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DARIAUS-GIRĖNO SKRYDŽIO
SUKAKTIS

Š.m. liepos 17 dieną sukako 55 metai
nuo tos dienos, kada Atlanto nugalėtojai
Darius ir Girėnas tragiškai žuvo Soldino
miške, Vokietijoje.
Ryšium su šia tragedija, keistą įvykį
pasakojo Antanina ir Sebastijonas
Balčiūnai, Karališkių kaimo gyventojai
(Kidulių 1 vis., Šakių apskr.), savo
mažamečiui sūnui Kęstučiui.
1933 m. liepos 17 d. rytą sakė girdėję
kažkeno žingsnius, kurie artėjo prie
klėties. Prie durų sustojo ir paklausė: „Ar
visi čia esate?“ Sebastijonas atsakęs
„visi“. Atėję iš vakarų pusės, žingsniai
nuskubėjo į rytus. Šeimininkas atsikėlė,
visur apžiūrėjo ir nieko nematė. Nesimatė
nei šviežių pėdų, nei nubrauktos rasos.
Klausinėjo kaimynų, bet niekas iš jų
nebuvo atėjęs.
Vėliau, dienos metu, pasklido žinia,
kad apie tą laiką, kada Antanina ir
Sebastijonas Balčiūnai girdėjo keistus
žingsnius, žuvo Darius ir Girėnas. Apie tą
įvykį Karališkių kaimo ūkininkai ilgai
pasakodavo ir stebėdavosi sutapimu.
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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA
Europos Parlamentas ragina Sovietų Sąjungą atsižvelgti į pabaltiečių
laisvo apsisprendimo reikalavimus
Pabaltiečių Tarybos biuro Strasbourge žiniomis, liepos 7 d. Europos Parlamentas priėmė naują rezoliuciją Pabaltijo kraštų
klausimu, kuri buvo priimta didele balsų dauguma (98 procentais).
Socialistų ir krikščionių demokratų grupių paruošta rezoliucija prašo Europos Parlamento raginti Sovietų Sąjungą atsižvelgti į
birželio mėnesyj Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įvykusių demonstracijų metu išreikštus reikalavimus:
L Atstatyti tarptautiniai pripažįstamą valstybinį suverenumą;
2. įvesti kultūrinę ir ekonominę autonomiją;
3. Sugrąžinti lietuvių, latvių ir estų kalboms oficialų respublikų kalbų statusą;
4. Neatidėliojant sustabdyti rusinimo politiką.
Europos Parlamentas šia rezoliucija pabrėžia, kad Europos Parlamentui priklausiančios valstybės nepripažįsta Pabaltijo
valstybių aneksavimo ir primena Helsinkio Baigiamojo Akto 8-ąjį principą, kuriuo užtikrinamas visų tautų laisvas apsisprendimas.
Rezoliucija taipgi reikalauja, kad Europos Bendruomenės užsienio reikalų ministerial Europos Politinio Kooperavimo Akto
rėmuose paremtų pabaltiečių teisėtus reikalavimus.
(Elta)

PLB-nės VU-sis SEIMAS DARBO SESIJOJE

LITUANICOS SKRYDŽIUI

Žvelgia į rytus Niujorke broliai,
I vakarus žiūri Kaune —
Rūstų Atlantu didįjį tolį
Skrodžia didvyrių dvasia.
Skuba per audrų, lekia per lietų —
Prieky brangi Lietuva!
Perskrist Atlantu: būti, ar žūti
Tau garbė lai bus, tauta!

(Eilėraštis gautas iš Lietuvos)

WASHINGTON, D. C-

UTHL'ANIAN LEGATION

TARYBOS PRANEŠIMAS

DBLS-gos Tarybos Prezidiumas savo
posėdyje nutarė pravesti naują Tarybai
priklausančių organizacijų, klubų bei
vienetų registraciją. Ši registracija pra
vedama todėl, kad būtų aišku kurios
organizacijos priklauso tarybai.
Tuo reikalu šių metu išsiuntinėtas
aplinkraštis bei registracijos lapai toms
organizacijoms, kurių adresus turime.
Registracijos lapus prašome gražinti
Tarybos sekretorei iki š.m. liepos mėn. 31
d.
Organizacijos ar vienetai, kurie pa
geidautų Tarybai priklausyti, prašom
pranešti Tarybos sekretorei R. Grupiljonaitei, 98 Debenham Court, Pownall
Road, London E8 4PY. 01-241 5787.
Arba pirmininkui J. Levinskui, 11
Wilcock House, St. Marks Road, Derby
DE2 6AJ. Tel. 0332 - 364928.
Tarybos Prezidiumas
Pripažinta Nepriklausomos Estijos
Vėliava

Laikraštis Maskvos Žinios pranešė,
kad dabar jau galima oficialiai iškelti
nepriklausomos Estijos vėliavą —
mėlyna, juoda ir balta. Tai yra paskutinis
estų laimėjimas pakeliui į didesnę
autonomiją.

Įšventinti nauji kunigai

TIESA (VI.4) pranešė, kad gegužės 29
d. Kauno arkikatedroje įvyko naujų
kunigų šventinimai. Šiais metais kunigų
seminarija išleido 27 kunigus. Tai
gausiausia per pastaruosius 39 metus
laida.
Šventinimus teikė Lietuvos vyskupų
konferencijos pirmininkas Kaišiadorių
vyskupijos apaštalinis administratorius
Vincentas Sladkevičius, kurį neseniai
popiežius Jonas Paulius II paskyrė
kardinolu, — sako laikraščio korespon
dentas Antanas Atkočiūnas.
Šventinimuose dalyvavo kiti Lietuvos
vyskupai, išskyrus tremtyje esantį arki
vyskupą Julijoną Steponavičių, kuris
korespondencijoje liko nepaminėtas.
Šis įvykis Kauno bazilikoje sutraukė
keletą tūkstančių tikinčiųjų. Susirinko
šventinamųjų kunigų tėvai, artimieji,
draugai.
Korespondentas pažymėjo, jog šiuo
metu kai kuriuose Lietuvos kaimo
parapijose dar trūksta kunigų, „tačiau
šiemet katalikų bažnyčios kunigų skai
čius jau stabilizavosi ir pradeda didėti.
Padaugėjus Kauno kunigų seminarijoje
auklėtinių, tikimasi, kad jau artimiausiais
metais visos katalikų parapijos turės
savus dvasininkus“.
Apsvarstė rinitus klausimus

Laukia tėvynėj Dariaus Girėno,
Niujorke laukia žinios...
Liūdesio šydas Lietuvą glebia —
Žuvo lakūnai vardan Lietuvos.

Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone
praneša, kad š.m. birželio mėn. 18 d.,
Lietuvos atstovą S. Lozoraitį jr. aplankė
gen. John Libront, lenkų egzilinės
vyrausybės įgaliotas palaikyti ryšius su
lietuvių veiksniais bei organizacijomis. Jį
lydėjo Vytautas Valiūnas, kurio inicia
tyva šis susitikimas įvyko.
Pokalbio metu, S. Lozoraitis paaiškino
svečiui lietuvių pažiūras į santykius su
kaimynais lenkais, pabrėždamas, kad
esminė sąlyga jiems pagerinti yra lenkų
nusistatymas Vilniaus miesto bei krašto
klausimu. Gen. J. Libront pareiškė, kad
jis gerai supranta lietuvių pozicijas.

LIETUVOJE

Iš kairės: Lietuvos „Helsinkio 76“ atstovas doc. V. Skuodis, Seimo parlamentaras A. Raulinaitis, VII-jo Seimo vice-pirmininkas J. Alkis
ir M. Drunga. (Apie PLB-nės VH-jį Seimą plačiau aprašyta bus sekančiame „Europos Lietuvio“ numeryje.
Foto S. Dabkus

LIETUVOS KARDINOLAS
VINCENTAS SLADKEVIČIUS ROMOJE
Birželio 28 d. Vatikano soduose buvo
surengtas priėmimas naujai Popiežiaus
paskirto Lietuvos kardinolo Vincento
Sladkevičiaus garbei. Kardinolą pas
veikinti susirinko keli šimtai svečių
Vatikano valstybės sekretorius kar
dinolas Casaroli, kiti kardinolų kolegijos
nariai, Romos kurijos atstovai —
vyskupai ir prelatai, tarp jų Bažnyčios
Viešųjų reikalų tarybos sekretoriaus
pavaduotojas prelatas Audrys Bačkis,
užsienio kraštų diplomatai, daug italų
Lietuvos bičiulių, į Konsistoriją atvykę
lietuviai iš Jungtinių Amerikos Valstybių,
Federacinės Vokietijos ir kitų kraštų,
Romos lietuvių bendruomenė. Svečių
buvo taip pat trys lietuviai vyskupai:
Arkivysk. Paulius Marcinkus, vyskupas
emeritas Antanas Deksnys ir iš Jungtinių
Amerikos Valstybių atvykęs vyskupas
Paulius Baltakis. Tarp Lietuvių pa
sauliečių buvo Lietuvos diplomatinis
atstovas prie Vatikano S. Lozoraitis jr.,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
komiteto pirmininkas dr. Bobelis,
Ateitininkų federacijos pirmininkas Polikaitis, Vyčių organizacijos pirmininkas
Stukas ir kiti. Visi svečiai kardinolą
Sladkevičių nuoširdžiai pasveikino, pa
linkėdami, kad su Dievo palaima toliau
dirbtų Lietuvos Bažnyčios, jos tikinčiųjų
ir visos lietuvoų tautos gerovei.
Italijos laikraščiai, pranešdami apie
antradienį įvykusias naujų kardinolų
paskyrimo iškilmes, ypatingai pamini
Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių.
Laikraščiai, atkreipdami dėmesį, kad tai
pirmas Lietuvos kardinolas moder
niaisiais laikais, pastebi, kad Konsis

torijos iškilmių metu, pranešant naujųjų
kardinolų pavardes, Vincentas Sladke
vičius susilaukė ilgiausių plojimų.
Lietuvos kardinolas Vincentas Sladke
vičius liepos 3 d. vakare aukojo Mišias
Šv. Dvasios parapijoje Romoje. Visi
Kardinolų Kolegijos nariai, kaip žinoma,
pagal nuo pirmųjų krikščionybės amžių
veikiančią tradiciją priklauso Romos
Dvasiškijai „Praesbiterium Romanum“.
Dėl to popiežius kiekvieno kardinolo
dvasinei globai paskiria Romos parapiją.
Kardinolui Sladkevičiui buvo paskirta
prieš keletą metų įsikūrusi Šventosios
Dvasios parapija naujoje, vadinamoje
EUR, miesto dalyje netoli didžiųjų sporto
rūmų.
Sekmadienio vakare įvyko kardinolo
Sladkevičiaus ingresas — iškilmingas
įėjimas — į jo globai pavestos parapijos
bažnyčią. Lietuvos kardinolą čia sutiko
šios miesto zonos vyskupas rozminietis
Clemente RIVA, klebonas, kun. Gius
eppe Marabelli kiti parapijos kunigai ir
didelis būrys tikinčiųjų, susirinkusių į
vakarines Mišias. Po trumpo pasveiki
nimo tikintieji Lietuvos kardinolą prie
altoriaus palydėjo ilgais karštais ploji
mais. Keturioliktojo metų sekmadienio
Mišias kardinolas Sladkevičius aukojo
italų kalba. Drauge su kardinolu
koncelebracijoje dalyvavo vyskupas
Clemente Riva, vyskupas Vladislovas
Michelevičius ir 12 kunigų, tarp kurių šeši
lietuviai. Mišių metu itališkas giesmes
giedojo Šventosios Dvasios parapijos
jaunimo choras.
(Nukelta į 3 puslapį)

NAUJA PLB-NĖS
VALDYBA
Iš PLB-nės VII-jo Seimo Kanadoje
pranešta naujai išrinktos PLB-nės val
dybos sudėtis:
Dr. V. Bieliauskas (JAV)
Dr. V. Dambrava (Venecuela)
E. Čuplinskas (Kanada)
A. Gureckas (JAV)
A. Juzukonis (Kanada)
R. Kudukis (JAV)
G. Petrauskienė (Kanada)

Dr. V. Bieliauskas,
PLB-nės valdybos pirmininkas.
The Observer, anglų kalba leidžiamas
mėnesinis laikraštis apie Lietuvą ir
lietuvius plačiame pasaulyje, gegužės
numeris yra atspausdintas ir išsiuntinėtas
prenumeratoriams.

