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ROMA KVIEČIA
VYSKUPĄ J. STEPONAVIČIŲ

Lietuvos vyskupas Julijonas Stepona
vičius, laikomas tremtyje jau daugiau 
kaip ketvirtį šimtmečio, oficialiai kvie
čiamas atvykti į Romą susitikti su 
popiežium. Kaip pranešė Laisvosios 
Europos radijo korespondentas Rober
tiello, Romos diplomatų ir kiti šaltiniai 
patvirtino, kad Vatikanas pasiuntė tokį 
kvietimą, bet ar vyskupas juo pasinaudos 
— nežinoma. Tų pačių sluoksnių 
nuomone, tai galėtų įvykti rugpjūčio ar 
rugsėjo mėnesį. Vyskupas Steponavičius 
daugelio laikomas nesvyruojamos lie
tuvių ištikimybės katalikybei simboliu, 
rašo korespondentas ir pažymi, kad 
vyskupui 76-ri metai. Oficialiai jis tebėra 
Vilniaus apaštališkasis administratorius, 
tačiau Vatikano metraštyje jis toliau 
žymimas „impeditus“ — kliudomas eiti 
pareigas, kitaip sakant, valstybė neleidžia 
jam eiti vyskupo pareigų.

1961 metais, tai yra, praėjus šešeriems 
metams nuo jo paskyrimo tituliniu 
vyskupu, jis buvo priverstas apsigyventi 
mažame provincijos mieste Žagarėje, toli 
nuo savo vyskupijos, kurios jam nelei
džiama valdyti. Nuo tada, kai jis tapo 
vyskupu, jis niekad negalėjo aplankyti 
Romos. Ar joje kada nors anksčiau yra 
buvęs, šaltiniai to nežino.

Robertiello primena, kad neseniai 
kardinolu paskirtas Kaišiadorių apašta
liškasis administratorius Vincentas Slad
kevičius taip pat buvo laikomas tremtyje 
daugiau kaip du dešimtmečius, bet jo 
tremtis pasibaigė 1982 metais. Neseniai 
jis lankėsi Romoje, kur drauge su kitais 
dvidešimt trim naujais kardinolais 
dalyvavo konsistorijoje ir buvo formaliai 
įvesdintas į savo pareigas. LER kores
pondentas toliau praneša, kad spauda jau 
ne kartą spėliojo, kad vyskupas Stepona
vičius esąs tasai kardinolas, kurio 
pavardės popiežius neskelbia. Gerai 
informuoti sluoksniai pasak korespon
dento, nesutaria tuo klausimu, kiek tokie 
spėliojimai teisingi. Pabrėžiama, jog tik 
vienas popiežius žino, ką jis savo širdyje 
yra paskyręs kardinolu.

Šiemet balandžio mėnesį Romoje 
lankėsi Lietuvos vyskupai su privalomu 
kanonišku vizitu, kuris paprastai įvyksta 
kas penkeri metai. Vyskupas Stepona
vičius nei šiemet, nei prieš penkerius 
metus drauge su jais negalėjo keliauti. 
Šaltinių žiniomis jis negaudavo rei
kalingo kelionės dokumento. Dėl šios 
aplinkybės, kaip ir dėl trunkančios 
tremties šaltiniai abejoja, ar šiuo metu jis 
gaus leidimą keliauti į Romą. Kai kas 
mano, kad oficialus popiežiaus kvietimas 
galėtų paveikti valdžią nekliudyti vys
kupui išvykti į užsienį. Ypač dėl to, kad 
nuo balandžio mėnesio Vatikano ir 
Maskvos santykiuose pastebimas aiškus 
santykių atšilimas. Praeitą mėnesį Va
tikano valstybės sekretorius kardinolas 
Kazarolis Maskvoje susitiko su genera
liniu sekretorium Gorbačiovu. Liepos 13 
popiežius privačioje audiencijoje priėmė 
tarybinį ambasadorių Lunkovą. Tai irgi 
pavyzdžio neturįs įvykis, teigia korespon
dentas. Tačiau ne tik kelionės dokumentų 
klausimas, pasak jo, verčia abejoti, ar 
vyskupas Steponavičius galės atvykti į 
Romą. Šaltiniai mano, kad ir gavęs 
kelionės leidimą pats vyskupas gali jos 
atsisakyti, nes kartą išvykus valdžia gali 
nebeleisti sugrįžti tėvynėn. Korespon
dentas pažymi, kad Vatikano ir Krem
liaus santykiai toliau pagerėtų, jeigu 
vyskupui Steponavičiui būtų leidžiama iš 
tremties sugrįžti į savo pareigas. Jis jau 
peržengė 75-rių metų amžiaus ribą, kurią 
pasiekę vyskupai gali būti popiežiaus 
atleidžiami iš pareigų, todėl valstybė irgi 
galėtų atšaukti jam taikomus suvar
žymus, rašo korespondentas. Šaltiniai 
mano, kad vyskupas Steponavičius nori 
pirma sugrįžti į savo pareigas ir tik tada 
Vilniaus apaštališkasis administratorius 
būtų linkęs tartis su episkopatu dėl savo 
įpėdinio. Prieš keletą metų buvo gal
vojama, kad jis nepriėmė pasiūlymo būti 
keliamas į kitą vyskupiją, kad valdžia

DR. VYTAUTAS SKUODIS
Po Studijų Savaitės Vokietijoje į

Londoną atvyko dr. V. Skuodis, Lietuvos 
Helsinkio grupės ir Lietuvos katalikų 
komiteto tikinčiųjų teisėms ginti narys.

1980 m. sausio 9 jis buvo Lietuvoje 
areštuotas ir po devynių mėnesių 
tardymo nuteistas septyniems metams 
griežto režimo lagerio bausme ir pen
kiems metams ištrėmimo į Sibirą. Jis 
buvo apkaltintas „antitarybine agitacija 
ir propaganda tikslu susilpninti Sovietinę 
santvarką“. 1987 m. sausio 7, atlikęs 
septynių metų bausmę, jis buvo vežamas į 
tremtį Magadano srityje, bet prieš laiką 
išlaisvintas.

1987 m. rugsėjo 8 dr. V. Skuodis su 
žmona Irena ir jaunesniąja dukra Daiva 
atvyko į JAV-bes ir apsigyveno Čikagoje.

1988 rugsėjo 8— dr. V. Skuodis atvyko 
į Londoną ir apsistojo Lietuvių Namuo
se. Tos pačios dienos vakare jis susitiko 
su DBLS-gos pirmininku J. Alkiu ir 
„EL“ redaktorium VI. Dargiu.

Antradienis (VIII.9) — 2.30 vai. dr. V. 
Skuodis susitiko su „The Universe“ 
savaitraščio reportere Alenka Lawrence. 
Dvi valandas užtrukusiame pasikal
bėjime buvo įvertinta dabartinė padėtis 
Lietuvoje ir religijos bei tikinčiųjų 
suvaržymai. Pasikalbėjime taip pat 
dalyvavo Pabaltiečių Tarybos vicepir
mininkas M. Bajorinas.

Trečiadienis (VIII. 10) — Dr. V. 
Skuodis susitiko su „EL“ redakcinio 
kolektyvo nariais. Jis papasakojo savo 
patyrimus Lietuvoje ir kalėjime Rusijoje. 
Buvo išsamiau sprendžiama Gintauto 
Iešmanto klaiki padėtis. Gintautas 
Iešmantas 1980 m. buvo suimtas kartu su 
dr. V. Skuodžiu ir Povilu Pečeliūnu. Dr. 
V. Skuodis taip pat pasimatė su Tautinės 
Paramos Fondo atstovu Londone.

2.30 vai. dr. Skuodis susitiko su 
Amnesty International Europos de
partamento vedėja Majorie Farquharson 
ir jos padėjėja Nicola Duckworthy, 
kurioms per kelias valandas trukusį

LIETUVOJE RUOŠIASI
PAMINĖTI RUGPJŪČIO 23-JĄ

Užsienio spaudos agentūrų patirtomis 
žiniomis, šių metų rugpjūčio 23 dieną 
Vilniuje yra rengiamas mitingas, kuriuo 
bus atžymėta skaudžiai pagarsėjusios 
Molotovo ir Ribbentropo sutarties 49- 
nerių metų sukaktis. Kaip praneša 
spaudos agentūros, mitingą rengia 
visuomenės atstovų grupė, kurios nariai 
drauge su kitais visuomenės veiksniais 
rūpinasi, kad ir Lietuvoje būtų vis labiau 
įtvirtinamas pradėtasis viešumo ir per
sitvarkymo kursas. Spaudos agentūros 
paskelbė mitingo rengėjų kreipimąsi į 
visos Lietuvos ir jos sostinės Vilniaus 
gyventojus, juos kviečiant gausiai da
lyvauti rugpjūčio 23-ios dienos mitinge, 
kuris įvyks Vilniaus Gedimino aikštėje, 
19 vai. Ta proga prisimenant visas 
Antrojo pasaulinio karo aukas ir 
pasmerkiant veiksmus, sukėlusius tiek 
daug didelių nelaimių Pabaltijo ir kitom 
pasaulio tautom. 1939-ųjų metų rugp
jūčio 23-ioji, pažymima pareiškime, yra 
siaubinga data mūsų anžiaus istorijoje. 
Tą dieną, primenama pareiškime, hit
lerinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė nepuolimo paktą ir slaptą 
protokolą, pagal kurį Sovietų Sąjungai 
buvo duota galimybė užvaldyti tris 
Pabaltijo valstybes ir kitas teritorijas. 
Slapto protokolo pasirašymu buvo 
sulaužyta 1926-ais metais Sovietų Są
jungos ir Lietuvos pasirašyta nepuolimo 
sutartis, tuo būdu atveriant kelią 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų valsty
bingumo panaikinimui.

atšauktų savo draudimą. Susitikimas su 
popiežium Jonu Paulium Antruoju 
Romoje galėtų padėti nuspręsti jo ateities 
vaidmenį, mano LER korespondentas 
Romoje Robertiello. J.Vd.

pasikalbėjimą jis paaiškino apie di
sidentus ir politinius bei sąžinės kalinius 
Lietuvoje. Vakare jis tęsė pasikalbėjimą 
su Sąjungos pirmininku J. Alkiu.

Ketvirtadienis (VIII. 11.) — 12.30 vai. 
susitikimas su rašytojų ir mokslininkų

Dr. V. Skuodis

globos draugijos vedėja ir „Index on 
Censorship“ žurnalo redaktore Sally 
Laird. Čia taip pat buvo kalbama apie 
PEN Klubo įvairių kraštų centrų priimtų 
garbės nariais rašytojų Viktoro Petkaus ir 
Gintauto Iešmanto likimą bei galimybes 
jiems padėti.

