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Rugpjūčio 23-sios Demonstracijos Vilniuje ir Kaune

200.000 DEMONSTRUOJA 
VILNIUJE

Pabaltiečių biuras Strasbourge pra
neša, kad apie 200.000 žmonių su 
tautinėmis vėliavomis, perjuostomis 
juodais kaspinais, susirinko rugpjūčio 23 
d. 19 vai. į gedulingą mitingą Vingio 
parke, Vilniuje. Stalino-Hitlerio pakto 
pasmerkimo mitingą pradėjo Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys prof. Landsbergis.

Poetas J. Marcinkevičius priminė J. 
Basanavičiaus žodžius, kad „žmonės 
nežinantys savo istorijos pasilieka vai
kais“. Jis pažymėjo, kad nuo 40-tųjų 
metų Lietuvos gyventojai nežino savo 
istorijos, nes ji pavirtusi politikos 
tarnaite.

Akademikas Buračas kalbėjo apie 
Lietuvos tautinės vėliavos spalvas, 
sakydamas, kad geltonoji spalva išbluko, 
žalioji sunyko, turėdamas omeny šalies 
ekologiją, o raudonoji, kuri yra begalinės 
kančios ir pralieto kraujo spalva, vis 
plėtėsi ir plėtėsi. Jis taip pat reikalavo 
grąžinti Lietuvos valstybingumą, de
mokratizuoti rinkimus, panaikinti bau
džiamojo kodekso 68 str., kuris yra 
valdžios organų naudojamas susidoroti 
su kitaip mąstančiais žmonėmis, surengti 
tautos referendumą, siekti Lietuvos 
suvereniteto, laisvų tarptautinių san
tykių. Taip pat grąžinti stalinizmo- 
brežnevizmo aukoms gerą vardą bei visas 
teises ir toliau jų nepersekioti. Sudaryti 
sąlygas lietuviams, pabėgusiems į užsienį 
nuo Stalino genocido, grįžti į tėvynę.

Rašytojas K. Saja pažymėjo, kad 
šiuo metu stalinizmas ir brežnevizmas toli 
gražu nėra praeities dalykas. Iki šiol 
tebekalinami stagnacijos laikais nuteisti 
V. Petkus, B. Gajauskas, G. Iešmantas, S. 
Tamkevičius ir kiti. Jis taip pat 
demaskavo tautoje varomą šmeižtą prieš 
badaujančius už politinių kalinių išlais
vinimą.

Buvo išklausyta kasetė su įrašu, dar 
gyvo, bet negalėjusio į mitingą atvykti, 
buvusio Lietuvos užsienio ministro 
Urbšio. Dabar jam 92 metai. Publika 
išklausė apie tai, kaip jis kalbėjo su 
Molotovu ir Stalinu ir kaip tiesiog jo 
akivaizdoje buvo dalinama Lietuva.

Istorijos mokslų kandidatas Gedi
minas Rudis labai detaliai nušvietė kaip 
buvo įvykdyta aneksija ir pasiūlė, kad 
jeigu TSRS vyriausybė negali surasti 
autentiškų dokumentų Maskvoje, tai 
Lietuvos istorikai gali jiems padėti, nes jie 
turi pakankamai duomenų pagrįsti šių 
dokumentų egzistavimą ir autentiškumą.

Mitingo pabaigoje, tylos minute buvo 
pagerbti visi žuvusieji ir kentėjusieji dėl 
Lietuvos laisvės.

Užbaigė mitingą 200.000-tinis choras 
Lietuvos himnu „Lietuva tėvyne mūsų“.

Iš Vingio parko žmonės išsiskirstė 
ramiai.

Dalis minios patraukė į Katedros 
aikštę. Deja, visa Katedros aikštė buvo 
apsupta kariuomenės ir milicijos. 
Žmonės nebuvo prileidžiami prie 
badaujančių, kurie jau septinta diena 
badauja, reikalaudami paleisti visus dar 
tebekalinamus ir ištremtuosius lietuvių 
aktyvistus. Milicijos kordonas stovėjo iki 
trečios-ketvirtos valandos nakties.

Kaune mitingo išvakarėse žmonės 
susirinko, iš anksto paskirtose susitikimo 
vietose: prie soboro ir prie Maironio 
paminklo. Prie soboro susirinkusi 
žmonių minia iškėlę vėliavas žygiavo per 
visą miestą prie Maironio paminklo kur, 
susijungę su kitais mitingo dalyviais, 
patraukė Karo muziejaus kiemelio, kur 
ankščiau stovėjo Laisvės statula, link. Čia 
susirinko apie 20.000 žmonių.

Profesorius Smailys smulkiai išana
lizavo paktą ir paragino paskelbti ir 
pasmerkti jį spaudoje. Pasisakymas buvo 
be kompromiso ir buvo sutiktas audrin
gais plojimais.

Po to aktorius Genys skaitė eiles, 
skambėjo varpai, o choras giedojo 
liaudies giesmes. Aplink degė daugybė 
žvakių.

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys 
Kaušpėdas pareikalavo, kad kitais metais 
čia stovėtų Laisvės statula.

Mitingas truko apie vieną valandą ir 
buvo užbaigtas Lietuvos himnu.

Elta

BADO STREIKAS GEDIMINO AIKŠTĖJE
Lietuvių Informacijos Centras pran

eša, kad du buvusieji sąžinės kaliniai — 
Petras Cidzikas ir Algimantas Andreika
— rugpjūčio 17 d. Vilniaus Gedimino 
aikštėje pradėjo bado streiką už tebeka
linamus politinius kalinius ir jų išlais
vinimą. Bado streikas tiek išpopuliarėjo, 
kad VIII.21 į Gedimino aikštę suplūdo 
virš 4000 šv. Mišiom, kurias 17 vai. 
aukojo buvęs kalinys kun. Jonas-Kastytis 
Matulionis.

Pasak Vytauto Bogušio pasakojimą, 
vakaro lietus labai simboliškai susiderino 
su pamokslu ir žmonių nuotaika. „Čia 
katedra uždaryta, o Mišios laikomos 
lietuje“, aiškino Bogušis. „Tik virš 
kunigų ir badaujančių buvo užtiesta 
polyetilieno plėvelė, tai ant jų nelijo...“

Vėliau, apie 23 vai. badaujančius 
aplankė buvęs sąžinės kalinys ir besi
ruošiąs išvykti į užsienį, kun. Alfonsas 
Svarinskas. Lydint kun. Vincui Vė- 
lavičiui ir kitiems neišvardintiems kuni
gams, kun. Svarinskas paspaudė 
badaujantiems rankas ir padėkojo jiems 
už auką. Nusifotografuodamas su 
streikininkais, jis išreiškė, kad dvasia 
jungiasi kartu su jais.

Prie bado streiko prisidėjo dar ir kiti: 
teisių gynėjas Eugenijus Krukovskis, 
žydas Mikhailas Livšinas, rusas Ta- 
tarenka iš Maskvos ir 28 armėnai. Prie jų 
stovi stendai su kalinių nuotraukomis ir 
badaujančiųjų sąrašu, kuris nurodo 
streikininkų pavardes, gimimo datas ir 
kada jie įsijungė į bado streiką. Iš viso 
badauja apie 20 streikininkų pasikeis
dami. Pvz., sąraše aštuonoliktu numeriu 
pažymėta rugpjūčio 21 d. prisijungusi 
Gytė Žukaitė (g. 1966 m.): rugpjūčio 22 d.
— Eugenijus Žukovas (g. 1968 m.), Vita 
Adomaitytė (g. 1971 m.).

Anot Antano Terlecko, badaujančius 
aikštėje saugoja Persitvarkymo Sąjūdžio 
nariai bei kiti prijaučiantys. Pvz., vakar 
per naktį budėjo 63 žmonės.

Atsirado net keli gydytojai, kurie savo 
iniciatyva pasiūlė reikalingą medicinę 
priežiūrą badaujantiems. Besilankantys 
rusai iš Maskvos teigiamai reaguoja į 
streiką, pasirašydami po peticijomis 
reikalaujančiomis laisvės sąžinės ka
liniams, o Lietuvos rusai, anot kelių 
šaltinių, „spjaudosi, keikiasi ir neman
dagiai elgiasi“.

Šiandien (VIII.22), apie 19.30 vai., į 
Gedimino aikštę atvyko Vilniaus miesto 
prokuroras Sodeika, kai tuo metu maišėsi 
2000-3000 žmonių minia. Kadangi, anot 
Sodeikos, badavimas išaugo į mitingą, jis 
perspėjo badaujančius „palaisvinti“ 
aikštę iki rytojaus, tai yra rugpjūčio 23 d., 
nors prieš kelias dienas jis buvo 
užtikrinęs, kad badaujantys jokių įs
tatymų nepažeidžia. Panoramos tele
vizijos programa šiandien paskelbė, kad 
badaujantys į Vilniaus miesto pro
kuratūros įspėjimus nereagavo ir, kad

DBLS-gos Suvažiavimui pageidaujant, Tautos šventės proga, spausdiname 
Lietuvos valstybinių sienų žemėlapį.

BADAUJANČIŲ PAREIŠKIMAS 
TSRS PROKURORUI

Persitvarkymas ir viešumas yra išlais
vinimas ne tik iš stalinistinės diktatūros 
bei mąstysenos, bet ir padarinių, tai yra iš 
konclagerinės aplinkos. Nežiūrint, kad 
smerkiamas stalinizmas ir jo pasekmės, 
iki šiol dar tebekalinami stalinizmo 
metodais nuteisti politiniai kaliniai. Tai 
nesuderinama su persitvarkymo ir 
viešumo principais, tai prieštarauja 
teisiniams ir humanizmo principams. 
Todėl mes negalime nurimti kol mūsų 
broliai kenčia jungą nelaisvėje. Tad 
reikalaujama nedelsiant paleisti po
litinius kalinius: Balį Gajauską, Viktorą 
Petkų, Gintautą Iešmantą, Kun. Sigitą 
Tamkevičių, Joną Pakucką, Voldemarą 
Karaliūną, Boleslovą Lizūną, Petrą 
Gražulį, ir kitus. Taip pat reikalaujame, 
kad būtų panaikintas Baudžiamojo 
kodekso 68 straipsnis, kaip stalinistinio 
susidorojimo su kitaip mąstančiais 
priemonė. Kadangi iki šiol nedaroma 
jokių žygių jiems išlaisvinti, mes skel
biame bado streiką nuo 1988 m. 
rugpjūčio 17 d. 19 vai. Gedimino aikštėje.

Petras Cidzikas ir 
Algimantas Andreika 

Vilnius, 1988 m. rugpjūčio 16 d.

bus imamos priemonės palaikyti viešąją 
tvarką. Pasak Bogušio, „visiems aišku, 
kad jie bijo rugpjūčio 23 d., kadangi labai 
daug žmonių lankosi, dainuojamos 
dainos, renkami parašai (LIC pastaba: po 
peticijomis reikalaujančiomis laisvės 
kaliniams bei armėnų referendumo 
Kalnų Karabacho klausimu), nešamos 
gėlės bei trispalvės su juodais kaspinais.“

Rugpjūčio 19 d. badaujantys — 
Cidzikas ir Andreika — bei buvęs kalinys 
Povilas Pečeliūnas, nuvyko į prokuratūrą 
įteikti pareiškimą, išdėstant streiko 
tikslus. Prokuratūros pereigūnai man
dagiai eigėsi su atsilankančiais, nors, 
jiems prašant, nebuvo leista pasimatymą 
filmuoti.

