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NAUJA BAŽNYČIOS VADOVYBĖ
IR JOS RŪPESČIAI

Lietuvos vyskupų delegacija, vadovau
jama arkivyskupo emerito Liudo Povilo- 
nio balandžio 27 užbaigė dviejų savaičių 
vizitą ad limina Romoje. Čia jie atliko 
savo kanonišką pareigą, nušvietė šventa
jam Sostui jiems patikėtų Lietuvos vys
kupijų padėtį, pasimatė su šventuoju Tė
vu, išklausė jo pamokymų, drauge pasi
meldė prie šventojo Petro kapo. Romos 
aerouoste išlydėti Bažnyčios viešųjų rei
kalų tarybos pasekretoriaus prelato Bač- 
kio ir Romos lietuvių kunigų, Lietuvos 
ganytojai išskrido Aerofloto lėktuvu į 
Maskvą. Penktadienio rytą jie turėjo grįž
ti į tėvynę 'į savo tiesiogines pareigas sti
printi Lietuvos katalikų tikėjimą ir va
dovauti Lietuvos Bažnyčiai.

Šį kartą Lietuvos ganytojai grįžę iš 
Romos, parsivežė naują savo Bažny
čios provincijos vadovybę. Vatikanas pa
skelbė, kad popiežius priėmė arkivysku
po Povilonio atsistatydinimą. Įvertinda
mas jo nuopelnus, popiežius suteikė arki
vyskupui Poviloniui apaštališkojo admi- 
nistratorias emerito titulą, o jo turėtą
sias pareigas padalijo tarp dviejų įpėdi
nių. Nuo šiol popiežiaus valia Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmininko parei
gos atitenka mažiausios vyskupijos val
dytojui Kaišiadorių vyskupui Vincentui 
Sladkevičiui. Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju 
administratorium paskirtas buvęs arki
vyskupo pagalbininkas vyskupas Juozas 
Preikšas. (Plačiau apie vysk. J. Preikšą 
psl. 2, „Lietuvos vyskupai Romoje“). Sa
votiška naujovė reikia laikyti ir tą fak
tą, kad popiežius drauge paskyrė ir Lie
tuvos vyskupų konferencijos pirmininko 
pavaduotoją. Juo yra Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius.

Tai, be abejo, labai reikšmingi švento
jo. Sosto paskyrimai, kuriais pertvarkoma 
hierarchinė Lietuvos Bažnyčios vadovy
bė, kuri iki šiol buvo sutelkta viename 
arkivyskupo Povilonio asmenyje. Parei
gybių paskirstymas trims asmenims yra 
žingsnis normalėj imo linkme, ko Vatika
nas visuomet siekė. Žinoma, iki tikro su- 
normalėjimo Lietuvos Bažnyčios gyveni
me dar toli gražu, nes tai ne nuo vieno 
Vatikano priklauso, šie nauji patvarky
mai tiktai parodo, kad popiežiui labai rū
pi Lietuvos Bažnyčios reikalai ir Vatika
nas daro, ką gali.

Nenormalią Lietuvos Bažnyčios padėtį 
kol kas ryškiausiai rodo tai, kad joje nė
ra nė vieno vyskupo ordinaro. Arkivys
kupijas ir vyskupijas Šventojo Sosto pa
vedimu tvarko tituliniai vyskupai apaš
tališkųjų administratorių teisėmis. Ir tai 
tik geriausiu atveju. Visai vyskupo netu
ri Panevėžys. Visiškai nenormali Vilka
viškio vyskupijos padėtis, nes ji jungia
ma su Kauno arkivyskupija ir bendrai 
tvarkoma šios administratoriaus. Jei kur 
kas mažesnė Kaišiadorių vyskupija su
geba savarankiškai tvarkytis, tiesiog ne
suprantama, kaip tokia Vilkaviškio vys
kupija, sudaranti aiškiai aprėžtą geogra
finį ir istorinį vienetą, turinti daug vei
klių kunigų ir pasauliečių, negali atgauti 
jai priklausančių teisių ir turi tenkintis 
globa iš šalies. Jau 27-ti metai be vysku
po yra ir Vilniaus arkivyskupija. Tai tik 
vienas nenormalios padėties aspektas.

Lietuvos tikintieji labai atidžiai stebi 
ir giliai pergyvena, kaip elgiamasi su j"4 
didžiuoju autoritetu ir labai gerbiamu 
ganytoju Julijonu Steponavičium. Reikia 
tiesiog pasakyti, jog nemaloniai kartais 
nuteikia ne tik ateistinės valdžios užkie
tėjimas, kuris naujomis „persitvarkymo“ 
sąlygomis darosi visiškai nesuprantamas 
bet ir savotiškas nejautrumas, jei ne tie
siog elementaraus solidarumo stoka, pa
čioje hierarchijos viršūnėje. Negalima 
pamiršti nė abiejų tebekalinamų Rusijos 
gilumoje kunigų kovotojų Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus. Čia pa
stangos iš apačios ne visada sulaukia pa
ramos iš viršaus.

Tai tik pačios šiuo metu labiausiai de
ginančios problemos, nutylint opią Kau
no kunigų seminarijos problemą, kurią 
įsakmiai savo kalboje vyskupams Romo
je minėjo ir popiežius. Visa tai gula sun
kia našta ant naujojo vyskupų konferen
cijos pirmininko ir jo pavaduotojo pečių.

Vyskupas Sladkevičius, ketvirtį šimt
mečio iškentėjęs vidaus tremtyje, val
džios organų iki šiol visaip varginamas ir

Kolonizavimo
Rusų ir kitų slavų imigracija į Pabalti

jo respublikas pastaraisiais metais pas
partėjo, rašo Ann Sheehy Laisvės Radijo 
tyrimo biuletenyje (1987.XI.). 1984-1986 
m. imigrantų vidurkis buvo aukštesnis, 
negu 1979-1983 m. Lietuvoje jis pakilo 
nuo 10,400 iki 13,300, Latvijoje nuo 8,200 
iki 12,700, ir Estijoje nuo 4,800 iki 7,700 
į metus.

Pasak straipsnio autorės, tas imigraci
jos paspartėjimas kelia daug rūpesčio 
Pabaltijo šalyse. Pabaltiečiai nuogąstau
ją, kad tuo būdu jų tautos gali ištirpti. 
Apie tai nuolatos rašoma savilaidoje, bet 
1986-1987 metais prabilta ir oficialioje 
spaudoje. Maskvos laikraštyje Literatur- 
naja Gazeta latvių rašytojų sąjungos pir
mininkas Janis Peters lapkričio 18 d. nu
siskundė, kad daugelis pramoninių pro
jektų buvo nepagrįstai nukreipti į Latvi
ją, tuomi paaštrinant įtampą tarp latvių 
ir imigrantų. Sheehy nuomone, Maskva 
galėtų tą įtampą sušvelninti, sumažinda
ma imigraciją į Pabaltijo šalis, bet atsi
sakė tai daryti.

Pernai Maskva oficialiai paskelbė, kad 
jos kolonistai pasiliks svetimose teritori
jose, iš kurių buvo neteisėtai pašalinti 
vietiniai gyventojai. 1987 m. liepos 25 d. 
Tiesoje išspausdintame TASS'o praneši
me apie padėtį Kryme pareiškiama, jog 
ten „susidarė visiškai kitokia situacija 
negu prieš karą, čia gyvena maždaug 2,5 
milijono įvairių tautybių žmonių, arba 
dvigubai daugiau negu prieš karą. Todėl 
šį klausimą būtina apsvarstyti realiai su
sidariusios situacijos sąlygomis...“ Tai 
reiškia, kad deportacijų ir kolonizacijos 
politikos vaisiai, Kremliaus akimis, yra 
amžini — ne tik totoriams, bet ir lietu
viams, latviams bei estams.

Šiai politikai oficialiai pritaria Lietu
vos komunistų partija. Jos organo, Ko
munisto, 1987 m. gruodžio numeryje KP 
CK propagandos ir agitacijos skyriaus na
cionalinių santykių sektoriaus vedėjas 
Kazimieras Valančius taip aprašo koloni
zavimą ir rusinimą. „Vykstant migraci
niams procesams daugelyje sąjunginių 
respublikų, taip pat ir Tarybų Lietuvo-

DBLS-gos CENTRO VALDYBA

Gegužės 8 d. DBLS-gos Centro v-bos 
posėdyje buvo pasiskirstyta pareigomis 
sekančiai:

J. Alkis — pirmininkas; VI. Dargis — 
vicepirmininkas, spauda ir informacijos 
A. Vilčinskas — sekretorius ir politiniai 
reikalai; B. Butrimas — iždininkas, so
cialiniai reikalai ir parengimai; E. šova 
— organizaciniai ir kultūriniai reikalai; 
V. Gasperienė — jaunimo reikalai ir li
tuanistika; S. Nenortas — teisiniai ir ad
ministraciniai reikalai.

JARAS ALKIS
DIREKTORIŲ V-BOS PIRMININKAS

Gegužės 8 d. Lietuvių Namų A-nės fi
ves direktorių v-bos posėdyje. J. Alkis 
buvo išrinktas direktorių v-bos pirminin
ku. Tokiu būdu J. Alkis yra abiejų svar- 
bausių organizacijų Britanijoje Sąjungos 
ir B-vės pirmininku. Praeityje abiejų or
ganizacijų pirmininku yra buvęs M. Ba- 
jorinas 1954-1959 m.

provokuojamas, yra tvirtai užgrūdinta 
asmenybė. Vyskupas Vaičius yra plačiai 
žinomas savo dinamiškumu ir entuziaz
mu. Tai teikia naujos vilties, bet aišku, 
kad jiems nebus lengva atlikti tai, ko iš 
jų laukia Bažnyčia ir tikintieji, žengiant 
į septintąjį lietuviškosios krikščionybės 
šimtmetį, kuris prasmingoje jubiliejaus 
emblemoje ne veltui žymimas pačiu di
džiausiu kryžium.

Popiežius savo kalboje ragino Lietuvos 
vyskupus būti vieningais tarp savęs ir su 
savo kunigais bei tkinčiaisiais. ši vieny
bė buvo ir bus Lietuvos Bažnyčios sti
prybės sąlyga.

J.Vd.

Gegužės 29 d. — Metinis Susitikimas Sodyboje

ir rusinimo politika Pakaityje

JAUNIMO SAVAITGALIS
LITHEX 88

Dalis Jaunimo Savaitgalio dalyvių pertraukos metu. Nuotraukos viduryje A. 
Traškaitė ir E. Juodvalkį.

je, gausėja nevietinės respublikos pilie
čių. Kai kuriuose respublikos miestuose 
ir rajonuose — Mažeikiuose, Ignalinos ra
jone, Klaipėdoje — gyventojų nacionali
nės sudėties kitimas per paskutin'į dešimt 
mėtį buvo ypač intensyvus... didėja et
niškai mišrių santuokų skaičius. Per 20. 
metų (1959-1979 m.) šis skaičius šalies 
miestuose išaugo daugiau kaip 2 kartus, 
kaime — 1,5 karto. Dabar, mišri yra kas 
šešta šeima. Vidutiniškai tūkstančiui šei
mų 1959 m. teko 102 mišrios, 1970 m. — 
135, 1979 m.—149, Lietuvoje—113. Dauge

Tradicinis jaunimo Savaitgalis Sodybo
je prasidėjo penktadienį, 29-tą bal. ir bai
gėsi pirmadienį, 2-rą gegužės.

Jame dalyvavo 50 asmenų, jų tarpe 23 
iš Vokietijos.

Tuo pačiu metu skautai turėjo savo su
eigą Manchesteryje, gal dėl to dalyvių 
skaičius iš Britanijos buvo mažokas. Ki
ti svarbūs tikslai savaitgaliui buvo: atpa
žinti ir aptarti svarbiausius pagrindus svei 
kai liet, bendruomenei ir kaip juos pa
remti ir išlaikyti ateičiai. Kokie yra di
džiausi pavojai liet, visuomenei įžengiant 
į 21-jį šimtmetį ir kaip nuo jų apsisaugo
ti. Kokią veiklą turėtų jaunimo S-ga rem
ti ir pati vystyti 1988-89 metais. Savait
galio programa buvo plati ir įvairi.

