Partijos vadovybei pasiųstame pareiški
me lietuviai rašo:

Tragiškomis armėnų tautai dienomis 
mes, grupė lietuvių, reiškiame savo už
uojautą ir solidarizuojamės su armėnų 
tauta, kuri kovoja už savo Tėvynės teri- 
rorijos suvienijimą. Armėnu-lietuvių poli 
tiniai santykiai turi gilias šaknis praeity
je. 1410 mietais Žalgirio mūšyje armėnai 
kovojo Lietuvos kariuomenės pusėje. Be
veik tuo pačiu metu armėnų ir lietuvių 
tautos pradėjo vilkti Rusijos imperijos 
joms primestą jungą. Kaip Armėnija, 
taip ir Lietuva 1918 metais atstatė savo 
valstybingumą. Beveik tuo pačiu metu 
Armėnija ir Lietuva tapo Tautų Sąjun
gos nariais... Nors trečdalį Lietuvos bu
vo užgrobę lenkai, Lietuvai pavyko per 
22-jus metus išsaugoti savo nepriklauso
mybę tuo metu, kai Rusija ir Turkija 
tarpusavyje pasidalino visą armėniją. 40 
metais likimas vėl suvedė mūsų tautas. 
Stalinas naikino armėnų ir lietuvių tau
tas, mūsų etnografinės teritorijos dideles

VYTAUTO SKUODŽIO 
PAREIŠKIMAS

Prancūzų žinių agentūra France Presse 
balandžio 12 dieną, paskelbė platų 
pranešimą apie pirmadienį, Pary
žiuje įvykusį buvusio sąžinės belaisvio 
Vytauto Skuodžio susitikimą su spaudos 
atstovais. Jis įvyko Paryžiaus arkivys
kupijos namuose, dalyvaujant keliolikai 
prancūzų ir kitų tautybių Paryžiuje 
akredituotų žurnalistų, didžiųjų spaudos 
agentūrų, laikrašččių ir radijo stočių ko
respondentų. Vytautas Skuodis, kurį su
sirinkusiem pristatė Lietuvių katalikų 
misijos Prancūzijoje direktorius prel. Jo
nas Petrošius, suglaustai apžvelgė da
bartinę Lietuvos ir jos Bažnyčios padėtį, 
o po to atsakinėjo į žurnalistų statomus 
klausimus. Skuodis išreiškė nuomonę, 
kad Gorbačiovo pradėta vadinamo persi
tvarkymo politika esminiai nepakeitė 
tikinčiųjų padėties Lietuvoje: religinės 
laisvės varžymai Lietuvoje yra tokie pat 
griežti, kaip ir ankščiau. Persitvarkymas 
ir viešumas, pažymėjo Skuodis, riboja
si vien tik ekonomine plotme, kai tuo 
tarpu pagrindinės žmogaus teisės, jų 
tarpe ir religinė laisvė, tebėra griežtai 
slopinamos, kaip ir anksčiau, tik gal
būt skirtingomis priemonėmis, ne taip 
viešai kaip praeityje, nes sovietinė val
džia dabar labiau atsižvelgia į Vakarų 
reakciją. Skuodis papasakojo apie te
besitęsiantį kitaminčių ir tikinčiųjų per
sekiojimą, jiem skiriamas bausmes, jų 
šmeižimą spaudoje, kunigų užpuldinėji- 
jimą, tikinčiųjų vaikų tebesitęsiantį dis
kriminavimą mokyklose ir 1.1.

Būdamas Paryžiuje Vytautas Skuodis 
davė atskirus intervieiu kai kuriem lai
kraščiam ir katalikų radijo stočiai. 
Šiandien, balandžio 12, Skuodis iš Pary
žiaus išvyko I Straslburgą, kur šiomis 
dienomis numato susitikti su kai ku
riais įtakingais Europos Parlamento de
putatais. Prieš sugrįždamas atgal į Jung
tines Amerikos Valstybes, Vytautas 
Skuodis apie bal. 20-ąją nuvyks dar į 
Ciurichą, kur kalbės Tarptautinės krikš
čionių solidarumo organizacijos rengia
mame studijų seminare apie religinę pa
dėtį komunistų valdomuose Centro bei 
Rytų Europos kraštuose.

(K.L.)

gius Lietuvos kunigus, kurie labai ken
čia, serga ar yra seni, neturi laisvės ir 
varginami. Skelbiamos ateistinės ideolo
gijos ir praktiško materializmo pagundų 
akivaizdoje kunigų, be abejo, laukia la
bai sunki užduotis, bet Viešpats yra su 
jais kiekvieną dieną, sakė popiežius. Sa
vo kalbą Lietuvos vyskupams Jonas 
Paulius Antrasis baigė pavesdamas Lie
tuvos Bažnyčią ir visus šio garbingo 
krašto žmones Mergelės Marijos globai 
ir po to suteikė savo apatališkąjį palai
minimą.

J.Vd.

Lietuviai užstoja Armėnus
dalis išdalindamas kaimynam... Mes, lie
tuviai, labai gerai suprantame armėnų 
tautos skausmą ir liūdesį. Kartu su ar
menų tauta reikalaujame, kad TSRS 
Aukščiausia Taryba griežtai laikytųsi sa
vosios Konstitucijos nuostatų ir grąžintą 
Armėnijai jos tėvų ir protėvių žemes. 
Taip pat mes reikadaujame, kad TSRS 
vyriausybė gerbtų jos pačios ratifikuo
tus tarptautinius paktus, liečiančius žmo
gaus teises, ir nedelsiant išlaisvintų už 
savo įsitikinimų pareiškimą neteisėtai 
suimtą aktyvų Armėnijos patriotą Pa- 
ruirą Airikjaniną iir kitus du žmogaus 
teisių gynėjus. — Pareiškimą pasirašė 
26 asmens, kurių tarpe yra kun. Antanas 
Šeškevičius, Mečislovas Jurevičius, Bro
nė Valaitytė, Liudas Simutis, Janina Juš
kaitė, Juozas Kazalupskas, kun. Vytau
tas Prajara, Alfonsas Bumbulis, Rober-

Gediminas šlikas

Laiškas Motinai
Tu toli, o mano brangi mama, 
Užu upių, slėnių kalvų, ežerų...
Ar mąstai dar, kaip sūnus gyvena
Toli pasiklydęs nuo gimtų namų?

Oi nelengva be tavęs senoji, 
Be tavųjų rankų ir tavos dainos...
Jeigu skausmas slegia — svetimi kvatojas, 
Motinos svetur — niekas neatsstos!

Ne našlaitis aš, dar tave turiu, 
Ir keli draugai dar taip pat šalia... 
Bet lengviau juk eiti tolimu keliu, 
Kai mama sugrįžtant laukia vakare.

Tu neverk perškaičius mano eilutes, 
Nerymok prie lango lig nakties gilios...
Koks bebūtų kelias — jis namo parves, 
Sūnui prisiglausti prie galvos ži

Grįšiu aš ne vienas, su kitais drauge,los.
Tokiais pat kaip aš — be šalies gimtos...
Grįšiu, kad paguosti skausmo vakare,
Su daina rašyta žemei Lietuvos!

Oi nelengva Tau be manęs brangioji, 
Kai nėja paguodos ir vilties šalia...
Bet tikėk manim — naktį prarymojus 
Tu sulauksi sūnų grįžtant pas Tave!

Grąžins Klaipėdos Bažnyčią
Religijų reikalų tarybos įgaliotinio pa

vaduotojas Vilniuje Juozėnas susitikime 
su iš Vakarų atvykusia viena delegaci
ja pranešė, kad Taikos Karalienės baž
nyčia Klaipėdoje bus sugrąžinta tikin
tiesiem šių metų liepos pirmą dieną. Juo
zėnas delegacijai pažymėjo, kad Klaipė
dos bažnyčia bus atidaryta kultui nuo 
•liepos pirmos dienos nepaisant to, kad 
dar nėra užbaigti jos pertvarkymo dar
bai. Iš tikinčiųjų konfiskuotoji Klaipė
dos bažnyčia, kaip žinoma, 27-nerius me
tus buvo naudojama kaip koncertų sa
lė.

Užsienio spaudos agentūros, informuo
damas apie Juozėno pranešimą, kad 
Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčia 
nuo liepos mėnesio bus atidaryta kultui, 
primena, kad šventovė tikinčiųjų lėšo
mis buvo pastatyta 1961-ais metais, bet 
tais pačiais metais, dar prieš jos atida
rymą, Kruščiovo įsakymu su šalia esan
čiais pastatais buvo konfiskuota ir pa
versta koncertų sale. Tai giliai įskaudi
no ne tiktai Klaipėdos, bet ir visos Lie
tuvos tikinčiuosius, kurie nuo to laiko 
nesuskaitomus kartus kreipėsi į įvairias 
sovietinės valdžios instancijas prašy
dami, kad bažnyčia būtų sugrąžinta ka
talikam. Vien 1979-ais metais po tokiu 
pareiškimu pasirašė apie 150 tūkstančių 
tikinčiųjų. Po kitais prašymais kaskart 
pasirašė po kelios dešimt tūkstančių as
menų. Visi pareiškimai liko neišklausy
ti. Tik pagaliau praėjusių metų vasarą 
Tasso agentūra pranešė, kad Klaipėdos 
bažnyčia bus atiduota tikintiesiem atei
nančių dviejų metų laikotarpyje. Spau
dos agentūros rašo, kad Klaipėdos ir vi
sos Lietuvos tikintieji be abejonės su 
džiaugsmu sutiks žinią, kad Klaipėdos 

tas Grigas, Povilas Pečeliūnas, Algiiman- 
tas Vaišnoras. Kiti parašai neįskaitomi.

Vakarų spauda šiomis dienomis pla
čiai! pranešė apie akademiko Andrei Sa
charovo laišką Gorbačiovui, kuriame No
belio Taikos premijos laureatas ir žymu
sis žmogaus teisių gynėjas ragina sovie
tinę valdžią suderinamai su Konstituci
jos nuostatais išspręsti Karabach’o au
tonominės srities problemą. Sacharovo 
nuomone, Karabacho teritorijos klausi
mą privalėtų apsvarstyti, tiek Sovietų 
Sąjungos aukščiausiosios tarybos pre
zidiumas, tiek Azerbaidžano bei Armėni
jos aukščiausiųjų tarybų prezidiumai, 
atsižvelgdami į tai, jog Karabacho auto
nominės srities gyventojų daugumą su
daro armėnai.

bažnyčia bus vėl atidaryta kultui nuo 
šių metų liepos mėnesio pradžios, kaip 
tai pranešė Religijų reikalų tarybos įga
liotinio pavaduotojas Juozėnas. Agentū
ros pastebi, kad Lietuvoje yra dar ne
mažai ir kitų valdžias konfiskuotų baž
nyčių, kurių sugrąžinimo tikintieji ne
kantriai laukia.