Tos pačios dienos Komjaunimo Tiesoje 
pasirodė prieš badaujančius piktas 
straipsnis. Jame buvo cituojamas Atimtojo 
Krašto redaktorius Algimantas Čekuolis, 
kuris kalbėdamas Persitvarkymo Sąjū
džio vardu, atsiribojo nuo bado streiko. 
Pasak Antano Terlecko, „sąjūdiečiai 
labai supyko ir sako, tegul jis nuo savęs 
atsiriboja. Tai jo asmeniška nuomonė, o 
sąjūdiečiai moraliai palaiko badaujan
čius".

Sąjūdžio Žinių numeryje (Nr. 24, 
datuotas rugpjūčio 18 — LIC) yra žinutė 
apie bado streiką. Komjaunimo Tiesa 
daugelio akyse susikompromitavo.“

Rašytojas Kazys Saja, komen
tuodamas Komjaunimo Tiesos straipsnį, 
parašė badaujantiems solidarumo laišką.

KREIPIMASIS | 
TARPTAUTINĮ 

RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ
Protestuojantys-badaujantys, už ne

delsiamo politinių kalinių bei tremtinių 
išlaisvinimą, kreipiasi į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių prašydami paimti juos 
į savo globą, atsiųsti savo atstovą į Vilnių 
ir ištirti reikalą. Protestuojantys- 
badaujantys kreipiasi į Vakarų pasaulio 
geros valios žmones kviesdami solidari
zuotis, įsijungti į šią kilnią akciją, ypač 
jaunimą, ruošti protesto žygius prie 
TSRS ambasadų, raginant TSRS vy
riausybę nedelsiant išlaisvinti politinius 
kalinius ir tremtinius.

ŠIBONIŲ ŠEIMA
VAKARŲ EUROPOJE

Lietuviai aktyvistai, Mindaugas ir Ona 
Virginija Šiboniai, gyvenę Kaune, at
sisakę sovietų pilietybės buvo priversti 
išvykti iš Lietuvos. Šiuo metu Šiboniai su 
dviem dukrelėm (5 m. ir 2 m. amžiaus) 
randasi Strasbourge, Prancūzijoje.

Šiboniai ypač aktyviai reiškėsi š.m. 
vasario 16 demonstracijoje Kaune, kurio 
metu Šibonienė buvo suimta, tardyta, 
vėliau paleista.

Mindaugas Šibonis yra vienas Lietuvos 
Laisvės Lygos steigėjų, Lygos prezidiumo 
tarybos narys. Tai antras Lygos narys 
atsidūręs Vakaruose. (Dr. Statkevičius 
prieš keletą mėnesių atvyko į JAV.).

Elta

BALTŲ TARYBOS 
LAIŠKAS SOVIETAMS

Molotovo-Ribbentropo pakto pasi
rašymo metinių sukakties proga Baltų 
Tarybos pinu. M. Bjorinas pasiuntė 
laišką Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
Londone, L. Zamyatin, kuriame atkrei
piamas dėmesys į neteisėtą Baltijos 
valstybių okupaciją 1940 m., sulaužant 
1920 m. pasirašytas sutartis tarp Sovietų 
Sąjungos ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Prisilaikant glasnost prašoma, kad būtų 
paskelbtas pilnas Molotovo- 
Ribbentropo pakto tekstas ir slaptas 
protokolas, pagal kurį Baltijos valstybės 
buvo parduotos Stalinui. Taip pat 
prašoma, kad Sovietų Sąjunga prisipa
žintų prie neteisėto Baltų tautų oku
pavimo ir pripažintų tų tautų teisę į 
savarankišką gyvenimą ir nepriklau
somybę.

Pagiramas Gorbačiovo pasisakymas 
per paskutinę partijos konferenciją, kad 
žmonės turi laisvi išreikšti savo nuomonę 
bet kokiu reikalu, bet taip pat prime
nama, kad tokie žmonės dar ir dabar 
tebėra kalėjimuose, psichiatrinėse li
goninėse ar tremtyje. Jiems, turi būti 
laista grįžti namo ir jie turi gauti 
kompensaciją už neteisėtą įkalinimą.

LIETUVOJE
war—

Valstybinės kalbos klausimas
TIESA (VII.20) paskelbė Lietuvos 

mokslininkų nuomonę „Lietuvių kalbos 
ir valstybinės kalbos klausimu“. Mo
tyvuotą straipsnį pasirašė Lietuvos 
Mokslų Akademijos akademikas Vytau
tas Mažiulis ir dešimts kitų akademikų 
bei filologijos mokslų daktarų. Jie siūlo 
įrašyti į LTSR konsituciją sekantį 
straipsnį:

„Valstybinė Lietuvos TSR kalba yra 
lietuvių kalba.

Lietuvos TSR užtikrina lietuvių kalbos 
vartojimą valstybės ir visuomenės organų 
veikloje, švietimo, kultūros, mokslo, 
gamybos ir kitose įstaigose, įmonėse bei 
organizacijose, valstybės rūpinimąsi 
visapusišku lietuvių kalbos ugdymu ir 
mokymu. Sudaromos sąlygos ugdyti ir 
kitas Lietuvos TSR vartojamas kalbas, 
mokytis ir vartoti rusų kalbą kaip TSRS 
tautų tarpusavio bendravimo priemonę“. 
Partijos pritarimas

LKP CK persitvarkymo klausimams 
svarstyti komisija iš esmės pritarė LTSR 
valstybinės lietuvių kalbos įteisinimo ir 
pateikė jį svarstyti LTSR aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui.

Komisija, taip pat, iš esmės pritarė 
ruošiamam dokumento projektui dėl 
papildomų priemonių lietuvių kalbos ir 
literatūros, Lietuvos istorijos ir geo
grafijos dėstymui pagerinti mokymo 
įstaigose.
Partija nepritaria boikotui

Per liepos 9 dienos mitingą Vilniaus 
Vingio parke Persitvarkymo sąjūdis buvo 
pasiūlęs rezoliuciją boikotuoti LKP 
organą „Tiesą“. Rezoliucija buvo vien
balsiai priimta.

„Tiesa“ (VII. 17) tuo klausimu pas
kelbė CK nutarimą, kuriame tarp kitko 
sakoma: „Pripažindamas konstruktyvią 
kritiką „Tiesos“ laikraščio adresu, 
Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Komitetas laiko rezoliuciją dėl „Tiesos“ 
laikraščio, ypač tą jos dalį, kurioje 
rekomenduojama boikotuoti laikraštį, jo 
nepirkti, neprenumeruoti, nepagrįsta, 
antidemokratiška, prieštaraujančia vieš
umo, spaudos laisvės ir socialistinio 
pliuralizmo principams“.
Istorinio turinio knygos.

TIESA (VII.9) paskelbė pasikalbėjimą 
su LTSR valstybinio leidyklų komiteto 
pirmininku Juozu Nekrošium. Jis pasakė, 
kad „Mokslo“ leidykla planuoja artimoje 
ateityje išleisti knygų seriją Lietuvos 
istorijos mokslo srityje. Jis paminėjo 
tokias knygas:

A. Šapokos niekur neskelbtą „1665 m. 
Kėdainių sutartis arba švedai Lietuvoje“, 
Z. Ivinskio „Lietuvos istorija (iki 
Vytauto mirties)“, du I. Jonyno veikalus 
— „Mykolas Lietuvis ir jo epocha bei 
„Lietuvos didieji kunigaikščiai“. 
Ateinančių metų pradžioje pasirodys A. 
Kučinsko (Kučo) „Kęstutis“.
Seniausia Lietuvos gyventoja

Joniškio rajono Skaistgirio apy
linkės Ramoškių kaime gyvena Barbora 
Jasaitė, kurios pase įrašyta, kad ji yra 
gimusi 1855 metų liepos 15 dieną Plungės 
rajono Stumbrių kaime. Tad jai neseniai 
sukako 133 metai. Ji yra seniausia 
moteris Lietuvoje.
Geras derlius

Šią vasarą Lietuvoje numatomas geras 
derlius. Todėl LTSR Ministrų Taryba, 
atsižvelgdama į žemdirbių prašymus, 
siūlo derliaus nuėmimo laikotarpiu 
neorganizuoti įvairių susirinkimų, pa
sitarimų, mitingų bei masinių renginių. 
Rekomenduoja, kad nedarbo ir poilsio 
dienomis miestiečiai padėtų žemdir
biams.
Pagamino Suomijai

Klaipėdos „Baltijos“ laivų statykla 
pagamino Suomijos firmai „Viartsilia“ 
naują plaukiojantį doką — laivų remonto 
dirbtuves. Jų keliamoji galia — 4500 
tonų. Dokas bus naudojamas Turkų uoste.
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Dr. V. Skuodžio paskaita Studijų Savaitės metu Vokietijoje
Lietuvai labai kenksminga trintis tarp 

pagrindinių mūsų išeivijos tautinių- 
politinių organizacijų. Toji trintis ne tik 
trugdo Lietuvos laisvinimo darbui, bet 
taip pat veda prie daugiau ar mažiau 
aštrių nesutarimų, intrigų ir net asme
ninių sąskaitų suvedinėjimo, skleidžiant 
nepagrįstus gandus ir šmeižtus, tam 
reikalui panaudojant net spaudą. Neretai 
susidaro įspūdis, kad vieniems dirbant 
Lietuvai ir tautai reikalingą ir svarbų 
darbą, kiti sąmoningai jį stabdo. 
Nepagalvojame, kad tokia nenormali 
situacija išeivijoje yra labai naudinga 
Lietuvos pavergėjui ir jis ja pasinaudoja. 
Iš kitos pusės žvelgiant į šią problemą, 
tokia nesantaika dalyje mūsų išeivijos 
kelia apatiją, neviltį, skatina neveiklumą 
ir nusigręžimą nuo bet kurios lietuviš
kosios veiklos išeivijoje.

Neieškomi nauji būdai sulėtinti nu
tautėjimą. Silpni tautiniai ryšiai su 
lietuviais jau nebekalbančiais lietuviškai.

Permažai vertinama savoji lietuviškoji 
išeivijos spauda. Jeigu vienintelio lietu
viško dienraščio „Draugas“ vienkartinis 
tiražas prieš 10 ar 15 metų buvo 30.000 
egzempliorių, dabar jis sumažėjęs dau
giau kaip 4 kartus. Sutikau tokių kurie 
gyrėsi, jog skaitą tiktai paskutinį 
„Draugo“ puslapį, atseit miesčionišką 
informaciją.

Išeivijoje išleista ir leidžiama daug gerų 
knygų, tačiau jos mažai skaitomos. 
Tačiau tikrai tų knygų likimas yra 
tragiškas, kada mirus jų savininkams 
arba jiems keliantis į Floridą, tos knygos 
patenka į šiukšlynus. O juk tai yra pats 
didžiausias turtas ne vien tik išeivijos, bet 
visos mūsų tautos. Kada nors jų labai 
pasiges Lietuvos bibliotekos.

Išeivijoje visai apleistas kraštotyrinis 
darbas. Visai nerenkama tautosaka, 
neužrašomi atsiminimai tų lietuvių, kurie 
dar nori ir gali daug ką įdomaus ir 
svarbaus pasakyti, papasakoti. Neseniai 
Toronte įvykusiame Pasaulio lietuvių IV 
kultūros kongrese vienas lituanistas į šią 
užuominą trumpai atkirto: nėra žmonių, 
nėra lėšų, nėra laiko! Lietuvoje tą darbą 
atlieka tikrai patriotiškai nusistatę 
žmonės be atlyginimo, taip pat „netu
rėdami laiko“, ir neturėdami techninių 
priemonių, kurios užsienio kraštuose yra 
lengvai ir pigiai gaunamos.