Penktadienio vakare pradėta su vaka
riene, video filmu ir oficialiu atidarymu 
— susipažinimu.

Šestaldienis
Ryte vyko prenešimai apie Britanijos 

ir Vokietijos bendruomenių veiklą ir 
struktūrą, kalbėjo V. Puodžiūnas ir K. 
Ivinskis. Apie Radio Free Europe — Eglė 
Juodvalkė.

Po to sekė seminaras, kurio tema buvo 
jaunimo gyvenimas 1950-88 metų laikotar 
pyje, pradedant su pabėgimu iš Lietuvos 
ir gyvenimu D.P. stovyklose, Vokietijoje.

J. Blinstrubas (sen.) — papasakojo 
apie pasitraukimą iš Lietuvos ir gyveni
mą Vokietijoje. J. Alkis — pirmąjį de
šimtmetį Britanijoje, DBLS-gos ir jauni
mo organizacijas. Įsikūrimą ir emigraci
ją į užjūrius. A. Silnickas — antrąjį de
šimtmetį (1960-70) Britanijoje. Jaunimo 
veiklą ir problemas. Emigracijos pasek
mes. Eglė Juodvalkė — lietuvių įsikūri
mą JAV-bėse. V. Puodžiūnas, — jaunimo 
veiklą Sąjungos steigimo, 10-ties metų 
bėgyje.

Diskusijos buvo gyvos ir naudingos vi
siems. Klausimai ir atsakymai suteikė da
lyviams žinių apie praeitį, kuri daugeliui 
yra mažai žinoma

Po pietų, V. Puodžiūnas ir E. Kvietkaus 
kas įdomiai pristatė „Lietuviškąją Utopi
ją“ kas suteikė progą dalyviams „pasva
joti“ apie ateitį.

Vėliau sekė susiskirstymas į diskusines 
grupes, nagrinėjant lietuvybę 21-jame 
šimtmetyje, šeštadienio darbai buvo baig 
ti su laužu ir kepsniais Sodybos kalnely
je.

lio mokslininkų nuomone, jos dažniausiai 
atlieka pažangų vaidmenį, padėdamos 
įveikti nacionalinio uždarumo ir ribotu
mo elementus žmonių sąmonėje, siekti 
internacionalistinio brandumo, tai yra ob 
jektyviai padeda stiprinti tautų draugys
tę...“

Taip draugo Valančiaus tarybiniame 
žodyne, pasipriešinimas rusinimui virsta 
„nacionaliniu uždarumu ir ribotumu“, o 
rusinimas ir nutautinimas „internaciona- 
listiniu brandumu“ bei tautų draugyste.“

i- (ELTA)

Sekmadienis
Po pamaldų buvo aptarta: VI PLJK 

vaikla ir jaunimo bendradarbiavimas Eu
ropoje.

Buvo pravesta V. O‘Brien specialiai 
paruošta klausimų — atsakymų valandė
lė, o vakare įvyko įspūdingas „D.P. pabė
gėlių“ banketas ir kabaretas, kur jauni
mas vaizdavo savo tėvų ir senelių vargin
gą gyvenimą D.P. stovyklose Vokietijoje: 
bendrą virtuvę, valgyklą, apsirengimą, 
elgesį ir meninius gabumus scenoje.

Bendrai paėmus, savaitgalio dvasia ir 
buvo paremta lietuviško „eksodo“ į va
karus įvykiais ir pasekmėmis, žvelgiant 
per praeitį į ateitį.

Pirmadienis
Savaitgalis buvo baigtas DBLJS meti

niu narių susirinkimu. Aptarta ateities 
veikla, finansai ir išrinkta valdyba se
kantiems metams: pirmininkas — Ed. 
Kvietkauskas, sekretorė — Regina Puo- 
džiūnaitė, nariai — Jonas Žilinskas, Sko
tas Mineikis ir Gintas Šova.

Sėkmės ir iki pasimatymo kitame 
„Lithexe“ mūsų lietuviškoje „Dipukų“ 
įsigytoje Sodyboje.

Dalyvis

„AMERIKOS BALSAS“ ATMETA 
MASKVOS KALTINIMUS APIE 

PABALTIJĮ
Sausio 31 d. „Amerikos Balso“ direkto

rius Richard Carlson atmetė Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministerijos pro
testą, kuriame tvirtinama, kad „Amerikos 
Balso* laidose „grubiai iškraipomi istori
niai faktai, skleidžiamos provokacinės in
sinuacijos, jog Sovietų Pabaltijo respub
likose plintančios nacionalistinės nuotai
kos, ir pareiškiama, jog JAV remia jėgas, 
kurioms nepriimtina mūsų visuomeninė 
santvarka.“ Tos laidos reiškia „beatodai
rišką kišimąsi į šių respublių ir Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalus,“ o jų turinys 
„kelia didelį latvių, lietuvių, estų pasi
piktinimą.“

„Mes objektyviai ir teisingai informuo
jame apie tautines problemas Pabaltyje 
ir kitose SSRS dalyse,“ pareiškė Carlson. 
„Mes turime dešimtis milijonų klausyto
jų Sovietų Sąjungoje. Sovietinė valdžia 
nenori, kad jie girdėtų tas žinias, ir todėl 
jie puola žinių skelbėją.“ (ELTA)

LIETUVOJE
Mirė av. maj. J. Mikėnas

Balandžio 7 dieną mirė buv. Lietuvos 
karo aviacijos majoras, vėliau dailinin
kas, profesorius Jonas Mikėnas.

Gimęs 1899 m. rugsėjo 17 d. Skardupio 
km., Aknystės vis.. Rokiškio aps., Jonas 
Mikėnas 1919 m. stojo Lietuvos kariuo
menėn, kur tapo aviamechaniku ir la
kūnu, vėliau eskadrilės vadu ir majoru.
1923 m. siunčiamas 'į Italiją išbandyti ir 
užsakyti lėktuvų. Ten jis susipažįsta su 
Europos dailės muziejais. Grįžęs į Kau
ną, vis tarnaudamas karo aviacijoje, jis
1924 m. įstoja į Kauno mokyklą. 1934 m. 
kartu su grupe Lietuvos lakūnų išvyksta 
Lietuvoje pagamintais lėktuvais ANBO- 
IV 'į kelionę aplink Europą.

1940 m. J. Mikėnas palieka aviaciją ir 
pradeda dirbti mokytoju Kauno taiko
mosios dekoratyvinės dailės mokykloje. 
Čia jis daug dėmesio skiria keramikos 
technologijos vystymui. Pokario metais, 
be kūrybinio darbo, jis dėstė Dailės in
stituto keramikos fakultete, nuo 1961 m. 
ėjo profesoriaus pareigas.

Turėdamas daug žinių iš įvairių moks
lo sričių ir nuolat domėdamasis kerami
kos technologijos vystymusi pasaulyje, 
prof. J. Mikėnas 1967 m. išleido Dailio
sios keramikos technologijos vadovėlį. 
Inžinierių rūmai

Vilniaus senamiestyje inžinieriai su
laukė savo rūmų. Oficialus jų adresas — 
Trakų gatvė 9/1. Pastatas užima visą se
namiesčio kvartalą tarp Trakų, Kretin
gos, Lydos ir Kėdainių gatvės. Tose pa
talpose prieš kelis šimtmečius buvo Pran
ciškonų vienuolynas. Šio amžiaus pra
džioje, panaikinus lietuviškos spaudos 
draudimą, viename iš šio kvartalo pasta
tų buvo įsikūrusi Lietuvių mokslo drau
gija.

Inžinierių rūmuose dabar dirba restau
ratoriai, kurie atstato XVIII amžiaus 
freskas ant lubų ir sienų — dekoracijas 
ir tekstus. Vėliau šiose patalpose lais
valaikiu rinksis inžinierių ir mokslinin
kų klubo nariai. Kitos patalpos bus skir
tos diskusijų kluibui, išradėjų ir racio
nalizatorių klubui, „Technologijos ir eko
logijos“ kabinetui, kompiuterinio apmo
kymo klasei ir t.t.
Ko žmonėms trūksta?

LTSR Vidaus reikalų ministerijos tar
dymo valdybos žiniomis, Lietuvoje dau
giausiai vagiama mėsa ir jos gaminiai, 
taip pat sviestas, sūris, medus, spiritas ir 
mielės. Vagiama visuose Lietuvos kam
peliuose. Mažesniais ir didesniais kie
kiais. Stambių mastu. Vagia eiliniai ir 
Įvairaus rango atsakingi darbuotojai. 
Taip VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTYJE (IV. 
9), sako Bronislovas Vaitiekūnas, tardy
mo valdybos vyr. tardytojas.
Kaip bus dėstoma istorija?

Lietuvos rašytojų sąjungos viešame su
sirinkime buvo diskutuojamas klausimas 
„Kas gali pažadinti nacionalinį orumą?“ 
Tuo klausimu įvadą į diskusijas padarė 
rašytojas Vytautas Bubnys (Literatūra ir 
menas, IV.16).

Jis tarp kitko pasakė, kad Stalino lai
kais ir vėliau į jaunas galvas buvo kala
mas abejingumas viskam, kas nacionalu: 
savo gimtajai kalbai, istorijai, kultūrai. 
Iš mokyklų programų buvo išstumtas 
respublikų tautų istorijos, susilpnėjo na
cionalinių kalbų dėstymas ir išvis dė
mesys nacionalinėms kalboms.

Dėl istorijos dėstymo jis pasakė: da
bar įvedamas sistematinis kursas, o šiuo 
metu paskelbtas istorijos dėstymo pro
gramos projektas. Tačiau, Lietuvos TSR 
istorija paliekama tik priedeliu prie TS 
RS istorijos. O Lietuvos geografija yra 
visiškai apleista patriotinio auklėjimo 
sritis...
Kiek kolūkyje valdininkų?

Z. Adomaitis, „Naujo kelio“ kolūkio 
pirmininkas, rašo TIESOJE (111.22).

„Ant abiejų rankų pirštų nesuskaičiuo
si, kiek kontrolierių tikrina žemdirbius. 
Bene penkiolika rajone esančių įstaigų 
reikalauja gerinti darbą, ragina atsi
skaityti, kas padaryta, gali bausti. Mes 
žemdirbiai, radikalią ekonomikos refor
mą suprantame taip: visi valdininkai iš 
nurodinėjančių turi tapti dirbančiais. Ir 
pirmiausia to norime iš tarybų, kurioms 
išlaikyti skiriami kolūkiečių uždirbt pi
nigai“.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1988 m. gegužės 11 d. Nr. (2004))

Lietuviai Vyskupai Romoje Du laiškai iš Australijos
Vysk. Juozas Preikštas — Kaunos arki

vyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinis administratorius.

Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdy
tojai šiemet nuo balandžio 13 iki 27 lan
kėsi Romoje, atlikdami savo reguliarų vi
zitą „ad limina“. Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinis administratorius vysk. Julijo
nas Steponavičius nebuvo atvykęs. Buvo 
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos apaštalinis administratorius ar- 
kiv. Liudas Povilonis, Kaišiadorių vysku
pijos apaštalinis administratorius vysk. 
Antanas Vaičius, Kauno arkivyskupo pa- 
gelbininkai vyskupai Juozapas Preikštas 
ir Vladas Michelevičius, Vilniaus arki
vyskupijos kapitulinis vikaras prel. Al
girdas K. Gutauskas ir Panevėžio vysku
pijos kapitulinis vikaras prel. Kazimieras 
Dulksnys. Juos palydėjo mons, Antanas 
Bitvinskas ir kun. dr. Pranciškus Vaiče- 
konis.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II juos priėmė 
balandžio 18. Trumpai kalbėjosi su Šv. 
Tėvu kiekvienas vyskupas ir vyskupijos 
valdytojas atskirai, o vėliau buvo visi 
kartu. Arkiv. Liudas Povilonis pradžioje 
visų atsilankiusiųjų vardu pasveikino Šv. 
Tėvą ir trumpai atpasakojo Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties ir arkivysku
po Jurgio Matulaičio paskelbimo palai
mintuoju iškilmes Lietuvoje, šv. Tėvas 
pasakė ilgesnę kalbą, kurioje palietė tą 
pačią tematiką, toliau kalbėdamas apie 
pastoracinio daribo klausimus. (žiūrėk 
— Šv. Tėvo kalba Lietuvos vyskupams— 
„E.L“ Nr. 17).