7.00 vai. dr. V. Skuodis pasimatė su 
Laisvos Lietuvos Atstovu Vincu Balicku

PETRAS GRAŽULIS
PERKELTAS Į MORDOVIJĄ

Vakarų spaudos agentūras pasie
kusiomis žiniomis, lietuvis sąžinės be
laisvis Petras Gražulis esąs išvežtas iš 
Pravieniškių lagerio kažkur į Mordoviją. 
Tai buvo pasakyta kunigui Kazimierui 
Gražuliui, jam nuvykus aplankyti brolį 
Pravieniškiuose. Lagerio administracija 
atsisakė kunigui Gražuliui išaiškinti, ar jo 
brolis buvęs perleistas ir kodėl, taip pat 
atsisakė nurodyti į kurį lagerį Mordo- 
vijoje kalinys buvęs išvežtas. Petro 
Gražulio artimieji spėlioja, jog tai 
paprasčiausias kerštas, kad iš Vakarų 
gauta daug atsiliepimų į Petro pagalbos 
šauksmus. Užsienio spaudos agentūros 
atkreipia dėmesį, kad praėjusiais metais 
buvo panaikintas Mordovijos politinis 
lageris, kuriame buvo kalėję Vytautas 
Skuodis, kun. Sigitas Tamkevičius ir kiti 
sąžinės belaisviai, bet dar liko daug 
kriminalinių lagerių. Spėjama, kad į vieną 
iš tokių lagerių dabar buvęs pasiųstas 
Petras Gražulis.

Dėl Petro Gražulio perkėlimo į 
Mordaviją, jo gynimo komitetas pasiuntė 
protestą TSRS generaliniam prokurorui. 
Pareiškime primenama, kad Petras 
Gražulis penkis mėnesius buvo kali
namas Pravieniškių lageryje sužvėrėjusių 
nusikaltėlių aplinkoje, vieną mėnesį buvo 
laikomas karceryje. Už principingą 
laikyseną ir pareiškimus, atkreipiančius 
valdžios dėmesį į konclageryje įsivyra
vusią savivalę, lagerio administracija 
atvirai grasino su belaisviu susidoroti ir jį 
išsiųsti į Rusiją. Nežmoniškomis kalinio 
sąlygomis nepalaužus Petro Gražulio, 
rašoma pareiškime, tikimasi jo dvasią 
sugniuždyti atskyrimu nuo Tėvynės. 
Komitetas protestuoja dėl šio sąžinės 
balaisvio kalinimo kontrolės, kad jos 
liautųsi būti neteisėtu persekiojimu ir 
susidorojimu. LIC

LONDONE | 
Lietuvos Atstovybėje Londone. Pa
simatyme taip pat dalyvavo Ponia 
Balickienė ir J. Alkis.

Penktadienis (VIII. 12.)— 11.00 vai. dr.
V. Skuodis susitiko Kestono Kolegijos 
tarnautoją Marite Sapiets. Kestono 
Kolegija kelia aikštėn religinių teisių 
pažeidimus Centro ir Rytų Europos 
kraštuose ir įvairiuose leidiniuose skelbia 
žinias apie tikinčiųjų padėtį, nemažai 
skirdama dėmesio Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai. Kestono Kolegijos direktorius 
anglikonų kunigas Michael Bourdeaux 
yra parašęs anglų kalba knygą apie 
Lietuvą „Kryžių šalis“.

Šeštadienio ryte (VIII. 13) — dr. V. 
Skuodis aplankė Lietuvių Sodybą, 
esančią 40 mylių už Londono ir taip pat 
apžiūrėjo Hampton Court vietovę bei 
Windsoro pilį. Tos pačios dienos vakare 
dr. V. Skuodis susitiko su lietuviais 
„Vienybės“ klubo sueigoje Lietuvių 
Namuose.

Sekmadienį (VIII. 14.) — dr. V. 
Skuodis apsilankė Lietuvių Šv. Kaz
imiero Bažnyčioje Londone ir po mišių 
susitiko su Londono lietuviais parapijos 
salėje.

Pirmadienį (VIII.15.) — dr. V. Skuodis 
išskrido atgal į Čikagą. ELR

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Pabaltiečių Tarybos biure Strasbourge 
gautos šios informacijos iš Lietuvos.

Persitvarkymo Sąjūdis Lietuvoje gavo 
oficialų leidimą leisti „Sąjūdžio Žinias“ 
kartą į savaitę, 10,000 tiražu. Vietoj iki 
šiol naudotų fotografinių padauginimų, 
bus renkamas spaustuvėje.

„Roko Muzikos Maršo“ speciali 
programa Lietuvoje, skirta atkreipti 
dėmesį į „oro taršą“, baigėsi rugpjūčio 7 
d. Vilniuje. Koncertas vyko nuo 8 v.v. iki 
10:30 v. v. Vilniaus Kalnų parke. 
Dalyvavo apie 10,000 žmonių, ypač daug 
jaunimo. Šis „Maršas“ buvo orga-
nizuotas ir pravestas grupės vadovo 
Kaušpėdo. Grupė dviračiais aplankė ir 
koncertavo Lietuvos vietovėse kur oro 
užteršimas yra ypač akivaizdus. Kauš
pėdas yra aktyvus Sąjūdžio narys.

PAMINKLAS 
STALINIZMO AUKOMS

LTSR architektų sąjungoje įvyko 
Architektų, Dailininkų ir Rašytojų 
sąjungų įgaliotų atstovų pasitarimas, 
kuris svarstė vietą, kur pastatyti pa
minklą Stalinizmo aukoms.

Vienbalsiai nutarta siūlyti Vilniuje 
atstatyti architekto A. Vivulskio Trijų 
kryžių paminklą, sunaikintą 1951 metais.

Trijų Kryžių Paminklas Vilniuje.
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ĮĮETUyOJE
Pasikalbėjimas su kard. V. Sladkevičium

Liepos 15 d. pirmą kartą istorijoje 
komunistų partijos organas TIESA 
išspausdino interviu su kardinolu Vin
centu Sladkevičium. Laikraščio kores
pondentai buvo nuvykę į Kaišadorius, 
kur miesto pakraštyje, atokioje gatvelėje 
gyvena Lietuvos kardinolas.

Laikraštis išspausdino kardinolo at
vaizdą ir trumpus biografinius duomenis, 
nutylėdamas, kad jis buvo ištremtas. 
Kardinolas atsakė į išanksto jam 
pateiktus klausimas, kurių svarbesnis 
buvo apie prasidėjusį „persitvarkymo 
procesą“ ir naujas sąlygas bažnyčios 
veiklai. Kardinolas pasakė:

— Iš netolimos praeities liko daug 
skaudžių žaizdų. Visi norime, kad jos 
būtų greičiau išgydytos.

— Brolau, — kardinolas nelauktai 
pavartojo tokį kreipinį, — bažnyčiai dar 
neseniai neleido niekur pasireikšti. 
Išimtis buvo tik propagandinis taikos 
šalininkų judėjimas, į kurį katalikų 
dvasininkus kviesdavo, kaip liaudis sako, 
tik dėl akių. Kunigams buvo draudžiama 
propaguoti netgi blaivybę. Nebuvo 
leidžiama labdarybė, merdėjo gailestin
gumas. Pernai pažymėtas Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejus daug kur 
panaudotas ne bažnyčios nuopelnams 
tautai ir jos kultūrai pagerbti, bet dažnu 
atveju prieš religiją nukreiptai pro
pagandai dar sustiprinti. O ar taip 
neseniai buvo švenčiamas Rusios tūks
tantmetis?

Laikai, atrodo, keičiasi. Tačiau prara
dimus kaip sugrąžinti? Ne visada tai ir 
pavyksta. Todėl dabar visi jaučiame tokį 
artimo meilės trūkumą. Mūsų visuo
menei šis deficitas yra pats skaudžiausias. 
Pašalinti nelengva. Bet ugdyti artimo 
meilę, pakantumą kito nuomonei, sav
itarpio supratimą šiandien ypač būtina. 
Tai ir demokratijos abėcėlė.

Lygindami su netolima praeitimi, 
permainų matome. Nauji sąlyčio taškai 
bendrai išryškės vėliau, kai bus galutinai 
pašalinti suvaržymai bažnyčios veiklai. 
Tokias viltis puoselėjame.

Dėl religinių leidinių kardinolas 
pasakė:

— Kas praeityje padaryta — maži 
trupinėliai. Dabar atsiranda viltį teikian
čių pragiedrulių. Tikimės ir tikrai šviesios 
dienos.

Reikia religinio turinio populiarių 
knygų — jų neturime.

Gyvas periodinio leidinio katalikams 
išleidimo reikalas. Tikėjimas žmogų 
blogo nemoko. Šiandien ne tik pateisinti, 
bet ir suprasti sunku tuos žmones, ypač 
vadovus, kurie į praktikuojantį kataliką 
skersakiuodavo ar net atvirai jam 
priekaištaudavo. Laikas ne vien de
klaruoti, bet visur įgyvendinti visais 
atžvilgiais lygias tikinčiojo ir netikinčiojo 
teises.

— Be dorovinio atgimimo nėra ir 
negali būti tikro visuomenės atnau
jinimo. Privalome bendromis jėgomis 
tobulinti dorovinį žmonių aklėjimą.

— Bendras uždavinys, vienas labi
ausiai neatidėliotinų, yra kelti žmonių 
dorovingumą, auklėti gerą jaunimą — 
mūsų tautos ateitį.

Baigdamas apsilankymo pas kardinolą 
V. Sladkevičių aprašymą, „Tiesos“ 
korespondentas Mindaugas Barysas 
sako:

„Mūsų pokalbis kiek nelauktai už
truko, ir atsisveikinę prie vartelių 
pamatėme laukiančią naują kardinolą 
aplankyti atvykusią grupę iš užsienio. 
Kurijos kancleris vėliau parodė prašy
mams patenkinti ilgą visai šiai savaitei iš 
anksto suplanuotą lankytojų sąrašą.