Esant pastoviam lėšų trūkumui kultū
riniams reikalams, kai kurios organi
zacijos nemažai jų skiria savų, taip 
sakant, „parapijinės“ reikšmės knygų 
išleidimui, tokių leidinių puslapius 
užpildant grupinėmis ir portretinėmis 
fotografijomis, kad tokiu būdu įsiamžinti 
istorijoje. Tuo tarpu, man būnant 
Italijoje, ne vienas italas susirūpinęs mane 
klausinėjo; kodėl jie nebegali gauti „LKB 
Kronikos“ italų kalba? Nesinorėjo jiems 
aiškinti, kad mūsų vaikėjai pritrūko lėšų, 
kad paremti šitą ypatingai svarbią 
lietuviškosios veiklos sritį.

Kelia didelę nuostabą tai, mūsų 
išeivijoje yra nemažai tokių, kurie 
ignoruoja būtinumą palaikyti kultūrinius 
ryšius su pavergtąja Lietuva.

Nemalonų įspūdį daro savotiška liga 
— „padėkomanija“, kada dėkojama ne 
tik tada kada būtinai reikia, bet ir tada, 
kada visai nereikia. Susidaro kartais 
įspūdis, kad lietuvišką darbą dirbame 
tiktai už atlyginimą. Kada išvardinama 
didelė eilė asmenų jiems dėkojant, visada 
būna ir tokių, kuriems sąmoningai ar 
nesąmoningai pamirštama padėkoti. 
Panašiais atvejais kai kam pradeda 
skaudėti galvą begalvojant, kodėl Jonui 
buvo padėkota anksčiau negu Petrui, o 
Antanui padėkojo paskutiniam.

Išeivijoje paplitusi ir kita liga: baimė, 
įtarinėjimai, nepasitikėjimas ir net 
neapykanta lietuviams, atvykstantiems iš 
Lietuvos, jeigu jie ten yra nors kiek 
plačiau žinomos asmenybės.

Deja ir atvykę iš Lietuvos kartais tikrai 
tam duoda pagrindą. Vieni atvykę tiesiog 
patys nori viską papasakoti ką žino. Kiti 
tai daro santūriai, duodami suprasti, kad 
jie vienų ar kitų temų negali ir nenori 
liesti. Dar kiti, kad apsidrausti nuo 
galimo iškvietimo pokalbiui, kuriame nors 
Vilniaus miesto viešbutyje, ar kurioje 
nors kitoje įstaigoje arba užsitikrinti 
pakartotiną— atvykimą į užsienį kalba, 
kaip amerikiečiai sako „protarybiškai“. 
Vienas tokiam savo giminaičiui Floridoje 
parodė duris, nors svečiavimuosi už
sienyje laikas dar nebuvo pasibaigęs.

— o —
Kaip pavergtojoje Lietuvoje, taip ir 

mūsų išeivijoje yra daug ir gėrio.
Prieš mėnesį Kanadoje įvyko Pasaulio 

lietuvių IV kultūros kongresas, Vll-sis 
pasaulio lietuvių bendruomenės seimas ir 

laisvojo pasaulio lietuvių VIII-ji tautinių 
šokių šventė. Šie lietuviškieji renginiai 
davė daug medžiagos giliems apmąs
tymams išeivijos lietuvių naudai. Tai 
buvo lyg ir sintezė viso to, kas mūsų 
išeivijoje yra gero. Buvo aiškiai matyti 
geri norai ir pastangos tą gėrį didinti.

Ir prieš šiuos renginius Kanadoje aš 
visur mačiau ir jutau, jog Lietuvos laisvės 
idėja mūsų išeivijoje yra gyva ir dar 
pakankamai stipri.

Daromos didelės pastangos išlaikyti ir 
kurti naujas lietuvių kultūrines in
stitucijas. Puikiu pavyzdžiu yra čia pat, 
šitame mielame Hūtenfeldo bažnyt
kaimyje, netaip seniai įkurtas Lietuvių 
institutas, kurio suvažiavimas ir mokslinė 
konferencija vyks š.m. spalio mėn. 
tikriausiai šitoje pačioje salelėje.

Lietuvių išeivijoje gerai suprantama, 
jog lietuviškoji veikla privalo būti 
remiama ir materialiai. Tačiau, kaip 
rašoma savaitraštyje „Laisvoji Lietuva“ 
(1988.VII.21, Nr. 14), „Vargšui pensinin
kui yra sunkiau paaukoti dešimt dolerių, 
negu turtingam profesionalui keletą 
šimtų. Bet tikrumoje fondų milijonai yra 
iš neturtingų pensininkų kišenių. Kodėl 
baigę universitetus vengia lietuviško 
darbo ir net savo tautiečių?“ — klausia to 
straipsnio autorius.

Didelė jėga yra VLIK’as, ALT'as, 
PLB, įvairios sąjungos, draugijos ir 
kitokios organizacijos, bet tik tada, kada 
jos dirba tikrai gerą, prasmingą ir 
Lietuvai naudingą darbą.

Išeivijoje gyvas ir stiprus kultūrinis 
gyvenimas. Čia yra išleista ir išleidžiama 
daug gerų ir labai gerų knygų, kurios 
pavergtojoje Lietuvoje yra tiktai svajonė. 
Liūdna tik, kad jos kartais guli metų 
metais knygų sandėliuose net neiš
pakuotos.

Labai džiugu, kad daug išeivijos 
lietuvių, sekdami XIX-jo amžiaus Lie
tuvos knygnešių pavyzdžiu, išnaudoja 
visas progas, kad praturtinti Lietuvą 
išeivijoje išleistomis knygomis ir kitais 
leidiniais. Tačiau dar daug yra ir bailių, 
kurie vykdami į Lietuvą su lagaminais 
įvairių daiktų dovanoms, bijo su savimi 
pasiimti nors vieną mažą knygelę, arba, 
kad ir gero laikraštinio straipsnio 
iškarpą.

Tikrai gausi ir įvairi išeivijos lietuviš
koji spauda. Iš viso laisvajame pasaulyje 

dabar išleidžiama 59-nių pavadinimų 
lietuviški laikraščiai ir žurnalai, trans
liuojama 31 lietuviška radio programa. 
Labai svarbų vaidmenį Lietuvai turi 
lietuviškos tarptautinės trumpų radijo 
bangų programos tokių radijo stočių kaip 
„Amerikos Balsas“, Laisvoji Europa“, 
„Vatikano radijas“, „Romos Radijas“. 
Gaila, kad nustojo lietuviškas laidas 
transliavęs Madrido radijas.

Didelį darbą atlieka tie išeivijos 
lietuviai, kurie visokiais būdais garsina 
pasaulyje Lietuvos vardą ir priverčia 
pasaulį kreipti dėmesį į dabartinę jos 
padėtį ir norą išsilaisvinti.

Gražiu pavyzdžiu lietuviškosios dva
sios išsaugojime yra Amerikos Vyčiai, 
nors žymi jų dalis jau nebekalba 
lietuviškai.

Tiesiog neįkainuojamas lietuvių išei
vijos indėlis Lietuvos laisvinimo veikloje, 
nes tai yra didžiulė moralinė parama 
pavergtąja! mūsų tautos daliai. Ten yra 
labai vertinamos išeivijos pastangos 
visokiais būdais informuoti pasaulį apie 
įvykius Lietuvoje, o taip pat pastangos 
paveikti laisvojo pasaulio valstybių 
vadovus ir viso pasaulio opiniją.

Lyginant su daugelio kitų tautų 
išeiviais, pavyzdžiui, su JAV vokiečiais, 
Amerikos lietuvių sąmoningumas ir 
tautinė savigarba yra nepalyginamai 
aukštesnė. Tačiau būtų tiesiog idealu, 
jeigu šiuo atžvilgiu mes nors pasivytume 
žydus.

Taigi, mūsų išeivijai dar per anksti 
groti laidotuvių maršą, o pesimistines 
abejingumo ir nevilties gaidas reikėtų 
tiesiog pašalinti iš mūsų gyvenimo.

Išeivijos mažėjimas savo skaičiumi yra 
natūralus reiškinys, tačiau mažėjant 
kiekybei būtina augti savo kokybe.

(Bus daugiau)

VINCO IR GENOVAITĖS 
KAZOKŲ MENO FONDAS

Sydnėjuje, Australijoje, yra įsteigtas 
žymių Australijos lietuvių visuome
nininkų Vinco ir Genovaitės Kazokų 
vaizduojamojo meno fondas. Naujai 
įsteigto fondo tikslas yra puoselėti 
lietuviškosios kultūros aspektus vaiz
duojamame mene. Vinco ir Genovaitės 
Kazokų vaizduojamojo meno fondas, 
kurį sadaro 10 tūkstančių dolerių 
kapitalas, kas antri metai skirs dvi 
premijas po tūkstantį dolerių už geriausią 
tapybos ar grafikos darbą ir už geriausią 
skulptūros ar keramikos kūrinį. T.A.

LIETUVIŠKŲ 
STUDIJŲ SAMBŪRIS 

AUSTRALIJOJE
Lietuviškų Studijų Sambūris (Tas

mania Unversity, Union Lithuanian 
Studies Society, P.O. Box 777, Sandy 
Bay, Tas. 7005, Australia) jau įpusėjo 
antruosius savo veiklos metus ir atsistojo 
ant tvirto pagrindo. Sambūrio pagrin
dinis tikslas yra žadinti didesnį susidomė
jimą Lietuva bei lietuviais Tasmanijos 
universitete ir skatinti aspirantus, kad jie 
ruoštų magistro ir Ph. D. tezes su Lietuva 
susijusiomis temomis. Pirmieji ledai jau 
pralaužti: rašoma tezė doktoratui Tas
manijos universitete (istorijos skyriuje) 
apie lietuvius menininkus Australijoje.

Šiuo metu Sambūris ieško mecenatų 
stipendijoms (apie $7,000 US į metus, 3-5 
metams). Jos reikalingos patraukti 
jaunus akademikus, kad jie imtųsi 
gvildenti lietuviškas temas. Ši sritis dabar 
Australijoje smarkiai apleista — bijo
masi, kad jei dabar nebus sukrusta, po 5- 
10 metų jau gali būti per vėlu.

KOMUNISTAS RAŠYTOJAS 
PASMERKIA

HITLER1O-STALINO PAKTĄ
Lietuvių rašytojas, komunistas ir buvęs 

stribas, pasmerkė Hitlerio-Stafino paktą 
kaip nusikaltimą ir svetimų valstybių 
užgrobimą. Savo liepos 2 d. Literatūroje 
ir Mene išspausdintame straipsnyje, 
„Pasiutusių miltų — pasiutus ir košė“, 
Vytautas Petkevičius rašo, jog „mes vis 
dar nenorim suprasti“, kad Stalinas ir jo 
pakalikai, „šitiek pridarę įvairiausių 
piktadarybių šalies viduje, galėjo nusi
kalsti ir padaryti baisių klaidų užsienio 
politikoje“. Išskaičiavęs tas baisias 
klaidas, jis pareiškia: „Galų gale jie 
pasirašė patį juodžiausią mūsų tarybinės 
diplomatijos istorijoje Joachimo Riben
tropo ir Viačeslavo Molotovo sandėrį, 
kuriuo pasidalino jiems nepriklausančias 
valstybes kaip savo. Ir kas baisiausia, tai 
jie paruošė ir „teoriškai pagrindė“ 
pagreitintą Pabaltijo respublikų .sovieti
zaciją*, kuri musų tautai atnešė baisias 
kančias ir nelaimes“.