XIX sąjunginės partinės konferencijos
išvakarėse LKP CK biuro posėdyje
apsvarstė pirminių organizacijų ir kūr
ybinių sąjungų pasiūlymus ir sudarė tris
grupes tiems pasiūlymams nagrinėti ir
rasti kelius jiems realizuoti.
Vienai grupei pavesta pateikti pasi
ūlymus dėl Lietuvių kalbos, kaip
Lietuvos TSR valstybinės kalbos. Antra
grupė turėjo paruošti pasiūlymus dėl
LTSR Konstitucijos tobulinimo, ir trečia
grupė turėjo apsvarstyti pageidavimus
dėl lietuvių kalbos, literatūros ir Lietuvos
istorijos dėstymo respublikos mokyklose,
institutuose ir universitete.
Paremta darbo žmonių iniciatyva
pastyti paminklą „Stalino kulto laik
mečio represijų aukoms“.
Už demokratinį persitvarkymą

Birželio 14 d. Žemės ūkio ekonomikos
institute įvyko neseniai susikūrusios
iniciatyvinės grupės už demokratinį
persitvarkymą susirinkimas. Pirminin
kavo akademikas A. Buračas, kalbėjo Č.
Kudaba, Just. Marcinkevičius, A. Čekuolis, A. Žebriūnas ir kiti. Susirinkime
buvo pasmerktos stalinistinės epochos
masinės deportacijos, buvo kalbama apie
būtinumą užtikrinti teisines garantijas,
kad to daugiau nepasikartotų, kad ir
toliau būtų stiprinama demokratija.
Patriotinė demonstracija

Birželio 14 d. Vilniaus Gedimino
aikštėje įvyko mitingas „Stalino kulto
aukoms atminti“, kas, kaip „Tiesos“
korespondentas pažymi, „demokratijos
sąlygomis visai suprantama“.
Kalbėtojai pasmerkė masinį žmonių
vežimą į Sibiro rajonus. Jis buvo
neteisėtas ir niekuo negali būti pate
isintas. Mitinge kalbėjo Širvintų rajono
Kiauklių bažnyčios zakristijonas Ro
bertas Grigas, Kirgeikių bažnyčios
klebonas Rokas Puzonas ir kiti. Šalia
kalbančiųjų stovėjęs senyvas vyriškis
iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą. Kores
pondentas išaiškino, kad to vyro pavardė
— Leonas Laurinskas, 1946-1953 metais
veikęs Žemaitijoje partizanų eilėse. Užtai
jis buvo nubaustas. Bet mitinge Jokių
viešosios tvarkos pažeidimų nebuvo“.
MIRĖ ŽYMUS KARAIMAS

Maskvoje mirė įžymus istorikas ir
etnografas Juozas Grigulevičius, daug
elio straipsnių ir knygų autorius.
Juozas Grigulevičius gimė 1915 m.
Lietuvoje, karaimų šeimoje. Gyveno
Lenkijoje, Rusijoje, Amerikoje ir Vat
ikane. Dalį savo knygų parašė, gyven
damas Druskininkuose. Svajojo parašyti
knygą apie Lietuvą, bet nesuspėjo.
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a.a. Tėvas Alfonsas Bernatonis, OFM Cap.
Vienas iš žinomiausių Vokietijos
lietuvių, vienuolis kapucinas Alfonsas
Bernatonas, mirė 1988 birželio 5
Frankfurte Šv. Katarinos ligoninėje.
Palaidotas birželio 10 Dieburgo miesto
kapinėse. Prieš laidotuves kapucinų
bažnyčioje buvo pašarvotas ir ten jį
aplankė nemažas lietuvių skaičius.
Gedulingas šv. Mišias už velionį laikė
vysk. dr. Antanas Deksnys, kartu su
Sielovados vadovu kun. Antanu Bunga,
mirusiojo bendrabroliu tėv. Konstantinu
Gulbinu, OFM Cap., iš Romos atvy
kusiais prelatais dr. Ladu Tulaba ir
Kazimieru Dabrovolskiu, Vokietijos
lietuviais kunigais J. Dėdinu, P. Girčium,
B. Liubinu, K. Senkum, J. Vaišvilų ir iš
Paryžiaus atvykusiu Prel. J. Petrošium.
Taip pat buvo daug Vokietijos vienuolių
kapucinų, iš kurių tėvas provinciolas ir
Dieburgo namo viršininkas kartu aukojo
šv. Mišias su lietuviais kunigais. Mišių
metu vargonais grojo Vasario 16
gimnazijos muzikos mokytojas Paltinas,
o mokiniai giedojo lietuviškas giesmes.
Nedidelė kapucinų bažnytėlė buvo
perpildyta dalyvaujančiais lietuviais iš
įvairiausių Vokietijos vietovių. Pamokslą
sakė tėv. dr. Konstantinas Gulbinas,
OFM Cap,, kuriame jis suminėjo
velionies gyvenimo svarbiausiuosius
punktus.
Gimęs 1914 rugsėjo 16 Mediniškių
kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus aps
krityje, taigi Dzūkijoje, pakrikštytas
Juozo vardu, augo gausioje 10 vaikų
šeimoje. Tėvai norėjo Juozuką leisti į
mokslus, tačiau jam mokslas ne labai
sekėse. Laikė egzaminus į gimnaziją, bet
neišlaikė. 1930 metais jau nebuvo nė labai
jaunas, už tai nuo mokslo Prienuose teko
atsisakyti. Už dviejų metų, jau sulaukęs
18 metų amžiaus, įstojo į gimnaziją
Plungėje, nes ten netoli gyveno jo brolis
miškininkas Kuliuose. Iš pradžios mokėsi
gimnazijoje kaip kiekvienas kitas, bet
nuo 1936 metų rugpjūčio 29 tapo
vienuoliu kapucinu, ta pačia proga turėjo
atsisakyti savojo vardo Juozapas ir
priimti vienuolyno parinktą vardą
Alfonsas. 1940 baigė gimnaziją, bet
egzaminus jau laikė ne Plungėje, o Kaune
prie Švietimo ministerijos. Tą pačią
vasarą, rugpjūčio 4, perėjo žalią sieną į
Vokietiją ir ten nuvyko į Miunsterio
miestą, kur rugpjūčio 23 buvo priimtas į

kapucinų augštąją mokyklą. Lietuva
buvo okupuota bolševikų. Netruko ateiti
1941 birželio 22-ji, Vokietijos su Sovietų
Sąjunga karo pradžia. Ta proga Ber
natonis su savo studijų draugais Eitavičium, Gulbinu, Kuncaičiu ir Senkum
buvo uždaryti kalėjime ir ten išbuvo 4
savaitės. Išleistas iš kalėjimo, Bernatonis
tęsė studijas toliau ir jas baigė 1944 m.
Metus prieš tai, 1943 rugjūčio 1
Miunsteryje buvo pasiųstas į kapucinų
vienuolyną Mainze, čia išgyveno did
žiuosius karo bombardavimus, čia
sulaukė karo pabaigos, bet tada greit
pasitraukė į Dieburgą, kuris buvo
amerikiečių zonoje, nes Mainze pran
cūzai norėjo visus pabėgėlius grąžint
namo, t.y. atiduoti sovietams. Būdamas
Dieburge, pradėjo darbuotis lietuvių
tarpe, pirmiausia Wiesbadene, Darmstadte, Giessene, Almenfelde, Kaisersleuterne, Babenhausene ir Hanau. Hanau iš
lėto tapo jo pastovia darboviete. 1950
vasarą Bernatonis norėjo emigruoti į
Kanadą, bet tą patį rudenį buvo paskirtas
Lietuvių sielovados vadovu, vietoj
išemigruojančio kan. F. Kapočiaus ir taip
likosi Vokietijoje. Jo naujųjų pareigų
pavadinimas keletą kartų keitėsi, bet
pačios pareigos likosi visą laiką tos pačios
ir jisjas ėjo iki 1965 metų pabaigos. Šie 15
metų buvo patys svarbiausieji Bematonio
gyvenime. Su maždaug 20 kunigų jis
išvystė naują sielovadinę veiklą, pirmoj
eilėj rūpindamasis pačių kunigų gyveni
mu. Visi Vokietijoj tada darbavęsi
kunigai suaugo, tarsi, į vieną šeimą.
Bernatonis išrūpino jiems atlyginimus iš
Vokietijos vyskupų, išrūpino automobi
lius, dažnai sukviesdavo pas save
pasitarimams, subuvimams, pokalbiams.
Dieburgas tapo lietuvių tarpe viena iš
žinomiausių vietovių, nors ten tebegy
veno tik Bernatonis su vienu ar dviem
savo talkininkais.
Kai vyskupu tapo dr. Pranas Brazys,
MIC, Bematonio gyvenimo stilius turėjo
keistis. Jis pasitraukė iš Sielovados
pareigų ir likosi vienu iš daugelio.
Dar būdamas Sielovados vadovu labai
rūpinosi jaunimo auklėjimu ir tuo pačiu
Vasario 16 gimnazija. Ir kad toji
gimnazija persikėlė į Hūttenfeldą buvo
vienas iš atsitiktinių Bematonio nuop
elnų, būtent, jis važiuodamas pro šalį,
pastebėjo pilį ir ją rekomendavo tuomet

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS
(Tęsinys 57)