Kuklus vienaaukštis namelis, sken- 
dantis vešlioje vidurvasario žalumoje, 
ateinančius su gera valia sutinka 
svetingai“.
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.Dr. V. Skuodžio paskaita Studijų Savaitės metu Vokietijoje
TAUTA 

TĖVYNĖJE IR IŠEIVIJOJE
JOS PROBLEMOS IR 

SANTYKIS SU DABARTINE
SOVIETŲ SĄJUNGOS 

POLITIKA

Sprendžiant pagal mano pasisakymo 
temos pavadinimą, ji yra dvilypė: beveik 
filosofinė ir politinė. Nesu aš nei filosofas, 
nei politikas, tačiau tam tikra gyvenimo 
patirtis, manau leidžia nors bendrais 
bruožais panagrinėti kai kuriuos su šia 
tema susijusius klausimus, juo labiau, 
kad viena koja aš dar tebeesu Lietuvoje. 
Apgailestauju, kad besiruošdamas šiam 
pranešimui aš negalėjau pasinaudoti 
bibliotekomis, net ir privačiomis, ne
turėjau ir ramių tokiam pasiruošimui 
sąlygų-

Nekartosiu visiems gerai žinomų 
bendrų dalykų. Paliesiu su mano tema 
arba, tiksliau tariant, temomis, susijusius 
klausimus daugiau praktiniu, o ne 
teoriniu žvilgsniu.

— o —
48-ji okupacijos metai Tėvynėje ir 44-ji 

— išeivijos tremtyje negalėjo nepadaryti 
visai mūsų tautai daug žalos ir tautine- 
moraline prasme. Tai visai natūralu. 
Tiktai iškyla tokie klausimai: daugiau 
gėrio ar blogio yra pavergtojoje lietuvių 
tautoje? Daugiau gėrio ar blogio yra po 
visą pasaulį išblaškytoje mūsų tautos 
išeivijoje? Koks santykis šia prasme tarp 
pavergtoje Lietuvoje ir išeivijoje gyve
nančių lietuvių?

Kad pamėginti atsakyti į šiuos ir 
panašius klausimus, nors provizoriškai, 
turi būti nustatyti kokie nors išankstiniai 
kriterijai. Tokiais pagrindiniais kriterijais 
mums yra: lietuvio požiūris ir nusis
tatymas Lietuvos politinio statuso 
atžvilgiu, jo požiūris ir veikimas mūsų 
tautos išlikimo plotmėje, jo siekimas arba 
nesiekimas Lietuvai laisvės ir mūsų visos 
tautos, kaip etninio vieneto progreso.

Gėrio ir blogio problema yra tokia pat 
sena kaip ir žmonija. Su blogiu jau 
susidūrė pirmieji žmonės Bibliniame 
Rojuje. O dar anksčiau pasireiškė angelų 
sukilime prieš patį jų Kūrėją Dievą.

Taigi, ir visa žmonijos istorija yra 
paženklinta nuolatinės kovos tarp blogio 
ir gėrio ženklu. Nėra išimtis ir mūsų 
tautos istorija, o taip pat ir jos dabartis.

Tačiau žmogus todėl ir vadinasi 

žmogumi, kad jis Dievo buvo apdo
vanotas protu kaip premone kurti gėrį ir 
kovoti su blogiu. Dievas žmogui, kaip 
savosios kūrybos planų tęsėjui, taip pat 
davė ir laisvą valią pasirinkti gėrį ar blogį. 
Todėl gėrio ir blogio santykio problemoje 
pagrindiniu kriterijumi yra pats Dievas 
arba nors jo įsakymų intuityvus lai
kymasis arba nesilaikymas.

Tokiu būdu, svarstant mūsų tautos 
dabartinės padėties problemas, į pirmą 
planą iškyla klausimai: lietuvio santykis 
su Dievu, Tėvyne, savąja tauta, plačiąja 
visuomene, su savo artimaisiais ir pačiu 
savimi kaip su Žmogumi iš didžiosios 
raidės.

Mums visiems lietuviams labai svarbi 
prarastosios laisvės atgavimo problema. 
Tačiau, deja, daug kas nesupranta, kad 
laisvės niekas veltui neduoda. Ją reikia 
išsikovoti.

Per visus 48 Lietuvos okupacijos metus 
laikas dirbo mūsų tautos nenaudai. Ir 
Dievas nepadeda tiems, kurie patys 
nedaro pastangų pasiekti gėrio. Dabar 
susidarė tokia situacija jog nebe laisvės 
atgavimas yra artimiausias ir svar
biausias visos mūsų lietuvių tautos 
tikslas, o jos, t.y. mūsų tautos pasi
ruošimas tai laisvei atgauti.

Tenka apgailestauti dėl to, kad 
Lietuvos laisvės atgavimui dar ne
paruošta mūsų tauta nei pavergtojoje 
Tėvynėje, nei išeivijoje. Nežiūrint to, 
visiems yra tiesiog būtina pareiga 
pastoviai ir atkakliai siekti laisvės, tačiau 
tuo pačiu metu ir patiems rimtai ruoštis 
jos atgavimui. — o —

Blogis pavergtojoje Lietuvoje turi daug 
atspalvių, kuriuos čia bendrais bruožais 
ir apžvelgsiu.

Atkakli ateistinė propaganda, bru- 
tualios valdžios priemonės, siekiant 
Lietuvoje sunaikinti tikėjimą padarė tai, 
kad didelis nuošimtis žmonių tikėjimo 
nebepraktikuoja. Geram trečdaliui ti
kėjimas jau nebėra gyvenimo kelrodė 
žvaigždė. Nors kai kurių Lietuvos 
dvasiškių nuomone, didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose sekmadieniais į baž
nyčias ateina vos keli procentai visų 
gyventojų, tačiau per didžiąsias baž
nytines šventes (Kalėdas, Velykas) visas 
Lietuvos bažnyčias užtvindo tiesiog 
minios žmonių. Manyčiau, jog tai 
savotiško referendumo pasireiškimas, 

kuris pabrėžia neatsisakymą nuo Baž
nyčios ir tikėjimo.

Lietuvoje didelis dorovinis nuosmukis. 
Labai paplitęs girtuokliavimas. Jau seniai 
buvo skaičiuojama, jog kasmet kiek
vienam Lietuvos gyventojui tenka dau
giau kaip 25 litrai per metus išgertų 
svaigalų. Dabar tas vidurkinis kiekis yra 
žymiai didesnis. Dešimties metų senumo 
duomenimis, Lietuvoje kasmet padau- 
gėdavo 2000 chroniškų girtuoklių, 
reikalingų privatinio gydymo.

Būnant sovietiniame konclageryje, jo 
administracijos viršininkai ir VSK 
pareigūnai ne kartą mus, politinius 
kalinius, klausinėdavo apie tai, koks 
mūsų nusistatymas M. Gorbačiovo ir jo 
paskelbtos vidaus politikos atžvilgiu. Aš 
atsakydavau jog gerbsiu jį kaip žmogų 
vien už jo tvirtą nusistatymą prieš 
girtuokliavimą net ir tada, jeigu jis 
daugiau nieko gero nebepadarytų. Ir čia 
pat paaiškindavau: jeigu pusė rusų 
prasigers ir išsigims, jų dar paliks daugiau 
kaip 50 milijonų. Lietuvių tautai tokiu 
būdu pusės praradimas būtų tiesiog 
pražūtingas.

Lietuvoje labai nepastovios šeimos. 
Oficialiosios statistikos duomenimis 
dabar joje trims santuokoms tenka vienos 
skyrybos.

Labai sumažėjo gimimų skaičius. 
Natūralus gyventojų prieauglis tiktai 
30.000 naujagimių per metus. Tai vienas 
iš pačių mažiausių gimimų skaičių, 
skaičiuojant natūralų prieauglį nuošim
čiais, visoje Sovietų Sąjungoje. Dar 
blogesnė padėtis tiktai pas latvius, estus ir 
pačioje Maskvoje.

Lietuvoje abortų skaičius per metus 
yra ne mažiau kaip du kartus didesnis už 
gimimų skaičių. Seksualinis palaidumas 
daug kam tapo gyvenimo norma. Medikų 
duomenimis, kai kuriose Vilniaus miesto 
vidurinėse mokyklose didesnioji pusė 
vyresniųjų klasių mergaičių jau nebe 
merginos... Intensyviai plinta rūkymas 
merginų ir jaunų moterų tarpe. Lietuvoje 
taip pat plinta ir narkomanija.

Lyginant su prieškariniais laisvosios 
Lietuvos metais, kurioje taip pat ne 
viskas buvo idealu, daug kartų yra 
padidėjęs nusikalstamumas. Jis plačiai 
paplitęs ir nepilnamečių tarpe.

Labai paplitęs grobstymas, vagystės, 
kišininkavimas, spekuliacija. Melas, 
dviveidiškumas ir prisitaikėliškumas su 

naudos išskaičiavimu yra kasdieninis 
reiškinys.

Klėsti visos mieščioniškumo apraiškos. 
Jų tarpe godumas materialinėms ver
tybėms, pavydas, kerštas, įvairios intri
gos.

Lietuvoje nusmukęs švietimas ir ypač 
dorovinis-etinis auklėjimas mokyklose.

Dėl daugelio aukščiau paminėtų 
blogybių, Lietuvoje psichiškai ne
pilnaverčių vaikų, 1950-1979 metų 
laikotarpyje, padaugėjo 13 kartų, t.y. 
lyginant su 1950-siais metais. Tačiau šie 
duomenys jau pasenę beveik 10 metų. 
Dabar iš dešimties Lietuvos mokyklų 
viena yra skirta psichiškai nepilnaver
čiams vaikams.

Daugeliui trūksta tautinio sąmonin
gumo ir susipratimo, principingumo ir 
drąsos. Šeimos, mišrios tautybės atžvilgiu, 
sudaro ne mažiau kaip 10 proc. visų 
lietuviškų šeimų.

Jaunimas nežino Lietuvos istorijos. 
Kartą vienas mano buvęs studentas, 
tikriausiai nors vieną kartą įkopęs į 
Gedimino kalno pilį Vilniuje, pasakė jog 
DLK Gediminas gyvenęs XVIII amžiuje. 
Paklaustas: argi? pasitaisė — XVII 
amžiuje.

Nežiūrint didelių Lietuvos kalbininkų 
pastangų išsaugoti ir gerinti lietuvių 
kalbą, jos nuosmukis gana ryškus. Joje 
daug barbarizmų ir nelietuviško stiliaus 
štampų. Žemesniojo išsilavinimo ir 
žemesnio kultūrinio išsilavinimo visuo
menėje labai paplitę biaurūs rusiški 
keiksmažodžiai.

Trūksta lietuviškos savigarbos ir 
principingumo, kada verbuojama į 
komunistų partiją ir komunistinio 
jaunimo sąjungą — komjaunimą, nors 
daugelis į tai žiūri kaip į formalų dalyką, 
kaip į prisitaikymą su išskaičiavimu.