(KL)

LIETUVIŲ UŽUOJAUTA 
LATVIAMS

Brolių Latvių Tautai,
Mus giliai sukrėtė žinia apie drąsaus 

Jūsų Tautos kovotojo už laisvę Gunaro 
Astros netikėtą mirtį. Dar viena auka 
ant Pabaltijo laisvės aukuro. Ši netektis 
tuo skaudesnė, kad ji įvyko tautinės lais- 
vės priešaušryje. Reiškiame gilią užuo
jautą velionio artimiesiems ir visai lat
vių Tautai.

Nijolė Sadūnaitė. Antanas Terleckas, 
Vytautas Bogušis, Robertas Grigas, Ro
mas Ragaišis, Andrius Tučkus, Jonas 
protusevičius, Jonas Volungevičius, Ja
dvyga Bieliauskienė, Kun. Jonas Kastytis 
Matulionis, Kun. Rokas Puzonas ir Leo
nas Laurinskas.

Lietuva, 1988.4.7

Lietuvių užuojauta latviams mirus jų 
laisvės kovotojui Gunarui Astrai, kuris 
iškalėjo 19 metų sovietų lageriuose. Gu
nare Astra mirė š.m. balandžio 6 d. ant 
operacinio stalo Leningrado ligoninėj ta
riamai nuo kraujo užkrėtimo. Pateikia
me užuojautos pilną tekstą.

(LIC)
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LIETUVOJE
A. Sabonis dar gydomas

Pasižymėjęs Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Sabonis neseniai grįžo iš Suomijos, 
kur Helsinkio specialistai apžiūrėjo jo 
operuotą koją. Jų nuomone, reabilitaci
jos procesas vyksta normaliai. Dešiniosios 
kojos blauzdos raumenims stiprinti, daba^ 
daromi pratimai; masažas ir elektros sti
muliacija. Jam dar bus reikalinga kairio
sios kojos operacija, kuri bus padaryta 
po to, kai visai sugis dešinioji, šiuo me
tu dar neaišku, kada Arvydas galės vėl 
rungtyniauti.
Tikrina specfondą

LTSR valstybinėje respublikinėje bib
liotekoje, kurios direktorius yra Vladas 
Bulavas, šiuo metu dirba komisija, kuri 
peržiūri specialiuose fonduose esančią li
teratūrą. Tai periodiniai leidiniai ir kny
gos uždraustos paprastiems mirtingie
siems. Šios bibliotekos specfonde yra sau
goma ir Lietuvos nepriklausomybės laiko
tarpyje išleista literatūra ir periodika, 
taip pat, iš užsienio gauti leidiniai, ku
riuose „šmeižiama ir juodinama Tarybų 
šalis“.

Bibliotekos direktorius pasakė TIESOS 
korespondentei: „Didelį darbą reikės at
likti specialistų komisijai, kuri revizuos 
buržuazinėje Lietuvoje išleistas knygas. 
Manome, kad į bendruosius fondus grą
žinsime 80-90 procentų kygų. Jau peržiū
rėta fašistinės okupacijos metais išėjusi 
literatūra. Skaitytojai galės plačiau susi
pažinti su į Vakarus pasitraukusių rašyto
jų P. Rinkūno, S. Santvaro, JAV lietuvių 
visuomenės veikėjo V. Čibiro, ir kitų kū
ryba. Taip pat bus plačiau prieinama ir 
religinio turinio literatūra. Greitu laiku 
taip pat bus peržiūrima buržuazinės Lie
tuvos periodika. Manoma, kad į bendruo
sius fondus atiduosime ne atskirus nu
merius, o ištisus komplektus.“
Ekologinė mažakraujystė

LITERATŪRA LR MENAS (III.12) pa
skelbė LTSR rašytojų sąjungos atviro 
partinio susirinkimo aprašymą. Susirinki
me rašytojai drauge su mokslininkais ir 
daugelio sričių specialistais aptarė eko
loginę situaciją respublikoje ir priėmė 
rezoliuciją.

Rezoliucija kviečia visus rašytojus ir 
visą kūrybinę inteligentiją aistringai ir 
pilietiškai kelti gamtos meilės ir apsau
gos temą savo kūryboje. Susrinkimas 
prašo centrines ministerijas savavališkai 
nekoncentruoti Lietuvos teritorijoje nau
jų gamybinių vienetų, bloginančių eko
loginę situaciją, ir neplėsti veikiančių 
įmonių, kaip įvyko Mažeikių naftos per
dirbimo gamykloje ir Jonavos „Azoto“ 
gamybiniame susiviejime.
Išsiliejo mazutas

Kaip anksčiau buvo pranešę užsienio 
korespondentai, kovo 12 dieną Klaipė
dos — Girulių ruože nuo bėgių nusirito 
sunkiasvoris krovinis traukinys, vežęs 
apie 6000 tonų mazuto. Iš 23 cisternų į 
abi geležinkelio pylimo puses pasruvo 
naftos produktai maždaug 400 metrų il
gio miško pušyno juostoje.

Iš cisternų išsiliejęs mazutas prasis
kverbė į mišką ir veržėsi Girulių plento 
link. Geležinkelio pakraštyje buvo supil
ta smėlio sankasa ir užtvenkti keturi 
upeliai. Mazutas nespėjo prasivežti į 
Kuršių marias. Nors avarijos rajone dir
bo apie 200 žmonių, išsiliejusį mazutą su
rinkti neįmanoma.
švietimui — vienas ministras

Kaip ir kitur Sov. Sąjungoje, Lietu
voje panaikinta švietimo ministerija, 
LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerija ir LTSR profesinio 
techninio mokymo komitetas. Jų vietoje 
įsteigta sąjunginė-respublikinė LTSR 
liaudies švietimo ministerija. Ministru 
paskirtas Henrikas Zabulis, ligšiolinis 
Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
ministras. V. Spruga nustojo ministro 
portfelio.
Paminėjo Vydūno jubiliejų

Kovo 25 d. Vilniaus darbuotojų rū
muose buvo paminėtos lietuvių litera
tūros klasiko ir filosofo Vilhelmo Sto- 
rostos-Vydūno gimimo 120-osios metinės. 
Apie Vydūno gyvenimą bei kūrybą pa
pasakojo filosofijos mokslo kandidatas 
V. Bagdonavičius.

1
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LENKAI APIE LIETUVIUS Lituanistikos Katedra
Veritas Foundation Publication Centre 

Londone išleido lenkų kalba 108 pusla
pių knygą: „Lietuva — krikščionybės ju
biliejus 1387 — 1987“. Knygos autorius 
yra Marian Kaluski.

Autorius labai nuodugniai aprašo Lie
tuvos istoriją nuo gilios senovės skirda
mas ypatingą dėmesį krikščionybės vys
tymuisi. Jis naudoja, su keliomis išim
timis, lenkų biobliografinę medžiagą ir 
todėl visi įvykiai aprašyti iš lenkų pozi
cijų. Kaip daugumas lenkų, jis kartais 
linksta 'į sentimentalumą, bet vėl pagie
žą ir net pykti, kai reikalas liečia Lietu
vą ir lietuvius. Nepaisant to, knyga taip 
pat turi daug obpektyvios medžiagos.
Bet autoriaus simpatija—visam kas len

kiška ir antipatija tam kas lietuviška, at
sispindi daugelyje knygos puslapių. Pa
vyzdžiui, jis šitaip nutyli Vilniaus pa
grobimą po pirmo pasaulinio karo: „Ry
šium su tuo, kad po lenkų ginklo perga
lių prieš jungtines Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos jėgas 1920 metais Vilnius atsira
do lenkų valstybės sienose, Kaunas liko 
Lietuvos Respublikos sostine“. Kokios 
tai buvo tos „jungtinės" lietuvių ir so
vietų rusų jėgos? O kur to meto lietuvių 
—lenkų sutartis dėl Vilniaus? O kaip 
apie Želigovski? — knygoj nė vieno žo
džio.

Autorius nuodugniai aprašo dabarti
nę katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje, 
bet taip pat kaltina Lietuvos dvasiški.) ą, 
kad ji stengiasi išstumti lenkų pamaldas 
iš bažnyčių ir panašiai. Jis sako, kad ko
munistinė anti-katalikinė politika veda 
prie to, kad lietuviai palaipsniui atsitoli
na nuo bažnyčios. Prieš dvidešimt metų 
80 procentų lietuvių buvo tikintieji kata
likai, 1875 metais tas procentas nukrito 
iki 65, o šiandien jau kalbama apie 50 
procentų tikinčiųjų katalikų. Kartu su 
tikėjimo praradimu eina rusinimas. Vil
nius., Klaipėda, Kaunas, ir net tokios ma
žos vietovės kaip Druskininkai, Ignalina 
ar Alytus tampa rusiškais miestais. Jis 
baigia savo knygą šiais žodžiais: „Kas 
nepavyko caro Rusijai, tas gali pavykti 
Sovietų Sąjungai, jeigu ji taip pat ilgai 
valdys Lietuvą. Tiktai katalikų tikėjimas 
gali išgelbėti Lietuvą“.

Kalbėdamas apie Šv. Kazimiero jubi
liejų, autorius net du kartus išreiškia sa
vo pyktiį, sakydamas, kad šv. Kazimie
ras buvo lenkų karaliaus sūnus, su tėvu 
kalbėjo lenkiškai, o lietuviškai tikriau
siai visai nemokėjo. Jis toliau sako, „Per 
šimtmečius Šv. Kazimieras buvo laiko
mas Lenkijos ir Lietuvos (tokia tvarka 
— J.B.) globėju. Šv. Kazimiero herbe ir 
jo koplyčioje Vilniaus Katedroje, kur jo 
relikvijlos buvo laikomos iki 1945 metų, 

buvo galima matyti lenkų erelį ir lietu
vių vytį. Tokiu būdu, Šv. Kazimieras bu
vo daugiau lenkas negu etninis lietuvis 
ir negalima abejoti, kad jis buvo išimti
nai lenkų katalikybės padarinys. Dėlto 
šiandien jiį atimti lenkams ir padaryti j'į 
tiktai Lietuvos šventuoju, globėju vien 
dėlto, kad lietuviai neturi jokio lietuvių 
tautybės šventojo — yra nesuprantama. 
Šv. Kazimieras yra visos bažnyčios pali
kuonis ir jo specialus kultas tarp lenkų 
ir lietuvių neturėtų tas tautas skirti, bet 
jas jungti krikščioniškoje dvasioje“.