Kaip tik tie aitrus dūmai gražino mane į nemielą tikrovę: mums dar
karta baisiai nepasisekė. Netekome Armino. Albertas paspruko, mes
ničnieko nežinojome apie kokį tai štabo karininką. O Kurtas, Arminui
dar esant gyvam, taip ir pasakė:
— Surasti karininką, išplėšti iš priešo nagų ir prasigauti į
Karaliaučių...
Reiškia jis neatsisakys savojo sprendimo iki bus gyvas; reiškia mes
ir toliau slankiosime tuose miškuose lyg įtūžę vilkai iki mūsų visų
likimas bus nužymėtas mirtimi.
— Štai nuryk gurkšnį degtinės. Ji ne kokia, bet irgi sušildo krūtinę,
nuveja niūrias mintis. O kai galva apsunksta, pasidaro lengviau
užpakaliui — sakydavo mano tėvas...
Tarpdury pasirodo Mykolas. Jis ištiesia Povilui plokščią, metalinį
butelį. Nutvėręs sveikąja ranka, Povilas vienu mostu prispaudžia butelį
prie lūpų ir giliais, trūkčiojančiais gurkšniais ima gerti svaigalą.
— Ei, ei! Palik dar kiek sekančiam kartui, — Mykolas šypsosi,
tačiau nedviprasmiškai ištiesia ranką į Povilą.
—Gražus tas tavo plokščiasis draugas... Sidabrinis ar ką? Aš vis
klausiu save: iš kur pas tave tokie puošnūs daiktai — dramblio kaulo
žiedas, sidabrinis butelis?
Lempos šviesoje Povilo akys žvilga kokiuo tai neaprašomu pykčiu.
— Mano tėvai... Mano tėvas dvarininkas, mes tųriva ne tik žiedų ir
sidabrinių butelių, sakale.
Sidabrinis butelis dingsta Mykolo krepšyje.
— Ir kaip tu patekai į mūsų gaują?
— Pamiršai? Praėjusios dienos popietę susitikome prie Kreivojo
Beržo...
Ne Povilui, ne jo paprastiems žodžiams įveikti Mykolą.
—Ašaros, panele, — kreipiasi Mykolas į Agnę, — neprikels
mirusių, ašaros negražins praėjusios dienos ir ašaromis negalima
nuplauti padarytos skriaudos...
Paskutiniuose jo žodžiuose skambėjo ne tiek paguodos, ne tiek
raminimo gaida, kiek skriaudos priminimas. Tik aš nesupratau, kodėl
Mykolas kalbėjo apie tą skriaudą. Ar ne mes buvom dėl jos kalti?
Agnė atitraukia veidą nuo sienos ir nebyliomis akimis žvelgia į
Mykolą.
—Ar netoliese jūsų gyvena kas nors?

iniai PLB Vokietijos Krašto Valdybai,
kuri nusprendė ją pirkti ir tai padarė, vėl
padedant Bernatoniui. Jeigu jis nemažai
prisidėjo prie gimnazijos egzistavimo
būdamas Sielovados vadovu, tai tą darbą
dar labiau suintensyvino vėliau. Kai 1968
buvo įsteigta Vasario 16 gimnazijos
kuratorija, tai Bernatonis tapo jos nariu,
kaip Vokietijos LB vienas iš atstovų ir
toms pareigoms būdavo išrenkamas
kiekvieną kartą iki savo mirties. Nuo
1977 birželio 4 jis buvo išrinktas į
Kuratorijos valdybą ir leidosi į ją
renkamas taip iki savo mirties. Pačioje
valdyboje jis būdavo išrenkamas pirmin
inku, taip kad paskutiniais metais jis jau
nekalbėdavo apie Lietuvių gimnaziją, bet
apie „mano gimnaziją“. Dėl tos gim
nazijos jis važiavo porą kartų į Ameriką ir
ten rinko pinigus jos išlaikymui ir
statyboms. Gimnazija juo taip pat
pasitikėjo, moksleiviai iš jo susilaukdvo
įvairiausiomis progomis materialinės
pagelbos.
Aišku, Bernatonis visą savo gyvenimą
buvo taip pat lietuvių sielovados uolus
darbuotojas, visą laiką rūpindamasis jam
pavestais žmonėms, ne tik laikydamas
jiems pamaldas, į kurias nedaug tesu
sirinkdavo, bet visokiausiais būdais
pagelbėdamas kiekvienam pagelbos re
ikalingam.
Tėv. Gulbinas savajame pamoksle
nespėjo visko išpasakoti apie Bematonio
gyvenimą, tačiau jis parodė jo uolumą ir
žmonių meilę. Vokiškai dar kalbėjo
Dieburgo vienuolyno viršininkas.
Kapinėse vyko paskutinis atsisvei
kinimas. Sielovados vadovas kun. An
tanas Bunga čia atliko laidojimo apeigas
ir padėkojo visiems laidotuvių dalyviams.
Čia tarė trumpą atsisveikinimo žodį
kapucinų provincijos vadovas, Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas J. Sabas ir
Vasario 16 gimnazijos direktoriusAndrius Šmitas. Daugelio dalyvių akyse
buvo matomos ašaros.
Po laidotuvių apeigų didžioji dalyvių
dalis susirinko į didžiulę miesto salę, čia
buvo visi pavaišinti iš Lietuvos atvežta
duona ir puikiais pietumis. Duoną atvežė
Bematonio brolio sūnaus žmona ir jos
dukra, abidvi atvykusios iš Lietuvos
pačią laidotuvių dieną. Tėvas Bernatonis
iškeliavo
negrįžtamai.
Jo darbo nėra kam perimti, nes

ŠEŠTOJO
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ
LIUTERONŲ BAŽNYČIOS
IŠEIVIJOJE

SINODO DIENOTVARKĖ
1988. VIII. 5-7 dienomis
Sinodo šūkis:
„Viešpats — mano šviesa“. (27 Ps)
Penktadienis, rugpjūčio 5 d.

9.00 vai. Sinodalų registracija
11.00 vai. Pamaldos
15.00 vai. Atidarymas, sveikinimai
1. Prezidiumo, sekretorių, mandatų ir
rezoliucijų komisijų rinkimai
2. Vyr. Bažnytinės Tarybos pirminin
ko ir sekretoriaus pranešimai
3. Bažnyčios dabartinė padėtis ir
ateities perspektyvos: pranešimai apie
JAV, Kanada,. Vokietiją ir kitus kraštus
4. Komisijų ir darbuotojų pranešimai:
4.1. Giesmyno leidimas
4.2. Šv. Rašto vertimas
4.3. Spauda
4.4. Kunigų, diakonų, lektorių ir
darbuotojų prieauglis:
4.4.1. Pranešimas apie ateitį ir ateities
perspektyvas
4.4.2 Diakonų ir lektorių paruošimas
— programų pristatymas, diskutavimas
ir evtl. priėmimas
4.4.3 Neordinuotų bendradarbių
paruošimas
19.30 vai. vakarinė malda
Šeštadienis, rugpjūčio 6 d.

9.00 vai. Rytinės pamaldėlės
9.30 vai. Bažnyčios organizaciniai
reikalai
1. Vyskupo titulo klausimas mūsų
Bažnyčioje
2. Statuto keitimas: komisijos prane
šimas, diskusijos, nutarimai
3. Bažnyčios persitvarkymas Vakarų
Vokietijoje ir kituose kraštuose: dis
kusijos, nutarimai, statuto tvirtinimas
4. Kasininko ir revizijos komisijos
pranešimai
5. Vyr. Bažnytinės Tarybos, pirmin
inkų, senjorų, sekretoriaus, kasininko ir
revizijos komisijos rinkimai
6. Sekantis Sinodas, įvairūs reikalai,
siūlymai ir pan.
19.30val. Vakarinė malda
20.00val. Kultūrinis vakaras
Sekmadienis rugpjūčio 7 d.

9.30 vai. VI-jo Sinodo uždarymas
11.30 vai. Pamaldos su Šv. Vakariene.
lietuvių kunigų Vokietijoje skaičius vis
mažėja. Mėgins bent dalinai jį tęsti buvęs
Vasario 16 gimnazijos kapelionas kun.
Jonas Dėdinas. Lietuvių Vasario 16
gimnazija taip pat labai pasiges savo
rūpintojėlio.
Kun. Br. Liubinas

— Yra Zaborskių vienkiemis... — Agnės lietuviškoji tarmė dar
.abiau šlubuoja.
— Ar jums lengviau kalbėti lenkiškai? — Mykolo klausimas beveik
švelnus.
— Man vistiek... aš suprantu lietuviškai, nors kalbu blogai...
— Kaip toli tas vienkiemis?
— Du ar trys kilometrai... Kiek tolėliau nuo mūsų kiemo kelias
sukasi į dešinę...
—Ar jus ten pažįsta kas nors?
— Mane? Zaborskiai pažįsta... Bronė Zaborskaitė buvo mano
draugė.
-— Buvo?
— Šią vasarą jos dar nemačiau...
— Ar tiesa, ką sakė Albertas? Stavrovskis —jūsų brolis?
— Tiesa... Bet nei aš, nei senolė niekada neėmėme priplėšto turto...
Mes abi norėjova, kad jis nustotų plėšikauti...
— Priims jus Zaborskiai?
— Ką reiškia, priims?
— Čia liktis nebegalite, nieko nebėra. Gal tik jūsų brolis...
Agnė tuojau pertraukia Mykolą:
—Aš eisiu pas Zaborskį...
—Ta linkme eisime visi. Paimkite kokį uždangalą ar lietpaltį, naktį
miške vėsoka.
Dar vienas klausimas: kaip toli iki tos vietos, kur slapstosi jūsų
brolis... e... tas Stavrovskis?
—Nežinau... nežinau... — Agnė tiesiog dejuoja ištardama savo
žodžius. — Gal penki ar šeši kilometrai...
— Raus! Himmelherrgottsakrament, raus von hier! — keikiasi
lauke Kurtas. — Jau daugiau kaip ketvirtį valandos delsiame čia.
Paskubomis, virpančiomis rankomis išplėšiu iš apkloto dar
keturias juostas. Keturi raiščiai. Kas žino, kur ir kada rasiu audeklo
perrišimui...
Mykolas užpučia lempą ir staiga mus apsupusi tamsa tarytum dar
ryškiau pabrėžia grūmojančią nežinią. Kelias akimirkas mes rūpinomės
mirusiais, kelias akimirkas sugaišome su Albertu, dar kelias —
perrišant Povilo žaizdą. Akimirkos... Kiek daug jos gali mums atnešti:
laimės ir džiaugsmo valandėles, kartėlio ir nusivylimo dienas. Visas
žmogaus gyvenimas yra tik akimirka — per ilga, kad išvengtume
nelaimių ir per trumpa, kad išmoktume pačio svarbiausio: būti
žmogumi.
Lauke rūkai šiek tiek išsisklaidė. Toje pusėje, kur slypėjo žeminė
dabar vienas po kito šoko liepsnos liežuviai, bet ir tie mažėjo, blėso,
virto išnykstančiomis kibirkštimis. Taip matyti buvo lemta, kad ir
paskutinė Barboros gyvenamoji vieta išnyktų, virstų pelenų sauja.
Veik bėgdami nusiritame nuo kalvelės į kelią. Balys, paskui jį
Povilas, kurio sužeistoji ranka dabar tabaluoja lyg nereikalingas