(Bus daugiau)

Nijolė Sadūnaitė pranešė kunigo 
Tamkevičiaus naują adresą nutrėmime. 
Prašo, kad visi kas gali jam rašytų:

Kun. Sigitas Tamkevičius 
636310 Tomskaya obl., 
Krivochoino raj. 
p-o Volodino 
der. Starosainakova 
Pionierskaja 3
USSR

LKB KRONIKOS 
77-sis NUMERIS

Vakarų spaudą pasiekė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 77-tasis 
numeris, išleistas Lietuvoje š.m. gegužės? 
d. Leidinio viršelyje yra pažymėtos šios 
pagrindinės turinio antraštės: Pagarba 
Bažnyčios ir Tautos didvyriam, Iš teismo 
salės, Pareiškimai ir protestai, Kratos ir 
tardymai, Mūsų kaliniai, Žinios iš 
vyskupijų ir sovietinėje mokykloje. 
Vakarus pasiekęs Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 77-tasis numeris turi 
iš viso 32 puslapius.

„HARE KRIŠNA“ VILNIUJE
Užsienio spauda praneša, kad Vilniuje 

šiomis dienomis miesto centre praeiviai 
išvydo neįprastą reginį: oranžinės spalvos 
budistų vienuolių apsirengusių „Hare 
Krišna“ sektantų procesiją. Devyni 
vyrai, trys moterys ir du vaikučiai, 
skambindami lėkštutėm, skambalėliais ir 
būgnais, giedodami „Hare Krišna“ 
maldą, iš Lenino prospekto atėjo į 
Gedimino aikštę. Iš minios išsiskirianti 
grupė atėjusi prie Tautinės Cerkvės 
Didžiojoje gatvėje, čia susirinkusiem 
dalino literatūrą apie „Hare Krišna“ 
religinį sąjūdį. Netrukus atvykusi milicija 
paprašė, kad grupelė išsiskirstytų ir 
nepažeidinėtų viešosios tvarkos. Užsienio 
spauda pažymi, kad dvidešimtšeši Hare 
Krišna nariai kreipėsi į Vilniaus miesto 
vykdomąjį komitetą su prašymu užregis
truoti jų religinę bendruomenę.

V AT. R.

Skaitytojų Laiškai
Gerbiami tautiečiai,
Nuoširdžiai dėkoju už „Europos 

Lietuvio“ kovo mėn 9 d. numerį. 
Malonu, kad turite Jus telkiantį leidinį. 
Mums irgi jis įdomus — ne tik tuo, kadis 
publikacijų sužinome apie svetur atsidū
rusių tautiečių gyvenimą, bet ir tuo, kad 
atsiliepiate į aktualiausius Lietuvos 
įvykius. Tikimės, kad dabar, kai pas mus 
tiek permainų mes visi kreipsime daugiau 
dėmesio ne į tai, kas mus skiria, bet 
vienija — tik sutelktomis pastangomis 
įmanoma pasiekti tėvynės gerovės bei 
dvasinio atgimimo.

Linkiu ir toliau ištvermingai darbuotis. 
Daug laimės, sėkmės, geros sveikatos 
Jums ir Jūsų laikraščio skaitytojams!

Jonas Kubilius,
Vilniaus Universiteto Rektorius, 

Vilnius, 1988.7.15

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 60)
Kiek mano akys pro akmenų tarpus įžvelgė — vienkiemis nebuvo 

mažas. Į mus atsuktoji gyvenamojo namo pusė didžiavosi net penkiais 
langais, kurių stikluose dabar žaidė rausvi saulės spinduliai. 
Malksnomis dengtas stogas netgi naujas, o iš keverziškai išmūryto, 
plataus ir aukšto kamino į ryto dangų raitėsi balsvai pilkų dūmų siūlas. 
Mano kairėje, už keliolikos vaismedžių rikiavosi vienas paskui kitą du 
ilgi klojimai, o dešinėje, prisispaudęs prie eglaičių stovėjo aukštas, 
platus tvartas, kurio kertės buvo sustiprintos maišytų akmenų ir plytų 
mūru.

— Atrodo, kad tie Zaborskiai ne tokie jau vargšai...— sakau 
Mykolui, kad iš viso ką nors kalbėti. Šis gi, visai prigludęs prie akmenų 
krūvos, savaisiais žiūronais tyrinėjo visą prieš mus atsiskleidusi kiemą, 
o ypatingai žaliąjį pušinėlį.

— Kol kas nieko įtartino nematyti. Jei kokia gauja dabar būtų 
vienkiemyje, tai būtų palikusi sargybinių postus...— aiškina man, 
tiesiogiai neatsakydamas į mano pastabą.

Man jau ne taip patogu gulėti ir slapstytis už tų akmenų. Kurtas 
įdavė savąjį pistoletą. Belgiškas, automatinis ginklas styrojo 
didžiuliame odiniame dėkle ir kybodamas ant diržo nemaloniai 
spaudė manąją šlaunį. Aš net nemokėjau juo naudotis, tačiau Kurtas 
priminė:

— Kai ateis pavojus — išmoksi. Štai įvesti pirmąjį šovinį į vamzdį 
ir paspausti gaiduką. Gaiduką gali paspausti devynis kartus. Tiek 
šovinių yra magazine ir jie automatiškai seka vienas kitą... Stenkis 
tvirtai laikyti rankoje. Jei ranka virpės — niekur nepataikysi.

Tai ir buvo visos instrukcijos kaip naudotis ginklu. Nors ir labai 
neįprastas, bet vis dėlto jis teikė raminantį jausmą, kažkaip savaime 
didino drąsą.

— Agnė minėjo pievą, bet matyti ne tą...
— Lėktuvui reikia įsibėgėjimo, o čia auga vienas kitas medis. 

Jeigu ir nusileistų, tai nebepakils. Tikriausiai ji kalbėjo apie kitą, — 
atsako Mykolas, nenuleisdamas žiūronų ir nenustodamas žvalgytis.

— Keista... — sako jis vėl, — prie antrojo klojimo...
— Kas prie to klojimo? — aš net pakeliu kiek galvą, akimis 

ieškodamas to pastato.
— Prie antrojo klojimo stovi automobilis. Ne karinis, ne vokiečių. 

Kažkoks senas fordas ar opelis. Negali būti, kad tie ūkininkai ar miško 
darbininkai turėtų automobilį! Pažvelk į pakluosnę pats...

•wife .!■ ■

Mykolas paduoda man žiūronus ir po akimirkos pro dviejų 
akmenų tarpą aš pamatau svetimąjį kiemą taip arti, jog atrodo ištiesi 
ranką už akmenų ir prisiliesi gyvenamojo namo langų stiklo. Kelias 
sekundes ieškojau antrojo klojimo. Tikrai, netoli plačių klojimo durų 
stovi mėlynu laku dar švytintis, vietomis apdulkėjęs, o vietomis purvu 
apdrabstytas automobilis. Ant jo stogo buvo virvėmis pritvirtinti net 
keli dideli ryšuliai, maišai ir lagaminai.

— Automobilis... — Atrodo priklauso kokiems vietos 
gyventojams, — atiduodu atgal žiūronus Mykolui.

— Vietos gyventojams tikrai ne. Gal tai kokie pabėgėliai? Reiškia 
iš miesto, nes kaimuose ir dar šiose apylinkėse niekas nevažinėja 
automobiliais. Didesni lenkų miestai toli nuo čia. Lieka tik Gardinas ir 
Vilnius...

— Vakar nepastebėjom jokio automobilio...
— Kas nors galėjo atvažiuoi net prieš kelias dienas, Tomai. Lieka 

tik klausimas, kas?
— Gal kokie giminės ar pažįstami iš miesto. Kiemas atrodo 

turtingai.
— Gali būti, gali būti... — murma Mykolas, toliau žvalgydamasis 

po kiemą. — Palauk, o kas tai? Atremtas į klojimo duris... Visai 
naujas, neseniai obliuotas medis... Kryžius,Tomai! Kam tai prireikė 
kryžiaus.

— Kryžius? Gal kas pasimirė namuose, o gal pakeliui, 
automobilyje?

— Viskas galima Tomai, viskas.
Mykolas rūpestingai įvynioja žiūronus į tamsią skepetą ir įdeda 

juos į krepšį.
— Aš nieko nepastebėjau, nė gyvos dvasios. Jei kas nors iš namų 

stebi kelią, tai pro langus. Bet ir už stiklų nemačiau nei vieno veido. 
Mes eisime į tą vienkiemį Tomai...

— Ar ne perdrąsu? Mes vieni du, o jei kas laukia už tų visų sienų? 
Pavyzdžiui Stavrovskis.

— Kodėl jis turėtų laukti mūsų?
— Jis žino, kad mes alkani.
— Neatmestina logika Tomai, bet kas jam pasakė, kad mes 

užsuksime pas Zaborskius? Albertas? Vargu ar jis naktį susirado 
Stavrovskį.

— Niekas iš mūsų tarpo nepriminė, kad Albertas yra kilęs iš šių 
apylinkių. Povilas jo nepažįsta, senoji Barbora pasakojo tau, kad jis 
miestietis. Nepažindamas apylinkių ir dar naktį — toli nenueisi.

— Bet jei jis apylinkių nepažįsta, tai kodėl pabėgo iš mūsų būrio 
tada, prie upelio?

— Gal pastebėjo kurį nors iš Stavrovskio žmonių, sėlinusių prie 
jūsų būrio?

— Galbūt... — sakau jam ir staiga galvoje švysteli mintis 

primenanti Alberto žodžius, pasakytus dar ant Barboros kalvelės, kai 
jį Mykolas klausė apie Stavrovskį.

— Mykolai, juk jis sakė, kad apie mūsų būrį pranešęs poniai... na 
poniai Stefanijai.

— Na matai. Jis susitiko su ja ar su kuriuo nors iš Stavrovskio 
partizanų miške. Tai nieko nuostabaus. Tačiau visa tai dar nereiškia, 
kad jis asmeniškai pažįsta Stavrovskį ir kad dar šią naktį bėgo jo 
ieškoti. Senolės nebėra gyvųjų tarpe, o Agnė pas mus. Kas gi galėjo 
taip greitai informuoti Stavrovskį?

— Kai tu taip kalbi, atrodo jog sakai tiesą...
— Tai Stavrovskis mūsų ten nelaukia. Tik gali viešėti kokie kiti: 

naujosios Lenkijos pritarėjai, Juknevičiaus vyrai, todėl mes sėlinsime 
pelkės pakraščiu, čia geriau prisidengti. Pelkė veik prieina prie pirmųjų 
vaismedžių.

— Ir ko tu tikiesi? Ką manai ten surasti? Ar nevertėtų pranešti 
kitiems?

— Laikas brangus Tomai. Ko aš tikiuosi? Duonos, o gal ir gabalą, 
mėsos. Tu manai, kad aš iš akmens? Aš irgi alkanas kaip tu, kaip 
Povilas, kaip visi kiti.