Toliau savo knygoje jis taip pasisako 
apie Šv. Kazimierą: šv. Kazimiero ir 600- 
mečio krikšto minėjimai Lietuvoje galė
jo būti surengti tiktai nedideliu mastu. 
Pagrindinės Lietuvos krikšto jubiliejus 
iškilmės įvyko Vilniuje 1987 m. birželio 
28 d. Iškilmingos mišios buvo laikomos 
šešiuose veikiančiose bažnyčiose, svar
biausios iš jų Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje, kurioje atšventė jas vyskupas Po
vilonis iš Kauno. Lenkiškos mišios buvo 
atlaikytos šv. Dvasios ir šv. Rapolo baž
nyčiose. Mišias šv. Rapolo bažnyčioje 
laikė vyskupas Roman Andrezejewski iš 
Wloclawek; jis buvo vienintelis vysku
pas iš užsienio, dalyvavęs Vilniaus iš
kilmėse. Didesnio masto minėjimai įvyko 
Lenkijoje ir tarp lietuvių emigracijoje, 
kur šv. Kazimiero minėjimui jie stengėsi 
priduoti grynai lietuvišką charakterį už
miršdami, kad kiekvienas šventasis yra 
visos bažnyčios nuosavybė ir kad niekas 
neįstengs išstumti Šv. Kazimiero iš len
kų hagiografijos, šv. Kazimieras turėtų 
ne dalinti, bet jungti lietuvių ir lenkų 
tautas!

Minėdami Lietuvos krikšto jubiliejų, 
lietuviai emigracijoje to nedarė kartu su 
lenkais. Juo labiau, jie lyg norėjo prislo
pinti 600-mečio jubiliejų ir Lenkijos vaid 
menį krikščionybės įvedime Lietuvoje, 
eksponuodami Mindaugo krikštą 1251 
metais (jiems nerūpi, kad jis priėmė 
krikštą nesąžiningai ir buvo apostatas). 
Jie taip pat stengėsi kiekviename žings
nyje sumažinti Karalienės Jadvygos au
ką ir veidmenį krikštyjant Lietuvą“.

Rašydamas apie lenko kardinolo išrin
kimą į Apaštališkąjį Sostą, autorius, 
naudodamas siavo lenkišką bibliografinę 
medžiagą, vėl piktai ir netgi užgaulin
gai puola mūsų išeiviją: „Lenko išrinki
mas popiežiumi 1987 metais buvo nema
loni staigmena sovietų valdžiai, o Lietu
voje partinilai pareigūnai tai sutiko su 
baime. Tikinčiųjų nuomonės apie jo iš
rinkimą, turint galvoje lenkų-lietuvių is
torinius nesutarimus, skyrėsi. Gi lietu
viai, kurie atsinešė iš savo krašto jiems 
įgimtą antagonizmą Lenkijos ir lenkų at

žvilgiu ir kurie dabar yna atitolę nuo pa
sikeitimų vykstančių Lietuvoje, sutiko 
Jono Povilo II išrinkimą su nepasitikė
jimu, kartu reikalaudami įjungti Vilnių 
1 Lietuvos bažnytinę provinciją, duoti 
kardinolo skrybėlę lietuviui, daugiau lie
tuviškų laidų per Vatikano radiją, o taip 
p>at priversti (!) sovietų valdžią leisti le
galią katalikų spaudą Lietuvoje, išplėsti 
kunigų seminariją Kaune ir pripažinti 
religijos laisvę. Anot jų, tai Popiežius tu
ri žinoti ir sutinkamai su tuo veikti, nes 
tiktai konkretūs veiksmai įtikins lietu
vius, kad lenkų tautybės Bažnyčios Gal
va gali pakilti aukščiau nacionalistinio 
šališkumo. (Kultūra Nr. 4/379 1979).
Netgi vokiečiai buvo labiau kultūringi ir 
nereikalavo, kad Popiežius jiems (ati
duotų Vakarų žemes!“ (Autorius turi 
galvoj dalį Vokietijos teritorijos priskir
tos Lenkijai po paskutinio karo — Red.)

Kaip matome, įžeidinėdamas savo kny
goje mūsų išeiviją, ponas Kaluski neda
ro jokio įnašo į jo siūlomą lenkų ir lie
tuvių suartėjimą.

J.B.

FABALTIECIŲ KULTŪROS DIENOS

Pabaltiečių Krikščionių Studentų Są
junga ruošia Bonnoje, Annabergo rūmuo
se, gegužės 11-15 d. pabaltiečių kultūrų 
dienas, šio suvažiavimo tikslas yra gi
liau susipažinti su Pabaltijo tautų litera
tūra, menu ir muzika, išryškinant jų 
bendrumus ir skirtumus. Numatyta ši 
programa.

Gegužės 12 d.: prof. Scholz, geriausias 
visų trijų Pabaltijo tautų literatūrų žino
vas, kalbės apie šių literatūrų bendrumus 
ir skirtumus; J. Purga apžvelgs estų, dr. 
L. Baldauf — lietuvių, ir V. Kalnina — 
latvių lyrikų. Vakare pristatys A. Urdzė 
ir A. Krivickas latvių ir lietuvių meną.

Gegužės 13 d.: V. Aleksa kalbės apie 
žemininkus ir jų įtaką į lietuvių litera
tūrą išeivijoje ir Lietuvoje; C. Hasselfo- 
latt apie estų pokarinę literatūrą; L. Brie
dis apie naujausią latvių lyriką; dr. D. 
Eberiein pristatys Pabaltiečių tautų mu
zikos ypatumus, gi vakare bus galima pa
siklausyti šių muzikų kūrinius (pianistas 
N. Moehow).

Gegužės 14-15 d.: PKSS narių susirin
kimas, kur gali dalyvauti ir svečiai.

Registracija pas: Baltischer Christli- 
cher Studetcnbund, Annaberger Str. 4000, 
5300 Bonn-Bad Godesberg; kaina — DM 
35 už dieną, DM 110 už visą suvažiavimą 
(už nakvynę ir valgį).

A. Hermann

Kovo 26 d. Chicagoje posėdžiavo PLB 
Fondo vadovybė su PLB Lituanistikos 
katedros vedėju prof. dr. Broniumi Vaš
keliu ir teisės patarėju advokatu Sauliu
mi Kupriu.

Neseniai Bostone mirusio žymaus LB 
veikėjo inž. Vytauto Izbicko žmona Feli
cija, vykdydama savo vyro testamentinį 
prašymą, įsiteigė inž. Vytauto Izbicko 
vardo stipendijų fondą remti PLB Li
tuanistikos katedroje studijuojantį jau
nimą. Inž. Vytauto Izbicko fondas, pana
šiai kaip ir Stasio Barzduko fondas, yra 
PLB Fondo globoje ir jiems skirtos au
kos siunčiamos: Lithuanian World Com
munity Foundation, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636. Visos aukos at
leidžiamos nuo federalinių mokesčių.

PLB Fondo teisės patarėjas adv. Sau
lius Kuprys veda pasitarimus su Ilino
jaus universiteto Chicagoje atstovais dėl 
PLB Lituanistikos katedros praplėtimo 
sutarties, kaip jau buvo preliminariniai 
susitarta praėjusių metų lapkričio 20 d. 
tarp PLB Fondo ir Ilinojaus universite
to vadovybių, baigiant mokėti 600.000 
dol. įnašą už katedrą. Numatoma steigti 
Lituanistikos studijų institutą prie kate
dros, kurio tikslai bus:

1. Sudaryti sąlygas mokslininkams pa
sišvęsti lituanistinių darbų ruošimui ir 
išleidimui.

2. Skatinti ir remti jaunuosius moks
lininkus rašyti daktarines disertacijas 
lituanistinėmis temomis.

3. Pravesti PLB Lituanistikos kate
droje seminarus studentams ir aspiran
tams iš istorijos, politinių mokslų, filoso
fijos, meno ir kitų sričių.

4. Ruošti mokslines konferencijas, sim
poziumus, kviesti paskaitininkus ir pa
našiai.

Lituanistikos studijų instituto darbą 
koordinuos PLB Lituanistikos katedros 
vedėjas, jam padės taryba (direktoria- 
tas), susidedanti iš Ilinojaus universiteto 
Slavų ir baltų skyriaus vedėjo, PLB at
stovo, ir dviejų Ilinojaus universitete 
dirbančių ir lietuvių veikloje pasižymė
jusių asmenų.

Lituanistikos studijų instituto darbus 
ir veiklą rems ir einamųjų reikalų iš
laidas padengs PLB Fondas iš savo lėšų 
anba Stasio Barzduko ir Vytauto Izbicko 
fondų.

Kaip jau anksčiau spaudoje buvo pra
nešta, Ilinojaus universitete Chicagoje šį 
pavasarlį bus 10-ties savaičių lietuvių is
torijos seminaras, kurį dėstys dr. Sau
lius Sužiedėlis, šį seminarą finansuoja 
PLB Fondas per PLB Lituanistikos ka
tedrą. Katedros vedėjas prof. dr. Bronius 
Vaškelis dabar tariasi su eile kitų svečių 

mokslininkų, kviesdamas juos panašiems 
lituanistiniams seminarams ar paskai
toms į Ilinojaus universitetą ateityje.

Dabartinę PLB Fondo vadovybę suda
ro pirmininkas Vytautas Kamantas, iž
dininkas Juozas Lukas, direktoriai Biru
tė Jasaitienė, Stasys Jokubauskas, dr. 
Petras Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. 
Antanas Razma ir reikalų vedėją Nijolė 
Balzarienė. PLB Valdyba sudarė šios su
dėties vadovybę pagal PLB Fondo nuo
status ir Ilinojaus valstijos įstatymus 
praėjusių metų rugpjūčio mėnesį ir jų 
kadencija baigsis ateinančių 1989 metų 
kovo mėnesį.

Praėjusių metų lapkričio 20 d. užbai
gus PLB Lituanistikos katedros steigi
mą, PLB Fondas grįžo prie savo pagrin
dinių tikslų ir darbų, dėl kurių jis buvo 
įsteigtas, būtent telkti lėšas ir finansuoti 
PLB Valdybos švietimo ir kultūros vei
klą, rūpintis Lietuvos pogrindžio spau
dos perspausdinimu ir platinimu, šalia 
PLB Lituanistikos katedros plėtimo ir 
jos tolimesnio rėmimo.

A.P.

A.A. Tomo Vidugirio, DBLS garbės 
nario, mirusio Londone 1979 m. balan
džio 27 d., pelenų laidojimas š.m. kovo 
mėnesį veiicnies tėviškėje prie motinos 
kapo.

2000
GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 47)

Sprogmenys nesiklausdavo kam jie skirti — 
vokiečių kariams, partizanams ar paprastam 
keleiviui. Niekaip negalėjau savyje užslopinti 
mirštančios Stefanijos vaizdo. Mirtis manęs galbūt 
nebebaimino, tačiau mintis, kad baisiai sužalotas 
valandas išgulėsiu ant tokio apleisto kelio — buvo 
nepakeliama.