PABALTIJO KRAŠTAI
ZURICHO LIAUDIES
UNIVERSITETE

Šį vasaros semestrą šveicaras, gim
nazijos mokytojas dr. H. Meyer, skaitė
Zūricho Liaudies universiteto vakarin
iuose kursuose išsamų ir kruopščiai
paruošta paskaitų ciklą apie Estiją,
Latviją ir Lietuvą: Pabaltijo kraštų
istorija ir dabartis. Jos buvo padalintos
atskirais tarpsniais, pradedant orien
tavimu apie kraštus, jų gyventojus ir
gimtąsias kalbas. Toliau sekė skyrius apie
vokiečių ordino misiją su kryžiumi ir
kalaviju, ir kolonialinio valdymo struk
tūrą Latvijoje ir Estijoje. Viduramžių
epochoje buvo nušviesti Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštystės laikai ir jos
žlugimas, šonas prie šono su Lenkija,
Tarp lenkų, rusų ir švedų gniaužtuvuose,
vėliau caristinis viešpatavimas ir, XIXojo šimtmečio bėgyje, tautinio atgimimo
ženklai Pabaltijyje. Antrojoje paskaitų
ciklo dalyje, buvo apibrėžtas dažny
pasikeitimų laikotarpis iki I-ojo Pasa
ulinio karo. Išsamiausioje dalyje, apim
ančioje Nepriklausomybės laikus, 11-ąjj
Pasaulinį karą ir naujausiąjį istorijos
tarpsnį, — Pabaltijo kraštai, kaip
sovietinės respublikos, buvo iš tradiciniai
demokratiško šveicariško požvilgio nuš
viesta politinė raida, visuomenės situacija
ir ūkinė padėtis. Užbaigiant mūsų
dienomis, buvo išreikšta, jog dabartiniu
laiku pasireiškiantieji Pabaltijo in
telektualai siekia tautinės tapatybės
išlaikymo ir teisingo praeities aprėpimo,
— ateitis parodysianti, ar su šitais
rūpesčiais bus skaitomąsi.
Gyvai, vaizdžiai skaitomos, statis
tiniais duomenimis paremtos paskaitos
buvo paįvairinamos skaidrėmis, Pabal
tijo kraštų liaudies bei kompozitorių
muzika ir į vokiečių kalba išverstais
eilėraščiais. Klausytojai gavo 45 psl.
gausios medžiagos santrauką Šis pas
kaitų ciklas buvo ir pasiruošimas
sekančiai dviejų savaičių studijų kelioneiį
Pabaltijį, su kuria vyksta maždaug pusė iš
kelių dešimčių šveicarų klausytojų.
PASKAITA LIETUVOS
ISTORIJOS TEMA

Birželio 16 d. Anglo-Baltarusių drau
gijos būstinėje, Londone, Kembridžo
(Čambridge) universiteto doktorantas
Stephen Rowell skaitė paskaitą apie
krikščionybės plitimą Didžiojoje Lietu
vos kunigaikštystėje prieš 1350 metus.
Rinkdamas medžiagą savo mokslo
darbui, jaunas anglų istorikas lankėsi
buv. D. L. K. svarbesniuose miestuose ir
Lietuvos sostinėje.

priedėlis. Aš žinau, kad toji žaizda sukelia didelį skausmą, tačiau niekuo
negaliu jam padėti. Ir kol jis dešiniąja ranka dar spaudžia šautuvą —
reikia tikėti, jog sužeidimas — neišvedė jo iš rikiuotės.
Po Povilo sekame aš ir Kurtas, kuris automato vamzdžiu stumia
vargšę, dabar tarytum nustojusią jausti ir suprasti, Agnę.
— Vorwarts, du Gossenschlampe!
Yra net keli vokiški žodžiai, skirti pasileidėlei apibūdinti. Kurto
panaudotas — pats biauriausias. Jo Agnė tikrai neužsitamavo.
— Tas Mykolas tikrai pamišo... — netikroviškai skamba Povilo
žodžiai, kai jis pasiekia kelią kalvelės papėdėje.
Automatiškai mūsų veidai pasisuko atgal į kalvelę. Visų akys,
dabar geriau įpratusios prie tamsos, bevališkai nukrypsta į sustingusią
Mykolo stovylą. Jis stovi ant kalvelės tiesus it nendrė ir saliutuoja
savuoju automatu. Taip saliutuoja garbės sargybiniai prie kokio
žymaus paminklo, prie reikšmingo pastato, pasirodžius žymiems
svečiams; taip saliutuoja kariai, kai pro jų eilę pražygiuoja vadas.
Mažėjančios liepsnos liežuviai kartas nuo karto švysteli Mykolo
veidan, kuris ramus, susikaupęs tarytum kalba paskutinės maldos
žodžius žuvusiųjų atminimui.
— Mums reikia daug pasimokyti iš to Mykolo... — rimtai sako
Balys.
— Ko gi dar mokytis?
— Pats sakei, kad norėjai tapti mokytoju, o nesupranti, kas ten
dedasi prie tos degančios žeminės. įsivaizduok akimirkai, kad tave
priešas nukovė. Tu guli kur nors pamiškėj, ant pievos, pirkioje ar
žeminėje. Sakoma, kad ir mirusieji girdi bei mato... Jei tai tiesa, ar
nebūtų tau miela stebėti, kaip tavieji draugai saliutuoja pagerbdami
tave, kai jie susikaupia tavo atminimui, kai iki paskutinio atodūsio yra
su tavimi? A, nebūtų miela?
Povilas ir mes visi tylime. Mes gėdinamės savo elgesio. Nė vienam
neatėjo mintis nulenkti galvą prie tos amžino poilsio vietos. Galbūt abu
žuvusieji nebuvo didvyriai, galbūt jų mirtis buvo tik paprasčiausias
įvykis, tačiau jie buvo mūsų likimo draugais ir todėl vertėjo bent vieną,
paskutinį kartą, pagerbti juos.
Pagaliau ir Mykolas palieka kalvelę. Mes vis dar kažkaip suglūmą,
jaučiamės kalti ir nedrįstame pakelti akis į Mykolą. Tik Balys gerai
suvokia, kad dabar mes nei drovumu, nei tyla nebegrąžinsime prarastos
galimybės pasirodyti esą jautriais žmonėmis.
— O kur dabar? — klausia jis Mykolą ir jo balse skamba
neperdėtas rūpestis.
— Eisime link tų Zaborskių vienkiemio... Tavo nuomonė Kurtai?
Mykolas nenori nieko nuslėpti nuo Kurto. Jei jo pareiga būti mūšy
vadu, tai jis nesumenkins galimybės tai pareigai.
— Kodėl? — Kurto klausimas trumpas ir griežtas.
(Bus daugiau)
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2000
Kuzminskas, Britanija, Svetainė,
Glasnost, Išeiviai ar Tremtiniai,
„Lietuva“ Airijoje, 25 m. Bendrovei,
a.a. kun. A. Kazlauskas.