Petkevičius tvirtina, kad tokių „teori
nių nesąmonių buvo šimtai, ir jos visos 
grindė Stalino „didybę“ mūsų šalies tautų 
krauju ir ašaromis, kol mes viso pasaulio 
akyse pavirtome „blogio imperija“. Jo 
išvada: „Žodžiu, reikėjo kankinių ir 
kraujo toms besmegenėms teorijoms 
pagrįsti, todėl atsirado tokiems veiks
mams ir atitinkamas pasipriešinimas“.

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 62)

— Nebėra... pone... Prieš dvi dienas valdžia surinko juos ir vėl 
išvežė į Gardiną. Sakė, kad prasidėjo neramumai. Šeši vyrai... nebėra.

Supratau, kad Zaborskis mus laikė Juknevičiaus partizanais ir 
laukiau kada Albertas išrėks savąjį — vokiečiai! Tačiau jis tylėjo. 
Tylėjo kaip užkluptas, sutriuškintas žmogus, nors dar prieš kelias 
akimirkas taip godžiai glostė juodaplaukės pečius. Matyti tai buvojo 
prigimtis — mėgautis moterimi, nežiūrint nė laiko, nė aplinkos. Tuo 
labiau, jei moteris pritaria...

— O tas išgama? Irgi iš Juknevičiaus būrio?
Mykolo klausimai skamba tarytum botago smūgiai.
—Ne, gink viešpatie! — įsikiša greitai Zaborskienė.
— Tai iš kurio? Iš Stavrovskio?
—Kokio Stavrovskio?
—Motin, nesileisk į nesąmones! Juk matai, kad jie viską žino, — 

suspaudžia ją Zaborskis ir akimirkai visi nutyla.
— Eikit prie stalo! — kairiąja ranka mosteli Mykolas moterims.
Motina ir duktė dairosi tai į Zaborskį, tai į Mykolą.
— Eikit čionai, tie abu nejuokauja...
Alberto balsas visai kitoks, jame nebėra to išdidumo, tos paniekos 

ir to įsitikinimo, jog mes nieko neverti.
Zaborskienė dar kartą persižegnojo ir šlepsėdama, pastumdama 

dukrą į priekį, eina prie stalo.
— Ar negalima man užsitraukti suknelę?... — sudejuoja Bronė.
— Mergužėle, tokį šaunų jaunikį, kaip aš, ne taip greitai pamatysi 

— tai kam čia slapstytis? Ar gėdinies to išgamos?
Bronė nieko neatsako, tik staiga jos veidas pasidengia raudoniu.
— Kas surentė kryžių?
—Aš...—atsako Zaborskis ir baimėje akyse dar labiau padidėja.
— Aš užsakiau, — greitai įsiterpia Albertas. — Pažįstama žuvo 

nuo minos...
— Tau sekėsi, paklydęs brolau. Tiek mylimųjų: Agnė, Stefanija, 

ponia Antonovič... O gal ir Bronė? Kas tau pranešė apie Stefanijos 
mirtį?! Buvai pas Stavrovskį?

—Ne, nebuvau. Aš pažįstu vieną iš jo vyresniųjų. Jis ir pasakė...
— Daug mylimųjų, daug pažįstamų... — sako Mykolas ir jam 

savitais, grakščiais žingsniais prieina prie stalo. Per tas kelias 
akimirkas kambaryje įsiviešpatavo tokia tyla, jog aš aiškiai girdžiu tik 
žmonių alsavimą ir girgždančius Mykolo batus.

Jis prieina prie stalo ir įremia automato vamzdį į Alberto krūtinę. 
Alberto veidas dar daugiau išbąla, nervingai sutrūkčioja siauri 
antakiai. Pamaži, tarytum pajutęs nuodingą geluonį, jis pakyla iš už 
stalo ir tiesiog kažkokiu skausmingu, prašančiu žvilgsniu nepalieka 
Mykolo veido. Ponia Antonovič dar kartą pakartoja savuosius:

— Jėzus Marija! — ir čia pat pasikelia nuo suolo.
—Jei... jei mane nušausite, tai nieko nesužinosite... — 

virpančiomis lūpomis kalba Albertas. Jo žodžiai pasidarė tylūs, labai 
tylūs.

Mykolas dar stipriau baksteli ginklo vamzdžiu į Alberto krūtinę.
— O ką tu, paklydęs brolau, gali mums papasakoti?
— Jūs gi ieškot karininko...
—Žinai kur jis yra?
— Žinau, pas Stavrovskį.
— O kur Stavrovskis?
—To... tai nežinau. Aš susitikdavau tik su Kalyga. Jis ir yra 

vienas iš Stavrovskio vyresniųjų.
— Kur buvai per tą laiką kai pasitraukei iš grupės?
— Kartą pernakvojau pas senąją Barborą, kelis kartus čia ar pas 

Kalygos giminaičius. Jų sodyba yra toliau, anapus pušynėlio...
Ponia Antonovič vis labiau trypčiojo jos akys vis dažniau ieškojo 

Alberto akių. Ji nerimsta, jai nepatinka, kad Albertas dabar tiek daug 
kalba. Jei ji tik pabėgėlė iš miesto, tai ką bendro turi su ja Alberto 
aiškinimai?

— Ponas Albertai... ponas Albertai... — prabyla ji lenkiškai į 
buvusį mūsiškį.

—O jūs neaušinkit burnos! Albertas atsako dabar į klausimus!
Ponia Antonovič nutilo ir tik dabar pastebiu, kad ji suvokė 

papraščiausią tiesą — nei aš, nei Mykolas nepriklausėme Juknevičiaus 
partizanams.

— Ir ko slampinėjai čia? Ko negrįžai į Vilnių ar kurį kitą miestą?
—Aš... — Albertas akimirką svarsto, bet tuojau pat nusprendžia 

vėl kalbėti, — laukiau jos...
Jo galva sujuda Antonovič pusėn. Ši gi, visiškai apimta baimės, 

sumurma:
—Jėzus Marija! Pone Albertai... ką jūs... —jei jos veidas iki šiol 

buvo balta kauke, tai dabar ji visa virto akmenimi.
— Toliau paklydęs brolau, toliau! Laikas mums ir tau labai 

brangus.
— Stavrovskis už karininką gavo tik dalį pinigų. Kitą dalį atvežė 

...Antonovičiai. Jie priklauso „Naujosios Lenkijos“ Vilniaus grupei. 
Ponia dirbo vieno „Abteilung 3000” pareigūno sekretore. Ji laisvai 
kalba vokiškai... Išjos mūsų organizacija gaudavo nemažai žinių...

Taip stovint prieš automato vamzdį baimė tikriausiai įsiveržia į 
visą kūną, o taip klausantis išdaviko pasakojimo — neviltis pakerta 
kojas. Ponia Antonovič susverdėjo ir pamaži susmuko užstalėje. 

Albertas ne tik pasitraukė iš mūsų būrio, bet šią sekundę paliko, išdavė 
ir savuosius draugus.

Zaborskienė vėl padarė kelis kryžiaus ženklus, o jaunoji Bronė 
staiga pravirko graudžiomis ašaromis. Tik Zaborskis dar galvojo ir 
kalbėjo blaiviai:

— Pasigailėkit ponai... mes nieko blogo nepadarėme...
— O jūs nekalbėkit! — griežtai sako Mykolas. — Šeimininkė tegu 

suieško ko nors valgomo.
— Mes... mes... išskyrus duoną nieko neturime, — gailiu balsu 

sušunka Zaborskienė.
— O pusryčių stalas? Jūsų vietoje aš nesiaiškinčiau!
Zaborskienė nedrąsiai priartėja prie stalo ir virpančomis 

rankomis renka likusias duonos riekes, grubios, kaimietiškos dešros 
gabalus.

Iki šiol stebėjęs stalą, aš tarytum įgeltas pasisuku atgal. Užpakaly 
manęs pasigirdo šlepsintieji žingsniai.

— Olga, Zaborski! Girdėjau šaudant, o gal ir apsirikau...
Į kambarį įžengė pagyvenęs, liesas, šviesiaplaukis vyriokštis, 

kurio rytinę aprangą tesudarė pilkos, dryžuotos minkštos namų 
kurpės ir melsvi, trumparankoviai apatiniai marškiniai. Eidamas ir 
kalbėdamas jis buvo tiek užsiėmęs kauliniuose rėmuose įspraustų 
akinių stiklų valymu, jog pradžioje nė nepastebėjo, kas dėjosi 
kambaryje. Tik kai tie akiniai vėl susirado vietą ant jo nosies, pasigirdo 
trumpas nustebimo šūksnis:

— O! Olga, mieloji, kur tu? Kas su tavimi?
— Nė žingsnio toliau! — įsako jam Mykolas, netitraukdamas 

automato nuo Alberto krūtinės.
Vyriokštis suprato. Jis sustojo, apsidairė ir sulemeno:
— Tai čia šaudė...
—Tai Antonovičius, jos vyras, — paskubomis aiškina Albertas. 

— Pas jį yra likusioji pinigų dalis. Šiandien Stavrovskio vyrai atves 
čionai belaisvį. Lygiai 18-tąją valandą Juknevičiaus patikėtiniai 
perims karininką ir palydės iki lėktuvo. Šiandien naktį Zaborskių 
pievoje turėtų nusileisti dvisparnis, žvalgybinis U-2. Juo belaisvis bus 
išgabentas...

— O tau, paklydęs brolau, kaip tik ir parūpo tie pinigai, ką?
— Neieškok atsakymo, aš žinau. Tau atėjo išganinga mintis: 

tarpininkaujant tarp Stavrovskio, Juknevičiaus ir Antonovičių 
pasiglemžti aukso likutį, kurį atvežė iš Vilniaus. O turtingas vyras — 
tai jau šis tas. Jis gali pasiūlyti vedybas ir Agnei ir Bronei, ir dar kokiai 
kitai. Šaunus tu, paklydęs brolau!

Per tą laiką Zaborskienė jau buvo sudėjusi nemažai gėrybių i 
didoką krūvą: juodos duonos, pyrago, lašinių, dešros ir net spirgų, 
kurių aš nebuvau pastebėjęs ant stalo.

— Atnešiu dar krepšį... — sako šeimininkė, baimingai 
žvilgčiodama į Mykolą. (Bus daugiau)
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Lietuvių Evangelikų Reformatų Sinodas 
450-sis Suvažiavimas 1988 m.

Hypatia Yčaitė Petkus

Artūras Hermanas paskaitoje: „Prū
sijos lietuviai: vietiniai ar ateiviai?“ 
pasakojo apie prūsų, žemaičių ir lietuvių 
kilmę, pradėdamas nuo 1500 m. pir
mosios bažnyčios Batakiuose ir pir
mosios mokyklos Tauragėje pastatymo.