Ir dar viena bėda ėmė mane lydėti: nebuvau 
geru ėjiku, o persirgtoji karštligė dar labiau 
susilpnino mane. Kojos buvo sunkios, painiojosi, 
mano žingsniai darėsi vis lėtesni ir lėtesni.

Kelias, kuo toliau, tuo labiau blogėjo. Jį dar 
buvo galima gerai įžiūrėti tarp žaliuojančių medžių 
šakų ir samanotų kamienų, tačiau žvyruotas 
paviršius staiga tapo sudžiovusios žemės pluta — 
grumstai ir duobės dar labiau sunkino mano 
kelionę.

Tokiu greičiu ir tokiu keliu toli nenueisi 
smelkė mane mintis, bet pasukti atgal irgi nebuvo 
prasmės. Kažkur, netoliese, viešpatavo Stavrovskio 
gauja, netoliese sėlino mirtis.

Nežiną kiek kelio buvau nuėjęs. Gal du, o gal ir 
tris kilometrus. Alkio nejaučiau, tačiau troškulys 
darėsi vis didesniu. Susiradau netoli išsikerojusios 
eglės sausa žole padengtą plotą ir atsisėdęs atkimšau 
pieno butelį.

Pienas ne toks jau skanus: šiltas, kvepia 
kažkokiomis žolėmis, bet vis tik gėrimas, raminąs 
troškulį. Gal ir gerai, kad jis ne toks skanus — ne 
taip greitai išgersiu...

Atsirėmiau eglės liemens ir mintyse ėmiau 
svarstyti savo padėtį. Kad dar šiandien išeičiau iš to 
prakeikto miško! Jei teks nakvoti, tai vargu ar 

beturėčiau ką alkiui ir troškuliui malšinti, o ir naktis 
miške nebuvo vyliojanti.

Gal tik dabar, mano paties žingsniams nutilus, 
o gal ir todėl, kad mano sąmonė visiškai įsijautė į 
tylą miške ir automatiškai registravo kiekvieną 
pašalinį garsą — pamaži, blogai suvokdamas, ėmiau 
įsiklausyti į kažkokius labai tolimus, duslius garsus, 
kurie kiek paryškėdavo ir vėl išblesdavo. Keistas 
dundesys, slenkąs iš los pusės, iš kurios vis aukščiau 
kilo saulė...

Tarytum žaibas nusmelkė mane Agnės žodžių 
prasmė — frontas! Gal dar toli, ne mūsų pusėje, 
tačiau jis dundėjo ir grūmojo. Tačiau nepamatysi ir 
nesuvoksi, kokie mūšiai vyko tolimoje rytų pusėje, 
kokia karo mašina artėjo miškų link ir kokia 
traukėsi atgal. Bandau vis geriau įsiklausyti, bet 
staiga pakilęs vasaros vėjas ėmė žaismingai ošti 
medžių viršūnėse, netoliese sučiulbo ir sučiauškėjo 
keletas paukščių ir grasinantis dundesys išblėso 
tartytum dingo, tarytum pasitraukė į rytų tolybę.

Nusprendęs, kad lengviau eisiu basas, 
nusitraukiau aulinius ir užsimetęs juos ant peties vėl 
pakilau. Atrodžiau juokingai: basas, iki pat blauzdų 
atsmauktomis kelnėmis, ant pečių purvini batai, o 
rankoje drobinė skepeta su pienu ir duona. Buvau 
panašus į piemenį ar lauko darbininką. Štai tau ir 
didvyris...

Dar po kokios valandos saulės spinduliai 
skaisčiai nužėrė prieš mane gulinti, apleistą, kelią. 
Jis raitėsi leidosi tai žemyn, tai vėl kilo aukštyn: 
senos pravėžos tai visai dingdavo, tai vėl tapdavo 
labai giliomis. Negailestingi saulės spinduliai įsikibo 
į mano nugarą ir jau po kelių akimirkų ji visa 
pasidengė prakaitu. Vis dažniau sustodavau ir vis 
dažniau šluoščiausi prakaitą nuo kaktos.

Ir vėl šimtai, tūkstančiai žingsnių vis tokiu pat 
nuobodžiu miško keliu. Tiesa, jis čia buvo kur kas 
platesnis ir žymiai geresnis. Dar po kokio 
pusvalandžio pasiekiau jau seniai nežvyruotą, bet 
vis dėlto sausą ir gana gerą dangą. Čia vėl 
užsitraukiau aulinius, nes daugybė akmenėlių 
skaudžiai žeidė basas kojas.

Netoliese, visai šalia manęs sušlama, sučeža 

krūmokšniai. Stirna, kiškis ar koks didelis miško 
paukštis? Įdėmiai dairausi, tačiau aplinkui nieko 
ypatingo. Miškas atrodo tuščias ir tylus, kelio 
priekyje — nė gyvos dvasios. Noriu pasisukti ir 
pažvelgti atgal, bet čia pat girdžiu prislopintus, 
tačiau aiškius žodžius:

— Tomai!..
Dvi stiprios rankos nutveria už pažastų, pakelia 

mane tarytum plunksną ir įtraukia į žaliuojančius 
krūmokšnius, išsirikiavusius beržų paauglius.

Ir kai mano kojos vėl pasiekė samanomis 
apžėlusią žemę — prieš mane stovėjo Balys.

Apšepusi, seniai neskusta pasmakrė, tamsūs 
paakiai, nemigo naktų pėdsakais nužymėtas veidas, 
kiek susigužusi stovyla nė nepriminė man to Balio, 
kurį pažinojau dar prieš kelias dienas. Bet jo šviesios 
akys juokėsi, kaip juokėsi ir plačiai praverta burna:

-Na matai ir tave susiradome...
Dar už kelių berželių, užjaunu uosių kamienų 

stovėjo su paruoštais ginklais Arminas, Kurtas ir 
Povilas.

Sveikas Tomai! - draugiškai patapšnojo 
mano petį Arminas. Jis šypsojosi, bet ir maloni 
išraiška negalėjo paslėpti suliesusio, apšepusio 
veido. įdubusių akių.

Prie mūsų priartėjo ir Kurtas. Ant jo liesoko, 
tačiau raumeningo kūno dabar nukaro žalsvas, be 
rankovių nertinis, kurį buvau matęs ant Povilo 
pečių. Nertinis jam per platus, bet šiltai dengia 
krutinę ir nugarą. Povilas gi dabar dėvi tik melsvus 
apatinius baltinius, kurių rankoves jis atraite ir 
luomi padarė juos panašiais į viršutinį rūbą. Kaip 
ten bebūtų, bet likimo draugai dalinosi tuomi, ką 
■.urėj o.

Heil... sumurma jis. Taip trumpai 
skambanti vokišką žodi, galima įvairiai išvesti, bet 
gal but paprasčiausias lietuviškas pakaitalas būtų: 
sveikas...

Eita. mosteli visiems Arminas ir čia pat 
priduria:

' Bus daugiau /

2000-sis EUROPOS LIETUVIO 
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1955 metais Lietuvių Namų B-vė nu
pirko Lietuvių Sodybą (Headley Park), 
kur per Sekmines įvyko Sodybos atidary
mas. Kitais metais per Sekminės ten įvy
ko pirmas D. Britanijos lietuvių katalikų 
kongresas už geresnį pasaulį. Tie, 1956 
m., buvo žymūs ir tuo, kad Londone lan
kėsi sovietų vadai Bulganinas ir Kruš- 
čiovas. Ta proga Pavergtų Tautų Londo
no komitetas sukvietė Lietuvių Namuose 
spaudos konferenciją, į kurią atsilankė 
apie 40 laikraštininkų^ jų tarpe, kores
pondentai iš „The Times“, „Daily He
rai“, „The Scotsman“, „Daily Mail“, 
„Daily Telegraph“, „The Economist“, 
BBC ir k. Konferencijai pirmininkavo 
DBLS pirmininkas M. Bajorinas. Kitą 
dieną laikraščiai įsidėjo konferencijos ap
rašymus. Tų plačių metų „E.L.“ per kelis 
numerius dėjo M. Krupavičiaus atkarpą 
„Lietuvių-žydų santykiai rudosios okupa
cijos metu“. Ten aprašyti faktai gal bū
tų įdomūs ir dabar.

Pagal „E.L.“ 1956 metais rugp. m. D. 
Britanijoje išėjo septyni lietuviški lai
kraščiai: „Išeivių Draugas“, „Europos 
Lietuvis“, „Santarvė“, „Žibintas“, „Bu
dėkime“, „Tėvų Žemė“ ir ką tik pasiro
dęs „Darbininkų Balsas“. (Iš jų, atrodo, 
liko tik ,EL‘ ir .Budėkime'—M.B.) .Rugpjū 
čio numeryje „E.L.“ įsidėjo, berods, pir
mą platesnį tradicinės Studijų Savaitės 
aprašymą. Rašoma, kad savaites ruošia 
Rezistencinio Sąjūdžio Lietuvių Fronto 
Bičiuliai. Tų metų Studijų Savaitė įvyko 
Vokietijoje, netoli Heidelbergo, ir joje 
dalyvavo 105 asmenys iš Vokietijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, 
Belgijos, Olandijos, Anglijos ir JAV, jų 
tarpe buvo 2 ministerial, 20 profesorių 
bei daktarų, 15 kunigų, studentų, visuo
menės veikėjų, žurnalistų, kultūrininkų ir 
šiaip eilinių žmonių.

(Bus daugiau)
M. Bajorinas
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Savaitgalis Sodyboje
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

HUETTENFELDE

Centrini Lietuvos nepriklausomybės 
70-čio minėjimą Vokietijos LB valdyba 
su Vasario 16 gimnazijos talka suruošė 
1988 vasario 20 Huettenfelde. Iš ryto iš
kilmingai iškeltos mūsų trispalvės prieš 
Gimnazijos rūmus ir ant aukšto Romu
vos pilies bokšto plačiai apylinkei skel
bė, kad lietuviai švenčia, o vykstantiems 
į minėjimą rodė kelią j lietuvių sodybą.

Tuoj popiet prisirinko pilnas berniukų 
bendrabučio televizijos kambarys iš
klausyti Vokietijos lietuvių jaunimo at
stovų VI pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese Australijoje 1987-88 dipl. matėm. 
Kęstučio Ivinskio ir mokyt. Raimondos 
Šreifeldaitės pranešimų apie Kongresą. 
Pranešimus jie paryškino Kongreso ir 
Australijos vaizdų skaidrėmis.