Jau senokai buvo spausdinami įdomūs
.Laiškai iš Nottinghamo“ po parašu
„Stasys Kuzminskas“. Tačiau 1974 m.
pabaigoje pirmą kartą užtikau, baigiant
laišką, „iki pasimatymo čia arba
Karaliaučiuje“, o jau sekančių metų
sausio mėn. Stasys Kuzminskas įrod
inėja, kad „Karaliaučiaus sritis yra
natūrali Mažosios Lietuvos tąsa, o tuo
pačiu iš visos Lietuvos tąsa“, ir ragina
išeiviją daryti, kas galima, kad nuteikti
Vakarus ta linkme.
Priimant dėmesin dabartinę D. Brita
nijos bujojančią ūkinę būklę įdomu
paskaityti „E.L.“ vedamąjį 1975 m.
pradžioje, atsisveikinant su senaisiais
metais, kur kaip tik dejuojama dėl D.
Britanijos apgailėtinos ūkinės padėties.
Rašoma, kad iš devynių Bendrosios
Rinkos Europos kraštų D. Britanija
išgyvena sunkiausius laikus ir yra beveik
pačioje lygio lentelės apačioje (tik Italija
dar neužsileidžia). Apie tą ūkinę krizę
užtinkame straipsnių visų tų metų bėgyje.
Atrodo, kad 1975 m. pradžioje buvo
atidaryta svetainė prie Lietuvių baž
nyčios, nes B. Šarūnas aprašo atidarymo
iškilmes. Jis nuogąstauja dėl vardo —
Šventojo Kazimiero Lietuvių Klubas —
ir klausia ar tas tinka karčiamai? Sako,
net ir Lietuvoje reikėjo bent 100 metų
paeiti nuo šventoriaus iki pirmos
karčiamos, o čia viskas po vienu stogu.
Na, bet pečiais patraukęs B. Šarūnas
filosofuoja, kad laikai keičiasi, reikia
gyventi, juk „tempora mutantur“. Jis
pabaigoje tik apgailestauja, kad ta
svetainė nebuvo padaryta prieš 20 metų.
1975 m. balandžio mėn. „E.L.“ įsidėjo
įdomų BBC korespondento Eric De
Mauny pasakojimą Rytų Europos
egzilams, iš jo įspūdžių Maskvoje, kur jis
dirbo nuo 1962 m., kada Chruščiovas
buvo kiek atleidęs cenzūros varžtus, ir
kada rusai pasijuto kiek laisvesni. Tas
pasakojimas pasidaro dar įdomesnis
dabartinio gorbačioviško glasnost švie
soje.
Korespondentas pabrėžė, kad tada
buvo svarstomi pasiūlymai leisti daugiau
iniciatyvos krašto ūkio tvarkyme (perestroikos vardas atrodo nebuvo tada
vartojamas? — M.B.), bet Chruščiovą
pašalinus, visi tie bandymai buvo
sustabdyti ir buvo pradėta grįžti prie
centralizuoto ir griežtesnio režimo.
Gyventojai baiminosi, kad stalininiai
teroro laikai vėl gali grįžti. Bet kai
žmonės sužinojo, kad Chruščiovas, nors
ir pašalintas iš savo pareigų, bet paliktas
gyvas, pajuto, kad režimas yra skirtingas
nuo senojo. Ta „laisvė“ paruošė dirvą
disidentams pasireikšti. Buvo gautos
žinios apie 1972 metų jaunimo ir
darbininkų demonstracijas Kaune, bet
užsienio korespondentams vistiek
nebuvo leista nuvažiuoti į Baltijos
respublikas. Maskvoje esanti vienintelė
katalikų bažnyčia, aptarnaujama lietuvio
kunigo, kuris pakrikštijo korespondento
dukrelę, gimusią Paryžiuje, nes Maskvoje
gimdymo sąlygos buvę nepatenkinamos.
Kitame „E.L.“ numeryje Antanas
Maceina diskutuoja išeivių ir tremtinių
sąvokas ir padaro išvadą, kad santykis su
gyvenamuoju kraštu nėra mums mastas.
Mums tą klausimą apsprendžia mūsų
santykis su Lietuva, o kadangi mūsų
kraštas nėra laisvas, tai mes esame
tremtiniai.
Birželio mėn. Lucanus aprašo ansam
blio „Lietuva“ gastroles Airijoje, kas
sukėlė daug diskusijų Anglijoje. Lietu
voje gi buvo rašoma, kad ansamblis
užkariavo Airiją. Ansamblį globojo
Airijos komunistų partijos gen. sekr.,
kuris kas met važiuodavo į Lietuvą
atostogų ir ten yra gerai vaišinamas.
1976m. kovo mėn. „E.L.“ įsideda L.N.
B-vės pirmininko Stepono Nenorto
pranešimą akcininku suvažiavimui,
minint 25 metų sukaktį nuo bendrovės
įsteigimo. Ilgų metų darbas ir viltys
pasiteisino ir žymiai sustiprėjusi bend
rovė gali dabar įvairiais būdais paremti
Sąjungos veiklą ir ragina akcininkus
pervesti savo turimas akcijas DBLS-gai.
Kai tai būtų galima oficialiai pravesti,
reikalinga pakeisti Sąjungos įstatus, bet
jau lapkričio mėn. M. Bajorinas abejojo,
ar toks žygis yra reikalingas. Ar verta
versti DBLS įstatus į anglų kalbą ir išjos
padaryti dar kitą prekybinę b-vę. Turime
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Plevėsuoja
Trispalvės
Nelaisvėje!
Vilniaus radijo pranešimu, liepos 9 d.,
Vingio parke, Vilniuje, įvyko mitingas,
kuriame dalyvavo 100.000 žmonių.
Mitingą surengė nauja tenykštė organi
zacija — Persitvarkymo Sąjūdis, kuris
pradėjo veiklą birželio mėn. pradžioje ir
turėjo pirmą mitingą prieš dvi savaites
Gedimino aikštėje.
Radijo transliacijos pradžioje buvo
girdimas labai įspūdingas didžiulės
minios skandavimas: „Lietuva, Lietuva“.
Mitingą atidarė rašytojas Vytautas
Petkevičius, kuris pranešė, kad per
sitvarkymo sąjūdžio tikslas yra ekono
miškai suvereni Lietuvos respublika,
kurios valstybinė kalba turi būti lietuvių
kalba ir kurios gamtos turtai turi būti
naudojami Lietuvos gerbūviui. Nuo šių
trijų tikslų nauja organizacija niekuomet
neatsisakys. Lietuva vėl turi būti žalia ir
ekologiškai gryna šalis.
Komunistų partijos sekretorius Al
girdas Brazauskas, kuris buvo vienintelis
valdžios atstovas tame mitinge, savo
kalboje pasakė, kad respublika turėtų
vystyti tas pramonės šakas kurios tenkina
Lietuvos reikalavimus. Jo pranešimas,
kad Lietuvos vyriausybė nutarė nu
traukti Ignalinos atominės elektrinės
statybos finansavimą buvo sutiktas ilgai
trunkančiais plojimais.
Brazauskas taip pat pranešė, kad
Respublikos vyriausybė svarstė Lietuvos
vėliavos klausimą ir pavedė Aukščiausios
Tarybos Prezidiumui artimiausiu laiku
padaryti tuo klausimu teigiamą spren
dimą ir legalizuoti Lietuvos trispalvę. Šis
pranešimas buvo sutiktas audringais
plojimais. Kartu radijo pranešėjas
pažymėjo, kad tai jau buvo „fait
accompli“ — mitingo metu Vingio
parkas jau buvo paskendęs jūroje
geltonai-žaliai-raudonų trispalvių jūroje.
Pagal radijo pranešėją, mitingo metu
kai kurie pareigūnai buvo kritikuojami
už veiklą. Minia reagavo skanduodama:
„Gėda, Gėda“.
Radijas taip pat paminėjo, kad mitingo
metu buvo kritikuojami Lietuvos tel
evizija ir radijas. Mitingo dalyviai ragino
boikotuoti dienraštį „Tiesa“, jei jis
nespaudins medžiagos remiančios Per
sitvarkymo Sąjūdžio tikslus.
J.B.
ŠARANSKIS IR PETKUS
APIE „VIRŠŪNIŲ“
KONFERENCIJAS
Buvęs politinis kalinys Natanas Šaranskis perspėjo Vakarus nenustoti rei
kalavus žmogaus teisių Sovietų paval
diniams. Savo 1988 m. gegužės 25 d. The
New York Times išspausdintame straips
nyje („Glasnost gali būt glasnost, bet
kalėjimai yra kalėjimai“), jis prisimena
kaip 1979 m. Čistopolio kalėjime jie
sužinojo apie įvyksiančių viršūnių kon
ferenciją Vienoje. „Mes buvome įsitiki
nę“, rašo Šaranskis, „kad prezidentas
Carteris nepasirašys sutarties su Brežne
vu prieš tai neišgavęs nuolaidų dėl
politinių kalinių. Bet mūsų viltis virto
neviltim, kai abu vadovai, pasibučiuoda
mi, užantspaudavo SALT II sutartį“.
Anot Šaranskio, „su manimi toje
pačioje celėje kalėjęs Viktoras Petkus...
pirmasis išreiškė tai, ką mes visi įtarėme:
kad mus ignoravo. „Praeis dar penkeri
metai,“ pareiškė jis, ,Politbiuro vadovybė
turės išmirt, kol mes iš čia išeisime'. Jo
skeptiškumas pasirodė esąs visiškai
pagrįstas. Aš buvau paleistas po trijų
generalinių sekretorių ir septynerių metų.
Petkus dar tebekalinamas.“
Šaranskis primena, kad jei Gorbačio
vas būtų manęs, kad sovietinį ūkį galima
atgaivinti be liberalizacijos, jos nebūtų
buvę. „Nepamirškime kas atsitiko, kai
Vakarai 1979-ais metais nustojo gynę
žmogaus teises“, perspėja jis.
(Elta)

L.N.B-bę prekybiniams, o DBLS-gą
visuomeniniams reikalams. Tos dvi
organizacijos išsirenka savo atskiras
valdybas, kaip ir buvo suplanuota iš
pradžių.
1976 m. rugsėjo 12 d. Australijoje mirė,
dar nesulaukęs 69 metų, Britanijos
lietuviams labai gerai pažįstamas kun.
Antanas Kazlauskas ir, kaip „E.L.“
pažymi, „liūdime netekę šviesios as
menybės, gero kunigo ir nuoširdaus
draugo“.
M. Bajorinas

Antroji Tautinė Skautų Stovykla
(Senio atsiminimai)

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, metai
išaugino skautiškas eiles“, mes, trys ar
keturi berneliai, energingai iš visų
plaučių, dainavome, fortepijonu prita
riant mūsų muzikos mokytojui K.
Šimkevičiui. Ta daina, ta muzika buvo
Br. Jonušo specialiai sukurtas maršas
Antrajai Tautinei Stovyklai, kuri įvyko
prieš 50 metų, 1938 metais liepos mėnesį.
Tai buvo graži, skambi nauja daina ir mes
,os mokėmės prieš išvykdami į aną
jubiliejinę stovyklą. Penkiasdešimt metų
praėjo nuo tų nerūpestingų dienų,
penkiasdešimt ilgų saulėtų, o vėliau
vargingų, pavojingų ir alkanų metų.
Nei vienas tada nepagalvojome, kad tai
bus paskutinė Tautinė Stovykla Lietu
voje.
Mano stovyklavimo patyrimas ribotas
— buvau stovyklavęs su Pasvalio skautų
draugove, o kitais metais su Biržų tuntu
Nidoje, Kuršių Neringoje. Tautinė
Stovykla Aukštoje Panemunėje, netoli
nuo Kauno, man ir mano draugams
buvo, didžiausias mūsų tuometinio
gyvenimo įvykis. Tie metai, tie 1938-tieji
metai, buvo svarbūs mums visiems.
Vasario mėnesyje atšventėm 20 metų
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį, o
Tautinė Stovykla buvo rengiama Liet
uvos Skautų Sąjungos dvidešimtmečiui
paminėti. Į ją skrido skautai ne tiktai iš
visų Lietuvos kampelių bet ir iš užsienio.
Tautinėje Stovykloje dalyvavo beveik 140
užsieniečių skautų — jie buvo iš
Amerikos, Anglijos, Estijos, Latvijos,
Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Šved
ijos ir Vengrijos.
Antroji Tautinė Skautų Stovykla
prasidėjo 1938 metų liepos 8-tą ir baigėsi
18-tą dieną. Mano draugas s. A.
Jakimavičius yra man daug statistiškų
davinių apie ją davęs. Per jį sužinojau,
kad joje stovyklavo 1923-ys skautai, bet
mano atsiminimai tėra tik apie tas
gražias, saulėtas, nerūpestingas dienas,
kai į Nemuną, netoli nuo pantoninio
tilto, maudytis eidavom, kai šiltais
vakarais prie stovyklos laužo dain
uodavom. Aš dabar sužinojau, kad
stovykla A. Panemunės Basanavičiaus
šile užėmė 30 hektarų, kad Lietuvos
kariuomenė suteikė skautams 50 lauko
telefono aparatų ir apie 20 kilometrų
kabelio ir kad tas kareivių pastatytas
pontoninis tiltas per Nemuną buvo 300
metrų ilgumo ir viduryje turėjo iš dviejų
keltų išardomą dalį per upę plaukian
tiems sieliams praleisti.
Tai buvo gražios, saulėtos dienos. Kaip
per miglą atsimenu bulvių skutimą ir indų
plovimą (kiek atsimenu, mums jaunes
niems tie darbai beveik visada pakliū
davo, atsimenu panevėžiečių iš šiaudų
pastatytus vartus, stovyklos restoraną,
kus galėjom nusipirkti pieno „šampano“,
stovyklos paštą, kur nusipirkęs gražų
iliustruotą voką ir užklijavęs specialius
skautams išleistus pašto ženklus, pa
siunčiau mamai žinią, kad esu sveikas ir
gyvas. Gaila, šiandien, kad tas vokas
namie ir pasiliko. Niekada nepamiršiu
įspūdžio kai pirmą ir paskutinį kartą
pamačiau Antaną Smetoną, tilulinį
Lietuvos Skautų Sąjungos vadą — (žodis
be abejonės buvo kilęs nuo angliško
Chief), mūsų respublikos prezidentą, kurį
mes Tautos Vadu vadinome. Kaip ir visi
mano metų berneliai, mokyklose pa
triotiškai išauklėti, mes į jį su didele
pagarba žiūrėjome — jis mūsų krašto
žymiausias ir svarbiausias pilietis. Jis ir
skyrėsi nuo mūsų, dar ir šiandien gerai
atsimenu, jo veidas — palyginus su mūsų
saulėje nudegusiais veidais — buvo toks
baltas.
Nors stovykla prasidėjo liepos 8-tą mes
prezidentą matėme sekmadienį liepos 10
dieną, kuri buvo pavadinta Tėviškės
dieną. Tądien, 9-tą valandą ryto, visuose
stovyklos rajonuose, o jų buvo 27, buvo
iškeltos vėliavos. Šv. Kazimiero aikštėje
buvo laikomos pamaldos katalikams, o
Baltijos aikštėje evangelikams. Preziden
tas Smetona, ministerių ir kariuomenės
vadovybės lydimas, stovyklos oficialiam
atidarymui atvyko 12 valandą. Orkestrui
padedent visi giedojome Tautos Himną ir
į stiebus iškėlėme mūsų ir užsienio svečių
tautines vėliavas, po to žygiavome pro
tribūną — pirmieji ėjo užsienio skautai ir
tada mes — didesni ir maži. Kaip gi
vienas gali tokius momentus užmiršti?
Yra sakoma, kad kai mūsų prezidentas
lankė stovyklos rajonus tai jam užsukus
pas estus jis buvo pavaišintas jų krašto