Tą patį pirmadienį Lietuvos vyskupai 
ir vyskupijų valdytojai pietavo kartu su 
Šv. Tėvu.

Antradienio ryte 7 vai; šv. Tėvas laikė 
šv. mišias kartu su Lietuvos ganytojais 
ir dar su 20 lietuvių kunigų. Visos mal
dos buvo kalbamos lietuvių kalba, šv. Tė
vas tarė 'įvadinį žodį taip pat lietuviškai. 
Lekciją skaitė Vilniaus arkivyskupijos ka 
pitulinis vikaras prel. Algirdas K. Gu
tauskas, o evangeliją — Panevėžio vys
kupijos kapitulinis vikaras prel. Kazi
mieras Dulksnys. Po šv. mišių popiežius 
priėmė visus koncelebrantus privačioje 
audiencijoje.

Naujas aįpaštalinis ladiministratorius 
Kaunui ir Vilkaviškiui

Visi vyskupai ir kapituliniai vikarai 
beveik kasdien turėjo pokalbius įvairio
se Vatikano kongregacijose. Buvo aišku, 
kad turi įvykti sprendimas, kas bus Kau
no arkivyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos naujuoju administratorium, nes ar- 
ki'v. Liudvikas Povilonis jau prieš trejus 

GEDIMINAS ŠUKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 49)

— Maironiui išvaduoti mūsų permaža, o štabo 
karininkui užteks? — sarkastiškai įsiterpia Balys. — 
Kažkaip menka logika...

— Logikos tik tiek, kad mums reikia išvaduoti tą 
karininką. Tam esame pasiųsti. Pirmiausia jį reikia 
surasti, o paskui daryti planus kas ir kaip. Įsivaizduok, 
kad mes užklupsime partizanus, įveiksime juos ir 
surasime Maironį. Bet kiek tai kaštuos laiko, jėgų bei 
šaudmenų? Tiesa, mūsų padaugės vienu vyru, bet ar tai 
gali nulemti užduoties įvykdymą, jei mes prarasime 
laiką?

— Žinoma, tarp lietuvio Maironio ir vokiečio 
Miulerio, Maierio ar Švarco yra šioks toks skirtumas, — 
su pykčiu prasišiepia Povilas.

Arminas tylėdamas nuryja tas kandžias pastabas. Jis 
nė nebando jų išversti, kad ir Kurtas suprastų, ką kalba 
vyrai. Kažkaip jis nebe toks kietas savo sprendimuose, 
svyruoja, neduoda tiesioginio atsakymo. Suvokiu, kad 
jis kaltina pats save dėl užpuolimo prie upelio ir gal būt 
nėra didesnės baudos vadui, kaip sąžinės graužimas.

— Ir ko mes taip lekiame mišku? Kur skubame? — 
griežtai klausia Balys. — Mums reikėtų surasti kokį 
vienkiemį, gauti pas žmones maisto...

— Šiandien juk trylikto... — ne tai sau, ne tai 
klausdamas mūsų visų, sako Arminas.

— Tikras velnio tuzinas! Trylikto... O ką tai bendro 
turi su mumis? — Balio klausimas toks pats griežtas, 
kaip ir visa jo laikysena. Jam nepatinka ta niūri, nieko 
nežadanti grupės padėtis.

— Mes skubame susitikti su mūsų žvalgu — 
ryšininku. Dar Vilniuje buvo numatyta: jei vadovybė 
Antokolkoje šešių dienų bėgyje negaus iš grupės n.' 
vienos radiogramos, tai šiandien, penkioliktą valandą, 
prie Kreivojo Beržo kryžkelės lauks mūsų ryšininkas.

metus buvo įteikęs Šv. Tėvui atsistatydi
nimo raštą ir jau baigia 78-ius metus 
amžiaus. Tik paskutinės dienos — balan
džio 26 — vakare sprendimas paaiškėjo: 
vysk. Juozapas Preikštas gavo paskyrimo 
raštą, Tad nuo balandžio 27 Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaš 
talinis administratorius yra vysk. Juoza
pas Preikštas.

Vysk. Juozapas Preikštas yra gimęs 
1926 lapkričio 22 Griškabūdyje. Gimnazi
ją lankė šakiuose, kuri karo metu buvo 
sudenginta ir už tai ją baigė Barzdų baž
nytkaimyje. Kunigu įšventintas 1951 rug
sėjo 23 Vilkaviškio vyskupijai. Kunigavo 
Įgulos bažnyčioje Kaune, įsigijęs teologi
jos licencijato laipsnį, profesoriavo kuni
gų seminarijoje, vėliau ilgą eilę metų 
klebonavo Vilkaviškio parapijoje, būda
mas taip pat Vilkaviškio dekanato deka
nu. Vyskupu konsekruotas 1984 gruo
džio 2 Kaune ir buvo arkivyskupo Povi- 
lonio pagelbininku, kartu būdamas Kau
no ir Vilkaviškio generaliniu vikaru. Ba
landžio mėnesyje lankėsi Romoje, kartu 
su arkv. Poviloniu, o rugpjūčio mėnesy
je 1985 vadovavo kunigų grupei į Nairo
bi, kur vyko 43-sis eucharistinis kongre
sas. Vysk. Preikštas yra kupinas sveika
tos. Jo tėvai — abu ilgo amžiaus žmonės, 
tėvelis mirė Griškabūdyje, sulaukęs 83 
metų, o mamytė dar gyva ir šiandien, 
nors jau gerokai peržengusi 90 metų ri
bą. Ji gyvena savo namelyje, tiesa, neto
li jos gyvena sūnus Jonas. Sūnūs Antanas 
ir Vaclovas ir duktė Petrutė gyvena Kau
ne. Visa šeima labai muzikalūs, broliai 
vargoninkai, viena j-ų dukra solistė Kau
ne.

Arkiv. Liudvikas Povilionis liekasi ir 
toliau gyventi Kaune. Vyskupu pavaduo
toju bus ir toliau vysk. Vladas Michele
vičius. Kas bus generaliniu vikaru, vysk. 
Preikšas dar turės nuspręsti. Taip pat 
nuo jo priklausys ir visų kitų vyskupijos 
kurijos darbuotojų pavardės.

Kun. Bronius Liubinaa

LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA VAKARUOSE
Iš Lietuvos Vakarus tik dabar pasiekė 

nemažas kiekis seniau išleistos lietuvių 
pogrindžio spaudos leidinių. Jų tarpe yra 
dešimt periodinio leidinio „Perspekty
vos“ numerių — nuo trečiojo ligi pen
kioliktojo imtinai, kurie buvo išleisti 
laikotarpyje tarp 1978 ir 79-ųjų metų. 
Visi gautieji leidinio „Perspektyvos“ nu
meriai, išskyrus du — devintąjį ir vie
nuoliktąjį — iki šiol dar nebuvo pasie
kę Vakarus. Yra taip pat gauti keli po

— Ryšininkas ... O ką jis gali mums padėti?
— Per jį gausime tolimesnius įsakymus: likti miške, 

ar grįžti į Antokolką užduoties neįvykdžius.
Kurtas nesupranta lietuviškai, bet jis maždaug 

suvokia apie ką kalba Arminas. Jis išima iš burnos 
smilgą, kurią iki šiol kramtė ir sumurma:

— Wir waren sechs...Būtume šeši...
— Aštuoni ar šeši — tas pats velnias! Mes per 

menkai ginkluoti...
— Eisime toliau iki kryžkelės, — komandos balsu 

sako Arminas. Jis pakyla, įdėmiai apsidairo. — Eikime 
mišku, tačiau orientuokimės į kelią, kuriuo ėjo Tomas. 
Kaip toli iki to Kreivojo Beržo, Povilai?

— Pusantro — du kilometrai. 'Pen susikerta seni 
keliai tarp Lipsko, Lomžos ir Gardino. Jais niekas 
nebesinaudoja, nebent ūkininkai šienui ar malkoms 
vežti...

Žąsele vėl pajudame į priekį. Pirmuoju eina Povilas, 
pažįstąs šias apylinkes, paskutiniuoju — Kurtas. Menki 
ginklai paruošti, vyrai, labai įdėmiai sekdami aplinką, 
skuba paskui Povilą. Šis kartais stapteli, įsiklauso ir vėl 
staiga paspartina žingsnį.

Aiškiai prisimenu Armino žodžius grupei išvyk
stant iš Antokolkos: ...žygiuosime naktį, o ilsėsimės 
dieną... Kur tau naktis?! Praskleisdami paauglių šakas, 
aplenkdami apipuvusius kelmus ar stuobrius, veržiamės 
į priekį lyg vejami šunys. Ir visą laiką reikia dairytis, 
įsiklausyti į kiekvieną neįprastą šlamesį, neįprastus 
garsus. Nors nieko ypatingo nematai, nieko ypatingo 
negirdi, tačiau baimė nepalieka tavęs — galbūt netoliese 
slenka Stavrovskio gauja, galbūt už ano medžio kamieno 
sušvilps kulkos. Veik mirtina tyla ir begalinė įtampa lydi 
mus penkis, pakeliui į tą Kreivojo Beržo kryžkelę. Kada 
ir kas davė tai vietovei tokį vardą?

Kartais man vaidenasi, jog girdžiu kažkokį motorų 
burzgesį, kažkokį tarškesį, tačiau kai įsiklausau geriau — 
dingsta tie visi garsiai. Nuolatinė įtampa ir nuolatinė 
baimė įkaitina vaizduotę ir staiga girdi nuostabiausius 
garsus ar matai daiktus, kurių visiškai nėra.

Tolimas kelias mišku ne toks jau mielas, trypi, mini 
ir rodosi vis vietoje — daugybė kupstų, įdubimų, 
spygliais ar lapais padengta žemė labai greitai nuvargina 
kojas. Šakos, šakelės negailestingai braižo tau veidą bei 
rankas, o be to reikia nuolatos gintis nuo uodų, nuo 
įkyrių musių, kurios nutupia tai ant ausies, tai ant 
antakio, tai vėl bando įsisprausti net į burną.

Medžiai aplink mus ėmė reteti, pats miškas 
nebebuvo toks tamsus, vis dažniau jame maišėsi 
lapuočiai. Mūsų kairėje, pro krūmus ir medžius pagaliau 
įžvelgiau ir kelio juostą, kuri vietomis buvo padengta 
senu žvyru.

Povilas sustojo ir pakėlė ranką. Tai buvo ženklas 
mums visiems sustoti. Atsargiai, stengdamiesi nesukelti 
triukšmo, prislinkome prie jo ir visi įbedėme akis į kelio 
juostą. Kiek tolėliau, mūsų priekyje, vėrėsi ištisa 
prošvaitė ir tartytum senoje pasakoje čia kelias skyrėsi 
net į tris šakas: į kairę, į dešinę, išstrižai į priekį. Apleisti, 
bet sausi, lygūs, smėliu geltonuojantieji ar žeme 
ruduojantieji kelio lopai...

— Kryvaja beriozka... — sušnabždėjo mums 
Povilas.

— Argi žmonės rusiškai vadina tą kryžkelę? — taip 
pat pašnabždomis klausia Arminas.

— Velniai žino... Rusiškai ar baltgudiškai, bet taip 
jau vadina...