Tada visi katalikai skubėjo 'į vietos ka- 
tal. bažnytėlę, o evangelikai į evangeli
kų — pasimelsti už Lietuvą ir jos laisvę. 
Katalikams perpildytoje šventykloje iš
kilmingas šv. mišias aukojo Vokietijos 
lietuvių katal. sielovados direktorius 
kun. Antanas Bunga, tėv. Alfonsas Ber
natonis, kun. Bronius Liubinas ir kun. 
Kazimieras Senkus. Su moksleivių paly
da 'įneštos ir prie altoriaus sustojo Lietu
vos, ateitininkų ir skautų vėliavos. Gie
dojo Gimnazijos choras, vargonuojant 
muzikos mokyt. Arvydui Paltinui.

Lekciją apie tai, kaip Viešpats per 
pranašą Izają guodė tremtį kenčiančius 
Žydus, perskaitė kun. Jonas Dėdinas. 
Maironio eilėraščių posmais išmargintą 
pamokslą pasakė kun. A. Bunga, nu
šviesdamas sunkų mūsų tėvynės kelią į 
nepriklausomybę, jos atneštą palaimą ir 
lygindamas ją su dabartine padėtimi. 
Džiaugėsi lietuviška šviesa, sklindančia 
iš Huettenfeldo ir kvietė stengtis ją iš
laikyti, remiant Vasario 16 gimnaziją ir 
aukojant Romuvos pilies atstatymui. Dė
kojo mokiniams ir mokytojams už lietu
viškos vėliavos keliamą ne tik vėliavų 
stiebuose, bet ir jaunimo širdyse. Pasiū
lė pamaldas baigti Lietuvoje įsigyvenu
siu papročiu — Maironio/Nauj alios gies
me Lietuva brangi.

Buvo pilnutėlė evangelikų bažnytėlė, 
kur pamaldas su Šv. Vakariene laikė 
Gimnazijos kapelionas kun. Fr. Skėrys. 
Pamoksle aiškino šv. Mato evangelijos 
skirsnelį — Kas ištvers iki galo, tas bus 
išgelbėtas, surišdamas jį su mūsų tau
tos ir mūsų likimu..

Kita programa vyko pilnutėlaitėje 
Huettenfeldo savivaldybės salėje — 
Buergerhause. Pradėta mokinių choro ir 
visos salės sugiedotais Lietuvos ir Vokie
tijos himnais. Atidarymo bei sveikinimo 
žodį lietuviškai tarė Vokietijos LB val
dybos pirmininkas dipl. inž. Juozas Sa
bas. Jį vokiškai pakartojo, išvardyda
mas aukštuosius svečius ir apibūdinda
mas lietuvių išeivijos nusistatymą nau
jųjų politinių įvykių atžvilgiu Lietuvoje 
ir pasaulyje, Lietuvių kultūros instituto 
vedėjas Vincas Bartusevičius. Pabrėžė, 
kad mes solidarizuojamės su gyvenan
čiais tėvynėje tautiečiais, keliančiais bal
są prieš Lietuvos okupaciją.

Sveikino Europos parlamento narė 
olandė Elise Boot iš Olandijos. Ji pasiro
dė pažįstanti Lietuvos istoriją. Sakė, kad 
padaryta didelė neteisybė, okupuojant 
Lietuvą, ir ta okupacija yra diglys lais
vų Europos tautų širdyje. Europos par
lamentas reikalauja laisvo apsisprendi
mo teisės Lietuvai ir kitoms Pabaltijo 
valstybėms.

Krikščionių demokratų (CDU) parti
jos vadas Hesseno parlamente dr. Chris
toph Greiff gyrė Gimnaziją, kuri esanti 
lietuvių laisvės žiburys, pažadėdamas 
jai savo paramą. Rytų Europos tautoms 
reikalavo laisvės, kuria taip godžiai nau
dojasi Vakarų pasaulio tautos. Hesseno 
socialinių reikalų ministerijos aukštas 
pareigūnas Ministerialrat Dr. Liebscher 
perdavė ministerio Trageser sveikinimus 
ir pagyrė lietuvius už tai, kad jie, ir bū
dami toli nuo tėvynės, stengiasi išlaikyti 
jos kalbą ir kultūrą. Hesseno vyriausybė 
padėjo pastatyti Gimnazijai modernų 
berniukų bendrabutį, padės atnaujinti 
pilį ir toliau rems lietuvius.

Pagrindinę kalbą pasakė buv. Baden- 
Wuerttembergo krašto švietimo ministe- 
ris ir Europos parlamento narys pabal- 
tietis Prof. Dr. Wilhelm Hahn. Lietuvos 
nepriklausomybės 70-metis nepraėjo ne
pastebėtas. Jam su didelė fantazija ir 
išradingumu pasiruošė lietuviai Lietu
voje. Sovietai turėjo daug vargo, steng
damiesi sutrukdyti minėjimus.

Nupasakojo garbingą Lietuvos praeitį 
ir vėlyvesnius jos vargus. Vokiečiai la- 
ban gerbia lietuvius už jų stiprią tėvynės 
meilę ir už kantrumą, su kuriuo perne
ša didžiąsias tautos nelaimes.

Trečiojo pasaulio tautos atgauna lais

VASARIO 16 GIMNAZIJA
vę ir kuria savo valstybes. Vakarai tą 
sąjūdį remia. Jį remia ir Sovietų Sąjun
ga. Bet ji neduoda laisvės savo paverg
toms tautoms. O Vakarai nenori klausy
ti, kai už jų durų žvanga nelaisvės pan
čiai.

Laisvės sąjūdis Pabaltijy smarkiai 
plinta. Prasidėjęs praėjusiais metais Bai
siojo Birželio minėjimu Rygoje, apėmė 
Lietuvą ir Estiją. Vak. Vokietijos kan
cleris Kohl ir JAV-bių prezidentas Rea
gan sutaria reikalaudami, kad tautų ap
sisprendimas .būtų įvykdytas tiek Vaka
ruose, tiek ir Rytuose. Ragino Vakarų 
valstybių vyrus suaktyvinti savo laisvės 
politiką. Užtikrino, kad Lietuvos laukia 
graži ateitis.

Palbaltiečių santalkos biuro Štrasburge 
vedėjas Algis Klimaitis iš kasetės perda
vė Mindaugo šibonio pranešimą telefonu 
iš Kauno apie Vasario 16 pamaldas Kau
no katedroje ir kaip po jų, keli šimtai 
milicininkų stumdė bei mušė žmones ir 
susigriebę apie pusšimtį nusivežė į savo 
būstinę, tarp jų ir pranešėjo žmoną dai
nininkę Oną Virginiją šibonienę. Perduo
ti ir jos parodymai, kaip nežmoniškai mi
licininkai elgėsi su suimtaisiais, juos 
mušdami bei versdami valyti milicinnkų 
patalpas ir pan. Rytojaus dieną suimtieji 
buvo nuteisti nuo 10 iki 15 parų arešto.

Meninę programą pranešinėjo abitu
rientai Daiva Bartkevičiūtė-Meyer ir 
Klaus Žulys lietuviškai ir vokiškai, pro
tarpiais įterpdami ir patriotiškų eilėraš
čių. Muzikos mokytojo Arvydo Paltino 
išlavinti mokinių bei vaikų chorai ir vo
kalinis ansamblis padainavo aštuonetą 
Gudavičiaus, Šimkaus ir kitų liaudies 
dainų, orkestras pagrojo maršą, pavasa
rio valsą, liaudies dainą apie berželį ir 
uvertiūrą iš Verdi operos TRAVIATA. 
Živilės Grodbergienės gerai išmokyta 
tautinių šokių grupė pašoko penketą mū
sų liaudies šoklų. Prof. Hahn apjuostas 
plačia tautine juosta, Grodbengienė ir 
Paltinas apdovanoti gėlėmis.

Vestuvės
Šių metų balandžio 4, antrą Velykų 

dieną, Londono Lietuvių bažnyčioje tu
rėjome dvigubas vestuves.

Kristopas Juras apsivedė su Christy

Jaunieji Sodyboje. Christy ir 
Kristopas Jurai

Salvidge ir jo teta Milda — su Stasiu 
Kačinu.

Kristopas yra londoniškių Zigmo ir 
Veronikos Jurų jauniausias sūnus. Ne
žiūrint to, kad šiuo metu jis gyvena Ka
nadoje, Vancouveryje, Kristopas norėjo 
apsivesti Londono lietuvių bažnyčioje, 
kurioje apsivedė jo tėveliai, jo brolis ir 
jo seserys. Aišku ir svečius jis norėjo 
priimti gražioje ir plačiai žinomoje An
glijos lietuvių Sodyboje.

Vestuvines apeigas atliko Londono lie
tuvių bažnyčios klebonas kun. J. Sake- 
vičius ir Rev. Father Mark iš prancūzų 
bažnyčios. Giedojo bažnyčios choras va
dovaujamas muziko Justo Černio.

Jaunosios tėveliai Robert ir Bertha 
Salvidge ir jaunosios sesuo atskrido iš 
Kanados dalyvauti vestuvėse.

Savo vaikystę ir dalį jaunystės Kris
topas praleido Didžiojoje Britanijoje, 
Londone. Buvo skautas ir ilgai šoko tau
tinių šokių grupėje „Lietuva“, su šokių 
grupe „Lietuva“ atstovavo Britanijos 
lietuvius dviejose Pasaulio Lietuvių Tau 
tinių Šokių šventėse, JAV. Kristopas bu
vo Britanijos jaunimo atstovas Pasaulio

Pertvarkius salę, perstačius kėdes bei 
įnešus stalus ir dar palikus vietos šo
kiams, prasidėjo užkandžiavimas ir ben
dras pasilinksminimas, grojant smagiai 
Pauliaus Petrikaičio šokių kapelai, už
trukęs iki 3 vai. nakties. Smagiai dirbo 
trys barai ir loterija. Valgius pagamino 
ir loteriją suruošė Romuvos liet, moterų 
klubas, vadovaujamas Eug. Lucienės. 
Malšindamos svečių alkį, vikriai sukosi 
darbščiosios klubo bei jo valdybos narės 
— Jūratė Lemkienė, Vida Sabienė, Ja
nina Kaciucevičienė, Irena Zimmerman- 
nienė dr kt. Prie loterijos suruošimo ir 
pravedamo daugiausia prisidėjo Valė 
Endrigkaitienė, Kristina šcreikienė, Ku- 
butaitienė ir kit. Visas loterijos pelnas 
per 1.600, —DM paskirtas pilies atstaty
mui.

Tik su daugelio darbščių talkininkų 
pagalba Vokietijos LB valdybai pavyko 
sklandžiai pravesti minėjimą, sutraukusį 
per 600 žmonių, tarp jų nemaža aukštų 
vokiečių pareigūnų, visuomenės bei spau
dos atstovų. Visi noriai pasirašinėjo Vo
kietijos LJS paruoštą peticiją LTSR 
vyr. prokurorui Navikovui ir Aukšč. ta
rybos pirmininkui J. Misiūnui Vilniuje, 
reikalaujančią paleisti jaunuolį Petrą 
Gražulį, š.m. vasario 2 Marijampolėje 
nuteistą .10 mėnesių kalėti už atsisaky
mą kartoti karinį apmokymą ir atšauki
mą priesaikos.