Ilona Maziliauskienė iš Kanados 
skaitė paskaitą: „Moteris ir gyvenimas 
Lietuvos prozininkų kūryboje“. Pre
legentė pateikė klausytojams keturis 
moterų tipus iš paskutiniaisiais metais 
Lietuvoje išleistų romanų. Pirmoji — 
Monika, aprašyta Romualdo Granausko 
apysakoje „Gyvenimas po Klevu“, 
vaizduoja kaimietę, darbininkę, žemaitę, 
kuri apleista miršta nuo bado ir šalčio, 
bet nenusižeminusi. Gi jaunoji Kristina, 
visiškai skirtingai nuo Monikos, vaiz
duojama romane „Stebuklinga patvorių 
žolė“ (Vidmantė Jaukaitytė), išreiškia 
ištikimybę, solidarumą ir laiminga žiūri į 
ateitį. Tikrovė ar sapnas — vyrai turi 
priimti tą moterų dvilypiškumą. Roma
nas esąs labai populiarus Lietuvoje. 
Trečią moterų tipą duoda Bronius 
Radzevičius romane „Priešaušrio vieš
keliai“, kuriame herojė Stela neturi jokių 
vertybių, kankina pati save ir jos 
gyvenimas neturi tąsos. Amoralinį 
moters tipą vaizduoja Jolita Skablaus- 
kaitė romane „Tik šviesūs paukščiai 
naktyje“, kuriame Amelija, atrodo, yra 
visai iš kito pasaulio, neturi rėmų ir yra 
nemorali. Visi romano žmonės sėdi 
tamsoje ar prieblandoje, Amelija myli 
grožį, bet gyvena pasaulyje, kuris yra 
visam tam priešingas.

Dr. Maziliauskienė paskaitos pabai
goje pridėjo, kad visos tos moterys yra 
ištikimos ir visos keturios nesuprastos.

' Net ir Freudas moterų nesuprato, nes 
moterys permažai kalba. (Galima atspėti, 
kaip vyrai į tai reagavo — M.B.).

„Septintasis kryžius: pojubiliejiniai 
svarstymai“ buvo Kajetono Čeginsko 
paskaitos tema, kurioje jis priminė apie

I 600 metų krikščionybės priėmimo su- 
' kaktį (šeši kančios kryžiai) ir kad dabar 
pradėjome nešti septintą kryžių. Jis 
nupasakojo tragiškus lietuvių-lenkų 
santykius, kada pas mus skverbėsi ne vien

i kriščionybė, bet ir lenkų kultūra. Jis daug 
kartų paminėjo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos komentarus ir 
nusivylimą, kad popiežius negalėjo 
atvažiuoti į Lietuvą. Lietuvių tauta per 
religiją siekia įsijungti į pasaulio ben
druomenę.

Vincas Natkevičius savo paskaitoje 
apie „Maceinos lyriką“, kaip ir visuomet, 
sugeba sudominti klausytojus, nors kai 
kam gal atrodė, kad jau daug ta tema 
buvo kalbėta. Štai gi Maceina, kuris mirė 

Į 1987 m. turėdamas 79 m. amžiaus, ėjo į 
I kunigus, bet barėsi už kunigų turtus ir 

buvo prašytas išeiti iš kunigų seminarijos, 
į nes sako, tu su tokiu nusistatymu, 
! negalėsi būti kunigu. Maceina — 
Į mokslininkas, filosofas, teologas ir 
i poetas. (Pagal Aliną Grinienę, jis galvojo, 

kad mokslininkas negali būti poetu, todėl 
j jis vartojo slapyvardę).
1 Po Vytauto Skuodžio paskaitos 
j (spausdinama atskirai) buvo diskusijos ir 
klausimai lietuvių-lenkų bendradar
biavimo reikalu. Paskaitininkas priminė, 
kad Lietuvoje vyrauja nusistatymas, jog 
abiejų kraštų laukia tas pats likimas, o po 
Woytilos išrinkimo popiežium, atsirado 
net daug simpatijų lenkams. Taip pat jis 
pastebėjo, kad dabar lenkai neturį jokių 
pretenzijų į Vilnių. Diskusijų metu dr. 
Skuodis taip pat įspėjo, kad yra 
atvažiuojančių iš Lietuvos giminių, kurie 
žiūri į vakaruose gyvenančius gimines lyg 
milijonierius ir juos išnaudoja.

Alfonsas Krivickas skaitė paskaitą 
| „Prof. Pauliaus Galaunės įnašas Lietuvos 

meno istorijai“, o kitos dienos popietėje 
Gintė Damušytė pravedė simpoziumą, 
tema „Ryšiai su dabartine Lietuva“ Ji 
ypatingai pabrėžė, kad būtinai išeivijai 
reikia palaikyti ryšius su kamienu, nes be 
to išeivija išnyks. Dabartinis Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis irgi siekia tamp
resnio bendravimo su išeivija ir su 
pasauliu. Simpoziumas sukėlė gyvas 
diskusijas. Vakare prof. Vytenis Va- 
syliūnas atsakė į klausimą „Kas yra 
kometa?“ Paskaitą pailiustravo skaid
rėmis.

Naujasis PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Bieliauskas iš JAV, penk- 
tadienio ryte skaitė paskaitą: „Negir

dimas kančios šauksmas sąžinės kalinių
— moderniosios represijos psichloginiai 
bruožai“ (kuri bus spausdinama „EL“ 
vėliau), o vakare koplyčioje įvyko 
Tėvynės valandėlė tema „Nijolės Sadū- 
naitės atsiminimų interpretacija“, ką 
labai efektyviai prancūzų kalba atliko iš 
Paryžiaus atvažiavę Karolina Masiulytė- 
Paliulienė ir Jonas-Kristofas Moneys. N. 
Sadūnaitę pristatė dr. V. Skuodis.

Šeštadienio ryte mišias atnašavo vysk. 
Antanas Deksnys, asistuojamas kunigų 
Dėdino ir Eremino, o sekmadienį mišias 
atnašavo kun. Ereminas iš Italijos. Kitais 
rytais mišias atnašavo kun. Jonas Jūraitis 
iš Šveicarijos, palydimas dalyvių „choro“ 
giesmėmis. Tik penktadienio ryte išgir
dome solistę Laimą Stepaitienę. Vytenis 
Vasyliūnas jai pritarė vargonais.

Labai šiltai ir su dideliu įdomumu buvo 
sutiktas iš Lietuvos atvykęs solistas 
Vytautas Kernagis, kurio koncertas buvo 
palydėtas su didelėmis ovacijomis. Jis 
vaidina ir dainuoja pats sau akompa
nuodamas įvairiais instrumentais. Po 
koncerto turėjome iškilmingą vakarienę
— iškilmingumas susidėjo iš to, kad 
reikėjo ilgai stovėti eilėje valgiui 
pasiimti. Ir ar nereikėjo garbės stalo ir 
tai progai pritaikintų kalbų? Tai 
pasakius, visi pamilome gimnazijos 
ūkvedę Genę Liucienę, kuri su keliomis 
gimnazistėmis mus labai skaniai maitino 
ir mus valgykloje aptarnavo, o Jonas 
Vaicekauskas „neturėjo laiko“ uždaryti 
baro. Dvigubi kambariai buvo su dušu ir 
tualetu, bet keli viengungiai mergaičių 
bendrabutyje „kentėjo“ ne tik be 
praustuvo, bet ir be veidrodžio.

Studijų Savaitės metu veikė kelios 
parodos, tarp jų „Lietuvos meno 
leidiniai“ (A. Krivickas) ir „Lietuvių 
tautodailė“ (L Krivickienė), ir lais
valaikiu buvo rodomi video-filmai, kurių 
įspūdingiausias buvo iš Vilniaus Vingio 
parko, kur 100.000 lietuvių (daugumoje 
jaunų) demonstravo liepos 9 d., de 
legatams iš komunistų partijos konferen
cijos sugrįžus ir reikalavo, kad lietuvių 
kalba būtų pripažinta oficialia valstybine 
kalba ir trispalvė, kurių labai daug matėsi 
demonstracijoje, būtų vėl grąžinta 
Lietuvai kaip valstybinė vėliava. Giedant 
Lietuvos himną, žmonės šluostėsi ašaras.

Prie šių metų Studijų Savaitės pasi
sekimo reikia pridėti ir tai, kad galėjome 
susitikti su tautiečiais iš Lietuvos. 
Dėkojame organizatoriams, pirmoje 
eilėje Alinai Grinienei, Raimondai 
Šreifeldaitei ir Tomui Bartusevičiui, kurie 
taip gražiai mumis rūpinosi ir sėkmingai 
Studijų Savaitę pravedusiems moderat
oriams — Kajetonui Čeginskui, Kęs
tučiui Ivinskiui ir Eglei Juodvalkei. 
Gimnazijos direktorius Andrius Šmitas 
buvo mums visuomet paslaugus ir per 
daug nesiraukė dėl pasikelbėjimo tel
efonu su „EL“ redakcija susidariusių 
išlaidų. „EL“ buvo vienintelis lietuviškas 
laikraštis, kuris aprašė Studijų Savaitės 
atidarymą ir pasiekė S. Savaitės dalyvius, 
dar jiems tebesant gimnazijoje.

Kaip jau buvo rašyta 1989 m. Studijų 
Savaitė įvyks liepos 30 — rugp. 6 
dienomis Gotlando saloje, kur šeimin
inku bus Jonas Pajaujis.

„EL“ koresp.

iškilmes prie dariaus-gireno paminklo
Liepos 17 dieną, 55-ių metų Soldino tragedijos sukakties dieną, šioje vietoje 

susirinko didelis būrys lietuvių ir lenkų įvykiui prisiminti. Sąskrydis šiais metais buvo 
tuo ypatingas, kad šį kartą čia atvyko gan daug tautiečių iš Lietuvos: 19 žmonių 
autobusu ir penki — dviračiais. Tarp vilniškių buvo 95 metų amžiaus architektas 
Vytautas Žemkalnis-Landsbergis, Dariaus-Girėno paminklo Soldine autorius, 
Stepono Dariaus duktė, medicinos daktarė-docentė Nijolė Dariūtė-Maštarienė, ir 
daug kitų žymių svečių. Lenkijos lietuviai atvyko iš Punsko, Seinų, Suvalkų, 
Balstogės, Varšuvos, Vroclavo, Slupsko, Gdansko, Bydgoščo ir Ščecino. Sąskrydyje 
dalyvavo iš viso apie 500 žmonių.

Sąskrydį atidarė Ščecino Lietuvių V.K. draugijos skyriaus pirmininkas Jonas 
Žaliapienis, sveikindamas pirmiausiai lietuvius aviatorius, atskridusius į Ščeciną iš 
Kauno, kad užpildžius tarpą, kuris liko nenuskristas prieš 55 metus Atlanto 
nugalėtojų. Pakvietęs į prezidiumą garbinguosius svečius, J. Žaliapienis padėkojo 
visiems atvykusiems, norėjusiems pagerbti Lietuvos didvyrius, kurie prieš pusę 
šimtmečio paaukojo savo gyvybę, norėdami išgarsinti savo tėvynę Lietuvą, atgavusią 
nepriklausomybę, bet dar mažai žinomą pasaulyje. Priminęs skrydžio aplinkybes, 
kalbėtojas papasakojo paminklo istoriją ir pacitavo paminklo autoriaus architekto 
Vytauto Žemkalnio-Landsbergio žodžius: „Sudužo medžiaginės Didvyrių esybės, 
tačiau jokia jėga nesugebės pakirsti jų galingos dvasios. Darius ir Girėnas gyvi 
kiekvieno lietuvio širdyje, kaip gyvi mūsų širdyse visi mūsų Tautos Didvyriai, savo 
dvasiniais darbais ir žygiais, gyvybės aukomis, kovoję dėl Lietuvos...“

Po to kalbėjo dr. Dariūtė-Maštarienė, arch. Vytautas Žemkalnis-Landsbergis ir kiti 
garbingi svečiai. Padėjus prie paminklo vainikus ir iš Lietuvos atvežtas gėlių puokštes, 
buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Liepos 18 dieną Lietuvos svečiai lankė Ščecino miestą, kiti nuvyko aplankyti 
Žalgirio mūšio vietą.