— Dangstykimės už medžių ir akylai sekime 
kryžkelę. Būkite viskam pasiruošę!— tyliu, bet kietu 
balsu komanduoja Arminas, atitraukdamas savojo 
automato atsargą. Sausu, metaliniu garsu sprakteli Balio 
ginklas, Povilas abiem rankom suspaudžia savąjį 
šautuvą.

— Tomai! Tu eisi ant kryžkelės, mes liksime čia, 
kaip tavoji priedanga. Pastebėsi ką įtartino — tučtuojau 
krisk ant žemės ir sliaužk mūsų link. Ir nepamiršk 
ženklo: pakelta kairioji ranka — pavojus, dešinioji — 
nieko įtartino. Eik!

— Viel Gluck... Sėkmės... — sumurma užpakaly 
manęs Kurtas.

Nepaleisdamas iš rankos Barboros ryšulėlio, 
plakančia širdimi išeinu iš miško pakraščio ant tos 
smėlėtos kryžkelės. Kairioji ranka — pavojus, dešinioji 
— nieko įtartino...

Saulės spindulių nužerta kryžkelė tokia taikinga, 
tokia rami, kad mano baimė staiga dingsta ir jos vietą 
užima paprastas smalsumas. Nei vienoje kelio šakoje 
kiek akys užmato, nepastebiu jokio judesio, jokio 
gyvybės ženklo. Tik medžių viršūnės ošia vėjuje, tik 
įvairiausi žolių bei sakų kvapai dirgina nosį, tik saulės 
spinduliai krinta ant mano kaklo, pasveikindami jį jaukia 
šiluma. Šilta, maloni vasaros diena...

(Bus daugiau)

Vasario 16 gimnazijos mokytojas kun.
K.J. Dėdinas „EL" redakcijai persiuntė, 
jam rašytus, du Marinos Coxaites laiškus 
su prierašu: „laiškuose liečiami lietuviški 
reikalai; gal išgirsitini daugiau kam: ir 
apie lietuvišką jaunimą, ir apie jo žygius, 
ir apie Vasario 16 gimnaziją“.

Marina Coxaite buvusi Vasario 16 gi- 
nazijos mokinė. Yra Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos veikėja Australijoje.

Spausdiname dviejų laiškų ištraukas.
Red.

Mielam Mokytojui, kun. Dėdinui,
Dėkoju Jums už atvirutę, kurią gavau 

Kongreso metu. Žinau kaip užsiėmęs esa
te, bet vistiek rašote man karts nuo kar
to, ir visadą su raginimų žodžiais. Aš ti
krai įvertinu kiekvieną žodį ir įmuosį 
širdį. Visuomet yra malonu girdėti iš 
draugų ir pažįstamų, o man ypač iš Vasa
rio 16-tos. Gimnazija man davė tiek daug 
stiprybės^ energijos, ištvermės, „lietuvy
bės“, kad net sunku patikėti. Gal „lietu
vybė“ manyje ir buvo, bet gimnazija 
ją išjudino, aiškiau ir stipriau ji reiškia
si.

Kongresas, tai yra pats Kongresas, la
bai gerai praėjo. Visi sako kad „pasise
kė“. Aš kol kas taip nesakau, kadangi 
manau, kad tarpkongresinė veikla yrą dar 
svarbesnė. Per sekančius keturius metus, 
kada pradėsime matyti kaip jaunimas 
veikia ir ką jie ištiktųjų atliks, galėsime 
nuspręsti, ar Kongresas tikrai pasisekė, 
ar ne.

Asmeniškai, Kongresas ir tie du metai 
ruošos Komitete, man labai padėjo ir 
mane paveikė. Kongresui artėjant, aš be
veik bijojau, kad jis nepasiseks; kad pa
kankamai žmonių neatvažiuos, kad ats
tovai nebus pakankamai rimti, kad gal 
klaidą padariau tapdama atstove — gal 
aš nesuprasiu pilnai apie ką ten kalbė
sime ir 1.1. Daug jaudinaus, ir atrodo,, kad 
be reikalo taip dariau. Daugiau žmonių 
atvažiavo negu tikėjomės, atstovai labai 
rimtai svarstė — ištiktųjų mums vis pri- 

grindžio poezijos rinkiniai — Dalius Na
vas slapyvardžiu pasirašyti eilėraščiai ir 
anonimo eilėraščių rinkinys „Dienos be 
šviesos“. Be to yra gauti dokumentai 
„Parduotoji Lietuva“ ir Vlado Andriu
kaičio prisiminimai „Kalti be kaltės“. 
Jų data nėra pažymėta: Lietuvių religi
nė šalpa New Yorke diabar rengia visų iš 
Lietuvos gautų pogrindžio leidinių per
spausdinimą.

(LIC) 

trūkdavo svarstymam laiko. Man Studijų 
Dienos, prieš Kongresą, atrodė, kad bus 
nuobodžios, nesuprasiu ar nesidomėsiu 
paskaitomis ir t.t., o ištiktųjų Studijų 
Dienos man geriausiai patiko. Tiktai at
stovai dalyvavo, aišku, paskaitininkai, 
maždaug 120 mūsų buvo. Visi gyvenome 
kartu, valgydavom, diskutavom kartu, 
labai gera, artima draugystė per tą sa
vaitę užsimezgė. Taip pat suruošėm De
monstraciją (31-mą gruodžio) ir įteikėm 
mūsų visų atstovų pasirašytą peticiją dėl 
Molotovo-Ribentropo Pakto. Tai buvo 
mūsų pirmas konkretus veiklos projektas 
Reiškia kas tai konkretaus iš Kongreso iš 
ėjo, prie kurio visi atstovai prisidėjo. 
Daug idėjų, daug entuziazmo, daug drau
gysčių pasisėmiau iš Kongreso. Tikiuos, 
kad tiek man, tiek kiekvienam atstovui, 
tas „užsidegimas“ greitai neužges.

Marina, 1988.1.30, Australija.

Mielam Mokytojui,
Dėkoju, kad manęs neužmirštate. Ti

krai, Jūsų aš niekuomet neužmiršiu. Ka
bančios nuotraukos ir atplaukiu laiš
kai iš gimnazijos draugų, nuolat man pri
mena tas gražias dienas praleistas gim
nazijoje.

Dabar, po Kongreso, turiu dar dau
giau gerų prisiminimų: tų pačių draugų 
bei naujų pažįstamų. Tas Kongresas tik
rai išjudino mūsų jaunimą, nors ir sau
jelė jų kiekviename mieste. Sydnėjuje, 
pavyzdžiui, veiklieji prieš Kongresą gyve
no kitomis idėjomis. Buvo ir tokių jau
nuolių, kurie, nors matydavome kas 
savaitę, nežinojo kodėl jie šoka tautinius 
šokius? Jie, dabar aktyviai dalyvauja 
jaunimo sąjungoje. Vien dėl šio pavyz
džio, man atrodo, Kongresas buvo vertas.

Vasario 16-tos minėjime, jaunimas 
prisidėjo prie programos, o po minėjimo 
pravedė laiškų rašymą sąžinės kaliniams. 
Buvo parašyta 100 atviručių — tai dide
lis pasisekimas! Man paskambino Jauni
mo Sąjungos Valdyba iš Kanados ir pa
aiškino kas darosi Lietuvoje ir kaip mi
licija grasino demonstracijų ir minėjimų 
dalyviams. Lietuvių jaunimas Sydnėjuje 
laibai nustebo. Nutarėm ką nors padaryti. 
Paskelbėm bado streiką, kaip ir kitas 
jaunimas pasaulyje, rodėme solidarumą 
mūsų broliams ir seserims Lietuvoje. 
Badavome tris dienas. Mums to užteko, 
bet mes supratome kokie esame laimingi, 
kad po tų trijų dienų galime valgyti ką 
tik norime.

Kai kurie žmonės pasaulyje taip ir gy
vena, niekuomet nežinodami iš kur gaus 
sekantį viralą.

(Nukelta į 4 psl.)
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Antras 1961 m. ir pirmas 1962 m. pus
mečiai Anglijos lietuvių gyvenime dau- 
gausiai pasižymi LNAB-bės valdybos su
sirūpinimu dėl ekonominės bendrovės 
būklės. Savo pranešime akcininkams b- 
vės valdyba (1961-7-4 d.) siūlo dvi išei 
tis: 1. Palengva atmokėti paskolas, jeigu 
skolintojai sutiks laukti (43 tautiečiai 
yra bendrovei paskolinę 9.200 sv. už 6% 
palūkanų). Tokiu keliu einant, mažai pi
nigų liktų kultūriniai veiklai. 2. Parduoti
L. Sodybą, kuri duoda mažai naudos (pen 
sininkų mažai, lietuviai nenori atostogau
ti) ir atmokėti iš karto paskolas. Nutari
mui padaryti valdyba kviečia specialų 
akcininkų susirinkimą, kuris 'įvyko 1961 
m. rugsėjo 30 d. ir nubalsavo 1397 bal
sais prieš 707 (susilaikė 80) parduoti So
dybą ir siekti kuo greitesnio skolų atmo- 
kėjimo. (Per 1988 metų akcininkų susi
rinkimą b-vės valdyba puolama už kelių 
kvadratinių metrų ploto, vadinamo malū
nu, pardavimą už 10.000 sv. — M.B.).

Sodybos pardavimas buvo diskutuoja
mas ir skaitytojų laiškuose: vieni buvo 
už, kiti prieš. DELS Tarybos pirmininkas 
S. Kuzminskas rašo Tarybos vardu, kad 
jie nerado kitos išeities, kaip parduoti 
Sodybą ir kad „Taryba niekuomet ir dar 
kartą niekuomet nesutiks, kad skolų at- 
mokėjimas lietuviams būtų pastatytas į 
bet kuria prasme neaiškią padėtį“. Ma
nau, kad paskolos buvo garantuotos bend 
rovės turtu. — M.B.). Prieidamas prie 
lengvesnio žanro S. Kuzminskas mano, 
kad Sodybos šuo turėtų vadintis Brisius, 
o ne Princas, į ką Princas kitame „E.L.“ 
numeryje atsako, kad nežiūrint, kas bus 
padaryta su Sodyba, bet jis po penkių 
metų į miestą tikrai nesikeis, brr. J. Vil
činskas siūlo kitą išeitį, kad „išsaugoti 
mums taip mielą Sodybą nuo pardavi
mo“, būtent įsteigti naują akc. b-vę, į 
kurią lietuviai galėtų sudėti savo sutau
pąs, kad išpirkti Sodybą iš LNAB-vės ir 
paskui ją valdyti pagal nupirktą akcijų 
skaičių.

Sekė keli pranešimai apie mėginimą 
surasti Sodybai pirkėjus ar nuominin
kus, bet jau 1961 m. lapkričio m. LNAB- 
vės valdyba ragina lietuvius remti Sody
bą ir pradeda paskolų vajų, skoloms at
mokėti, o Sodybos vedėjas J. Lūža kvie
čia lietuvius atostogauti Sodyboje, nes 
jos pardavimas esąs atidėtas. 1962 m. sau
sio m. įvykusiame metiniame suvažiavi
me DBLS pirmininkas J. Vilčinskas savo 
pranešimą atstovams „Europos Lietuvy
je" užvardina „Reikalai geri“. Tą patvir
tino per suvažiavimą ir LNAB-vės valdy
bos p-kas S. Nenortas. Tam pačiam suva
žiavime buvo diskutuojamas atskirų DBL 
S-gos ir LNAB-vės valdybų pageidavi
mas, o taip pat, kad Sąjungos pirminin
kas būtų suvažiavimo renkamas.

Iš Vokietijos 1962 m. sausio mėn. atėjo 
siūlymai į Studijų Savaičių ruošimą įt
raukti kitas organizacijas kaip Vokieti
jos P(LB krašto valdybą, skautus, ateiti
ninkus ir k. (iki tol tik LFB rengia Stu
dijų Savaites).