Apie minėjimą reportažus su nuotrau
komis išspausdino, keletas vokiečių dien
raščių, pabrėždami lietuvių laisvės sieki
mą. Straipsnių antraštės skelbė: Apsis
prendimo teisės reikalavimas dominavo 
lietuvių minėjimo šventę (Mannheimer 
Morgen). Iš naujo kelti Pabaltijo klausi
mą (Lampertheimer Zeitung), Didžiulė 
protestų banga Lietuvoje (Odenwalder 
Zeitung) ir pan., nors nepražiūrėjo ir 
mokinių pasirodymų, išspausdindami 
choro ir šokėjų nuotraukas.

VLB V-bos Informacijos

Londone
Lietuvių Jaunimo Kongrese, šiuo metu 
jis dirba V.anCouverio finansinėje biržo
je, (Vancouver Stock Exchange). Jauno
ji studijuoja archeologiją. Ar mano jau
nieji grįžti į Angliją? Taip, yra planuo
jama.

Jaunavedžiams linkime ilgo ir gražaus 
gyvenimo.

Ar žinojai?
Londono didžiųjų krautuvių lankytojai 

skundžiasi, kad žiemos metu nėra kur 
pasidėti paltų. Vienas korespondentas iš 
Maskvos rašo, kodėl mes neimame pa
vyzdžio iš Pabaltijo valstybių, kur prie 
įėjimo į krautuvę visur yra aptarnauja
ma rūbinė. Sako, Harrods įsidėmėki! 
(Harrods yra viena iš didžiausių parduo
tuvių Londone.)

Vokietijos Lietuviai
VOKIETIJOS LB TARYBOS NARIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Vasario 6 d. įvyko Vokietijos LB Tary
bos Narių Suvažiavimas. Kartu su kvie
timais ir siūloma darbotvarke išsiuntinė
ta ir 1987 pajamų-išlaidų sąmatos įvyk
dymo apyskaita, 1987 gruodžio 31 balan
sas, 1988 ir 1989 sąmatos ibei praėjusio 
suvažiavimo protokolas. Visi nariai atvy
ko su jais jau susipažinę.

Posėdžiai vyko Gimnazijos berniukų 
bendrabučio salėje. Suvažiavimą atida
ręs ir jam pirmininkavęs Prezidiumo pir
mininkas tėv. Alfonsas Bernatonis pra
nešė, kad iš Tarybos 15 narių susirinko 
14. Priminė per praėjusius metus miru
sius Vokietijos LB narius ir kitus tau
tiečius, perskaitydamas dešimties miru
siųjų sąrašą. Jie pagerbti susikaupimo 
minute.

Pasiūlyta 16 punktų darbotvarkė pri
imta be pakeitimų. Balsams skaičiuoti 
pakviesti Algis ir Jonas Vitkai. Praėjusio 
suvažiavimo protokolas patvirtintas ne
skaitytas.

Ataskaitinių pranešimų eilę pradėjo 
Vokietijos LB valdybos pirmininkas dipl. 
inž. Juozas Sabas. Valdybos 1987 rengta
me centriniame Vasario 16 minėjime Hu- 
ttenfelde dalyvavo apie 600 žmonių. Pro
grama tradicinė. Panaši bus ir šių metų 
minėjime. Prašė pateikti siūlymų, kaip 
būtų galima ją paįvairinti. Jam teko da
lyvauti PLB ir įvairių kraštų LB vadovų 
pasitarime Romoje 1987 birželio pabai
goje. Ten PLB valdybos vicepirmininkas 
dr. T. Remeikis pranešė, jog stiprinant

Tos kelios šeimos, kurios susirinko 
ketvirtam šeimų savaitgaliui bal. 8-10 dd.> 
Sodyboje — nesigailėjo. Niekas nesugadi
no puikaus ū.po — nei Sodybos centrinis 
šildymas, nei visiškai nesitikėtas oro pa
sikeitimas. Netikėjome tokio oro pasikei
timu — penktadienį vasara, o šeštadieni 
— žiema! Snigo nuo pat ryto iki povaka
rių. Tačiau šio savaitgalio organizatorius, 
Vincent O'Brien, atrodo, viską numatė 
taip, kad programa galėtų sklandžiai vyk
ti.

šeštadienio rytą šokame tautinius šo
kius bei ratelius. O paskui, kol vyresnie
ji gilino žinias apie Lietuvą, mažiukai 
dainavo. Po pieltų dažėme kiaušinius ir 
juos ridinėjome. Vincent papasakojo kaip 
Velykos švenčiamos Lietuvoje — nuo 
Verbų sekmadienio iki pat Atvelykių.

Pagaliau išsigiedrinus, perėjom į skau
tų stovyklavietę ir tikrai sušilome bep- 
jaustinėdiami ir nešiodami pagalius ir ša
kas, bandydami bent kiek praretinti pri
kritusius medžius. Tai milžiniškas dar
bas, reikėtų suorganizuoti visą savaitę ar 
net kelius savaitgalius pašvęsti tam dar
bui, sudaryti talką, šįkart įsijungė ir ma
ži. ir dideli ir tikrai užsidirbo skanios va
karienės. Visą savaitgalį puikausiai soti- 
nomės Sodybos paruoštais skanumynais, 
ne vieną kantą teko girdėti sakant: Ar 
jau laikas vėl valgyti? Atrodo mes tik 
valgom ir valgom!

Po vakarienės vaikai dar suradę jėgų 
ieškojo šokoladinių kiaušinių paslėptų 
salėje ir apie pagrindinius laiptus.

Sekmadienio rytas išaušo gražus ir sau
lėtas. Pailsėję ir papusryčiavę su šeimo
mis ėjome apie Sodybą, ieškodami vėl pa
slėptų daiktų. Beieškodami gražiai pasi
vaikščiojome apie baseiną ir aplink eže
rą, matydami, kiek ten padirbėta betvar
kant nuverstus medžius, šeima, kuri su- 

Dalis šeimų savaitgalio dalyvių, pertraukos metu, lietuviškoje sodyboje.

politinę LB veiklą, norima steigti politi
nio lavinimo kursus, jauniems jų lanky
tojams skiriant stipendijas. Labai pagei
dautini tokie kursai būtų prie Vasario 
16 gimnazijos.
Pasisakė už Europos lietuvių dienų ruo

šimą. Pranešėjas dalyvavo ir Europos LB 
bei liet, jaunimo vadovų pasitarime Lon
done XXXIV lietuviškųjų studijų savai
tės metu 1987 liepos 26 — rugsėjo 2. Ten 
taip pat pasisakyta už Europos lietuvių 
dienų ruošimą Vokietijoje 1989, pakvie
čiant į jas ir Punsko lietuvius. Didž. Bri
tanijos lietuvių Sąjunga pažadėjo kartu 
su Anglijoje veikiančios European Lai- 
son Group kitais nariais pasiūlyti Gor
bačiovui, kad Sovietai paskelbtų 1939 
rugpjūčio 23 Stalino-Hitlerio paktą nega
liojančiu ir pasmerktų Stalino vykdytus 
trėmimus.

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavime 
Huettenfelde išryškėjo mūsų Bendruo
menės senėjimas. Nors vieton mirusių na
rių įstoja nauji, bet kai kurios apylinkės 
jokios veiklos nerodo, netgi solidarumo 
įnašų nesusimoka.

Atkreiptas dėmesys į svetimų kalbų 
brovimąsi į lietuvių renginius. Tuo rei
kalu priimtas pageidavimas ir pasiųstas 
Pasaulio LB valdybai (žr. INFORMACI
JŲ Nr. 7-8 — 1988, psl. 6). Europos lietu
vių dienų ruošos darbai jau pradėti.

Vasario 16 gimnazijos direktorius An
drius Šmitas apibūdino šios mokyklos 
finansinę būklę ir jos darbą. Dabar joje 
mokosi 75 mokiniai: 42 iš Vokietijos ir 
33 iš užsienio. Moko 27 mokytojai bei 
auklėtojai, kurių 16 lietuviai. 2/3 pamo- 

rado daugiausia daiktų laimėjo premiją. 
Išklausėme Šv. Mišių. Jas atnašavo kun. 
A. Geryba. Jau laikas susidėti daiktus 
ir ruoštis pietums.

Graži šilta saulė dar viliojo neskubėti 
namo, vaikai dar norėjo palakstyti ir 
žaisti. Sunku buvo atsisveikinti. Sekan- 
ties šeimų savaitgalis numatytas spalio 
7-9 dd.

Gajutė

Lietuvos jaunimas rašytojo V. Myko
laičio-Putino tėviškėje. Vaizdelyje — 
Aušrakalnis, kur tarp gražių laukinių 
gėlių raytojas inėgdavo sėdėti iir įrašyti.

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai

PRAŠOME ATSILIEPTI. AČIŪ 
„EL“ Administracija

kų dėstoma lietuvių kalba. Pilnu etatu 
dirba 11 lietuvių mokytojų ir 1 vokietis. 
Šiemet yra tik du abiturientai, bet atei
nančiais mokslo metais bus 10, taip jų 
3 iš užsienio. Iki šiol Gimnaziją yra bai
gusi tik viena užsienietė.

Gimnazijoje veikia dvi tautinių šokių 
grupės — vyresniųjų bei jaunesniųjų, 
taip pat du — vyresniųjų ir jaunesniųjų 
— orkestrai, choras, etnografinių dainų 
būrelis, skautai (40), ateitininkai (15), 
Evangelikų jaunimo ratelis, disidentų bū
relis, kaupiąs bei skleidžiąs informaciją 
apie liet, disidentus, vaidybos būrelis, 
tinklinio ir krepšinio komandos. Moki
niai mokomi groti muzikos instrumen
tais. Kas penktadienį vakare mokiniai 
susirenka į jaunimo pamaldas, ruošia 
radijo valandėles. Dabar įvairių užsiė
mimų tiek daug, kad mokinių jau nebe
reikia raginti juose dalyvauti, bet grei
čiau stabdyti. Mokiniai atlieka menines 
programas didžiuosiuose lietuvių rengi
niuose Huettenfelde. Su šokiais, daino
mis ir muzika jie yra pasirodę Vienoje, 
Romoje, Paryžiuje ir daugely Vokietijos 
miestų.

Gimnazijos išlaikymas 1987 kainavo 
1.259.000, —DM, bendrabučių — 563.000, 
—DM, iš viso 1.822.000, —DM. Iš tėvų 
personalo bei aukų gauta 368.000, —DM 
arba 20 proc. 80 proc. davė vokiečių val
džia bei institucijos.