Jau kelis šimtmečius lietuviai ev. 
reformatai renkasi kasmet metiniam 
suvažiavimui-sinodui maždaug birželio 
mėn. viduryje. Pirmasis toks su
važiavimas įvyko Vilnuije, kur didysisi 
reformatorius Mikalojus Radvila Juo
dasis įsteigė Bažnyčią 16-tame amžiuje. 
Be nežymių pertraukų (dėl karų krašto 
okupacijų ar kt. sukrėtimų) istorijos 
bėgyje tokie sinodai vykdavo kasmet 
Vilniuje ir Biržuose. Šių 1988 m. sinodas 
susirinko, kaip per daugelį metų įprasta, 
Čikagoje, Illinois valstyoje savo nuo
savose patalpose S. Artesian Ave. Tai 
buvo 40 tasis toks suvažiavimas išeivijoje. 
Svetimiems užgrobus Nepriklausomą 
Lietuvą, sinodų tradicija buvo laikinai 
nutraukta. Bet jau 1945 m. karo įvykių 
nublokšti Vokietijon reformatai sušaukė 
pirmąjį sinodą tremtyje. Vėliau, dau
gumai susibūrus Čikagoje, čia įkurtas 
bažnyčios centras — čia ir vyksta 
metiniai suvažiavimai.

Šalia dvasiškių skaitlingai dalyvavo 
šiame sinode pasauliečiai, visais laikais 
turėję didelę reikšmę Bažnyčios gyv
enime, kurs buvo 450-tasis iš eilės nuo 
Reformacijos pradžios. Be vietos kunigo 
Gen. Supt. S. Neimano, atvyko iš 
Toronto, Kanados Supt. Kun. P. Dilys ir 
Kun. E. Gerulis is St. Petersburg, Fla. 
Svečių kunigų tarpe, gyvu žodžiu 
sveikinusių sinodą, buvo ev. liuteronai 
kunigai H. Dumpys (Tėviškės par.) J. 
Juozupaitis (Ziono par.) ir metodistų — 
K. Burbulys, visi iš Čikagos. Žodžiu 
sinodą sveikino ir Mažlietuvių S-gos 
atstovas V. Žiobrys ir kt. Raštu sveikino 
bendraminčiai esantieji plačiame pasau
lyje, Europos. N. Zelandijos, Kanados ir 
Amerikos vietovių.

Suvažiavo bažnyčios atstovai ir ku
ratoriai (arba bažnyčios rūpintojai) iš 
Floridos, Maryland, Ohio, New Mexico, 
Wisconsin ir kt. ligi pat Kalifornijos. Trys 
„iš tolimų šalių“ kuratoriai buvo išrinkti 
vadovybėn: Dr. J. Kregždė — sinodo 
direktorium, H. Yčaitė Petkus — 
sekretorium (abu iš Kalifornijos) ir Dr. 
A. Devenis iš Oregon antruoju sekre
torium. Kun. P. Dilys išrinktas cen
zoriumi. Sinodo posėdžiai, pradėti 
pamaldomis, vyko pakilioje nuotaikoje 
su įprastu tiesiu žodžiu bei laisvu ir 
demokratišku nuomonių pasikeitimu. 
Minutės tyla pagerbti mūsų mirusieji, 
kurių šiemet buvo net 9, įskaitant gilaus 
amžiaus kuratorius kapt. Stasį Dagį, 
Petrą Šerną, kapt. Petrą Kūginį, Hypatiją 
Yčiene Žiūrienę, ir kt. Senų veikėjų eilėms 
retėjant, kai kas baiminosi, kad tai gali 
atsiliepti į sinodų veiklą, tačiau šįmet 
tokioms mintims tikrai nebuvo pagrindo. 
Nors neskaitlingi, bet dvasiniai stiprūs 
reformatai šįmet susirinko gausiau, negu 
pernai. Ypač per iškilmingas užbaigos 
pamaldas ir pietus susirinko žmonių tiek, 
kad beveik pritrūko vietų.

Kolegijos-bažnyčios vykdomojo or
gano — trijų metų kadencijai pasibaigus, 
rinkimuose į jos sąstatą pateko tie patys 
didžiai nusipelnę veikėjai su Prezidentu 
M. Tamulėnu pryšakyje. Kolegijon įeina 
trys dvasininkai — Neimanas, Dilys, 
Gerulis — ir pasauliečiai R. Neimanaitė, 

J. Indriūnas, H. Dilienė, E.D. Brooks ir 
ilgametis spaudos darbuotojas P. Bružas. 
Pirmoje posėdžių pusėje buvo Supt. P. 
Dilio paskaita apie Religinę Padėtį 
Dabartinėje Lietuvoje.

Paskaitininkas pabrėžė, kad ten 
dvelkia „nauji vėjai“ SSSR vadovo 
Gorbačiovo „perestroikos“ išdavoje. 
Atsižvelgiant į dabar vykstantį visos 
Rusijos Krikščionybės tūkstantmetinį 
minėjimą, mūsų tėvynėje taip pat 
jaučiamas tam tikras laisvėjimas. Iš 
užsienio atvykę žmonės gali lankytis net 
mažesniuose provincijos miestuose, kaip 
kad pav. Biržuose. Bažnytinis gyvenimas, 
aišku, tebėra komunistinės valdžios 
pareigūnų kontrolėje. Varžomas naujų 
kunigų paruošimas (evangelikai tegali 
studijuoti Latvijoje, Rygos Teologiniame 
Institute) ir religinės literatūros spaus
dinimas. Tačiau yra ir prošvaisčių: 
žadama 1989 metais išleisti visą Švento 
Rašto lietuvišką tekstą, tinkantį kartu ir 
evangelikams, ir R. katalikams. Eku
meninė veikla Lietuvoje stipriai reiškiasi
— vyksta įvairių religinių konfesijų 
pokalbiai, pasitarimai ir bendros ekume
ninės pamaldos.

Kitu pranešimų tarpe buvo kur. D. 
Bobelienės apie jos vadovaujamą Devenių 
Kultūrinį Fondą, kurs išleido visą eilę 
knygų. Fondas dabar skelbia premiją 
10.000 dol. sumoje už geriausiai parašytą
— anglų kalba — veikalą, dokumentinį 
ar beletristinį, Lietuvos istorijos tema. 
Sekė labai jaudinantis Mūsų Sparnų 
redaktoriaus P. Bružo pranešimas apie 
žurnalą, ėjusį du kart metuose nuo 1952 
m. Deja, nors norai liko geriausi, bet 
sveikata, ypač akių regėjimas, jam 
nebetamauja. Taigi 1987 m. kalėdinis Nr. 
63 turėjo būti paskutinis. Sinodo dalyvių 
plojimu pareikšta ilgamečiu! redaktoriui 
giliausia padėka. Buvo iškelta visokie 
sumanymai spaudos reikalais, bet visi 
sutiko, kad Mūsų Sparnams tolygaus 
leidinio gal nebesulauksime.

Sekė kasininkės R. Neimanaitės 
finansinis pranešimas (be eilinių, veikia B. 
ir J. Variakojų Bažnyčių Remontų 
Fondas, Ir A.A.H. Yčienės-Žiūrienės 
atminimui Kultūros bei Ladaros 
Fondas). Kolegijos Reikalų vedėjas J. 
Indriūnas ir kt. pareigūnai patiekė 
raportus. Kunigai — parapijų vadovai 
pranešė apie veiklą: Gen. Supt. Neimanas 
apie Čikagos reformatus, Supt. Dilys apie 
Toronto Išganytojo jungtinę evangelikų 
(reformatų ir liuteronų) parapiją, Dr. E. 
Gerulis apie jungtinę St. Petersburg, Fla. 
parapiją (ten kaip ir kitur vyksta 
sėkmingos ekumeninės pamaldos). H. Y. 
Petkienė, L. Protestantų S-gos sekr. 
pranešė apie Kalifornijos veiklą (kur 
neturint savo kunigo, pasauliečiai kartais 
patys praveda pamaldas su vietos 
muzikinių pajėgų koncertais).

Vietos Moterų Dr-jos pirmininkė H. 
Dilienė dėkojo savo darbščioms šeiminin
kėms už ruošimą sinodo vaišių — 
sekmadienio vakarienės ir būsimų sek
madienio pietų. Baigiant posėdžius buvo 
pasitarta dėl siuntimo delegatų į tarp
tautinius suvažiavimus, ypač Pasaulio 
Reformatų Sąjungos (World Alliance of 
Reformed Churches). Sekmadienį vyko 
iškilmingos pamaldos, visiems kunigams 
dalyvaujant. Pamokslą sakė kun. Geru
lis. Įvyko kur. Olgos Tilindienės pro
anūke (Krištupo Martyno) krikštynos. 
Buvo turtinga muzikos programa, 
dalyvaujant fleitistei Astai Šepetytei ir 
dailininkėms A. Buntinaitei ir B. 
Variakojienei. Sinodo pietuose svečius 
pristatė direktorius dr. J. Kregždė 
Kalbėtojų tarpe buvo A. Vėlius, tik ką 
išvertęs ir pats išleidęs viso Švento Rašto 
lietuvišką tekstą. Kur. A. Dev. Grigaitienė 
kvietė visus atvykti į vėliau (tą pat dieną) 
vykstantį A.A. kur. Dr. Mykolo Devenio 
minėjimą — akademiją (malonu pa
stebėti, kad sinodo dalyviai ten gausiai 
atsilankė, tuo išreikšdami pagarbą šio 
gero Lietuvos ir savo ev. reformatų 
bažnyčios sūnaus šviesiam atminimui). 
Pietų metu buvo paminėta kun. E. 
Gerulio 10-ties metų kunigavimo su
kaktis. Vaišėms pasibaigus, svečiai ilgai 
nesiskirstė, atnaujindami ryšius su seniai 
nematytais draugais-bendraminčiais ir 
žadėdami kitais metais susirinkti tokioje 
pat pakilioje nuotaikoje.

Sportinis Gyvenimas
Nors visi geresni Sov. Sąjungos ar 

sporto klubų nariai yra gerai atlyginami 
valstybės tarnautojai (tai komunistinės 
ideologijos skelbimo ambasadoriai) ir 
dar labai dažnai gauna priedo pinigines 
premijas, tačiau oficialiai ir tarptautinėse 
sąjungose, jie įregistruoti kaip mėgėjai. 
Šis „mėgėjų“ vardas yra plačiai prigijęs 
ne tik Lietuvoje, bet ir viso pasaulio 
spaudoje, profesionalais laikant tik 
tokius sportininkus, kurie iš klubo 
valdybos oficialiai gauna atlyginimus. 
Tad nėra ko stebėtis, kad ir Lietuvos 
spauda, atvykusius „Atlanto vanagus“ 
(Atlanta hawks) vadino profesionalais 
krepšininkais, užmiršdama gerai ap
mokamus S. S-gos krepšininkus.