1962 m. balandžio mėn. „E.L.“ plačiai 
aprašo dviejų labai mylimų kunigų išleis
tuves į Australiją: kun. A. Kazlausko ir 
P. Dauknio.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas, įvykęs 1962 m. ko
vo 31 d. susilaukė atstovų iš 15 organiza
cijų ir klubų (L. Bendruomenės Tarybą 
Britanijoje sudarė atskiros organizacijos, 
o ne pavieniai asmenys. — M.K.). Į nau
ją tarybą buvo išrinkti: kun. J. Gutaus 
kas — pirm. kun. dr. S. Matulis — vice 
pirm., J. Serafinaitė — sekr. Į krašto val
dybą: J. Alkis — pirm., J. Kerienė ir Z. 
Juras — vicepirmininkai, V. Jokūbaitis 
— kasininkas ir S. Kasparas — sekr.

Iš kitų 1962 m. įvykių, aprašytų „E.L.“, 
būtinai reikėtų paminėti pirmąjį Europos 
Lietuvių Jaunimos suvažiavimą Lietuvių 
Sodyboje rugsėjo mėn., trukusį beveik 
visą savaitę. Dalyvavo 45 jaunuoliai-lės, 
kuriuos sutiko ir pasveikino DBLS-gos 
pirm. J. Vilčinskas. Į prezidiumą buvo 
išrinkti: Rimgaudas Kalibutas (pirm), 
Aleksas Vilčinskas ir Gajutė Valterytė 
(pavaduotojai). Suvažiavimo metu vyko 
paskaitos, sporto varžybos, pasilinksmi
nimai ir k. Iš aprašymo matyti, kad su
važiavimas praėjo su pasisekimu.

M. Bajorlnas
(Bus daugiau)

Š. m. gegužės mėn. 1 d. staiga mirė 
DBLS-gos (Prestono skyr. ižd. 

ALBINAS MAMENIŠKIS. 
Reiškiame didžią užuojautą 

Jo žmonai Onai ir sūnui Leonui.
Prestono skyrius ir lietuviai j
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A. V. Kuliukas

DBLS-ga 2000 METAIS
šaunesnės kartos įjungimas į ,DBLS-gą

Problemos: 1. DBLS-ga turės įleisti 
naują kraują į savo veiklą tvarkant 
bendruomenę, jeigu ji nori toliau gyvuo
ti kaip organizacija. Dabar kol kas tai 
nedaroma ir neatrodo, kad bus kas daro
ma.

Demografinės permainos rodo, kad 
„krizės taškas“ bus pasiektas per sekan
čius 10-15 metų, kada senosios kartos 
skaičius pradės mažėti aliarmuojančiu 
greičiu.

kai demografinės permainos vyks grei
čiau šimtmečio pabaigoje, jis galės pe
rimti didesnę dalį DBLS-gos veiklos.

3. Anglų kalbos ir Europos Lietuvio 
problemos turi būti atvirai svarstomos 
DBLS-gos metinio suvažiavimo metu ir 
susirinkimuose, kad 1) užtikrinus, kad 
nėra jokios grėsmės lietuvių kalbai ir 
b) tie kurie nekalba lietuviškai, gali įsi
jungti į veiklą.

Tai būtų ilgametis pasiūlymas reika-

2. Kalbos sunkumai. Laibai mažas skai
čius antrosios kartos Britanijos lietuvių 
kalba lietuviškai pakankamai gerai, kad 
galėtų naudoti tą kalbą formaliuose su-

laujantis visuomenės bendradarbiavimo, 
ir gali tęstis metus ar du. Permainos už
imtų dar ilgesnį laiką.

SAVAITGALIS SODYBOJE
„KAD IR NEVISAI TOBULAI, 
BET MANO VAIKAI KALBĖS

LIETUVIŠKAI“

veikliuosius. (Tai baisiai neįdomu). šį 
kartą ta gyvastinga grupė smarkiai „su
sitraukė“. Kodėl? Juk viskas, kas įvyks-

nimą, stebiesi ir neatsistebi jų subrendi
mu, jų mintyjimu.. Kaip išplėstas jų tau
tinis akiratis! Koks sąmoningas naujasis

šiame Lithex Jaunimo savaitgalyje da
lyvavau nepilnai. Užtai tik trupiniais ten
kinau savo godų lietuvišką apetitą. Jei
gu jau iš paviršiaus šis Lithex atrodė pa
našus į buvusius, tai jo pulsas ir dvasia 
neabejotinai buvo skirtingi. Tam priežas
čių kelios; viena iš jų, jog didžioji dalis 
suvažiavimo dalyvių šį sykį ne vien me
taliniais žirgais patraukė Sodybos link, 
bet ir metaliniais paukščiais atnėrė. Tai 
„vokiečiai“ — (taip buvo pravardžiuo
jami svečiai iš V. Vokietijos, sugužėję į 
Sodybą). Daugumas tai Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai, berods 17, ir pen
ki ar šeši jau išaugę mokyklos suolą. 
Koks gražus būrys mielų svetelių iš „už
jūrių“. Bet nepatogu ir nemalonu buvo 
matyt išretėjusias mūsiškių eiles. Turbūt 
jų šį sykį dalyvavo mažiau, negu bet ka
da nors anksčiau. Menu, kai prieš norą 
metų Sodybos salė buvo pilna. Ten bu
vo daug jaunimo ir net „jauno“ senimo. 
Ir visiems buvo ką veikt, o ne vien stebėti

sirinkimuose. Mūsų patirtis rodo, kad 
proporcionaliai mažesnis skaičius dar ak
tyvių jaunų lietuvių kalba lietuviškai. 
Tokia padėtis gali ateityje tik pablogėti. 
Lietuvių kalbos mokyklos negali tarnau
ti kaip pakaitalas grynai lietuvių kalbos 
aplinkai, o ta aplinka darosi retesnė me
tai po metų.

Dabartinė DBLS-gos organizacija, dėl 
jos taisyklių, tradicijų ir luomų spaudi
mo efektyviai neleidžia nekalbantiems 
lietuviškai įsijungti į jos veiklą.

Lietuvių kalba, kuri aiškiai yra svar
biausia atskirtine lietuvių charakteristi
ka, yra teisingai branginama. Bet ar „lie
tuviškai arba nieko“ pažiūra, ar labiau 
lankstus priėjimas geriau tarnaus mūsų 
pagrindiniams siekiams?

3. Abiejų kartų metodų skirtumai. Ga
lima sunkumų sritis yra ta, kad pagrin
diniai DBLS-gos ir DBLJS-gos komitetai, 
atrodo, vartoja skirtingus metodus. Pe
reinamuoju periodu, jeigu toks bus, tai 
skirtumas galėtų sudaryti kiek sunkumų 
kai stipraus charakterio asmenybės atsi
sako kompromisų. Abipusė pagarba paty
rimui, o taip pat išmokslinimui, yra bū
tina.

4. Jaunesnės kartos apatija. DBLS-ga 
patyrė, kad mažai lietuvių kilmės žmonių 
yra suinteresuoti į ją įstoti. DBLS-ga tai 
žino taip pat gerai. Paskutiniais metais 
DBLS-gos veikla labai nuslūgo. Jeigu 
jaunesniajai kartai lemta tęsti bendruo
menės veiklą į sekantį šimtmetį, aišku, 
kad tokia padėtis turi būti atitaisyta. 
Klausimai kaip „Kodėl būti lietuviu?", 
„Kas yra lietuvių bendruomenė?" ir 
„Kodėl ji turi išsilaikyti?“ turi būti svars 
tomi.

Todėl: 1. Sprendžiant pirmas dvi 
problemas, reikia surasti būdą kaip jau
ni lietuviai galėtų lengvai užimti dau
giau ar mažiau atsakingus postus bend
ruomenėje už DBLJS-os ribų, čia reikia 
kreipti dėmesį į kalbos sunkumus. DBLS- 
ga turi telkti jaunus aktyvius narius. Bū
tų geriausia jauniems nariams jei jie ga
lėtų dirbti mažiausiai kaip dvejeto ar tre
jeto vienetas.

2. Abipusė pagarba yra būtina. Jauni 
nariai turi būti kantrūs kiek tai liečia 
pasikeitimus ir gerbti patyrimą ir dau
gelio metų sunkų darbą dabartinės vy
resnės organizacijos. Nerūpestinga laiky
sena būtų nenaudinga ir galėtų sukelti 
skilimus. Vyresnieji lietuviai turėtų ban
dyti būti daugiau lankstūs ir nesipriešin-
ti permainom — pasikeitimams. Permai
nos negalima išvengti, daugiau teigiam,- 
pažiūra gali tiktai oadėti bendruomenei 
ilgiau gyvuoti.

3. Kovoti prieš apatiją įsijungiant į 
nedidelius, naudingus projektus. Aš ma
nau, kad sudominti jaunimą butų geriau
šia tiesioginiai jiems įsijungti į veiklą. 
Mes turėtumėm planuoti kasmet keletą 
smulkių, realistinių projektų į kuriuos 
galėtų įsijungti ir dirbti kartu bendruo
menės abiejų kartų nariai. Palaipsniui 
tada jaunieji nariai galėtų visiškai pe
rimti tų projektų realizavimą.

Aš siūlau: 1. DBLS-ga turėtų tuojau 
organizuoti dirbančias grupes smulkiuo
se projektuose. Tos dirbančios grupės ga
lėtų vartoti anglų kalbą ir įjungti gali
mai didesnį narių skaičių.

2. Angliškai kalbantis DBLS-gos sky
rius turėtų būti įsteigtas kaip galima 
greičiau. Tai leistų tiems kurie nekalba 
lietuviškai 'įsijungti į DBLS veiklą. Tas
skyrius galėtų rūpintis periodinio leidi
nio anglų kalba leidimu, stebėti viešosios 
žinybos eigą, reaguoti į ją ir rašyti laiš
kus ir taip toliau. Galima tikėtis, kad su

Savaitgalio Sodyboje „Lithex“ dalyvės - lietuvaitės vaizduoja „DP — Dievo 
paukštelius“ atvykusius į šį kraštą prieš41 metus.

Vokietijos
MŪSŲ MIRUSIEJI

Elzbieta (Elisabeth) TURLIENĖ, VLB 
Schwetzingeno apylinkės narė, dėl šir
dies nusilpimo staigiai mirė 1988 sausio 
4 Ketsche. Palaidota sausio 8 šio miesto 
kapinėse. Laidojimo apeigas atliko vie
tos vokiečių katal. kunigas. Dalyvavo 
apie 150 žmonių, tarp jų apie 40 lietu
vių. Sudėta daug vainikui tarp jų ir VLB 
Schwetzingeno apylinkės. Našlys Anta
nas Turla pakvietė visus laidotuvininkus 
kavutės į nuolatinę šios LB apylinkės 
narių rinkimosi vietą — Gamtos draugų 
svetainę. Gedulingas šv. mišias kun. Br. 
Liubinas aukojo sausio 10 velionės gimi
mo ir mirimo miesto Ketscho katal. baž
nyčioje.

Velionė buvo gimusi 1911 rugsėjo 16. 
Ištekėjusi už Antano Turlos, ji susigy
veno su lietuviais, įstojo pilnateise nare 
į LB ir uoliai lankė jos renginius.

Augustas DUMŠAITIS mirė 1988 sau
sio 22 Neunkirchene/Saar. Palaidotas 
sausio 27 vietos kapinėse. (Nekrologas 
„EL“ Nr. 7).

Jonas (Johannes) JANUŽIS (Januszis) 
mirė š.m. vasario 6 Bothelyje. Buvo gi-
męs 1912 balandžio 19 Klaipėdos krašte. 
Baigė Lietuvos karo mokyklą. 1941 re
patrijavo į Vokietiją. Po karo buvo Sttg. 
Muehlhauseno pradž. mokyklos vedėjas. 
Lietuvos vokiečių draugijos valdybos iž
dininkas, vietos evangelikų parapijos ko-
miteto narys.

Leonas GUSTAITIS mirė 1988 vasario 
8. Gyveno Memmingene. Buvo gimęs 
1913 sausio 18 Pilotiškių kaime. Gudelių 
valsč., Marijampolės apskr. Lietuvoje 
tarnavo pasienio policijoje.