Naujas berniukų bendrabutis, kaina
vęs 3,5 milijonų DM įšventintas 1987 
birželio 20 ir atiduotas naudojimui. Pr. 
vasarą talkininkai išdažė mergaičių ben
drabutį, valgyklos salę bei virtuvę ir ki
tas patalpas. Ateinančiais metais bus 
modernizuotas mergaičių bendrabutis, o 
1990 — atremontuoti Gimnaijos rūmai.

(Rus daugiau)
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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 3 d. — 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 TAUTOS FONDUI
Milda Malakūnas — 20.00 sv.
A. Andriušaitis — 10.00 sv.
J. Vruibliauskas — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

SPAUDAI AUKOJO
J. Pauliauskas — 2.50 sv.
J. Žalys — 8.50 sv.
J. Varaškevičius — 3.00 sv.
J. Žiliukas 0.50 sv.
R. Šiauta — 2.50 sv.
E. Silnickienė 3.50 sv.
A. Galbugienė — 3.00 sv.
P. Pucevičius — 1.00 sv.
P. Zdanavičius — 2.00 sv.
V. Gurevičius — 2.00 sv.

Aukojusiems nuoširdžiausiai dėkojame.

LITOGRAFINĖ MAŠINA 
NIDOJE

Balandžio 20 d. iš Sheffieldo atvežė 
Nidai litografinę spausdinimo mašiną. Ji 
bus naudojama „Europos Lietuviui" ir 
kt. Nidos darbams spausdinti. ,

„Europos Lietuvį“ litografiniu būdu 
pradėsime spausdinti po vasaros atosto
gų, liepos 22 d. „Europos Lietuvio“ nr 27 
bus mažesnio formato (17.5 in x 25 in) 
ir skirsis, nuo dabartinio, tipografija. Tai 
daroma prisitaikant prie popieriaus ir 
naujos mašinos dydžio.

Apie šiuos pasikeitimus Nidoje DBLS- 
gos Suvažiavimui ir „EL“ skaitytojams 
buvo pranešta anksčiau.

Londonas
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 .SV. KAZIMIERO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

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

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.

9.300 SV. (SKOLA
Nuo š.m. kovo „E.L." skaitytojams yra 

siuntinėjami paraginimai. Esame labai 
■dėkingi visiems, kurie jau spėjo užsi
mokėti ir net auka paremti

Tačiau, labai nusiminę pranešame, 
kad iki šiol dar yra skaitytojų, ne
atsilyginusių už 1988 m. prenumeratą. Jų 
visa skola sudaro 9.300 sv. sumą.

Maloniai prašome neužsimokėjusių pa
skubėti, nes mums yra reikalingi tie pi
nigai padengti „EL“ išlaidoms.

„EL" Redakcija ir Administracija

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

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 Chamwood 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

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.p.p. Prašome gausiai 
dalyvauti.

Vyties klubo valdyba
V

Škotija
VELYKOS ŠKOTIJOJ

Saulė prašvito Velykų Rytą, paukščiai 
čiulbėjo, lietuviai pradėjo rinktis orie 
Šv. šeimos bažnyčios Mossendene, 7.30 
ryto, išklausyti iškilmingas Šv. prisikėli
mo mišias. Atvažiavo svečiai iš Doncas- 
terio, Edinburgo ir Glasgowo. Bažnyčia 
buvo pilna, dalyvavo daug jaunimo.

Choras vadovaujamos P. Dzidoliko gie
dojo vieną iš senausių giesmių „Marija 
Magdalena“. Kunigas Andriušius su pro
cesija ėjo prie altoriaus ir užgiedojo 
„Garbė Tau Trejybė“. Baigiant choras 
giedojo „Iš kapo kėlės Kristus", o kuni
gas „Linksma Diena“. Ištikrųyų buvo 
linksma, nes choras iš širdies giedojo, 
kad net ir lauke buvo galima girdėti. 
Kunigas su Šv. Sakramentu ėjo su pro
cesija ir pašventino visus. Po to pradėjo 
Šv. Mišias.

Pamokslas buvo labai gražus, kalbėjo 
apie Kristų kėlusį. Velykos yra arčiau
sia prie tikėjimo širdies. Kaip kad Lie
tuvoje žmonės vargsta už tikėjimą, bū
dami čia neturime savo tikėjimo už
miršti. Mišias baigė „Tave Dieve Garbi
nam“ ir „Linksma Diena“.

Visi susirinko Lietuvių klube, kur cho
ras vaišino arbatėle. Kunigas Andriušius 
ištraukė loterijos laimikius. Dabar kun. 
Andruius su paliegėliais lankosi Lourde.

Kunigas Andriušius ir šv. Kazimiero 
valdyba dėkoja atvykusioms ir tiems, 
kurie prisidėjo procecijoj. ypač 12-kai 
vaikučių, Marytei Pautinienei ir chorui.

Aleliuja visiems.
K. Rugienienė

DBLS XL METINIS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS IR LNAB-vės 

SUSIRINKIMAS

Mandatų komisijos vardu K. Tamošiū
nas pranešė, kad suvažiavime 21-nas at
stovas atstovauja 18-koi skyrių 691 na
rius. Be jų suvažiavime dalyvauja 2 Są
jungos garbės ir 5 Tarybos nariai bei 9- 
ni organizacijų atstovai. Viso 707 balsai.

A. Vilčinskas pristatė Suvažiavimui 
DBLS-gos 'įstatų 11 psl. 32 paragrafo, 13 
psl. to paties paragrafo c. klauzulės ir 20 
psl. 60 paragrafo pakeitimus. Už pakeiti
mus ir už DBLS-gos įstatus buvo balsuo
jama slaptai. Pakeitimai 75 proc. balsų 
buvo priimti.

LNAB-VĖS AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS

37-jį LNAB-vės akcininkų susirinkimą 
atidarė direktorių valdybos pirmininkas 
Z. Juras. Pasveikinęs susirinkusius jis 
paprašė sekretorių A. Vilčinską perskai
tyti praėjusių metų susirinkimo protoko
lą. Jis buvo priimtas. Po direktorių val
dybos pranešimo buvo nagrinėjamos me
tinės bendrovės apyskaitos. Ilgiau buvo 
apsistota prie Sodybos ir Spaudos sky
riaus apyskaitų.

V. Uogintas norėjo žinoti, kodėl daržų 
ir parko priežiūrai buvo daugiau išleis
ta.

V. Gasperienė norėtų, kad didesni dar
bai būtų skiriami varžybų būdu.

J. Benderius pastebėjo, kad nors baro 
ir restorano kainos keliamos tačiau pa
jamos mažėja. Iš pensininkų gauta 50 
proc. visų Sodybos pajamų, bet baseinu 
jie nesinaudojo. Išlaidos turėtų būti pro
porcingos pajamoms. O ir kambarių pa
gerinimas: ar atsiras svečių, galinčių 
mokėti aukštesnes kainas? D. Banaitis 
atkreipė dėmeslį į įvairias išlaidas. Jis 
manytų, kad jos turi būti labiau kontro
liuojamos.

K. Tamošiūnas klausė, kuriomis sąly
gomis Sodyboje priimami seneliai? Ir ar 
tos sąlygos yra pakeistos?

Dėl sumažėjusių Sodyboje pajamų pa
sisakė ir J. Bliūdžius.

SKAUTŲ,-CIŲ SAVAITGALIO 
STOVYKLA IR MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS MANCHESTERYJE
Broliai ir sesės,
Balandžio mėn. 30 d. — gegužės mėn. 

1 d. Manchesitery, Lietuvių Socialinio 
Klubo patalpose, 121 Middleton Rd.,'įvyks 
skautų,-čių savaitgalio stovykla.

Kviečiu visus skautus, skautes ir vadus 
gausiai dalyvauti. Renkamės šeštadienio 
popietei 1-mą vai. p.p. Prašome atsivežti 
pilnas uniformas ir miegamus maišus, 
taip pat ką nors dėl mūsų numatytos lo
terijos.

Skautiškoji pareiga yra dalyvauti skau
tiškuose parengimuose, maloniai prašy
čiau į tai atkreipti dėmesį. Būtų gerai, 
kad visi, kurie vyksta į Tautinę Stovyk
lą Amerikoje, atvyktų į Manchester!.

Maisto parengimo reikalu, vienetų va
dus, ir pavienius skautus, prašau man 
pranešti dalyvaujančių skaičių ne vėliau, 
kaip 23-čio balandžio 1988, šiuo adresu: 
— S.B. Vaitkevičius, 325, Eastfield Road, 
Peterborough, Cambs. PEI 4RA. Tel. 
0733-41705.

Iki pasimatymo Manchestery.
Tuo pačiu laiku turėsime ir Rajono 

Vadijos posėdį, visi skautininkai kviečia
mi dalyvauti.

s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

PAMALDOS
Nottinghamc — gegužės 1 d., 11.15 vai. 

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

Manchesteryje — balandžio 30 d., 6 
vai., Lietuvių Klube. Su skautais prisi
minsime motinas.

Bitadforde — gegužės 1 d., 12.30 vai. 
Prisiminsime motinas.

Eccles — gegužės 15 d.. 13 vai.
Leeds — gegužės 15 d., 13 vai.

ROŽINIS
Rožinis — gegužės 7 d. 4.30 v,p.p. 

prieš švč. Sakramento 24-26 Meridale 
Rd., Chapel Ash, W-ton.

Melsimės už mūsų kenčiančias ir žuvu
sias Motinas Lietuvoje.

N. Narbutienė

į paklausimus atsakė Z. Juras, S. Ne
nortas ir P. Podvoiskis.

Spaudos skyriaus apyskaitos reikalu 
kalbėjo J. Benderius, D. Banaitis ir kiti 
akcininkai.

Direktorių pranešimas ir apyskaitos 
buvo priimtos 23 balsais, 2 susilaikius.

Direktorių rinkimą atidėjus į sekan
čią dieną, buvo svarstomi eilinio pobū
džio Bendrovės reikalai.

P. PodVoiskis kalbėjo apie Sodybą ir 
jos turtą bendrai: pagerinti klijentūrą 
(svetimtaučių?) ir išpuošti taip, kad vi
si lietuviai ja galėtų didžiuotis. Tokiem 
darbams reikės išleisti tūkstančius. So
dybos vedėjai tiki, kad jie galės padi
dinti Sodybos pajamas ir pelningumą.

Z. Juras pranešė, kad Žalios Girelės 
projekto įvykdymas gali kainuoti 35.000 
svarų, o klubo kambariai — net 15.000 
sv.

K. Tamošiūnas norėtų, kad atstačius 
Žaliąją Girelę, jon būtų perkelti mūsų 
pensininkai.

Dėl Sodybos malūno pardavimo ir prie 
malūno privažiavimo teisių pasisakė S. 
Starka, V. Uogintas, L. Songaila ir Joy 
Millar.