— O jeigu mus pasveikins kulkos?
— Nerizikuodami mes nieko negausime. Juk negalime klaidžioti 

apylinkėse ir ieškoti sodybų. Šitoji čia pat ir mes aplankysime ją.
Jo sprendimas paprastas ir griežtas. Susikūprinę pakylame nuo 

akmenų ir keliais šuoliai perbėgame kelių. Čia pat ir pelkės pakraštys. 
Jis pažėlęs žolėmis, dagiais, dilgėlėmis, krūmokšniais. Vis 
pasilenkdami, įsiklausydami, sustodami ir vėl pajudėdami, mes 
sparčiai veržiamės vienkiemio link. Mykolo ranka nebepaleidžia 
automato, jo rodomasis pirštas — vos keli milimetrai nuo gaiduko. 
Man vis tenka prilaikyti tabaluojantį pistoleto dėklą. Keista, bet 
sekdamas Mykolą aš nejuntu jokios baimės. Blogiau mirties juk nieko 
nebus.

Mirtina tyla gaubia tą vienkiemį. Kai mes kiek uždusę sustojome 
prie tvarto sienos — mūsų nepasveikina nei šuns lojimas, nei kokie 
įsakantieji žodžiai, nei galų gale kulkos.

— Kas toliau? — pašnabždomis klausiu Mykolą.
— Nuo klojimo, nuo kiemo pusės turėtų būti dar vienas įėjimasį 

pirkią. Bandyk lengvais šuoliais, girdi — šuoliais, sekti mane. Bėgsime 
iki automobilio. Jis nebloga priedanga.

Lengvais ir nepaprastai greitais žingsniais Mykolas pašoka į 
priekį, perbėga kiemą, aplenkia šulinį ir pritūpia prie mėlynosios 
mašinos, tarp jos motoro ir klojimo durų.

Akimirkos, sekundės, minutės... Aš seku juo nemokšiškai, 
strimgalviais, palinkęs ir vis prilaikydamas pistoleto dėklą. Man nė į 
galvą neatėjo mintis ištraukti ir paruošti ginklą.

(Bus daugiau)
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„Dr. Jono Basanavičiaus“
LSS EUROPOS RAJONO SKAUTŲ STOVYKLA 

LIETUVIŲ SODYBOJE ANGLIJOJE

Lietuvių Evangelikų Liuteronų veikla
Kun. Fr. Skėrys

Liepos 23 Lietuvių Skautų Sąjungai 
minint 70-ties metų Jubiliejų, Europos 
Rajono skautai susirinko Sodybos 
kalnelyje į tradicinę, jau 39-tąją vasaros 
stovyklą. Suvažiavo iš toli ir arti, dideli ir 
maži, sudarydami skautišką šeimą iš 56 
asmenų. Stovykla pasivadino „Dr. Jono 
Basanavičiaus“ vardu. Jai vadovavo tie 
patys seni „vilkai“, o pastovyklėms — 
jaunos jėgos.

Stovyklos viršininkas s. S. B. Vaitke
vičius, pavaduotojas v.s. J. Maslauskas, 
adjutantas ps. P. Veršelis („Aušros“ 

'tuntas—-Vokietija). Dvasios vadas v. skl. 
i kun. A. Geryba. „Aušros“ vardo sesių 
pastovyklės vadovė — prit. sk. K. 
Markevičiūtė-Harmes, pavaduotoja — 
v.s. G. O’Brien, adjutante— prit. sk. skl. 
R. Gasperaitė, komendante — prit. sk.Z. 
Žilinskaitė. „Laisvės Dvasios“ brolių 
pastovyklės vadovas — s.v. vyr. skl. 
Matas Julius (Škotija), pavaduotojas — 
prit. sk. P. Puodžiūnas, adjutantas — 
prit. sk. M. Ludwig.

Giliukų ir Liepsnelių vadovė v.s. G. 
O’Brien; sanitaras — s.v. Tony Philpott; 
kasininkas — s. A. Jakimavičius; 
lituanistikos mokytoja — A. Strikaitytė; 
virėjai — B. Butrimas, K. Gugienė ir J. 
Raižienė; dainų instruktorius — J. 
Čemis, tautinių šokių — prit sk. K. 
Markevičiūtė-Harmes.

Nežiūrint nevisai palankaus oro, su 
bendra talka, stovykla buvo skubiai 
įrengta ir jau vėlyvą popietę iškilo 
aikštelėje vėliavos. Vakare, visi pilnai 

. uniformuoti, rinkosi vėliavų aikštelėn 
i stovyklos atidarymui. Pasirodė iš debesų 
išlindusi, besileidžianti saulutė, lyg 

. norėdama pažvelgti į taip gražiai 
pasipuošusius uniformomis seses ir 

I brolius, tuo pačiu lyg prižadėdama puikią 
į rytojaus dieną. Rajono vadas, priėmęs 
raportą, pasveikino susirinkusius, palin

kėjo gero stovyklavimo, skilčių bendra- 
Įdarbiavimo, įgyti daugiau skautiško 
'/styrimo, sužinoti daugiau apie mūsų 
prangią Tėvynę Lietuvą. DBLS-gos CV 
įpirmininkas v.s. J. Alkis, s. E. Šova ir 
rajono vadeivė V. Gasperienė pasveikino 

i stovyklautojus. Vakaras užbaigiamas 
i beriant pereitų metų paskutinio laužo 
pelenus ant pirmojo, sujungiant laužų 

i grandinę.
Esant nepalankiam orui, sekmadienio 

(šv. Mišios aukojamos kun. A. Gerybos 
Sodybos salėje. Jam patarnauja skautai. 
Kunigas pamoksle skautams, palygina 
evangelijos žodžius su skautų šūkiu, 
pažymėdamas, kad tarnavimas Dievui, 
(Tėvynei ir Artimui yra taip vienas su kitu 
surišti, jog nė vienas iš jų negali būti 
(aplenktas.
I Sekmadienį dar baigiame papuošti 
[stovyklavietę, o jau nuo pirmadienio 
(prasideda darbas pagal iš anksto 
(numatytą programą: — lituanistika, 
skautavimas, dainos, tautiniai šokiai, 
(religinis pokalbis, sportas ir žaidimai. 

Programai paįvairinti buvo suorga
nizuotas naktinis žaidimas ir iškyla.

Pirmadienio naktį s. Gajutė O’Brien 
buvo pakelta į vyresnes skautininkes. 
Ketvirtadienio vakare įvyko laužas 
Sodybos salėje, o po to Šv. Mišios su 
žvakutėmis už Tėvynę. Lauželyje ir šv. 
Mišiose dalyvavo Sodybos atostogau
tojai ir seneliai. Laike šv. Mišių mintimis 
skrendame į tolimą brangią Tėvynę, ten 
likusius seseris, brolius, tėvų kapus... 
Prisimename seseris ir brolius, kurių jau 
nebėra gyvųjų tarpe.

Penktadienį paaiškėjo stovyklos darbo 
vaisiai: — dvi sesės davė skautės įžodį, 
viena prityrusios, o du broliai — skauto 
įžodį ir pasipuošė geltonais kaklaraiš
čiais. Du prityrę skautai: P. Puodžiūnas ir 
M. Ludwig, pagal skautų vyčių tradicijas, 
buvo kandidatais į skautus vyčius.

Šeštadienio stovyklos uždarymo iškil
mėms suvažiavo daug svečių: tėveliai, 
rėmėjai, tautiečiai ir visų pažiba „Vo
lungės“ choras iš Kanados. Pasirodo, 
kad jų tarpe buvo gražus skaičius 
skautaujančių. Stovyklos viršininko 
pakviesti jie rikiavosi šalia. Buvo malonu 
girdėti raportuojant stovyklos adjutan
tą: — „stovyklos uždarymo iškilmėms 
išrikiuotos Kanados Toronto tunto 8 
sesės... Toronto skautai 
vyčiai...“ Stovyklos viršininkas, priė
męs raportą, kviečia kun. dr. J. Sakevičių 
MIC pravesti maldą. Toliau seka 
stovyklos įsakymai, apdovanojimai, 
dovanos. Įteikiami ordinai: — s. E. Šovai 
„Ordinas už Nuopelnus“ ir p. J. Šukaičiui 
„Ordinas už Nuopelnus su Rėmėjo 
Kaspinu“, juos prisega v.s. Jaras Alkis. 
Stovyklos viršininkas įteikia dovanas 
svečiams ir talkininkams: — „Rajono 
Albumą“ „Volungės“ choro vedėjai 
Daliai Viskontienei, ir Sodybos Vedėjams 
P. ir L. Podvoiskiams, 70-metų Jubilie
jinius ženkliukus — virėjui B. Butrimui, 
nuolatiniam stovyklavietės tvarkytojui 
J. Šlepertui, (to užsitarnavo ir A. 
Ivanauskas, bet jo nebuvo), ir lituanis
tikos mokytojai A. Strikaitytei; šokolado 
dėžutes virėjoms K. Gugienei ir J. 
Raišienei. „Volungės“ choristė v. sk. fil. 
Jūratė Neimanienė įteikė dovanėlę 
Rajono vadeivei ps. V. Gasperienei — ant 
beržo tošies užrašytas sveikinimas 
papuoštas tautinė juostele, o stovyklos 
viršininkui prisegė Kanados „Maple 
Leaf’ ženkliuką. (Jai buvo įteiktas 
Rajono Albumas brolių pastovyklėje). 
Stovyklautojus sveikino DBLS Centro 
Valdybos Pirmininkas v.s. J. Alkis; 
DBLKB Sielovados vadas kun. dr. J. 
Sakevičius MIC, „Volungės“ choro 
vedėja Dalia Viskontienė, Toronto 
tuntininkė v.sk. fil. Jūratė Neimanienė.

Stov. viršininkas paskaitė gautus 
sveikinimus iš LSS tarybos Pirminininko 
v.s. fil P. Molio; Seserijos Vyriausios 
Skautininkes v.s. tn. Stefos Ged
gaudienės: Brolijos Vyriausio Skautin

inko v.s. Gedimino Deveikio; „Aušros“ 
tunto tuntininkės ps. Jūratės Lemkienės; 
Nottinghamo „Aušros Vartų Marijos 
Židinio“ d-vės Dvasios Vado ir „Šal
tinio“ Redaktoriaus s. kun. dr. S. 
Matulio MIC; anglų skautininko J. 
Booth — Derbyshire Scouts & Guides; 
v.s. Gilmes ir Broniaus Zinkų; s. Algio ir 
ps. Irenos Gerdžiūnų; v.sk. Evos 
Pautienytės, prit. sk. Yvonne Julius 
(Škotija). Stovyklos viršininkas visiems 
padėkojo už atvykimą, rėmėjams, klub
ams ir organizacijoms už gausią paramą 
Tautinei ir tradicinei stovyklai ir 
maloniai visus pakvietė į stovyklos 
uždarymo laužą.