Juozas GARUCKAS, VLB Stuttgarto 
apylinkės narys, staigiai mirė 1988 vasa
rio 18 Memmingene. Buvo gimęs 1921 
gruodžio 1 Panevėžy. Vokietijoje iki iš
ėjimo į poilsį dirbo amerikiečių daliniuo
se. Liko 4 seserys Lietuvoje.

Lidija REDERIENĖ, VLB Hannoverio
apylinkės narė, mirė 1988 vasario 28. Pa
laidota kovo 3. Laidojimo apeigas atliko 
vietos evang. kunigas. Buvo gimusi 1911 
rugpjūčio 10 Lietuvoje. Vyrui žuvus ka-

laiku skyrius išaugs tokiu mastu, kad ir duktė Čikagoje.

re, viena augino 4 vaikus — 3 sūnus ir 
1 dukterį. Buvo labai darbšti, pasistatė 
namą. Mylėjo gamtą ir žmones. Liko du 
sūnūs Vokietijoje (vienas mirė 39 metų)

Lietuviai
NUMATOMI RENGINIAI

Gegužės 7 — MOTINOS DIENĄ ruo
šia Romuvos lietuvių moterų klubas Va
sario 16 gimnazijos naujo berniukų ben
drabučio salėje. Apie motinas kalbės 
Gimnazijos mokyt. Emilija Meikienė. 
Mokiniai deklamuos eilėraščius. Dainuos 
tik ką iš gastrolių JAV-bėse sugrįžusi so
listė Nelė Paltinienė. Veiks lietuviškų 
patiekalų ir kitų valgių bei gėrimų bu
fetas, turtinga loterija. Romuvos moterys 
laukia daug svečių iš arti ir iš toli.

Gegužės 8 — MOTINOS DIENA Stutt- 
garte-Bad Cannstatt, Kolpingo namuose.

Gegužės 14 — MOTINOS DIENA — 
GEGUŽĖS ŠVENTĖ Homburge/Saar, 
Ringstr. 50. 17.00 vai. ten pat pamaldos 
katalikams (kun. Br. Liubinas) ir evan
gelikams (kun. Fr. Skėrys). 18.15 — mi
nėjimo atidarymas, sveikinimai, LB apy
linkės veiklos apžvalga. Minčių pynę apie 
motiną skaitys Rūta Šlionienė iš Salzgit- 
terio. Dainuos solistė Nelė Paltinienė, el
ektronine muzika palydima Arvido Palti- 
no, kuris gros ir šokiams. Įsijungs ir 
moksleiviai.

Birželio 18 — JONINĖS Vasario 16 
gimnazijoje, Huettenfelde.

Liepos 9-24 LIETUVIŲ VAIKŲ VASA
ROS STOVYKLA Huettenfelde, Romu
voje. Su vaikais galės stovyklauti ir tė
vai.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 XXXV Euro-
pos lietuviškųjų studijų savaitė Vokieti
joje, Vasario 16 gimnazijoje Huettenfel
de.

Tėvynės valandėlėje Karolina Masiu- 
lytė-Paliulienė ir Jonas-Kristupas Mon
eys iš Paryžiaus interpretuos Nijolės Sa 
dūnaitės atsiminimus. Bus įvairios paro
dos, rodomi video-filmai, skaidrės ir kt. 
Pragyvenimas Gimnazijos bendrabuty 
(kambary’ dviese) su dušu 280 DM, be 
dušo 245 DM. Jaunimui 140 DM. Gy
venant kitur, maistas Gimnazijoje kai-
nuos 20 DM dienai.

Registruotis pas Alina Grinius, 
Diamantstr. 7, D-8000 Muenchen 50. Tel. 
089-150 44 71.

Registracijos mokestį — 50 DM arba 
20 DM jaunimui — siųsti į Lituanische 
Studienwoche Konto — Nr. 8.9340.02 
Volksbank Kreis Bergstrasse, BLZ 50991
400 6840 Lampertheim.

ta, turi turėti priežastį. Kodėl, išskyrus 
klaidinančią E.L. kalendorinę žinią, jo
kio pranešimo, jokio straipsnelio, jokio 
paraginimo šiame Lithex dalyvauti? Be 
suvažiavimo dalyvių skaičiaus, buvo pa
sigendama ir to, tradicija tapusio, it švei
cariško laikrodžio, tiksėjimo. O tiems 
puikiems „tiksėjimas“, kiek nugirsta, bu
vo anksčiau ruošiamasi per ištisus me
tus. Daug energijos ir laiko paskyrė jau
nimas svarbesniam įvykiui — Jaunimo 
Kongresui Australijoj. Ir, atrodo, nebeli
ko laiko svarbiam darbui namuose. Bet 
kodėl viskas puola ant tų pačių rankų? 
Kodėl nepabandyt ir perleist vieną Li
thex organizavimą kitai žmonių grupei: 
Kodėl nepabandyt?

Jeigu nebėra naujų žmonių, kuriais ga
lima pasitikėt, tai mane ima didelė bai
mė, jog tie patys ir tie patys žmonės, ar
ba labai pavargę, arba, pačių savo nu
stebimui, įsteigs nenoromis savotišką 
„elitinį klubą“. Šitos bėdos, Dieve, ne
duok.

Nežiūrint virš suminėtų trūkumų šis 
Lithex buvo turtingas dvasioje. Momen
tais nostalgija mane gnaibė: mes, lietu
viškas jaunimas, gimnazijų ir universite
tų žmonės, pokarinėj Vokietijoj buvom, 
mano manymu, labai gyva tautos šakelė. 
Atostogų metu keliaudavom, stovyklauda- 
vom, išdainuodami visas dainas, iškalbė
dami visas temas, tačiau opiuosius klau
simus mes natūraliausiai palikdavom 
savo vyresniesiems. Taip atrodė mums, 
jog buvo parašyta visose šventose kny
gose. Stebint šiandieninį susipratusį jau-

žmogus!
Dar grįšiu specialiai prie Vasario 16 

gimnazijos jaunimo. Jų dvasinis kertinis 
akmuo — meilė Lietuvai, ryškus, be 
kompromisų. Jų diskusijų akcentas — 
lietuvių kalbos svarba; tos linijos jie lai
kėsi neabejodami. Eilę kartų jie priminė, 
jog be lietuviu kalbos žinojimo neįmano
ma įsijungti į tautos kultūrą, paliesti jos 
širdį ir pulsą. Tampri buvo ši diskusijų 
linija; kaip ir pats jaunimas. O kai drą
siai ir aiškiai nuskambėjo „kad ir nevi
sai tobulai, bet mano vaikai kalbės lietu
viškai“, ne vieno širdy pulsas perėjo į 
naują bėgį. Smagu pastebėt, jog šio Li
thex programos apipavidalinimas, ypač 
plakatai, ilgalaikės informacijos afišas, 
buvo stebėtinai aukšto lygio. Atlikta pro
fesionaliai. Taigi, ne vien akys pasiganė, 
bet ir pati informacinė medžiaga tapo 
.prieinama" dalyviams.

Būtų galima dar daug apie ką užsi
mini, bet neabejaju, jog ir kiti, svečiai 
ir namiškiai, pareikš savo nuomonę iš sa
vų perspektyvų.

Tik negaliu užbaigti šių kelių eilučių, 
nepaminėjus Sodybos šeimininkų — Lui- 
zos ir Povilo, kurių jautrus rūpestingu
mas ir taktiškumas kaip ir visuomet taip 
ir šį sykį, buvo aukščiausio lygio. Jautie
si kaip „pas mamą už pečiaus“.

Elena Gaputytė 
P.S.
Lietuvių kalbos pamokos vyksta kas šeš
tadienį Londone, Lietuvių namuose — 
nuo 10 iki 12 vai. Stebėkit skelbimus E.L. 
ir straipsnelius, kuriuos veda „Žiogeliai“.

Skaitytųjų lai&kai
EUROPOS LIETUVIŲ DIENOS

Europos Lietuvių Dienų klausimu oir- 
mą kartą pasisakiau šio laikraščio osl. 
1986 m. sausio 31 d. pažymėdamas, kad 
Lietuvių Dienų iškabą JAV lietuviai la
bai dažnai mėgsta uždėti ant eilinės pa
rapijinės mugės. Mait šis patrauklus ir 
patriotinis pavadinimas sutraukia gražų 
senųjų ir naujųjų ateivių skaičių, kurie 
po šv. Mišių, išklauso kokio nors choro 
koncerto ar tautinių šokių grupės pasi
rodymo, užbaigdami tokią „lietuvių die
ną“ prie alaus, stipresnių gėrimu, už
kandžiaudami cepelinus „hot degs“ ar 
„hamiburgerius“. Suprantama, tikintieji 
išlaiko Bažnyčią. Tad pelnas ir graži re
klama vaidina labai svarbią rolę, norint 
kilniom iškabom ar tautiniais šūkiais 
sutraukti tūkstantines minias.

Minėjau, kad visai kitą paskirtį turi 
Lietuvių Dienos, rengiamos Australijoje 
ar Kanadoje. Tai mūsų tautinė demons
tracija, jautrus sieloj imąsis gimtojo 
krašto likimu, lietuvybės išlaikymas, lai
svės dienų prisiminimas ir pasiryžimas 
ištverti išeivijos dienose, perduodant 
mūsų atžalai toliau nešti Lietuvos lais
vės žiburį.

Antrą kartą rašyti Europos Lietuvių 
Dienų klausimų akstiną davė DBLS-gos 
pirm. J. Alkio pranešimas (Europos Lie
tuvis, 1988 m. balandžio mėn. 6 d.) skel
biant, kad Europos Lietuvių Dienos 
įvyks Hiuttenfelde 1989 m. birželio mėn. 
23-25 d.d

Hiuttenfeldo kaimelis yra gerai pa
žįstamas pasaulio lietuviams (ar bent 
girdėtas!). Mat, jame randasi Vasario 
16-sios gimnazija. Ir lietuvių vardas yra

1961 m. Kanados LD proga išleistame 
leidinyje, tuometinis KLB Krašto Val
dybos pirm. a.a. Stp. Kęsgailą taip rašė: 
„aštuntą kartą renkamės į Kanados Lie
tuvių Dienas. Juk tai mūsų pati išky- 
liausia metinė šventė, kad ji yra svarbi 
ir reikalinga, rodo jau pats faktas, kad 
kasmet vis didesnis ir didesnis tautiečių 
skaičius 'į ją susirenka. Susirenka, kad 
krūvoje, galingesniu balsu, galėtų su
šukti pasauliui, pradedančiam apkursti 
„sputniko" garsais, jog mes norime ir 
reikalaujame Lietuvai laisvės! Lietuvių 
Dienoje tartas lietuviškas žodis, tūkstan
čių paliudyta lietuviškoje valia ir ryž
tas nenusilenkti smurtui, ne tik savųjų 
entuziazmą pakels, bet ir svetimųjų sim
patijų iššauks ir talkos atneš“. (Kana
dos Lietuvių 8-4oji Diena, 1961 m. Mon
treal psl. 4).

1981 m. Kanados LD proga išleistame 
leidinyje skaitome: „Kanados Lietuvių 
Dienos kaip pradžioje taip ir dabar stip
rina mūsų išeivijos tautinę dvasią ir są
monę, palaiko mūsų vieningumą, parodo 
ne tik mums patiems, bet ir kitiems ka
nadiečiams mūsų atsiėkimus, mūsų kul
tūrą, tautines tradicijas ir primena, kad 
Lietuva dar tebėra okupuota“ (Kanados 
Lietuvių Dienos, Toronto 1981 m. spalio 
9-12 d.d. psl. 14).