duona su medum, o jis juos pagyrė už
gražų ir energingą žygiavimą. Stovykloje
iš svetimtaučių estų buvo didžiausias
skaičius — net 35, latvių buvo 25,
prancūzų — 20, suomių — 19, kitų buvo
mažiau. Aš nežinau kodėl, bet estai yra
lietuvių labiau mėgiami negu kitos tautos
ir kai prieš 50 metų, prie laužo, jie
lietuviškai, su savo žavingu estišku
akcentu, uždainavo „Atgimė tėvynė“, tai
iš karto visų mūsų širdis nugalėjo.
Tautinės Stovyklos suorganizavimas
prasidėjo 1937 rugsėjo 15 d. Stovyklos
organizatoriai ir vadeivos buvo: V.
Šenbergas, O. Milaševičius, K. Laucius,
A. Matonis, J. Šarauskas, J. Dainauskas,
J. Mulokas, V. Peciūra, K. Jurašiūnas ir
daug kitų. Jų pavardės man prieš 50 metų
nieko nereiškė ir nerūpėjo. Svarbiausia
mums buvo, kad mes buvome Tautinėje
Stovykloje.
1938-ieji metai, mūsų Lietuvos ir
skautų jubiliejiniai metai, atsiminimuose
buvo gražiausias mūsų gyvenimo, mūsų
jaunystės laikotarpis. Tautinėje Stovyk
loje, kai prie laužo susirinkę, petys į petį
sustoję, kartu dainavome — mes
lietuviai, estai, latviai ir kiti. „Metai
išaugino skautiškas eiles“ mes dain
avome — kaip gi žmogus tokį įvykį savo
gyvenime, tą Antrąją Tautinę Skautų
Stovyklą, gali pamiršti?
Turiu paminėti, kad ne per toli nuo A.
Panemunės, Pažaislyje, tuo pačiu laiku
stovyklavo apie 400 skaučių. Esu tikras,
kad ir jų atsiminimai bus panašūs į mūsų,
bet turiu prisipažinti, Tautinės Skaučių
Stovyklos neaplankiau — dar per jaunas
buvau skautėmis rūpintis.
Henrikas Vaineikis

JAUNIMO VEIKLA
Broliai ir Seserys Lietuviai:
Linkėjimai iš Jungtinių Amerikos
Valstybių Lietuvių Jaunimo Sąjungos
Suvažiavimo Čikagoje.
Šį savaitgalį susibūrėme tam, kad
demokratiškai išrinktume ateinančių
metų valdybą, ir pasirinktume pagrin
dinius veiklos projektus.
Per ateinančią kadencija, valdybą
sudaro: Darius Sužiedėlis — Pirmin
inkas, Paulius Mickus — Vice
pirmininkas, Rūta Virkutytė — Sek
retorė, Algis Šilas — Iždininkas.
Suvažiavimo metu buvo pasiūlyti
septyni metų veiklos projektai. Iš tų
septynių, priėmėme šešis:
1. Steigti greitą žinių perdavimo tinklą,
kad žinios apie įvykius Lietuvoje bei
informacija liečianti lietuvų reikalus
Vakaruose, greitai ir be kliūčių pasiektų
visą lietuvių jaunimą.
2. Užmegzti stipresnius ryšius su
išeivijoje esančiais latviais ir estais.
3. Steigti fondą ir informacijos telkimo
priemonę, kad lietuvių jaunimas turėtų
geresnes sąlygas dirbti politiniuose
darbuose.
4. JAV LJS Valdyba apsiima koordi
nuoti lėšų telkimo vajų JAV LJS veiklai
paremti.
5. Artimiau bendradarbiauti su Tarp
tautiniu Juodo Kaspino Demonstracijų
Koordinavimo Komitetu, kuris rengia
demonstracijas paminėti beteisišką Mo
lotovo-Ribbentropo sutartį.
6. Artimiau bendradarbiauti su Tarp
tautiniu sąjūdžiu, norinčiu atšaukti
Molotovo-Ribbentropo sutartį.
Mūsų suvažiavimo metu, mes perskaitėm Jūsų laišką VI Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresui kuris mus labai
paveikė: Jūsų kvietimas mums lankyti
Tėvynę dažniau, ir įsisavinti visas didžias
Tautos dvasinės „kultūros vertybes“,
skatina mus palaikyti gyvą ryšį su Jumis,
kad KARTU galėtume jas kurti ir
perduoti mūsų įpėdiniams.
Prieš penkis metus, Penkto Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso proga, iš
Jūsų gavome laišką, kuriame Jūs
skatinote mus gyventi „amžinoje keli
onėje į Lietuvą“. Priimdami Jūsų
kvietimą žengti Lietuvybės keliu į
šviesesnę Mūsų Tautos ateitį, kviečiame
Jus priimti Šešto Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso šūkį, kuris išreiškia
viso pasaulio lietuviško jaunimo sol
idarumą: „TAUTOS LIKIMAS, MŪSŲ
ATSAKOMYBE“!
Tegul gerasis Dievas laimina Jus ir visą
mūsų Tėvynę — ir Lietuvoje ir išeivijoje.
Jungtinių Amerikos Valstybių
Lietuvių Jaunimas
Čikaga, gegužės 29, 1988

LIETUVOS KARDINOLAS
VINCENTAS SLADKEVIČIUS
ROMOJE
(Atkelta iš 1 puslapio)
Po Evangelijos kardinolas Vincentas
Sladkevičius pasakė pamokslą italų
kalba. (Spausdiname pamokslo iš
trauką.)
Mylimieji Kristuje,
Atvykau pas jus, kad jus palaiminčiau,
kad su jumis pasimelsčiau jūsų ir mano
intencijomis. Atvykau iš tolimo krašto, iš
mano mylimos Lietuvos. Tai maža tauta.
Ji neturi laisvės. Ji eina kryžiaus keliu. Bet
ji yra gyva. Ji turi savo turtingą tautiną
kultūrą ir savo nepalaužiamą katalikišką
tikėjimą bei ištikimybę Apaštlų Sostui.
Garsusis Skandinavijos rašytojas F.
Ibsenas pagristai yra parašąs: „Tauta,
nors ir maža būtų, per kančias išauga į
didelą!“ Mano tėvynė ir Bažnyčia mūsų
Lietuvoje, tiesa, kenčia, bet nepalūžta ir
drąsos bei vilties nepraranda. Priešingai,
didžiuojasi ir su giliu tikėjimu kartoja su šv.
Pauliumi: „Visaip esame slegiami, bet
nesame sugniuždyti, svyruojame, bet
neprarandame vilties. Esame per
sekiojami, bet nesame apleisti; parblokšti,
bet nežuvą. Mes visuomet nešiojame savo
kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus
gyvybė apsireikštų mūsų kūne“ (2 Kor 4,
8s).
Šiandien visas pasaulis prisimena
katalikišką Lietuvą ir stebisi mūsų tautos
giliu tikėjimu. Ir šis tikėjimas yra
išbandytas ir įrodytas mūsų kankinių
krauju, ir mūsų išpažinėjimu nesuskait
omomis kančiomis.
Naudojuosi šia proga, kad būdamas
tarpejūsų padaryčiau jus tam tikra prasme
mūsų kančių dalyviais, bet taipgi dalinin
kais mūsų kenčiančios Bažnyčios dvasinių
laimėjimų. Trokštu ir meldžiu Viešpatį,
kadjūsų ir mūsų meilė ir ištikimybė Kristui
ir jo Bažnyčiai susijungtų bei susilietų į
vieną galingą „Credo — Tikiu“ ir į bendrą
tikėjimo šauksmą siekientį dangų: „Vieš
patie, aš tikiu! Padaryk, kad daugiau
tikėčiau! Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu
visa siela, visomis savo jėgomis. Padėk
man, kad mylėčiau tave vis daugiau!
Marija, Švenčiausioji mūsų Motina,
malonėk perteikti šią mūsų maldą savo
dieviškajam Sūnui, Jėzui Kristui!“
Amen.

The Observer gegužės numeryje yra
Dalios Katiliūtės-Boydston baigiamasis
straipsnis apie „glasnost“ ir jo pasekmes
Lietuvoje.
UKRAINIEČIŲ KRIKŠČIONYBĖS
SUKAKTIS
Šiais metais ukrainiečiai visame pasa
ulyje mini tūkstančio metų krikšto
sukaktį. Kijevas yra krikščionybės lopšys
dėka prencesės šv. Olgos ir princo šv.
Vladimiro. Iš čia krikščionybės plito
Rusijoje ir Gudijoje.
Popiežius Jonas
Paulius II savo apaštalinių laišku plačiai
paminėjo šią sukaktį.
Pagrindinis sukakties minėjimas įvyko
Romoje liepos 8-12 d. Liepos 8 d. Šv.
Marijos bazilikoje, kuri vadinasi Did
žioji, įvyko pirmosios iškilmingos pa
maldos. Liepos 9 d. Šv. Sofijos
ukrainiečių pro-katedroje buvo pa
maldos, dalyvaujant Šv. Tėvui. Ši diena
buvo skirta jaunimui. Vakare Šv. Petro
aikštėje įvyko vakarinės pamaldos su
eisena prisiminti kenčiančią Ukrainos
Bažnyčią, kuri jau daug metų priversta
veikti slaptai pačioje Ukrainoje.
Centrinis minėjimas įvyko liepos 10 d.
Šv. Petro bazilikoje iškilmingomis
Mišiomis, vad. „Capella papale“, ku
rioms vadovavo bizantinų slavų apei
gomis patsai popiežius. Jose dalyvavo
viso laisvo pasaulio ukrainiečiai vys
kupai, kunigai ir tikintieji. Giedojo
jungtinis ukrainiečių choras. Tos pačios
dienos vakare Vatikano audiencijų salėje
įvyko minėjimo koncertas.
Sekančias dvi dienas sekė tolimesnė
minėjimo programa su pamaldomis bei
religiniu koncertu.
Krikščionybės minėjimas tęsiasi įvai
riuose kraštuose, kuriuose gyvena uk
rainiečiai. Paminėtinas didingas kon
certas, kuris įvyko gegužės 29 d.
karališkoje Alberto salėje Londone.
Programą atliko apie 400 choristų iš
Toronto, Niujorko, Britanijos ir Olan
dijos su septyniais chorvedžiais. Kon
certo programai vadovavo žymus muzi
kos žinovas ir televizijos pranešėjas
Richard Baker.
J.S.
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mums Sodyboje stovyklaujantiems at
siųsdamas čekį £65 vertės, su geriausiais
linkėjimais.
Aukojo:— Škotijos Lietuvių kultūrinis
ir Soc. Klubas £25; DBLS Škotijos
Skyrius £20; Škotijos Lietuvių Moterų
Draugija £10 ir J. Bliūdžius £10.
Gerb. J. Bliūdžiui, Klubo Pirmininkui,
Valdybai ir nariams, Moterų D-jos
Pirmininkei ir narėms nuoširdi padėka.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR
Liepos 9-24 — Lietuvių vaikų vasaros