Laužą pravedė sesių grupė: — prit. 
skautės H. Pilcher, Z. Žilinskaitė, v. sk. 
Alma Traškaitė. Laužą uždegė ilgametis 
skautų rėmėjas J. Šukaitis (Not- 
tinghamas). Be įvairių dainų, šūkių, 
pasirodymų, labai gražiai padainuoja 
duetą Nottinghamo „žvaigždutės“ - prit. 
sk. Samantha Wolfender ir Louise 
Eggerton - „Tėviškėlę“. Laužas baig
iamas „Lietuva brangi...“, spaudžiame 
rankas ir iki kitais metais pirmojo laužo. 
Tada visi skuba į Sodybos salę „Vo
lungės“ koncertui. Sužavėti tokiomis 
gražiomis dainomis, atvežtomis iš tol
imosios Kanados, besidalindami įspūd
žiais, dar sykį renkamės prie vėliavų 
aikštelės, oficialiam stovyklos užda
rymui. Stovyklos viršininkas dar sykį 
dėkoja virėjams, instruktoriams, talkin
inkams, skautininkams, kurie padėjo 
sėkmingai pravesti stovyklą ir visoms 
sesėms ir broliams už susiklausimą, 
drausmingumą, darbštumą, linkėdamas 
geros kelionės į namus, o tiems, kurie 
važiuoja į Tautinę Stovyklą puikaus 
stovyklavimo ir pažinties su daugeliu 
sesių ir brolių.

Malda. Vėliavos nuleidžiamos — 
stovykla uždaryta.

Po dienos bus nuimtos palapinės, 
išvalyta stovyklavietė, ir vėl paliks tylus 
kalnelis, laukdamas kitų metų, kada vėl 
skautai suvažiuos jau į 4O-tąją vasaros 
stovyklą.

Dar norėčiau maloniai padėkoti mūsų 
lituanistikos mokytojai, kuri su mumis 
nestovyklavo, bet jos pamokomis nau
dojomės — tai p. Barėnienei už puikų 
„LITHUANIA“ nr. 5. Už šio leidinio 
spaudinimą ir persiuntimą nemokamai į 
Londoną — Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo Pirmininkui dr. J.A. 
Račkauskui ir Poniai esame dėkingi. 
Lithuania Nr. 5 buvo duotas kiekvienam 
skautui -tei, kad paėmę į namus galėtų 
mokytis žiemos metu.

Dėkoju taip pat ir svečiui ps. Vladui 
Gedmintui, kuris padėjo įrengti stovyklą, 
o savaitės viduryje atvykęs puikiai 
mokino seses ir brolius praktiško 
skautavimo.

s. S.B. Vaitkevičius

Soli Deo Gloria.
Vienam Dievui Garbė.

„Uoliaisergėkite Dvasios vienybę taikos 
ryšiais. Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip 
ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo 
viltį. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, 
vienas krikštas, vienas Dievas ir visų 
Tėvas, kuris virš visų,per visus ir visuose“.

Efeziečiams 4, 3-6
Mielos Sesės ir Mieli Broliai Kristuje!
Sinodas yra lietuvių evengelikų išei

vijoje aukščiausia institucija, repre
zentuojanti evangelikus liuteronus išblaš
kytus visame laisvajame pasaulyje. 
Nuoširdžiai sveikinu visus sinodales ir 
sinodalus, susirinkusius Annabergo 
rūmuose, Bad Godesberge, š.m. rugp
jūčio mėn 5-7 dienomis ir linkiu darnaus 
sugyvenimo sprendžiant mūsų Bažnyčios 
ateities gaires. Tebūna mūsų Vl-tojo 
Sinodo šūkis“ Viešpats yra mano šviesa“ 
mūsų kelrodis visose pasitarimuose.

Paduodu Jums keletą davinių) apie 
lietuvių evangelikų liuteronų veiklą 
išeivijoje po Antrojo pasaulinio karo. 
Norint kalbėti apie lietuvių evangelikų 
liuteronų veiklą, reikia ir kiek atgal 
pažvelgti. 1945 m. gegužės mėn. 8 d. 
užsibaigęs Antras pasaulinis karas atnešė 
Vakarų Vokietijoje atsiradusiems lie
tuviams evangelikams daugiau laisvės. Jų 
dauguma rinkosi užsieniečių stovyklose, 
kur juos materialiai aprūpino UNRRA ir 
vėliau IRO. Netrukus radosi visa eilė 
lietuvių evangelikų arba lietuviškai 
kalbančių kunigų, jų tarpe ir klaipėdiečių, 
kurie norėjo pasidarbuoti savo tautiečių 
labui. Dėka veiklių Bažnyčios dar
buotojų jau 1945 metais birželio ir liepos 
mėnesiais buvo steigiamos savos para
pijos ir laikomos lietuviškos pamaldos.

Tuokart buvo labai didelis religinių 
knygų, ypač Biblijų ir giesmynų trū
kumas. Pradžioj buvo giesmės padau
ginamos ranka arba rašomąja mašinėle. 
1945 metų Kalėdoms kunigas A. Trakis 
atspausdino 8 Kalėdų giesmes, vėliau jis 
dar išleido du giesmių lapelius su 10 ir 12 
giesmių. 1946 m. vasario mėn. kunigas A. 
Keleris Flensburge išleido pirmą gies
myną su 68 giesmėmis ir pamaldų tvarka. 
Tuo laiku tai buvo didelis laimėjimas. 
Tada nebuvo jokios bažnytinės vado
vybės ir kiekvienas kunigas veikė 
savarankiškai. Kadangi bažnytinis 
darbas vis daugiau ir daugiau plėtėsi, 
buvo reikalinga prieiti prie tam tikros 
bažnyčios tvarkos.

Komisija, susidedanti iš kunigo A. 
Trakio, kun. Stasio Neimano, Adolfo 
Klemo, Jono Grigolaičio, Miko Toli- 
šiaus, Dr. Otono Stanaičio ir Dr. 
Kregždės, 1946 m. gegužės mėn. 30 d. 
Hanau stovykloje sušaukė pirmą lietuvių 
evangelikų liuteronų ir reformatų 
kunigų, parapijų atstovų ir bažnytinių 
bendradarbių suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo apie 100 žmonių. Šis suva
žiavimas padarė pirmus galiojančius 
nutarimus bažnytinio gyvenimo tvar
kymui išeivijoje.

Buvo nutarta: 1. Kreiptis į visus 
lietuvius kunigus Vakarų Vokietijoje ir 
juos prašyti prisidėti prie tautiečių 
religinio aptarnavimo, parapijiečius 
prašyti suteikti kunigams pagalbos norint 
jiems apsigyventi reikalingose vietose. 2. 
Pasistengti kuo daugiau stovyklų re
ligiškai aptarnauti. 3. Privalantiems 
mokyklą lankyti vaikams suteikti re
guliarias tikybos pamokas ir kuo greičiau 
išleisti katekizmą ir kitas bažnytines 
knygas. 4. Pasirūpinti išleisti bažnytinį 
laikraštį.

„Štai, kaip malonu ir gražu yra, kai 
broliai vienas su kitu sandoroje gyvena. 
Nes ten pasiuntė Viešpats palaiminimą ir 
gyvenimą per amžius“.

Psalmė 133
Į laikiną Lietuvių evangelikų vyriausią 

Bažnyčios tarybą išrinkti šie nariai:
Kunigas Jonas Pauperas, kunigas 

Stasys Neimanas, Dr. Otonas Stanaitis, 
Jonas Grigolaitis ir Albertas Puske- 
palaitis

Per metus sutvarkytas parapijinis 
gyvenimas. Sulig Tėviškės Bažnyčios 
tvarka buvo išrinktos parapijų tarybos ir 
stovykloj buvo įsteigtos sekmadienio 
mokyklos.

Nuolatiniais kunigais buvo: J. Urdzė, A. 
Keleris, M. Preikšaitis, A. Trakis, J. 
Pauperas ir St. Neimanas.

Jiems padėjo: Kunigai J. Labrencas, 
M. Bumbulis, Reisgys, P. Dilys, A. 
Gelžinius, Mikas Klumbys, K. Felgen- 
dreheris, V. Kurnatauskas, Dovas 
Jurkatis, J. Stanaitis ir P. Šimukėnas.

Parapijose steigėsi jaunimo rateliai, 
chorai ir net du triūbininkų orkestrai, 
būtent Neustadte/Holšteine ir Špaken- 
berge.

1946 m. lapkričio mėn. 9 ir 10 d. 
Salzgitter-Lebenstedte susirinko pirmas 
lietuvių evangelikų Sinodas išeivijoje. 
Jame dalyvavo 62 turį balsavimo teisę 
parapijų atstovai ir kunigai. Sinodas 
priėmė Bažnyčios statutą ir svarstė 
emigracijos, labdarybės ir bažnytinio 
darbo klausimus. Buvo išrinkta nuolatinė 
Vyriausia Bažnyčios taryba iš penkių 
asmenų ir senjoru kunigas Jonas 
Pauperas, vicesenjoru kunigas A. Keleris. 
Tuo laiku jau buvo užmegzti ryšiai su 
Pasaulio Bažnyčių taryba ir latvių bei 
estų egzilinėmis bažnyčiomis.

1947 metais įsisteigusi Pasaulio liu
teronų sąjunga Ženevoje per savo 
atstovus Vokietijoje Bažnyčioms ir 
parapijiečiams teikė kiek materialinės 
paramos. Ji davė tuokart visai nega
unamą popierių reikalingiausioms knyg
oms ir laikraščiui. Imbshausene ir 
Berchtesgadene įsteigė studijų centrus, 
kur vyko ir mūsų kursai sekmadienio 
mokyklų ir jaunimo vadovams ir įvairūs 
suvažiavimai. Buvo pravesta bendra 
Vakarų Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
evangelikų registracija. Stovyklose sur
egistruota 12.000 ir privačiai gyvenančių 
14.000 žmonių.

( Bus daugiau)

LSS Europos Rajono 39-ji skautų stovykla Lietuvių Sodyboje, Anglijoje. Nuotraukoje „Dr. Jono Basanavičiaus“ vasaros skautų stovyklos dalyviai, rėmėjai ir svečiai. Nuotraukos viduryje — LSS 
Europos Rajono naujoji vėliava. Dešinėje — Britanijoje viešėjusios „Volungės“ choristų dalis. Foto: VI. Giedminto
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR RIBBENTROPO-MOLOTOVO

Rugpjūčio 23 — Ribbentropo- 
Molotovo Akto proga Pabaltiečiai 12 vai. 
budi prie Sovietų Ambasados Londone.