Prieš ką mes rodysime savo kultūrą, 
savo tradicijas ar tautinį meną? Prieš 
vietinius kaimo gyventojus, kurie birželio 
mėn. pabaigoje yra susirūpinę lauko 
darbais? Tiesa, gal atvyks vienas kitas 
kviestas vokietis — pareigūnas, dienraš
čio ar provincijos savaitraščių korespon
dentai. Tai ir viskas. Iš artimųjų miestų 
ar miestelių klausytojų vokiečių, kad ir 
skaniausias pyragais tikrai nepriviliuo-

žinomas šio kaimo gyventojams, matant 
mergaites ir berniukus tautiniais rūbais, 
girdint lietuvių, anglų ar ispanų kalbas. 
Tačiau ūkininkai gyvena savais rūpes
čiais, kadangi Vakarų Vokietijos žemės 
ūkio min. Ignas Kiechle mažina jų kar
vutėms pieną, mažina kiaulienos ir kt.
žemės ūkio produktų eksportą.

Čia ir statau klausimą: ar Europos 
Lietuvių Dienas rengiame tik patys sau, 
ar ELD-nų tikslas yra žymai gilesnis ir 
prasmingesnis?

Jeigu ELD-nas rengiame tik sau — 
be abejo, Hiuttenfeldo kaimelio pilnai už
tenka. Savųjų tarpe galėsime ir toliau 
prakalbose pasidžiaugti didinga Lietu
vos imperija nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, caro okupacija, trumpu laisvės gy
venimu, graudžias ašaras šluostyti, prisi-
mindami sibirinius trėmimus ir tas aš
aras nušluostyti šeštadienio vakarę prie 
alaus, kopūstų ir dešrelių, dainuodami 
„Lietuva brangi"...
O sekmadienį, išklausysime šv. Mišias, 

pasižiūrėsime tautinių šokių, paklausy
sime choro piliečių namuose, užbaigda
mi šią „didelę“ Europos lietuvių iškilme
laužu gimnazijos sode.

sime.
Prie mūsų kultūros juk priklauso Eu

ropos lietuvių dailininkų paroda, knygų 
ir spaudos leidinių paroda, puikūs tau
tiniai rūbai, liaudies dirbiniai, gintaras 
ir 1.1. Kur tuos visus lietuviškus deiman-
čiukus sudėsime? Kukliose gimnazijos
patalpose, katalikų centre? Kas iš sve
timšalių specialiai važiuos ir apžiūrės 
tokias parodas, net Mannheimo m. gy
ventojui nežinomas Hiuttenfelde! Ar 
norės lietuviai menininkai su savo kūri
niais pasirodyti kaime ir netinkamose 
patalpose?

Nedidelė estų tauta pereitais metais 
pajėgė išeiti į turistų — Heidelbergo 
miestą, mūsų broliai latviai — į Miuns- 
terio gatves. Tuo tarpu mes, užsidaro
me savame kevale, prisimindami dainos
žodžius: „neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
nepaliki gimtųjų namų“...

Atrodo, kad estų ir latvių tautos yra 
kultūringesnės ir veržlesnės už lietuvių.
O gal ir jų veikėjai — organizatoriai sti
presnis už mūsų?!...

Europos Lietuvių Dienos Hiuttenfelde 
man primins eilinę, parapijinę JAV lie-
tuvių mugę. K. Baronas

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1988 m. gegužės 11 d. Nr. 19 (2004)

(uk/ks LI ETŲ VIS
EUROPEAN LITHUANIAN — 

Lithuanian Weekly

Printed and Published in Gt. Britain 
by Lithuanian Association in Gt Britain 
and Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke 
Gardens, London W 11 2PT. England.

Tel. 01-727 2470. Telex 261947 SOS G.
FAX 01-727 3045

Registered as a Newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių 'Namų Akc. Bendrovė.

Prenumeratos kaina metams:
Didžioje Britanijoje — 17 svarų;

Kronika
KAS—KADA—KUR

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.

Birželio 18 d. — Baisiojo birželio mi
nėjimas Londone. Ruošia Pabaltijo Ta
ryba.

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 25-31 dienomis — Volungės 
choras (Toronto) Britanijoje.

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.

SPAUDAI AUKOJO
A. Grigaliūnas — 5.00 sv.
P. Vencaitis — 3.50 sv.
Br. Puodžiūnienė 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Londonas
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 29 d. sekmadienį autobusu iš
vykstame į Lietuvių Sodybą: nuo Lietu
vių bažnyčios 8.30 vai., nuo Lietuvių na
mų 9 vai. Kelionė — 5 svarai. Užsirašyti 
pas VI. Veličką.

SPORTO IR SOC, KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 15 d. 5 vai. įvyks metinis Spor
to ir Soc. klubo susirinkimas klubo patal
pose, 345A Victoria Park Rd., London E.9.

Boltonas
SVARBUS MINĖJIMAS — 

KONCERTAS
Baltijos Tautų 70 metų Nepriklauso

mybės Paskelbimo minėjimo programa 
jau yra sudaryta. Svečių tarpe tiikimasi 
turėti Mr. T. Sackville, MP, o pačią pro
gramą atliks Londono lietuvių daininin
kai, estų muzikai (smuikas ir čelo) ir 
latvių tautinių šokių grupė „Kamolinš“ 
iš Huddersfieldo. Po koncerto ir vaka
rienės bus šokiai kuriems gros Bradfor- 
do latvių kapela.

Koncertas įvyks gegužės 14 d. 6 vai. 
vak., Ukrainiečių salėje 99 Castle St., Bol
ton. Bilietų kaina (su vakariene) — 4 sv.

Visi tautiečiai ir jų draugai yra kvie
čiami šiame svarbiame minėjime gau
siai dalyvauti.

FALMOUTH

MIRĖ A. CUMMINS

DBLS-gos Centrinio Skyriaus narys 
Alan Cummins mirė gegužės 5 d. Royal 
Cornwall, Trelisk Truro ligoninėje.

Alanas buvo didelis lietuvių draugas, 
jo viešbutyje plevėsuoja Lietuvos Tautinė 
vėliava ir matosi Vytis bei dar kitos lietu 
viškos relikvijos.

Paliko liūdinčią žmoną Jackie ir dukre
lę Debbie. Palaidotas Truro kremetoriu- 
me gegužės 9 d.

Stasys Surgautas

Užsienyje — 20 sv. i(oro paštu).
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 

sv. už colį. Didesni skelbimai ^atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš Unkšto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Coventry
MOTINOS DIENA

DBLS Coventrio Sk. gegužės 21 dieną, 
ruošia Motinos Dienos minėjimą lenkų 
klubo salėje. Pradžia 7 vai. vakaro, du
rys atidaromos 6 vai.

Minėjime Nottinghamo duetas ,, Rū
ta" išpildys įdomią programą, taip pat 
poetas J. Švalkus tos dienos progai pa
skaitys savo poezijos.

Bus įdomi ir turtinga loterija.
Visus tautiečius iš arčiau ar toliau 

maloniai kviečiame apsilankyti, šokiams 
gros gerai žinoma kapela. Tad, iki pasi
matymo Coventryje.

Skyriaus Valdyba

Manchesteris
DU GIMTADIENIAI

Balandžio 24 d., po lietuviškų pamaldų 
St. Chad's bažnyčioje M. lietuvių klube 
Jonas ir Angelė Kmitai atšventė savo 
gimtadienius, kurie sutapo tą pačią die
ną. Jie abu yra gimę tais pačiais metais, 
tą patį mėnesį ir tą pačią dieną. Jonas 
gimė Jonavoje Lietuvoje o Angelė — Ai
rijoje 1921.4.25. Tai labai retas atsitiki
mas, kad vyro ir žmonos gimtadieniai su
taptų kartu. Jie turi tris sūnus, kurie jau 
yra vedę. J. ir A. Kmitai iš Londono at
sikėlė gyventi į Manchester!, prieš maž
daug, tris metus. Jie yra MLS klubo, DB 
LS Manchesterio skyriaus ir MLK Ben
drijos aktyvūs nariai. Praėjusiais metais 
Angelė buvo klubo valdyboj, o Jonas 
Valdyboje yra dabar, kuris daug padeda 
klubo dekoravimo ir taisymo darbuose, 
o Angelė padeda prie klubo vidaus pa
puošimo ir maisto paruošimo.

Juos pasveikino klubo pirm. A. Pod- 
voiskis ir įteikė visų tą dieną klube bu
vusių pasirašytą sveikinimo kortelę. Vi
si jiems sugiedojo Ilgiausių metų. Buvo 
išgerta ir pasivaišinta gardžiais klubo ir 
J. ir A. Kmitų A. Kimtienės paruoštais 
užkandžiais.

Visi sveikiname J. ir A. Kmitus jų 
gimtadienių proga ir linkime sėkmės to
limesniame jų gyvenime.

A.P-kis

PADARYS PRANEŠIMĄ

DBLS Manchesterio skyriaus atstovė A. 
Podvoiskienė, kuri atstovavo DBLS Man
chesterio skyrių DBLS-gos suvažiavime 
Londone, gegužės 14 d., šeštadienį, 6.30 
vai. vakaro, Manchesterio lietuvių klube 
padarys pranešimą apie įvykusį suva
žiavimą, priimtas rezoliucijas ir kita.

Visus narius prašome dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

DĖMESIO!

Prašome visus M. lietuvių klubo bi
bliotekos knygų skaitytojus tuoj grąžinti 
knygas, nes bus daromas viso klubo tur
to surašymas.

Klubo Valdyba

DBLS-gos Centrinio Skyriaus nariui
ALAN CUMMINS mirus, 

jo žmanlai Jackie ir dukrelei Debbie 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime |

DBLS-gos Centrinis Skyrius

A.A. PRANUI PUODŽIUI 
mirus, jo žmoną Olgą ir gimines 

Lietuvoje 
užjaučia ir kartu liūdi.

Škotijos Skyriaus V-ba ir nariai

Du laiškai iš Australijos
(Atkelta iš 2 psl.)

Antradienį, 16-tą Vasario, minėdami 
Lietuvos 70-tų metų Nepriklausomybės 
Šventę, mūsų jaunimas susirinko miesto 
centre su plakatais, Lietuvos vėliava, ir 
informaciniais lapeliais, vietiniams aus
tralams. Buvome juodai apsirengę, su 
baltais nudažytais veidais ir nupiešta 
juoda spygliuota viela ant vieno skruos
to. Dar prisidėjo apie 50 vyresniųjų prie 
mūsų demonstracijos. Dainavome, aiški
nome, ir daugiau dainavome, nuo 11.30 
ryto ligi 4 vai. po pietų. Nors ir spaudo
je apie tai nerašė, bet mes tikim, kad 
bent keliems paaiškinom ir supažindinom 
juos su Lietuvos padėtimi. O visa iniciaty
va ir entuziazmas išėjo taip pat iš Kongre

so!
Mūsų Sydnejaus Tautinių šokių grupė 

„Sūkurys“ važiuoja į Kanadą dalyvauti 
Tautinių Šokių Šventėje Hamiltone. Pa
siryžimas repetuoti, suruošti renginius ir 
koncertus finansinei paramai taip pat 
išėjo iš Kongreso. Mus labai išjudino, 
nes per Kongresą pamatėme ką kitas jau
nimas daro. Ne visi renginiai, demonstra
cijos, gastrolės ir t.t. yra įmanomos, bet 
dabar mes bandome ką nors daryti.

Atsiprašau, kad taip plepu apie Kon
gresą ir ką mes čia darome Australijoje,

Nekrologo vietoj
DRAUGĄ PRARADUS

Graudžiai suspaudžia širdį išgirdus, 
kad mirė draugas, buvęs DBLS-gos na
rys. Prieš keletą metų S. Surgautas ma
ne supažindino su A. L. Cumins ir jo 
žmona Jackie. Jis atrodė, jaunas, stiprus 
ir nepaliaužiamas vyras. Iš pokalbio su 
juo supratau, kad jis gerbia lietuvius ir 
mąsto apie Lietuvos likimą

Sekančiais metais jis vėl su žmona ir 
draugais apsilankė Lietuvių Namuose, o 
vėliau ir Sodyboje. Ir tada kalbėjome apie 
mūsų laisvės troškimą ir rusų tautos sie
kimą užvaldyti pasaulį. Papasakojau jam 
apie L. Dovydėno knygą „Mes valdysime 
pasaulį“,, o jis man papasakojo apie save, 
tarnybą Londone ir dabartinę — nuosa
vame hotelyje. Jis papasakojo kaip kartą 
į jo hotelio barą atsilankė būrys rusų jū
rininkų, kurie pamatę Lietuvos trispalvę 
ir Vytį ■— klausė jo kas čia per ženklai? 
Jis paaiškino, kad tai buvusios laisvos 
Lietuvos herbai. Rusai pareiškė, kad to
kios valstybės nėra. Jis jiems parodęs du
ris ir nuo to laiko niekada nelįsileidęs 
rusų jūrininkų.