stovykla Huettenfelde, Romuvoje. Su
vaikais galės vasaroti ir tėvai.
Liepos 23-30 — 39-toji tradicinė
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių
Sodyboje.
Liepos 25-31 — Volungės choras
(Toronto) Britanijoje.
Liepos 31 — rugpjūčio 7 — 35-ji
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė,
Vokietijoje, Vasaros 16-sios Gimnazijoje.
Rugpjūčio 5-7 dienomis — įvyks
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios Išeivijoje VI-sis Sinodas D-5300
Bonn 2 — Bad Godesberg, Annaberger
Str. 400, Annabergo pilyje. Sinodo šūkis:
„Viešpats mano šviesa“.
Rugpjūčio 14-24 — Tautinė Skautų
stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britanijos
vyksta 14 atstovų).
Rugsėjo 10 d. — Tautinės Šventės
Minėjimas, Nottinghame.
Spalio 8 d. — Šeimos Savaitgalis,
Sodyboje.
Spalio 14-16 — Lietuvių kultūros
instituto suvažiavimas ir mokslinė
konferencija Romuvoje.
Spalio 22 d. — DBLS-gos Tarybos
posėdis/Suvažiavimas Wolverhamptone.
Spalio 30 d. — ONE Koncertas,
Ukrainiečių Klube, Nottinghame,
PAGERBTAS
ANTANAS ŽUKAUSKAS

Liepos 6 d. suėjo 80 metų Antanui
Žukauskui, kuris, išdirbęs Lietuvių
Namų B-vės tarnyboje netoli 40 metų,
pasitraukė į „atsargą“. Tą dvigubą
sukaktį paminėti Vienybės klubas su
LNB ir DBLS valdybos pritarimu,
surengė šaunų pobūvį Lietuvių Namu
ose. Pobūvyje dalyvavo klubo nariai su
poniomis ir kviesti Antano ir Onos
svečiai: svainis, dvi brolienės ir kiti
Antano artimi bičiuliai.
Pobūvį pravedė Vienybės klubo
seniūnas, kalbėtojais pakviesdamas
Vladą Dargį, Kastytį Baublį ir Steponą
Nenortą. Sudainavus „Ilgiausių Metų“,
Antanas visiems padėkojo už dovanas ir
linkėjimus ir prižadėjo ir ateityje, jei
reikės ir kur jis galės, padėti Lietuvių
Namų B-vei.
Jis buvo vienas iš trijų direktorių, kurie
nupirko Lietuvių Sodybą, ir taip pat buvo
pirmas Sodybos vedėjas, kada Sodyba
dar gaminosi savo elektrą ir pumpavo iš
upelio vandenį.
Pobūvis praėjo jaukioje nuotaikoje.
Vaišes skaniai paruošė Lietuvių Namų
vedėjas Kazimieras Makūnas.
Antanui Žukauskui linkime ilgiausių,
laimingų, džiaugsmingų metų.
M.B.

Nottinghamas
Moterų draugijos suruoštoje Jonų, Pet
rų, Povilų ir Antanų vardinių vaišėse
apsilankė penkiasdešimt svečių. Pirm.
P. Damuševičienė pasveikino selebrantus
ir pakvietė kun. S. Matulį, MIC,
pašventinti stalus.
DBLS sk. pirm. K. Bivainis sveikino
vardauninkus ir pabrėžė, kad be en
ergingų moterų, panašių susibūrimų
neturėtume. P. Damuševičienė pranešė
programos pakeitimus.
Vakaras praėjo linksmoj nuotaikoj.
Nuskambėjo sutartinė. Pasidalinę prae
ities bei dabarties įspūdžiais išsiskirstėme.

Linkim moterų draugijai ir toliau
ruošti tokius susibūrimus.
J.K.

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 24 d., sekmadienį, 3.30 v. p.p.,
šaukiamas Vyties klubo narių pusmetinis
susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai diskusijos ir
kt. Kviečiami nariai gausiai dalyvauti.
Klubo valdyba

ŠKOTIJA
ŠKOTIJOS LIETUVIAI

Birželio 19 d. Šv. Mergelės Marijos
metų ženkle Škotijos lietuviai rinkosi
„Mažajame Liurde“, Cartin Šventovėje,
pagerbti Šv.Mergelę Mariją. Susirinko
apie 300 lietuvių iš Edinburgho, Glasgowo, Dundee ir toliau. Kun. J.
Andrušius aukojo šv. Mišias, jam
asistavo vienuolis brolis Petras. Šv.
Mišios buvo aukojamos už gyvuosius ir
mirusius Škotijos lietuvius. J. Dzidolikas
vadovavo bažnyčios chorui, kuris gied
ojo: „Iš šios žemelės, ašarų klonio“,
„Tėve mūsų“, „O Jėzau, Amžinasis“, ir
šv. Mišių pabaigai „Sveika, Šventoji
Rožių Karaliene“.
Po Šv. Mišių vyko procesija. Kalbant
rožančių buvo giedamos giesmės. Pro
cesijoje kryžių nešė Juozas Storr,
lietuvišką vėliavą — Ivon Julius, škotišką
— Anthony Julius. Procesijoje dalyvavo
skautai, šokėjai ir tikintieji.
Baigus rožančių visi susirinko Lietuvių
Šventovėje prie naujai pastatytos Aušros
Vartų koplytėlės. Aušros Vartų koplytėlė
yra visų Škotijos lietuvių pasidid
žiavimas. Pravažiuojantieji iš viso pasa
ulio sužinos, kad Škotijoje „Mažajame
Liurde“ yra lietuviškas kampelis, pas
tatytas visų lietuvių pastangomis ateities
kartoms. Daugiausia rūpesčio ir darbo
įdėjo kapelionas kun. J. Andrušius.
Šv. Kazimiero draugijos valdyba yra
dėkinga visiems dalyvavusiems, o ypatin
gai kapelionui J. Andrušiui ir broliui
Petrui. Tegu Šv. Mergelė Marija suteikia
visiems džiaugsmą ir taiką širdyse.
Kastutė Rugienienė

VOKIETIJA
IŠ HAMBURGO LIETUVIŲ
VISUOMENINIO GYVENIMO

Balandžio 29 d. naujai perrinkta
Hamburgo Lietuvių Bendruomenės val
dyba (pirmininkė Teresė Lipšienė) tęsia
darbą ir plečia uždavinių ratą.
Gegužės 1 d. Lietuvių Bendruomenės
Hamburgo apylinkės valdybos ini
ciatyva, bendradarbiaujant Moterų Tar
ybai, po eilinių pamaldų šv. Teresės
bažnyčioje, parapijos salėje buvo su
ruoštas Motinos Dienos iškilmingas
minėjimas. Įdomią paskaitą Motinos
dienai skirta tema skaitė Antanas
Suraučius; Lina ir Vida Pareigiai,
neseniai su tėvais persikėlę iš Lietuvos,
padeklamavo ir padainavo keletą eilėraš
čių ir dainelių. Pamaldose ir šventėje
dalyvavo apie šimtas lietuvių. Lietuvių
Bendruomenės valdybos ir Moterų
Draugijos pirmininkės T. Lipšienės
pravesta šventė ir bendras pobūvis visus
sudomino ir sužavėjo.

Rajono Vadija.

KVIETIMAS
VOLUNGES CHORAS
BRITANIJOJE

Iš Kanados atvyksta Volungės choras
ir yra numatęs sekančius koncertus bei
susitikimus:
Liepos 25-tą 19.30 vai. — Pietūs
Škotijos Lietuvių Socialiniame Klube.
Liepos 26-tą 19.00 vai. — Koncertas
Glasgow Garden Festival.
Liepos 27-tą, 13.00 vai. — Koncertas
Edinburgo Ross Theatre.
Liepos 28-tą, 13.00 vai. — Koncertas
Londono Festival Hall Foyer.
Liepos 29-tą, — Apsilankymas Lon
dono Lietuvių Namuose.
Liepos 30-tą 17.00 vai. — Koncertas
Lietuvių Sodyboje.
19.30 vai. — Iškilminga Vakarienė su
„Volunge“.
Liepos 31-mą 11.00 vai. — Šv. Mišios
šv. Kazimiero Bažnyčioje, Londone. Po
to vaišės šv. Kazimiero svetainėje.

Koncertus, išskyrus Sodyboje, rengia
Kanter Concert Management Ltd. ir
DBLS neturi jokios įtakos nei į tų
koncertų laiką bei vietas.
Kas norėtų dalyvauti Iškilmingoje
Vakarienėje Sodyboje, prašome iš anksto
užsisakyti pas Sodybos Vedėjus. Kaina 5
sv.