Pirmas rungtynes amerikiečiai žaidė 
Gruzijos sostinėje, lamėdami jas 85:84. 
Antrasis susitikimas įvyko mūsų sos
tinėje. Rungtynės su amerikiečiais susi
laukė labai didelio pasisekimo. Prie 
įėjimo bilietai nebuvo parduodami, o tik 
per profsąjungas. Tad nėra ko stebėtis, 
kad į amerikiečių (daugumas tamsia
odžiai) treniruotę susirinko... pilnutėlė 
žiūrovų salė. Ir šį kartą laimėjo užjūrio 
svečiai, nugalėdami SS-gos rinktinę 
(tiesa, po pratęsimo) 110:105.

Amerikiečiai viešnage Lietuvos sos
tinėje buvo labai patenkinti pažymėdami, 
kad po Gruzijos čia ir maistas jų 
virškinimo sistemoms buvo tinkamesnis 
ir priėmimas nuoširdesnis.

Tečias rungtynes atlantiečiai jau žaidė 
Maskvoje, pralaimėdami S.S-gos 
123:132. Italų kilmės treneris Fratelis 
išskyrė Š. Marčiulionį, S. Chomičių ir 
Kurtinaitį, kurie S. S-gos rinktinėje 
iškovodavo daugiausiai taškų. Be to, jo 
teigimu lietuviai ir du rusai—Volkovas ir 
Goborovas galėtų žaisti pas amerikiečius 
(tik ne pagrindiniame penketuke, bet 
keitime — K.B.).

Vilniškis „Sportas“ rugpjūčio mėn 2 d. 
rašo, kad profesionalai negalėjo parodyti 
tikrojo savo žaidimo. „Vanagai“ baigė 
sezoną gegužės mėn. viduryje ir išsiskirstė 
kas kur. NBA (National Basketball 
Association — K. B.) čempionato rung
tynės „Medison skver gardener“ sukeltų 
daug didesnį mūsų žiūrovų (t.y. Lietuvos 
— K. B.) antuziazmą. Ten teko matyti 
dvejas (t.y. Niujorko „Knikerbokers“ — 
silpnesnės komandos — rungtynes. Tikra 
krepšinio fantastika“.

Studentų zoninėse krepšinio pirme
nybėse (baigmė įvyks Tangaroje) mūsiš
kiai nugalėjo Maskvą 100:70, Estiją 
76:73, tačiau turėjo „supasuoti“ prieš 
Leningradą 89:90. Tokiu būdu, Tan- 
garoge žais Leningradas ir Lietuva su kitų 
zonų pirmų ir antrų vietų laimėtojais. 
Kauno rungtynėse, po Leningrado ir 
Lietuvos studentų rinktinių, tolimesnes 
vietas užėmė: 3) Gudija, 4) Latvija, 5) 
Estija, 6) Maskva.

Dalyvaujant JAV rinktinei Vilniuje 
įvyko „Švyturio“ žurnalo įsteigtai taurei 
laimėti rankinio žaidynės. Kaip ir reikėjo 
laukti jas laimėjo S.S-gos moterų rinktinė 
prieš Rumuniją ir Vilniaus „Eglę“. 
Amerikietės liko penktos, pralaimėda- 
mos prieš pasaulio meisterį SS-gą 20:27.

Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komandą 
šį rudenį laukia sunki UEFA taurės kova 
prieš Vienos „Austria“ vienuolikę. Tai 
bus pirmas sostinės žaidėjų pasirodymas 
Vakarų pasaulyje, kadangi iki šiol 
žalgiriečiai žaidė tik komunistiniuose 
kraštuose.

Gedimino miesto futbolininkai, teisę 
žaisti Europos taurės rungtynėse, iš
kovojo pereitais metais, laimėdami S.S- 
gos pirmenybėse trečią vietą. O kaip 
sekasi vilniečiams šiemetinėse pirme
nybėse? Po šešiolikos rungtynių „Žal
giris“ buvo surinkęs 20 tašk. ir lentelėje 
užėmė ketvirtą vietą (pirmenybėse 
dalyvauja 16 komandų). Paskutinėse 
rungtynėse Vilniuje žalgiriečiai įveikė 
Almą-Atos „Kairatą“ 2:0. Trečioje lygoje 
Klaipėdos „Atlantas“ sužaidė 2:2 su 
Gardinu.

Europos jaunių plaukimo pirmenybėse 
vilnietis Raimundas Mažuolis 50 m. 
laisvu stiliumi nuplaukė per 23,05 sek., 
laimėdamas meisterio vardą bei kartu 
atsiekdamas Lietuvos jaunių ir suaugusių 
rekordą. K. Baronas

P.S. Prieš 50 m. Kaune pirmoji tautinė 
olimpiada.

Apie tai — sekančiame „E.L“.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR

Rugsėjo 9-10 — Pabaltiečių konferen
cija Anglijoje.

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

Rugsėjo 13 d. — Bonnos konferencija. 
Ruošia Pasaulio Pabaltiečių Santalka.

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.

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 Šventų Iškilmin
gomis Mišiomis.

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

Kviečiame gausiai Iškilmingose Mi
šiose dalyvauti. Skyriaus V-ba

PABALTIEČIŲ KONFERENCIJA 
ANGLIJOJE

Rugsėjo 9-10 dienomis, Rowfant 
House, Latvių Sodyboje prie Londono, 
Rowfant, Nr. Crawley, W. Sussex 
ruošiama Pabaltiečių organizacijų pir
mininkų ar jų atstovų konferencija.

1988 m. TAUTOS ŠVENTE IR 
LIETUVIŲ DIENA NOTTINGHAME 

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

įvyks iškilmingas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Programoje: Henriko Vaineikio paskaita;

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

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

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

Dvi dienas truksiančioje konferencijoje 
bus svarstomi Pabaltijo kraštų reikalai.

Konferenciją organizuoja Pasaulio 
Pabaltiečių Santalka, kurioje lietuvius 
atstovauja Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas.

AUKOS SPAUDAI
T. Lekavičius £5.5o.
M. Strumila £11.50.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

MIRE A. KUKANAUSKAS

Gimęs 1914 m. Žemaitijoje jis atvyko į 
Angliją 1947 m. Dirbo ūkyje, vėliau 
plieno fabrike.

Palaidotas rugpjūčio 23 d. Ketteringo 
kapinėse.

Paliko žmoną sūnų ir dukrą.

Pamaldas atliko dr. kun. St. Matulis, 
MIC, ir vietos kunigas anglas. Sąjungą 
atstovavo B. Butrimas.

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS 

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

PAMALDOS
Nottinghame—rugsėjo 4 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Coventryje — rugsėjo 4 d., 14 vai., Šv. 

Elzbietoje, St. Elizabeth’s Rd. Čia tą 
valandą drauge ir Leamington Spa 
lietuviams.

Bradforde — rugsėjo 4 d., 12.30 vai.
Eccles— rugsėjo 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., 19.00 vai., 

o rugsėjo 11 d. Tautos ir Šiluvos šventės 
proga 11.15 vai. Židinyje.

Nottinghame — rugsėjo 18 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Derbyje—rugsėjo 18d., 14val., Bridge 
Gate.

Wolverhamptone — rugsėjo 18 d., 17 
vai., naujoj vietoj: Šv. Širdyje, Bath Rd., 
West Park.

ŠVEICARIJA
A.A.

ONA LINDERIENĖ— 
MINTAUT IŠ KAITĖ

Rugpjūčio 14 d. atsisveikino su šiuo 
pasauliu Ona Linderienė-Mintautiškaitė. 
Ona buvo gimusi Rygoje, kur ir vaikystę 
praleido. Pirmas pasaulinis karas ją su 
tėvais nubloškė į Rusiją. (Tėvas buvo 
geležinkelietis). Ona jau vaikystėje 
kalbėjo tris kalbas: lietuviškai, latviškai ir 
rusiškai. Po karo atvyko į Lietuvą, kur 
sekė mokyklų, vėliau tarnybų laikas. 
Dirbo Pieno Centre, kaip biuro tar
nautoja. Savo šefą, šimtametį Glemžą ji 
aplankė dar paskutinės Studijų Savaitės 
metu.

Lietuvoje ištekėjo už šveicaro W. 
Linder, kuris Panemunėje, prie Raudonės 
turėjo savo sūrinę ir aprūpindavo Kauną 
su aukštos, šveicariškos kokybės sūriais.

Antrojo pasaulinio karo metu atvyko į 
vyro tėvynę ir buvo nuolatinė Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės valdybos narė: 
kasininkė, sekretorė, revizorė.

Rugpjūčio 17 d. atsisveikinome su 
mieląja Ona. Dr. kun. Jūraitis atlaikė 
gedulingas mišias, ŠLB pirmininkas N. 
Preielaida ir Rūta Hoferienė tarė 
atsisveikinimo žodžius.

Liko dvi liūdinčios dukterys su 
šeimomis, ir taip pat labai liūdinti ŠL 
bendruomenė. Onos mums labai, labai 
trūks. Mes jos visada pasigesime.

Ilsėkis ramybėje miela Ona.
Alfonsas Kušlys

VOKIETIJA
Hamburgas

Kai ne kurios Vokietijos LB apylinkės 
pasiduoda snauduliui, Hamburge jau
čiamas pagyvėjimas. Tai parodė ir š.m. 
balandžio 29 įvykęs visuotinis susirin
kimas. Suėjo 24 nariai. Pirmininkavo Rič. 
Baliulis, sekretoriavo B. Paulauskienė. 
1987 veiklą apžvelgė Valdybos pirmin
inkė T. Lipšienė, suminėdama LB 
apylinkės, o taip pat su ja sklandžiai 
bendradarbiaujančių Hamburgo lietuvių 
moterų klubo bei šokių grupės 
GINTARAS darbus.

Pageidauta, kad naujoji Valdyba 
surengtų Klaipėdos krašto prisijungimo 
prie Lietuvos minėjimą, leistų aplinkraš
čius, palaikytų glaudesnius santykius su 
nariais net aplankant juos namuose, 
dažniau kviestų visuotinius narių susirin
kimus, tautinių šokių repeticijų proga 
įrengtų vaikų darželį, kur būtų užimami 
šokėjų vaikučiai, įgytų video aparatūrą. 
Johansonas pažadėjo parūpinti lietuvišką 
vėliavą ir staltiesę.

J.E. VYSKUPO 
PAULIAUS BALTAKIO 

VIZITACIJOS

Šių metų spalio pradžioje atvyksta į 
Vokietiją Vyskupas Baltakis, lietuvių 
katalikų išeivijoje vyskupas.

VIZITACIJOS:

Hamburge — spalio 7 — 19.30 vai. 
susipažinimo vakaras Holzdamm 22.

Spalio 8 — 16.00 vai. a.a. kun. V. 
Šarkos paminklinės lentos pašven
tinimas. Pamaldos priėjo kapo. 18.00 vai. 
iškilmingos pamaldos St. Theresien- 
Kirche. Po pamaldų vyskupo pagerbimas 
parapijos salėje.

Lebenstedte—spalio 9—13.00 vai. St. 
Josef-Kirche, Sutwiesenstr. 4 — vyskupo 
laikomos pamaldos.

Bad Zwischenahn — spalio 14, 
penktadienį, 17.00 vai. Kath. Kirche, 
Fahrweg 7.

Bielefeld-Sennestedt, Beckhofsiedlung 
— spalio 15, šeštadienį — 16.00 vai. 
Kath. Kapelle.

Mūhlheim — spalio 16, sekmadienį — 
12.30 vai., St. Marien-Geburt-Kirche.

Stuttgart — spalio 22 d., šeštadienį — 
11.15 vai., Kolpinghaus, Weiblingerstr. 
27.