Jo mirties valandoje, užjaučiu jo myli
mą žmoną Jackie, dukrelę Debby bei drau 
gus: C. Froggatt, H. Richards ir St. Sur- 
gautą.

Mielas ir gerbiamas Alan — lietuvių 
drauge, ilsėkis ramybėje, o mes lietuviai, 
kurie tave pažinojom, ilgai neužmiršime 
Tavęs ir Tavo šeimos.

St. Bosikis

Maidenhead
A.A. P. RAKAUSKAS

Nelaukta ir staigi mirtis išplėšė iš mū
sų tarpo mielą skyriaus narį-kasininką. 
Povilas Rakauskas gimė 1924 m. gruo
džio 12 d. Adutišky, gražioj rytų Aukš
taitijoj. Karas nubloškė, dar jaunuolį, į 
vakarus, kaip daugelį panašaus likimo 
brolių. Pasiekęs Angliją nutarė čia apsi
stoti ir įsikurti. Vedė anglę ir susilaukė 
keturių sūnų, kuriais jis nepaprastai di
džiavosi. Su laiku priaugo ir anūkų. 
Mars saldainių fabrike išdirbo 34 metus.

Ištiktas širdies smūgio, sąmonės neat
gavo ir 1988 m. balandžio 18 d. mirė. 
Laidotuvės įvyko balandžio 26 d. Mai
denhead Bray Wick kapinėse. Išlydėti 
Povilą subuvo didelis būrys anglų ir lie
tuvių. Laidojo vietinis anglas kunigas. 
Atsisveikinimo žodį prie duobės tarė DB 
LS Maidenhead skyriaus pirmininkas E. 
Šova.

Prisimename P. Rakausko optimistiš
ką būdą. Paklaustas kaip einasi, visuo
met atsakydavo: labai puikiai, geriau ne
galėtų būti!

Tebūnie tau lengva Anglijos žemė!
E. 

PAMALDOS
Eccles — gegužės 15 d., 13 vai.
Leeds — gegužės 15 d., 13 vai.
Notinghame — gegužės 15 d. 11.15 vai.

Židinyje.
Derby — gegužės 15 d. 14 vai. Bridge 

Gate.
Birminghame — gegužės 15 d. 17 vai.

Šv. Onoje. (96 Bradford Street).

bet ne visi įvertina ką jaunimas daro. 
Žinau, kad jūs kiekvieną mūsų pa
siekimą įvertinate. Visuomet būsiu gim
nazijai ir ypač Jums dėkinga už tuos me
tus, kuriuos manim taip rūpinotės, ir iš
mokinote mane ką dabar žinau. įkvėpė
te man tokios dvasios bei jėgos dirbti 
Tėvynei. Nors ir esu iš mišrios šeimos, 
jaučiuos labai „lietuviškai" ir noriu kuo 
daugiau lietuvybei dirbti.

Nežinau kada grįšiu į Europą ir į gim
naziją, bet tikiuos, už dvejų metų, kai 
baigsiu savo studijas universitete. Labai 
visų pasiilgau ir dažnai apie visus galvo
ju.

Ačiū už Jūsų dėmesį. Tikiuos, kad ne
buvo Jum per nuobodus laiškas!

Jūsų Marina, 1988.III.7

STAMBI AUKA TAUTOS FONDUI

1988 m. vasario 23 d. Kazimieras Povi
laitis, Čikagoje, IL„ Tautiniuose Namuo
se, po T.F. Valdybos pirmininko praneši
mo apie T.F. veiklą ir planus, padovanojo 
savo dviejų aukštų mūrinį namą ir 2-jų 
auto mūrinį garažą esančius Marquette 
Park. IL:, Tautos Fondui, įteikdamas na
mo perleidimo dokumentą.

PRANCŪZIJA
ARŪNAS PALIULIS 

TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

Paryžiuje pavasarinės žemės ūkio pa
rodos proga, 'įvyko tarptautinė konferen
cija, kurioje buvo svartomos pasaulinės 
žemės ūkio produktų rinkos problemos. 
Konferencijoje dalyvavo svarbiausiųjų 
Vakarų valstybių žemės ūkio gaminių 
prekybos žinovai ir ekonomistai.

Pagal Paryžiaus dienraštį „Le Figaro“, 
plačiai aprašiusiam šį įvykį, prenešimą 
apie abiejinių sėklų ir koncentruotų pa
šarų pasaulinės prekybos perspektyvas 
padarė Arūnas Paliulis, tarptautinės grū
dų prekybos Louis Dreyfus bendrovės ve
dėjas. Laikraštis pažymėjo didelį susi
rinkusiųjų susidomėjimą Arūno patiek
tais daviniais ir išvadomis. Jį sveikino ir 
dėkojo ten dalyvavę Prancūzijos žemės 
ūkis ministeris ir JAV-bių Ambasadorius 
Paryžiuje.
Mums malonu, kad mūsų tautietis Arū

nas Paliulis gražiai reiškiasi ne tik Pran
cūzijos lietuvių Bendruomenės veikloje, 
bet ir tarptautinėje.

ELR

JAUNIMO SAVAITGALIS

Prie maisto išdavimo. Fragmentas iš 
DP Lagerio gyvenimo.

Savaitgalyje „Kabareto“ artistai: Slau
gė ir Sužeistasis, R. Puodžiūnaitė ir A. 
Silnickais.

Visos Jaunimo Savaitgalio nuotraukos 
— J. Alkio.

A'. l U. YJE
Izraelis buvo įsibrovęs į Lebaaioną
Norėdami sugaudyti palestiniečius, ku

rie laiks nuo laiko įsiveržia į Israeli, 2500 
Izraelio karių įsiveržė į pietinę Lebanono 
dalį, sušaudė 40 Iranui palankių kovoto
jų (Hitzbolah) ir patys neteko trijų ka
reivių. Apnaikino Maidoun kaimą, kur 
neva tai slapstėsi Izraelio priešai ir po 
keiių dienų apleido Lebanoną. Vakarų 
valstybės tokį Izraelio elgesį pasmerkė.

Autonomija Estijai
Estija pirmauja Sovietų Sąjungoje, nes 

nė viena kita respublika negavo tiek daug 
autonomijos ūkinėje srityje. Estija yra 
laikoma sėkmingai tvarkoma respublika 
ir gavo tvarkytis autonomiškai spetynio- 
se ūkio srityse, kaip pramonėje, kuro ir 
transporto, švietime, miškų ir aplinkos 
priežiūroje, kultūros dalykuose ir k. Es
tijos intelektualai norėjo gauti visiška 
teisę valdytis savarankiškai ūkiniai, bet 
to kol kas negavo. Inžinerija ir instru
mentų gamyba, tarp kitų, liko Maskvos 
priežiūroje.

Kad prislopinti tautinius estų siekimus 
rusai yra raginami emigruoti į Estiją, 
nors jau ir dabar estai sudaro tik pusę 
visų gyventojų.

Lenkija pavojuje
Lenkijoje plečiantis streikams, kata

likų vyskupai ragino gen. Jaruzelskį kal
bėtis su streikų vadais. Šis gi sako, kad 
su Solidarumo vadais jis nesikalbės. Baž
nyčios įsiterpimas į streiką buvo padary
tas po ilgos tylos, nes manoma, kad ar
kivyskupas Glemp nelabai nori įsivelti 
į Solidarumo ir kitų disidentų ginčus su 
vyriausybe. Solidarumo vadas Lech Wa
lesa įspėjo, kad gali būti „kruvina revo
liucija“, jeigu nebus įvestos reikalauja
mos reformos, ir dar pridėjo, kad jis ne
siverčia tuščiais grąsinimais. Didelis pre
kių kainų pakėlimas yra pirmoji streiko 
priežastis. Vyriausybė naudojo jėga strei 
kams numalšinti ir atrodo, kad bent šį 
kartą, ji laimėjo. Bet už kokią kainą? 
JAV ir Britanija pasmerkė jėgos naudo
jimą, gi lenkų vyriausybė ieško vakarų 
pagalbos ekonominėje srityje.

Smerkiama Francūzija
Praėjusią savaitę trys prancūzų įkaitai 

Lebanone buvo paleisti. Prancūzijos vy
riausybė tvirtino, kad įkaitų pagrobė
jams nieko nebuvo mokėta, bet atrodo, 
kad niekas tuo netiki, net manoma, kad 
už įkaitų paleidimą Prancūzija Iranu! 
brangiai sumokėjo. Britanija dėl to labai 
pyksta, nes mano, kad toks elgesys iš
šaukia kitus panašius nusikaltimus, gi 
pati Britanija griežtai atsisakė vesti bet 
kokias derybas dėl josios dviejų įkaitų, 
kurių žymiausias yra Tetry Waite, arki
vyskupo sekretorius.

To dar neužteko, Chirac davė balsuoto
jams ir kitus du siurpryzus. Naujoje Ka
ledonijoje Kanaks kovotojai, kurie rei
kalauja nepriklausomybės, buvo paėmę 
23 prancūzų įkaitus, kurie buvo prancūzų 
karių išlaisvinti, bet žuvo 21 žmogus, jų 
tarpe du prancūzai. Paskutinis Chirac 
siutipryzas buvo parvežimas iš kalėjimo 
pacifike moters kap. Prieur, kuri prisidė
jo prie N. Zelandijos uoste antiatominio 
laivo nuskandinimo. Už jos išvežimą i 
Prancūziją labai užpyko N. Zelandija.

Afganistano sunkumai
Sovietų kariuomenės pasitraukimas iš 

Afganistano turi prasidėti gegužės 15 d. 
JT komisijos priežiūroje. Daugiausia rū
pesčio kelia 5 mil. afganistaniečių, kurie 
dabar yra Pakistane ir Irane, bet, žino
ma, norės grįžti į savo kraštą, kur vis
kas dabar yra apnaikinta. JT ir kitos vai 
styfbės jau paskyrė sumas pinigų sugnį- 
žusiems paremti. Dar yra neaiškus klau
simas, ar Mujahadeen partizanai padės 
savo ginklus, nes jų atstovų nebuvo Že
nevos pasitarimuose.

Reikalauja teisybės mpie praeitį
Vis daugiau balsų yra spaudoje ir 

susirinkimuose, reikalaujančių paskelb
ti Stalino laikų nusikaltimus. Vienas žy
mus istorikas, Yuri Afanasyev, vienoje 
konferencijoje pareiškė, kad „nėra kito 
tokio krašto pasaulyje su tokia sufalsi
fikuota istorija kaip mūsų". Prie to dar 
pridėjo, kad „mes totalitarizmą vadinome 
demokratija“. Kitas rašytojas, Viktor 
Astafyev, tęsė toliau, pastebėdamas, kad 
„mes buvo kankinami nepilnomis tieso
mis iki mūsų nervų suirimo" bet kaltę 
negalima versti vien Stalinui ir Brež
nevas prie to prisidėjo. Tų laikų nusikal
tėliai turėtų būti paskelbti. Gorbačiovas 
manoma, atsakys į tuos visus klausimus 
per specialią partijos konferenciją birže
lio mėn.

Maskvoje buvo susirinkę 150 disidentų 
iš Pabaltijo valstybių, Ukrainos ir kitur, 
norėdami apsvarstyti naujos opozicinės 
partijos steigimą Sovietų Sąjungoje. Po
liciją buvo areštavusi 40, bet vėliau juos 
paleido.
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