Rugpjūčio 29 — Prasideda nauji metai 
Vasario 16 Gimnazijoje.

Rugsėjo 9-10 — Pabaltiečių konferen
cija Londone.

Rugsėjo 10 d. — Tautinės Šventės 
Minėjimas ir Britanijos Lietuvių Diena 
Nottinghame.

Rugsėjo 13 d. — Bonnos konferencija 
Ruošia Pasaulinė Pabaltiečių Taryba.

Rugsėjo 24 — prasideda Londono 
lietuvių Maironio mokyklos antrieji 
metai. Pamokos vyksta kiekvieną šeš
tadienį Lietuvių namuose 10-12 vai.

Spalio 3-6 dienomis — Romoje 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimas.

Spalio 8 d. — Šeimos Savaitgalis, 
Sodyboje.

Spalio 14-16 — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė 
konferencija Romuvoje.

Spalio 15 — tradiciniai Boltono 
lietuvių šokiai ukrainiečių salėje, 99 
Castle St. Bolton.

Spalio 22 — Vyskupo Pauliaus 
Baltakio lankymasis ir Maironio mi
nėjimas Stuttgarte.

Spalio 22 d. — DBLS-gos Tarybos 
posėdis/Suvažiavimas Wolverhamptone.

Spalio 29 — lapkričio 1 — Pabaltiečių 
jaunimo suvažiavimas Annaberge. Tema 
— Tautų sugyvenimas Pabaltijy. Pas
kaitos, simpoziumas, šokiai.

Spalio 30 d. — ONE Koncertas, 
Ukrainiečių Klube, Nottinghame.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.

NAUJI PRENUMERATORIAI 
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

SUTARTIS
1939 m. rugpjūčio 23 buvo pasirašyta 

Ribbentropo-Molotovo sutartis, pagal 
kurią Stalinas ir Hitleris pasidalino 
Europą ir okupavo Pabaltijo kraštus.

Norint atkreipti į šį įvykį Britų 
vyriausybės ir žmonių dėmesį rugpjūčio 
23 d., antradienį, prie Sovietų Am
basados Londone, Notting Hill Gate, 
Kensington Palace Gardens, ruošiamas 
12 valandų budėjimas, nuo ryto 8-tos iki 
vakaro 8-tos vai.

Šį budėjimą organizuoja Britanijos 
Baltų Sąjunga ir Pabaltiečių jaunimo 
organizacijos. Yra labai svarbu kuo 
skaitlingiau šiame budėjime dalyvauti. 
Kviečiami visi Londono lietuviai. Parem
kime savo tautiečius Krašte.

Dėl informacijų skambinkite Chris 
Last — tel; 01-508 5142: Reginai 
Puodžiūnaitei — 01-385 7057 arba į 
Lietuvių Namus: 01-727 2470.

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 27 d. 2.30 vai. p.p. Manches- 
terio Lietuvių klube, 121 Middleton Rd., 
Manchesteris M8 6JY.

Draugijos nariai ir visi kiti lietuviai 
filatelistai yra kviečiami šiame susirin
kime dalyvauti.

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus Valdyba 
š.m. rugsėjo mėn. 3 d. šeštadienį, 6 vai. 
vakare, klubo patalpose rengia Tautos 
šventės minėjimą.

Programoje H. Vaineikio paskaita ir 
meninė dalis.

Visi kviečiami minėjime dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PADĖKA
Mano kelionė į Angliją atstovauti 

Vokietijos lietuvių skautų „Aušros“ 
tuntui LSS Europos rajono vėliavos 
šventinimo apeigose liepos mėn. 17 d. 
Londone ir LSS Europos rajono skautų ir 
skaučių Dr. J. Basanavičiaus vardo 
vasaros stovykloje liepos mėn. 23-30 d. 
Lietuvių Sodyboje buvo didelis pa
sisekimas. Ryšiai tarp mūsų tunto ir 
Anglijos brolių ir sesių buvo atnaujinti, o 
kontaktas su rajono vadovybe buvo 
sustiprintas.

Noriu tarti nuoširdų skautišką ačiū 
visiems, kurie padėjo, kad tai galėjo 
įvykti. Ypatingai dėkoju s. kun. dr. S. 
Matuliui, kun. J. Sakevičiui, LSS 
Europos rajono vadui s. S. Vaitkevičiui, 
LSS Europos rajono Brolijos vadeivai 
v.s. J. Maslauskui, LSS Europos rajono 
Seserijos vadeivei ps. V. Gasparienei, s.v. 
T. Philpott, p. Makūnui, p. Vainorienei, 
p. Podvoiskiui ir Londono bei Not
tinghamo lietuviams. Ačiū!

ps. Petras Veršelis, 
„Aušros“ tunto tuntininkės 

pavaduotojas

PADĖKOS
Nuoširdi padėka Londono Lietuvių šv. 

Kazimiero Klubo ponioms, kurios taip 
puikiai parengė svetainėje vaišes, LSS 
Europos Rajono Vėliavos šventinimo 
proga. Taip pat klubo Pirmininkui, 
valdybai ir nariams už padengimą maisto 
išlaidų.

Kun. dr. J. Sakevičiui MIC, už vėliavos 
pašventinimą ir suvažiavusiųjų globą, E. 
Vainorienei — Vėliavos krikšto motinai 
— už tiek daug įdėto kruopštaus darbo 
paruošiant Rajono Vėliavą, H. Gasperui, 
sudariusiam Vėliavos projektą, D. 
Perminui už vėliavos koto galvelės 
išdrožinėjima, Rajono sesių ir brolių 
vardu reiškiu gilią padėką.

Rūtai Popikienei už gražiai iš vario 
iškaltą skautišką Rūtelę ir Lelijėlę, 
Rajono dovanai 70-ties metų Jubiliejaus 
proga LSS Tarybos Pirmininkui v.s. fil. P. 
Moliui bei F. Ramoniui, sudariusiam 
šiam skydui braižinį, nuoširdžiai dėkoju.

2000
Karaliaučius, Baublio Biblioteka, 

Karo Nusikaltėlių Paieška, 
Reaganas, Skuodis, 

Barėno Pasitraukimas,
Dar 1980 m. liepos 7 dienos nr. „EL“ 

vietoj iki tol vartojamos emblemos 
antraštėje įsidėjo Lietuvos žemėlapį su 
Karaliaučium, bet jau 1981 m. kovo 9 d. 
nr., išmetęs žemėlapį, vėl grąžina tą 
emblemą su katedra ir Gedimino pilimi. 
Tas įvyko, atrodo, pasikeitus re
daktoriams, nes K. Barėnas savo laiške 
kovo 23 d. apgailestauja, kad „nauja 
šluota iššlavė žemėlapį iš antraštės, kurią 
dėti buvęs nutaręs suvažiavimas“.

1981 m. sausio mėn. „EL“, pasinau
dodamas prof. J. Gimbuto straipsniu 
„Drauge“ aprašo londoniškio Rosčio 
Baublio 3000 egz. lituanistinę biblioteką, 
kurią jis rinko virš 30 metų ir kuria 
naudojasi britų akademinė visuomenė. 
Bibliotekoje taipgi yra archyvinės me
džiagos, ir Baublys turįs apie 300 
lietuviškų plokštelių, o jo įkurtas 
Londono lietuvių meno klubas 1969 m. 
išleidęs Kipro Petrausko įdainavimų 
plokštelę.

Tų pačių metų sausio mėn. „EL“ 
skaitome, kad Jonas Grinius, Vokietijos 
LB Tarybos prezidiumo p-kas ir re
ferentas visuomeniniams reikalams mirė

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

IŠKILMINGOS MIŠIOS
DBLS-gos Londono I-sis skyrius 

rugsėjo 11 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
Bažnyčioje Londone, 11 vai., atžymės 
rugsėjo 8-tos Tautos Šventę Iškilmin
gomis Mišiomis.

Mišias laikys kun. J. Sakevičius MIC, 
giedos — J. Čemio vadovaujamas 
choras.

Kviečiame gausiai Iškilmingose Mi
šiose dalyvauti. Skyriaus V-ba

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 21 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Birminghaine — rugpjūčio 21 d., 17.30 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradforde St.
Nottinghame — rugpjūčio 28 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje— rugpjūčio 28 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.

1988 m. TAUTOS ŠVENTĖ IR 
LIETUVIŲ DIENA NOTTINGHAME 

Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 6.30 vai. Ukrainiečių salėje, 
(30 Bentick Road)

(vyks iškilmingas

TA ŪTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Programoje: DBLS-gos pirmininko J. Alkio paskaita; 

Londono ir Gloucesterio tautinių šokių grupių pasirodymai; 
DBLS-gos dainų ansamblio „Harmonijos“ ir Nottinghamo 
lietuvių choro dainos; nottinghamiečių mergaičių duetas.

Po programos veiks barai ir gros šokių muzika. 
Prašome visų gausiai dalyvauti

AUKOS
Stovykloms ir skautų veikimui pa

remti, su geriausiais skautams linkėjimais 
aukojo:— Z. Juras ir J. Cernis po 100 sv.; 
Dr. K. Valteris 60 sv.; (iš kurių paskirta 
10 sv. „Budėkime“); Dr. N. Butkus, Dr. 
S.S. Lazdinis, p. Liudžius, N.P. (Co
ventry), O. Ramonienė, H. Silius po 20 
sv.; J.H. Booth (Derby), J. Bardzi- 
liauskas, S. Karalevičius, B. Kijauskas, 
kun. S. Matulis MIC, J. Šukaitis, XX 
(Londonas) po 10 sv.; A. Kukanauskas 
(Kettering), J. Šlepertas, G. ir B. Zinkai, 
B. Puodžiūnienė po 5 sv.

Per S. Bosikį gauta londoniškės 
skautės kelionės išlaidoms į Tautinę 
Stovyklą JAV paremti: — K. Rugienius, 
Paulius, R. & E. Šovos, V. Velička visi po 
5 sv., kiti aukotojai jau buvo paskelbti. 
Visiems mieliems skautų rėmėjams už 
tokias duosnias aukas nuoširdžiai dė
koju.