Hūttenfeld — Vasario 16 gimnazija — 
spalio 23, sekmadienį — 11.15 vai. Kath. 
Kirche.

Lietuvių kunigų konferencija spalio 24, 
dalyvaujant vyskupams Pauliui Baltakiui 
ir Antanui Deksniui.

Nuoširdus prašymas ir kvietimas kuo 
skaitlingiau dalyvauti minėtose pamal
dose ir vietos kunigų organizuojamuose 
pagerbimuose. Kun. Ant. Bunga

2000
Atentatai prieš Reaganą ir popiežių, 

Klaipėdos bažnyčia, Lynes, Marcinkus
1981 m. balandžio mėn. „EL“ aprašo 

kovo 30 d. įvykusį atentatą prieš 
prezidentą Reaganą, kada, jam išeinant iš 
viešbučio, gatvėje buvo paleisti keli 
šūviai, kurių vienas pataikė į krūtinę. 
(Laimei po operacijos jis visiškai 
pasveiko ir šiemet baigia savo 8 metų 
prezidentavimo kadenciją. — M.B.).

Tų pačių metų balandžio mėn. „EL“ 
talpina keistoką B. Meckaičio laišką, 
kuriame jis aprašo patarlės „gersi mirsi 
— negersi mirsi“ reikšmę gyvenime. 
Vienas Prestono miesto lietuvis, atos
togaudamas Kanarų salose, išgerdavo 
kasdien po vieną litrą viskio, gi grįžęs 
namo po savaitės mirė nuo širdies 
priepuolio, nes jis, pagal gydytojo 
parodymą, grįžęs per mažai alkoholio 
gėręs. Pamoka — gerk, bet nemažink.

Sakoma, kad Klaipėdos bažnyčia 
galinti būti grąžinta tikintiesiems. „EL“ 
1981 m. balandžio mėn. aprašo tos 
bažnyčios konfiskavimą ir pavertimą į 
filharmonijos salę. Nugriovė bokštus, 
pašalino Marijos Taikos Karalienės 
statulą, sudaužė mozaikinį Kristų, 
Marijos freską ir net angeliukus. 
Klebonas Povilonis ir vikaras Bumeikis 
su trimis pasauliečiais buvo apkaltinti 
statybos medžiagų vogimu ir nuteisti 
laisvės atėmimu nuo 3 iki 8 metų. Per 
trumpą laiką į tolimas parapijas buvo 
ištremti vyskupai Steponavičius ir Slad
kevičius.

Gegužės mėn. kun. S. Matulis rašo apie 
vysk. Antaną Deksnį jo 75 metų amžiaus 
ir 50 metų kunigystės sukakčių proga, 
pastebėdamas, kad vyskupas eina jau 12- 
tus metus atsakingas Europos lietuvių 
vyskupo pareigas.

1981 m. gegužės mėn. buvo daug 
įvykių, kurie buvo aprašyti „EL“. Buvo 
įdėta ir įdomi fotografija, kurioje kelios 
tautiškais rūbais apsirengusios lietuvaitės 
kalbasi su D. Britanijos sosto įpėdiniu 
princu Charles, prieš jam išvykstant 
kelionėn aplink pasaulį.

Gegužės mėn. „EL“ taip gi rašo apie to 
mėnesio 13 d. šv. Petro aikštėje įvykusį 
atentatą prieš popiežių, kada jis buvo 
labai sunkiai sužeistas. (Visų dideliam 
džiaugsmui po kelių operacijų Jonas- 
Paulius II visiškai pasveiko, ir vėliau 
aplankė kalėjime sėdintį pasikėsintoją, 
Turkijos teroristą Mehmet Ali Agca — 
M.B.).

Prie gegužės mėn. įvykių, aprašytų 
„EL“, reikia pridėti ir ypatingą DBLS- 
gos suvažiavimą Nottinghame gegužės 16 
d., kad nuspręsti L. Sodybos likimą. 
Vieni kalbėjo, kad reikia parduoti ir 
pirkti kitą vidurinėje Anglijoje, kiti, kad 
neparduoti. Balsavimo rezultatai: už 
esamosios sodybos pardavimą ir nauj
osios įsigijimą — 180 balsų, už 
nepardavimą — 367, susilaikė — 22.

1981 m. liepos mėn. „EL“ įsidėjo M. 
Bajorino laišką, kuriame giriamas Brita
nijoje prie „EL“ leidžiamas anglų ir 
lietuvių kalbomis LYNES laikraštis. 
Daug jaunųjų nemoka lietuviškai (ne dėl 
jų kaltės— M.B.), bet nori būti lietuviais 
ir išmokti lietuviškai.

Liepos mėn. „EL“ taip pat aprašo 
dideles iškilmes, minint Vasario 16-tos 
Gimnazijos 30 metų sukaktį. Į iškilmes 
suvažiavo svečių ne tik iš Europos kraštų, 
bet ir iš JAV ir Kanados.

Šiais metais ir Lietuvoje vyko de
monstracijos rugp. 23 d., kad paminėti tą 
nelemtą sovietų-vokiečių paktą, pagal 
kurį Lietuva buvo parduota Sovietų 
Sąjungai. Įdomu pastebėti, kad jau 1981 
m. rugsėjo 18 d. „EL“ daug vietos 
paskyrė J. Glemžos paskaitai Štutgarto 
lietuvių visuomenei, kada jis paskelbė ne 
tik Molotovo-Ribbentropo sutartį, bet ir 
slaptų protokolų tekstus.

Dabar jau nesiginčyjama, kad komu
nistų partijoje yra ir gerų lietuvių, ką 
patvirtino doc. Skuodis, neseniai lankęsis 
Vokietijoje ir D. Britanijoje. Bet „EL“ 
jau 1981 m. rugsėjo mėn. įsidėjo M.B. 
straipsnį, kuriame kaip tik buvo rašoma 
apie patriotiškus komunistus.

Spalio mėn. 2 nr. „EL“ rašo, kad 
popiežius pakėlė Vatikano finansų 
patarėją vysk. Paulių Marcinkų į 
arkivyskupus. Kalbėdamas per radiją į 
Lietuvą, arkivyskupas pasakė, kad jis yra 
gimęs Amerikoje, bet jo tėvai buvo gimę 
Lietuvoje ir „iš jų jis išmokęs kalbėti 
lietuviškai ir mylėti Lietuvą kaip savo 
tėvynę“.

1982 m. sausio 22 d. „EL“ aprašo 

pasaulyje;
Kas nužudė 

Pakistano prezidentą?
Spėjama, kad lėktuvas, kuriame skrido 

Pakistano prezidentas gen. Zia-ul-Haqsu j 
kitais aukštais karininkais ir Amerikos 
ambasadoriumi, buvo teroristų išsprog
dintas, tik neaišku, kas tai galėjo 
padaryti. Pakistaniečiai tiki, kad žudynes 
įvykdė sovietų remiama Afganistano 
vyriausybė pašaudama lėktuvą, norė
dama sustabdyti Pakistano paramą 
Afganistano Mujahideen partizanams.

Gen. Zia buvo labai palankus vaka
rams ir turėjo artimus santykius su 
Amerika ir D. Britanija, ir dėl to jo 
laidotuvėse dalyvavo tų valstybių užs. 
reik, ministerial. Sovietų Sąjungą at
stovavo vienas iš 15 vice-prezidentų — 
Vytautas Astrauskas ir pirmas vice
prezidentas Pyotr Demičev.

Sovietai tiria 
Stalino nusikaltimus

Gorbačiovo paskirta speciali komisija 
Stalino laikų nusikaltimams ištirti, jau 
išteisino 636 asmenis, kurie buvo 
neteisingai sušaudyti ar pasiųsti j 
lagerius. Bet tai yra tik mažas skaičius 
palyginus su milijonais nekaltai nukentė
jusių žmonių. Komisijos pirmininkas 
Solomentsev pareiškė, kad jie nori 
pasiekti visiška istorinę tiesą, ir kad tie, 
kurie neteisingai nukentėjo, turi būti 
išteisinti, bet tie, kurie klausė Stalino 
įsakymų — pasmerkti. Komisija tiria 
daugybę dokumentų ir laiškų, sudarytų 
30 metų laikotarpyje iki Stalino mirties 
1953 m.

Nežiūrint to, sovietų žinių agentūra 
TASS pateisino Čekoslovakijos invaziją 
1968 m., kada Dubčekas norėjo ten įvesti 
socializmą su „žmonišku veidu“. Invazija 
pateisinama tuo, nes Dubčekas norėjęs 
išvesti savo kraštą iš socialistinių kraštų 
tarpo, o tai prieštaravo Brežnevo 
doktrinai.

Irano-Irako taika
350 JT prižiūrėtojų atvyko į Irano- 

Irako frontą prižiūrėti paliaubų vyk
dymo. Greitai Ženevoje prasidės tie
sioginės derybos tarp Irano ir Irako 53 
sekretorius priežiūroje dėl nuolatinės 
taikos. Persijos įlankoje karinių veiksmų 
neįvyko.

Vakarų valstybės mano, kad dabar 
Iranas paveiks savo bendraminčius 
Libane, kurių žinoję yra laikomi vakarų 
valstybių įkaitai. Taip pat Vakarai norisu 
Iranu užmegzti diplomatinius santykius. 
Bet sakoma, kad Irane eina vidaus kova 
tarp tų, kurie nori bendrauti su vakarais, 
kaip Rafsanjani, ir tų, kurie vakarus laiko 
didžiausiais priešais. Sakoma, kad 
ajatola Komeni po paliaubų paskelbimo 
pareiškęs, kad jis jaučiasi lyg išgėręs 
nuodų taurę.

Mandelos likimas
Nelson Mandela, turbūt yra pats 

garsiausias kalinys pasaulyje. Jo vardu 
Anglijoje yra pavadintos gatvės. Šiuo 
metu jis yra ligoninėje. P. Afrikos 
prezidentas Botha pareiškė, kad jis 
nenorėtų, kad Mandela iš ligoninės vėl 
grįžtų į kalėjimą, bet, sako, tas pareis nuo 
jo pačio laikysenos.

Prezidentas Botha ta pačia proga 
pastebėjo, kad kol jis bus valdžioje, 
juodieji Pietų Afrikos nevaldys.

Atrasti kapai
Po 50 metų buvo atkasti nužudytų 

žmonių kaulai Kurpato miške prie 
Minsko. Atkasta 500 kapų, bet jų 
kiekviename yra daugiau nei vieno 
asmens kaulai. Paskirta komisija pradėjo 
apklausinėti liudininkus, kurie atsimena 
girdėję šaudymus ir matę mases žmonių 
atvežtų sušaudymui. Šaudymai prasidėję 
1937 m. ir tęsėsi iki 1941 m. Iki 
Gorbačiovo glasnost politikos tai buvo 
slepiama.

šventinimus kito lietuvio prelato, būtent 
48 m. londoniškio Jono Vytauto 
Bulaičio, kuris šv. Petro Bazilikoje buvo 
popiežiaus įšventintas į vyskupus ir tuoj 
pat pakeltas į titulinį Naronos arkivys
kupą, sąryšyje su jo paskyrimu pro- 
nuncijum Centrinėje Afrikoje. (Dabar 
arkivysk. Bulaitis eina pro-nuncijaus 
pareigas Irane — M.B.)

1982 m. rugp. m. „EL“ vedamuoju 
straipsniu sveikina 29-tą Studijų Savaitę 
esančią Strawbwrry Hill, prie Londono.

M. Bajorinas
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