Birželio 14 d., minint lietuvių išvežimų
ir trėmimų į Sibirą metines, Hamburgo
šv. Petro bažnyčioje ekumeninėse pamal
dose dalyvavo keletas šimtų lietuvių,
latvių ir estų. Kalbėtojai prisiminė prieš ir
po paskutiniojo karo ištisą eilę metų į
Sibiro platumas ir Rusijos šiaurę
išvežtuosius, jų kančių kelius ir daugelį
ten pasmerktųjų žuvimą. Pamaldų metu
Pergolese „Stabat mater“ nuostabiai
gražiu ir sodriu altu sugiedojo šiais metais
Hamburgo konservatoriją su pagyrimu
baigusi Vilija Mozūraitytė. Gaila, kad
mūsų puikioji Vilytė jau greit apleis
Hamburgą: dainuos Krefeldo operoj.
Linkime jai sėkmės.
Po pamaldų su trim Pabaltijo re
spublikų — estų, latvių ir lietuvių —
vėliavom nužygiavome miesto gatvėm ir
prie abiejų Pasaulinių Karų žuvusiems
pagerbti paminklo Rotušės aikštėje
padėjome vainiką Stalino aukoms prisi
minti.
Klaipėdiškis

EUROPOS
SKAUTAI

Šiais metais LSS švenčia 70-ties metų
Jubiliejų. Tam atžymėti JAV vyks Vil
toji Tautinė Stovykla į kurią vyks gražus
skaičius mūsų sesių ir brolių. Kiti rinksis į
mūsų jau 39-tą tradicinę „Dr. Jono
Basanavičiaus“ vardo vasaros skautų
stovyklą, mūsų gražioje Sodyboje.
Stovykla bus liepos mėn. 23-30 d.d.
Ir vėl Sodybos skautų kalnelyje, iškils
trispalvė, skambės maldos ir himno aidai.
Mielus tėvelius, rėmėjus, kurie iki šiai
dienai, nepailstamai teikia mūsų stovyk
loms piniginę paramą, taip pat ir visus
tautiečius, lietuvišką visuomenę, mal
oniai kviečiu aplankyti mus stovyk
laujančius, ypač per iškilmingą sueigą,
paskutinį
uždarymo
laužą —
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 30 d. 2 vai.
Lauksime! Iki pasimatymo skautų
stovykloje.
Vis budžiu!
s. S. B. Vaitkevičius,
LSS Europos Rajono Vadas
PADĖKA

Londono Lietuvių šv. Kazimiero
klubas, didelių kelionės išlaidų, paleng
vinimui vykstantiems londoniškiams 3
skautams į VII Tautinę Stovyklą JAV,
paaukojo po 100 sv. kiekvienam. Gerb.
Klubo Pirmininkui, Valdybai ir nariams
už tokią didelę paramą nuoširdus
skautiškas AČIŪ.
Bradfordo Lietuvių Klubo Vytis
Pirmininkas V. Gurevičius atsiuntė klubo
auką 75 sv., su šiais žodžiais: — Mielas
Vade, mūsų klubo valdyba nėra pamir
šusi skautų veiklos ir paramos Jums. Tad
jungiame 75 sv. čekį su nuoširdžiausiais
linkėjimais, puikaus stovyklavimo ir
daug saulėtų dienų. — V. Gurevičiui,
klubo sekretoriui A. Bučiui, klubo
Valdybai ir nariams už duosnią auką,
brolių ir sesių vardu širdingai dėkojam.
Ilgametis, nepailstantis, skautų rėmė
jas P.B. Varkala atsiųsdamas skautų
veikimui paremti 50 sv. čekį rašo: — tai
mano įprasta skautams auka, priimkite
tai su geriausiais linkėjimais skalau
jančiam jaunimui. P.B. Varkalai ir poniai
nuoširdžiai dėkojam...
Didelė padėka S. Nenortui (Londonas)
už 20 sv. auką skautams su geriausiais
linkėjimais. Skautiškas AČIŪ M. ir K.
Barėnams už 20 sv., ir S. Bosikiui už 5 sv.
aukas, paremiant londoniškę sesę vyks
tančią į Tautinę stovyklą.
Ačiū už paramą skautiškai spaudai:—
J. Bliūdžius 1 sv., P. Milašius 1 sv.
Rajono Vadija

PADĖKA

Lietuvių šv. Kazimiero klubo Londone
pirmininkas s.v. S. Kasparas, su geri
ausiais skautams linkėjimais, atsiuntė
£195.95 klubo narių auką vasaros
stovyklai paremti. Aukojo:— kun. dr. J.
Sakevičius MIC £15; J. ir B. Čemiai, A.
Lapinskas, P. Mašalaitis, N. ir O.
Žvirbliai po £10; J. ir Z. Baubliai, P.
Bulaitis, A. Buzas, K. Drungilas, R.
Grupiljonaitė, P. Gudiškis, S. ir A.
Kasparai, J. Kinka, K. Makūnas, V.
Milvydas, A. Motiejūnas, J. Pakalnis, E.
Pigott, V. ir H. Pisčikai, A. Radzevičius,
L. ir S. Songailos, K. Tamošiūnas, V.
Velička, Z. Žebelys po £5; A. Kutka
£2.50; D. O’Grady £2.75; B. Banevičius,
F. Cummings, S. ir M. Kačiniai, M.
Hope-Kalinauskaitė, B. Narbutis, N.
Lapinskas, P. ir J. Taujinskai, P. Žvirblis
po £2; J. Barauskas, A. Baublys, V.
Bumbliauskas, L. Cicėnas, J. Dirvonskis,
A. Ivanauskas-Ives, P. Karvelis, A.
Kusta, M. Masteikienė, P. Pakalniškis,
K. Pakalniškienė, J. Šablevičius, B.
Šaulys, M. Sirvydas, P. Sirvydas, J.
Tamulaitis, J. Vikanis, V. Žukas po £1;
K. Blažys 50 p. ir P. Urbonas 20 p.
Mielam S. Kasparui ir gerbiamiems
klubo nariams, taip duosniai parėmusiems mūšy stovyklą, nuoširdus
skautiškas AČIŪ.
Škotijos
DBLS skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius
ir vėl atskubėjo su parama, dabar jau

HfĮį

RADIO FREE EUROPE
RADIO LIBERTY

Amerikos radijo stotis Miunchene
ieško lietuvių skyriui

redaktoriaus
Jis turi gerai mokėti lietuvių kalbų
žodžiu bei raštu ir angių kalbų.
Pageidautinas patyręs žurnalistas,
mokus dar rusų bei kitų svarbesnę
Vakarų Europos kalbų.
Pareiškimus siųsti šiuo adresu:

RFE/RL, Inc., Recruitment Office
Oettingenstr. 67. D-8000 Munich 22

LOS ANGELES
DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS

Architektui Rimui Mulokui pirminin
kaujant, 1988 gegužės 21 d. į Los
Angeles Dailiųjų Menų Klubą nariais
priimti dailininkai Ona ir Mykolas
Paškevičiai. Sekančio laikotarpio Dail
iųjų Menų Klubui pirmininkauja Al
girdas Gustaitis. DMK veikia nuo 1956
metų.

PAMALDOS
Nottinghame — liepos 31 d., 11.15 vai.,

Aušros Vartuose.
Nottinghame — rugpjūčio 7 d., 11.15 vai.,

Aušros Vartuose.

PASAULYJE
Nelaimių epidemija

Po to, kai „Europos Lietuvis“ pradėjo
atostogas, viena žiauri nelaimė sekė po
kitos. Reikia tikėti, kad „E.L.“ atostogos
nieko bendro su tuo neturėjo.
Prie Graikijos krantų turistinis laivas
su 470 atostogaujančių buvo teroristę
apšaudytas ir granatomis apmėtytas,
Vienuolika žmonių buvo nužudyti, dauj
buvo sužeistų. Kaltininkai pabėgo,
Ieškoma to nusikaltimo priežasčių. Buvo
spėliojama, kad tai buvo Irano kerštas
Amerikai, už Irano keleivinio lėktuvo
nušovimą, kurio metu visi keleiviai ir
įgula žuvo, viso 290 asmenų. Lėktuvą
nušovė per klaidą amerikiečių karo
laivas, kurio radaras keleivinį — sumalk
su kariniu lėktuvu. Iranas pagrasino
kerštu.
Trečia nelaimė įvyko prie D. Britanijos
krantų, kada Šiaurės Jūroje įvyko
sprogimas ir užsidegė alyvą pumpuojanti
platforma, joje žuvo 166 darbininkai. U
Amerikos atskrido pats „Occidental“
bendrovės savininkas, 90 metų amžiaus
dr. Armand Hammer (savo laiku
draugavęs su Leninu ir kitais sovietų
vadais) ir tuojau paskyrė vieną milijoną
svarų pašalpos žuvusių giminėms. Taip
pat iš Amerikos atskrido tokių nelaimią
specialistas „Red“ Adair su savo
darbininkais, kurių užduotis yra užge
sinti ugnį „Piper Alpha“ platformoje ir
padaryti ją saugia.
Ketvirta nelaimė ištiko Turkiją, kada
po didelių lietų žemė nuslinko nuo kalną
ant Catak kaimo, kur žuvo apie 100
žmonių.
Žydas išteisino Waldheimą

Izraelio nacių gaudytojas Tuvia
Friedman kreipėsi į Austrijos žydus, kad
jie nustotų kaltinę savo prezidentą, kuris
nėra padaręs jokių karo metu nusikal
timų. Jis ištyręs daugybę nacių do
kumentų, bet nerado nė vieno, kuris
surištų dr. Waldheimą su karo nusikal
timais. Friedmanas ypač apkaltino
pasaulinį žydų kongresą (World Jewish
Congress) už jo „šmeižtų akciją“ prieš
prezidentą.
Neseniai Britanijos televizijos vienas
kanalas rodė ilgą filmą, kuriame buvo
teisiamas dr. Waldheimas, bet teisėjai i!
daugelio kraštų irgi nerado jokią
kaltinamų įrodymų.
Nikaragva vėl pykstasi su JAV

Po šiek tiek taikingesnio periodo,
kurio metu buvo tariamasi dėl paliaubą
tarp Contra sukilėlių ir vyriausybės
Sandinistų, staiga padėtis smarkiai
pablogėjo. Nikaragvos prezidentas Or
tega įsakė JAV ambasadoriui su sep
tyniais tarnautojais apleisti kraštą, nes jie
būk tai kišosi į krašto vidaus reikalus.
Taip pat katalikų laikraštis La Prensa 'v
radio stotis vėl buvo uždaryti.
Prezidentas Reaganas, žinoma, atsily
gindamas išvarė Nikaragvos ambasa
dorių su septyniais tarnautojais. Diplo
matiniai santykiai tačiau nebuvo nut
raukti, nes abiejose ambasadose liko
pakankamai diplomatų santykiams pala
ikyti. Prezidentas Reaganas tikisi, kad
Kongresas vėl sutiks skirti pašalpą
Contra sukilėliams remti.
Armėnija Streikuoja ir Demonstruoja

Virš 100.000 demonstrantų Armėnijos
sostinėje Yerevan reikalavo, kad armėną
apgyvendinta Nagorno-Karabakh sritis,
bet Azerbeidžano valdoma, būtų prij
ungta prie Armėnijos.
Nagorno-Karabakh sritis „be Vy
riausio Sovieto Maskvoje pritarimo",
vienbalsiai nutarė prisijungti prie Ar
mėnijos.
Vengrija puola Rumuniją

Glasnost nesitenkina vien Sovietą
Sąjunga, bet pradeda pereiti ir į satelitus.
Budapešte įvyko didelės demonstracijos
prieš Rumuniją, kur prezidentas Ceau
sescu pagrasino sunaikianti 8000 vengrą
apgyventus kaimus ir gyventojus iškelti
kitur gyventi. Apie du milijonai vengrą
gyvena Transilvanijoje. Rumunija yra
didelis Gorbačiovo galvosūkis, nes
Rumunijos prezidentas nenori skaitytis
su Gorbačiovo reformomis, o žmonės ten
badauja po geležine diktatoriaus pries
pauda.
Įdomu pastebėti, kad savu laiku
prezidentas Ceausescu buvo vakarą
mėgiamas, nes jis vedė nepriklausomą
nuo Maskvos politiką, bet dabar jau ir
vakarai bėga nuo jo.