PAAIŠKINIMAS
Teko girdėti iš londoniškių skautų 

rėmėjų, kad nebuvo paskelbta ir nepak
viesta Londono lietuvių visuomenė į 
Rajono Vėliavos šventinimo iškilmes. 
Turiu pasakyti, kad dėl blogo pašto ir 
kitų priežasčių susisiekiant su „Aušros“ 
tuntu Vokietijoj, labai vėlai buvo nutarta 
šventinimo data. Š.m. birželio mėn. 21 d. 
aš iššiunčiau „Pakvietimą“ į „Europos 
Lietuvi", kviesdamas visus londoniškius 
rėmėjus, tėvelius ir tautiečius į šias 
iškilmes. Deja, dėl atostogų spaustuvėje, 
tai nebuvo paskelbta.

s. S. B. Vaitkevičius

ligoninėje, širdies smūgio ištiktas, lapkr. 
10 d. ir palaidotas Mūnchene lapkr. 15 d. 
Gedulingas mišias atnašavo vysk. Ant. 
Deksnys su 7 kunigais, (dėtas platus 
laidotuvių aprašymas.

Priimant dėmesin dabartinį karo 
nusikaltėlių ieškojimą, „EL“ jau 1981 m. 
sausio mėn. cituoja iš „Dirvos“ paimtą 
žinutę, kad Amerikos teisingumo de
partamentas norėtų kelti bylas 470-čiai 
žmonių, kurie yra įtariami žydų naik
inimu. Tam reikalui jau esą paskirti 20 
advokatų, 9 detektyvai, 5 istorikai ir 
techniškas personalas. Amerikiečių 
pareigūnai jau buvę nuvykę į Maskvą 
prašyti pagalbos ir jiems mielai pažadėjo 
padėti gen. Rudenka.

Sausio m. pabaigoje „EL“ rašo apie 
40-to Amerikos prezidento Ronald 
Reagano, buvusio filmų aktoriaus ir 
Kalifornijos gubernatoriaus, išrinkimą ir 
jo įsikūrimą Baltuosiuose Rūmuose.

1981 m. vasario m. „EL“ vedamasis 
straipsnis aprašo trijų lietuvių disidentų 
bylą ir nuteisimą: doc. Vytautas Skuodis 
7 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. 
tremties, Gintautas Iešmantas 6 m. ir 5 m. 
ir Povilas Pečeliūnas 3 m. ir 5 m. (doc. 
Skuodis prieš laiką paleistas ir kaip 
Amerikos pilietis pernai atvykęs į JAV, 
ką tik lankėsi Vokietijoje ir D. Brita
nijoje. Iešmantas tebėra tremtyje. — 
M.B.) Apie Vytautą Skuodį rašė ir JAV 
Amnesty International žiniaraštis, kad jis 
buvo suimtas 1980 m. sausio 9 d. ir kad
kratos metu saugumiečiai konfiskavo jo 
parašytą knygą „Dvasinis genocidas 
Lietuvoje“.

Kovo 2 d. „EL“ nr. St. Bosikis savo
laiške apgailestauja K. Barėno pasi
traukimą iš „EL“ redaktoriaus pareigų ir
prisimena labai artimą ir malonų 
bendradarbiavimą su juo (nerašoma, 
kada jis tas pareigas pradėjo eiti. — 
M.B.).

Apie tą patį laiką vėl iškyla ginčai dėl 
Vidurio Europos federalistų. Vieni rašo,
kad jie nieko blogo nedaro, kiti gi 
tvirtina, kad lietuviai, o ypač pareigūnai,
negali dalyvauti tokioje organizacijoje,
kuri siekia prijungti Lietuvą prie
Lenkijos. Pasisako D. Banaitis, Z. Juras,
K. Barėnas ir kiti. M. Bajorinas

Minėjimą ruošia DBLS-gos Nottinghamo skyrius — globoja DBLS-ga.

AUKOS TAUTINES PARAMOS 
FONDUI

Lietuvių Namų B-vės parama vietoj 
nuošimčių £250.00
Auka per p. Z. Jurą £150.00

Nuoširdžiai dėkoja TPF Valdyba

35-ji STUDIJŲ SAVAITE
Vasario 16-tos gimnazijoje pasibaigusi 

Europos lietuvių Studijų Savaitė gal buvo 
pati įdomiausia vien dėl to, kad pirmą 
kartą oficialiai dalyvavo lietuviai iš 
Lietuvos. Mums visiems, žinoma taip pat 
buvo įdomu pamatyti atsistačiusios 
gimnazijos patalpas ir naujus rūmus, 
kurie gali tapti didžiausiu lietuvybės 
centru jei ne pasaulyje, tai bent Europoje.

Po pasikalbėjimų su tautiečiais iš 
Lietuvos, entuziazmas kai kuriuos taip 
paveikė, kad buvo pasiūlyta, ar nereikėtų 
kitą Studijų Savaitę rengti Vilniuje. 
Tačiau buvo apsistota priėjau Londone 
padaryto nutarimo: sekančią Studijų 
Savaitę rengti Gotlando saloje, prie pat 
Švedijos ir netoli Lietuvos.

Apie šią ką tik pasibaigusią jubiliejinę 
35-ją Studijų Savaitę rašysiu kituose 
„EL“ numeriuose.

„EL“ korespondentas

PASAULYJE
Taika Nikaragvoje ir

Angoloje? <
Dėl taikos Angoloje tariasi Pietų 

Afrika, kuri pažadėjo atitraukti savo 
karinius dalinius iš Angolos, Kuba' 
Angola ir JAV. Pagal susitarimą Kuba 
turėtų atitraukti savo kariuomenę iš 
Angolos, o P. Afrika turėtų duou 
nepriklausomybę Namibijai. Derybose 
tačiau visai nedalyvavo Angolos parti-' 
zanai, Jono Savimbi Unitą, kure 
pažadėjo ir toliau tęsti karą prieš 
vyriausybės ir Kubos kariuomenę, g 
JAV ir toliau prižadėjo remti Unitą kol 
Sovietų Sąjunga rems Angolos vy
riausybę.

Susitaikė Iranas su Iraku
Pagaliau JT sekretorius galėjo pas

kelbti paliaubų datą — rugp. 20 d. Po to 
prasidės betarpinės derybos tarp Irano r Į 
Irako dėl pastovios taikos įvydymo. Abu 
kraštai liko prie tų pačių sienų, kurias 
turėjo prieš karo pradžią, bet neteko viri 
vieno milijono žmonių ir yra ūkiškai labai 
nualinti. Klausiama, dėl ko tas karas 
vyko?

Ir glasnost turi ribas
Atrodytų, kad dabar sovietuose galima 

viską rašyti ir viską sakyti, bet ar taip į 
tikrai yra? Dar nuo Stalino laikų užsiliko! 
statistika, kad kare „prieš fašizmą žuvo 
20 milijonų Rusijos gyventojų“, ir tie 
skaičiai nėra ir šio glasnost amžiuje j 
atitaisyti. Gi visiems yra žinoma, kad pats i 
Mikoyanas po karo paskelbė, kad kare 
žuvo tik 7.5 milijono sovietų, o pagal 1959 
m. gyventojų surašymą išryškėjo, kad 
dingo 20 milijonų. (Kitais daviniais tų 
dingusių skaičius, sakoma, galėjo siekti 
net iki 30 milijonų). Manoma, kad 
mažiausiai 15 milijonų mirė sovietų! 
kalėjimuose ar kitokiu būdu Stalino buvo! 
išžudyti, persekiojami. Tai buvo di-! 
džiausiąs valstybinis nusikaltimas. Glas-, 
nost tačiau nėra dar taip toli pažengęs.’ 
kad sovietai prisipažintų prie tokio! 
nusikaltimo.

Jordano karalius atsisako nuo I 
Izraelio arabų (

Jordanas nutarė nutraukti santykiussuĮ 
Izraelio okupuota palestiniečių apgyj 
venta sritimi Jordano upes vakariniam1 
krante, kur Jordanas iki šiol mokėjoalgas 
ir teikė pašalpą savo buvusiems tari 
nautojams (iki Izraelio karo su arabais u[ 
sritis buvo Jordano valdoma). Palesti-) 
niečiai dėl to finansiniai labai nukentėtų) 
bet Libijos Gadaffi pasisiūlė jiems padėti!

Pasikeitimas paslaptimis
Po Reagano ir Gorbačiovo susitarimų 

kariniais reikalais atrodytų, kad jau jokių 
paslapčių tarp tų dviejų valstybių neliko. 
Vakarų stebėtojai važiuoja į Rusiją, o iš 
ten delegacijos lanko vakarų karinius 
įrengimus. Neseniai sovietų karinė 
delegacija apžiūrėjo Amerikos atominius 
ginklus D. Britanijoje. Dabar pranešama 
kad du britų mokslininkai įsteigė 
stebejimo centrą Garm vietovietėje. 
netoli sovietų branduolinių ginklų 
sandėlio, kad sektų sovietų tyrimus toje 
srityje. Jie mano galį susekti ir mažiausius 
sovietų atominių ginklų sprogimus. Toks 
sekimo punktas bus svarbus, jei ir kada 
bus susitarta daugiau naujų branduolinių 
ginklų nebandyti.

Jeltcinas nerimsta i
Didžiausias Gorbačiovo perestroikosl 

šalininkas atostogavo Latvijoje, ir davė) 
pasikalbėjimą Latvijos jaunimo laikraš-' 
čiui, kuriame jis skundžiasi, kad beveik) 
nėra jokių pasikeitimų, nežiūrint per-| 
estroikos, ir matosi daugiau stagnacija,oi 
ne reformos. Jis puola priviligijuotus) 
partijos pareigūnus, kurie bijo pasirodyti, 
žmonių tarpe. Jeltcinas sako, kad jo 
žmona, ne taip kaip kitų pareigūnų 
žmonos, nesinaudoja privilegijuotiems 
krautuvėmis, bet stovi eilėje su visais 
kitais. Jis siekia panaikinti visokias 
privilegijas ir nori pašalinti Gorbačiovo 
artimiausią padėjėją Ligačiovą, kuris buk 
tai trukdo reformas. Jelcinas esąs labąją 
populiarus žmonių tarpe.

Kitame pasikalbėjime su Trud laikraš-) 
čio korespondente ekonomiste Tatjana 
Koryagina sako, kad jau nuo seniai) 
neoficialiai veikė privatūs dekoratoriai) 
mechanikai, siuvėjai, daktarai, šoferiai ir. 
net laidotuvių biurai ir kad iš jų keti 
tūkstančiai tapo milijonieriais ir prisi-) 
jungė prie oficialių milijonierių -Į 
išradėjų, rašytojų ir artistų. Ji tvirtina, 
kad perestroika neatneš resultų tol te 
ūkis nebus tvarkomas pagal rinte, 
pareikalavimus ir konkurenciją. T
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