19 vai. posėdžiaujančių laukė K. Ma
kūno paruošta vakarienė. Po jos dalis 
atstovų išvyko nakvynei į Lietuvių So
dybą.

SEKMADIENIS, BALANDŽIO 16 D.

Antroji Suvažiavimo diena prasidėjo 
punktualiai 10 vai. Grįžusieji iš Sodybos 
buvo jau po Mišių, kurias atlaikė kun. 
A. Gerylba.

Nominacijų komisija pasiūlė šiuos 
kandidatus: į DBLS-gos Centro V-foą — 
Z. Jurą, J. Alktį ir V. Gasperienę; 'į DBL 
S-gos Tarybą — R. Šovą, A. Podvoiskie- 
nę, K. Bivainį ii- J. Bliūdžiu; į Revizijos 
komisiją — P. Podvoiskį, S. Starką ir 
P. Bukauską; į Mandatų ir Nominacijų 
komisiją — K. Tamošiūną ir M. Gervi
na uskienę.

Į Centro V-bą slaptu balsavimu buvo 
išrinkti J. Alkis ir V. Gasperienė, o į 
Tarybą — A. Podvoiskienė ir J. Bliū
džius. Revizijos ir Nominacijų komisijos 
buvo paliktos tos pačios.

DBLS-gą 7-me PLB-nės Seime atsto 
vaus J. Alkis, A. Vilčinskas ir R. Grupil- 
jonaitė.

DBLS-gos Škotijos skyriaus pirminin
kas J. Bliūdžius savo pranešime nusi
skundė dviejų skyriaus narių elgesiu. 
Prezidiumo piemininkui jis 'įteikė 45 
Skyriaus narių prašymą juos sudrausti. 
Pasirašiusiųjų vlardu jis prašė, kad 
anksčiau paminėti viešai atsiprašytų.

Šiuo, reikalu pasisakė J. Alkis, Z. Ju
ras, K. Bliūdžiuvienė, V. Uogintas, H. 
Gasperas ir A. Vilčinskas.

V. Gasperienė pasveikino suvažiavu
sius trijų organizacijų vardu ir kvietė čia 
esančius raginti jaunimą, kad įstotų į 
skautų eiles ir mokytųsi lietuviškai.

Garbės nario S. Kuzminsko sveikini
mo laiške siūloma suvažiavimui rezoįu- 
cijia: — „DiBLSgos atstovų suvažiavimas 
reikalauja grąžinti į Eur. Liet, antgalvę 
žemėlapį, spausdintą 1980-1981 metais. 
Tas turi būti padaryta tučtuoj aus, se
kančiame Eur. Liet, numeryje, po šio su
važiavimo“. — buvo 8 balsais už ir 26 
balsais prieš, atmesta.

Tariamų „karo nusikaltėlių“ paieškos 
reikalu pranešimą padarė A. Vilčinskas. 
Jo nuomone, didžiausi karo nusikaltėliai 
patys sovietai. Anglų parlamentui 
nėra reikalo keisti įstatymų, nes tie įvy
kiai vyko ne britų teritorijoje ir visai 
neliečia britų piliečių. Jis įspėjo susi
rinkusius, kad sekančių 12-kos mėnesių 
laikotarpyje tiek Wiesenthalio centras, 
tiek žydų bendruomenė bendrai darys 
visą kas galima, kad paveikus britų Ty
rimų komisiją. Todėl mūsų pareiga yra 
rašyti savo parlamento atstovams ir 
aiškinti tikruosius karo nusikaltėlius.

D. Banaitis iškėlė pasaulio lietuvių 
spaudoje minimą žinią prof. S. Sužiedė
lio reikalu. Jo nuomone, vien tik vokie
čių okupacijos meto istorija nesudarys 
pilno to meto istorinio vaizdo.

R. šova skaitė jaunimo reikalams skir
to pranešimo dalį. Toliau jaunimo rei
kalais pasisakė S. Nenortas, V. Gaspe
rienė ir A. Vilčinskas.

J. Levinskas siūlė DBLS-gai ir LNA 
B-vei vieną pirmininką. A. Vilčinskas 
nemanė, kad tai būtų praktiška.

J. Bliūdžius norėtų daugiau spausdin
tų žinių apie Sodybą.

VI. Dangis perskaitė Suvažiavimo svei
kinimus.

J. Alkis pasveikino naująją Centro 
V-bos narę Vidą Gasperienę ir padėkojo 
už įdėtą darbą išeinančiam Centro V-bos 
nariui Z. Jurui. Jis taip pat Suvažiavi
mo vardu padėkojo sunkiai dirbusiam 
Suvažiavimo prezidiumui.

J. Zokas, pasveikinęs naujai išrink
tuosius Sąjungos organų narius Suvažia
vimą uždarė ir paprašė sugiedoti Lietu-

PASA UJL YJE
Demjanjukas kaltas

Izraelio teismas, susidedąs iš trijų tei
sėjų, rado, kad ukrainietis Demjanjukas, 
kurį JAV išdavė Izraeliui, yra kaltas už 
žydų žudymą karo metu Lenkijoje ir 
kad jis tikrai yra taip vadinamas „Bai
susis Jonas“ (Ivan the Terrible). Dem- 
j.anjukas visą laiką teigė, kad jis yra 
klaidingos identifikacijos auka ir kad 
jis yra ne tas žmogus. Iš sovietų gautas 
dokumentas yra suklastotas ir liudinin
kai po tiek daug metų tikrai negali žmo
gaus atpažinti, jį matę tik iš tolo. Teis
mo eiga buvo rodoma ant televizijos, ir 
kaip korespondentai pažymi, joks ki
toks sprendimas būtų buvęs negalimas, 
atsižvelgiant į žmonių nuotaikas ir pyk
tį-

Tą patvirtina Londone gyvenantis ru
sų egzilas rašytojas grafas Nikalojus 
Tolstojus, kuris pereitą rudenį teisme 
dalyvavo kaip liudininkas. Jis susidarė 
įspūdį, kad teisėjai yra šališki, ypač vy
riausias teisėjas Levin, kuris tiesiog 
trukdė liudininkams laisvai pasisakyti. 
Demjanjuko gynėjai irgi buvo silpni — 
vieną iš jų pats Demjanjukas atleido. 
Grafas Tolstojus ne geresnę nuomonę 
turi ir apie apeliacinį teismą.

Ir Kremliuje (peštynės
Kremliaus stebėtojai jau nuo seniai 

rašė, kad Gorbačiovas turi pačiame 
Kremliuje daug priešų, kurie tvirtina, 
kad jo glasnost ir perestroika kenkia 
komunizmui ir kad procesas turi būti 
bent sulėtintas. Tų ar panašių kritikų 
vadu yra laikomas Gorbačiovo arti
miausias padėjėjas Yegor Ligachev, ku
ris yra Laikomas komunistų partinės 
ideologijos saugotoju. Tačiau iš patiki
mų šaltinių sužinoma, kad paskutiniu 
laiku Ligachevo teisės ir pareigos buvo 
žymiai apkarpytos, kas, žinoma, buvo pa
daryta su Gorbačiovo žinia.

Iš kitos pusės, sovietinėje spaudoje 
pradeda rodytis vis daugiau straipsnių, 
raginančių Gorbačiovą imtis radikales
nių žygių krašto gerbūviui pakelti. Štai 
komunistų jaunimo laikraštyje Komso
molskaya Pravada Fyodor Burlatski 
klausia, kodėl, kraštas, kuris turi liek 
žemės turtų, medžių, alyvos, gazo, mi
neralų ir energingų išmokslintų žmonių, 
iki šiol dar nepajėgė aprūpinti savo žmo
nes rūbais, namais, knygomis, filmais ir 
maistu. Autorius ragina, jeigu reikia, 
atsisakyti ir nuo senų dogmų. Siūloma 
imti pavyzdį iš Vengrijos ir Kinijos, 
kur buvo sėkmingai pravestos refor
mos.

Sovietai gerinasi Einbpai
Vyriausio Sovieto delegacija neseniai 

lankėsi Stras'burge ir sutarė su Europos 
Taryba bendradarbiauti, kovojant su te
rorizmu, Aids ir narkotikais. Iki šiol So
vietai visai nesiskaitė su Europos Tary
ba. Iš Paryžiaus pranešama, kad Sovie
tai įsijungs ir 'į Interpol, tarptautinę or
ganizaciją, kovai su kriminalistais. 
Izraėlio vyriausybė ginčytasi tarp savęs

Palestiniečių (PLO) karo vado, Kha- 
lil-al-Wazir, nužudymas sukėlė ginčus 
tarp Izraelio vyriausybės narių. Sužino
ta, k,ad svarstant, ar sušaudyti PLO va
dą, užs. reik, ministeris Peres buvęs tam 
priešingas, bet ne dėl pačio sušaudymo, 
bet dėl pasirinkto laiko, kada JAV pra
dėjo taikos derybas tarp žydų ir palesti
niečių. Per balsavimą tik du vyriausybės 
nariai pasipriešino, o penki balsavo, kad 
PLO karo vadas turi būti eliminuotas.

Turiiąo drobulė Ivėl tiriama
Turino katedroje po stiklu laikoma 

drobulė yr,a gal vertingiausia krikščionių 
relikvija. Yra manoma, kad į tą drobulę 
buvo po mirties suvyniotas Kristaus kū
nas ir jo veido nuotrauka yra matoma 
drobulėje. Per šimtmečius buvo ginčyja- 
masi, ar tai tikrai yra Kristaus laikų 
drobulė ar suklastojimas. Nieko tikro 
nebuvo įrodyta. Tik dabar atsirado mo
derniškų priemonių ištirti, ar tikrai ta 
drobulė buvo pagaminta Kristaus gyve
nimo laiku, bet Vatikanas ilgą laiką ne
sutiko duoti drobulės atkarpų tokiems 
tyrimams padaryti — juk negalima re
likviją karpyti. Pagaliau buvo surastas 
kompromisas ir pereitą ketvirtadienį 
prie liudininkų Turine buvo atkirptas 
drobulės gabaliukas (1 cm x 7 cm) ir 
perduotas Britų Muziejaus žiniai. Mu
ziejus iš savo pusės tą medžiagos gaba
liuką dar sukarpė į tris dalis ir atidavė 
trims laboratorijoms tyrimui: — Oxfor- 
do universitetui, Arizonos universitetui 
ir Šveicarijos Technologijos Institutui. 
Tyrimai vyks nepriklausomai vienas nuo 
kito, kad įrodžius drobulės pagaminimo 
autentiškumą.

vos Himną. Suvažiavimas baigtas. Prasi
deda darbai.
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Sekančią savaitę spausdinsime I. Ver
bos įspūdžius „Po Suvažiavimo“ — Red.1
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