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LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO STEIGIAMASIS SUVAŽIAVIMAS
Kardinolas Sladkevičius prie Vilniaus 

Katedros, grąžintos lietuvių kunigams 
Suvažiavimo išvakarėse, šv. mišių metu 
Gedimino aikštėn susirinkusiems tūkstan
tiams lietuvių sakė: „pasėtas grūdas ir po 
sniegu auga, bet mes jo nematome, kol 
pavasarį jis gėle pražysta ... mes turime 
išmokti laukti“, rašo Financial Times 
reporteris Quentin Peel iš Vilniaus, savo 
reportaže apie LPS Steigiamąjį Suva
žiavimą Vilniuje. Toliau jis rašo, kad 
suvažiavusieji norėjo referendumo dėl 
visiškos nepriklausomybės, nuosavos va
liutos ir tautinės kariuomenės savos 
valstybės ribose.

Santūrumo ir kantrybės prašė ir 
naujasis LKP CV sekretorius Algirdas 
Brazauskas. Jis perdavė Suvažiavimui 
Gorbačiovo sveikinimus ir pažadėjo 
atstatyti Trijų Kryžių paminklą, stali
nizmo aukų atminimui, atitaisyti juodas 
dėmes Lietuvos istorijoje ir reabilituoti 
Stalino aukas. Tačiau jis priminė, kad 
radikalių pakeitimų, kaip visiško išstojimo 
iš Sovietų Sąjungos, nei jis nei Kremlius 
netoleruos.

Lietuvos Laisvės Lygos Tarybos narys 
Antanas Terleckas pareikalavo Lietuvos 
nepriklausomybės ir susirinkusiems gar
siai plojant sakė: „mūsų rytiniai kaimynai 
mus padarė savo vergais, o mūsų vaikus 
savo tautos duobkasiais“, rašo The Daily 
Telegraph reporteris Xan Smiley. Taip pat 
Antanas Terleckas reikalavo, kad būtų 
atšauktas Hitlerio-Stalino Paktas ir 
Sovietų kariuomenė atitraukta iš Lietuvos 
teritorijos.

LPS Steigiamojo Suvažiavimo ga
lutinėje rezoliucijoje Lietuvos padėtis 
Sovietų Sąjungos respublikų tarpe nu
sakoma šiaip: „ ... pagal Lenino 
federalizmo principus, tautinė lygybė ir 
nepriklausomumas“.

SUVAŽIAVIMO INFORMACIJA
Registracija į suvažiavimą prasidėjo 

10/20/88 profsąjungų rūmuose, Sąjūdžio 
biure. Paskui buvo pereita į Sporto rūmus.

Numatomas steigiamojo suvažiavimo
1988.X.22-23 dienomis Vilniuje vykusio Sąjūdžio suvažiavimo metu Vilniuje, Gedimino 
aikštėje susirinkęs jaunimas ir suvažiavimo dalyviai.

delegatų skaičius — 1127, svečių — 500, 
viso žmonių — 4500.

Visuomeniniams judėjimams arba gru
puotėm Žaliesiems, Kultūros Fondui ir 
tautinėms mažumoms skiriamos vietos 
Suvažiavime ir Seime. Tautinės mažumos 
grupavosi prie Kultūros Fondo ir sudarė 
koaliciją. Lietuvos Laisvės Lygos atstovai 
LPS suvažiavime dalyvavo stebėtojo 
teisėmis.

Lietuvos dvasininkijai buvo rezervuotos 
36 vietos suvažiavime ir šešios vietos (iš 
220) Seime. Lietuvos dvasininkiją at
stovavo vien katalikai kunigai, kitų 
konfesijų dvasininkai bus kviečiami į 
sekantį LPS suvažiavimą.

Delegatai į LPS suvažiavimą buvo rinkti 
visų Lietuvos rajonų atstovai. 220 narių 
Seime Lietuvos rajonai buvo atstovaujami 
bent po vieną atstovą.

Delegatai rinko 220 narių į Seimą, o iš jų 
— 25 narių Tarybą.

LPS Steigiamasis Suvažiavimas galėjo 
pasinaudoti Konstitucine teise ir reikalauti 
teisės išstoti iš Sovietų Sąjungos re
spublikų tarpo.

Spalio 21, penktadienį, 3.00 vai., Sporto 
rūmuose įvyko spaudos konferencija. Į 
Steigiamąjį LPS Suvažiavimą atvyko 
Kanados Globe ir Mail korespondentai, iš 
JAV: New York Times, Chicago Tribune, 
Wall Street Journal, Washington Post, 
Associated Press, U.S. News and World 
Report. Iš kitų kraštų: Le Monde, Daily 
Telegraph, Financial Times, The Guar
dian, The Independent, Reuterio. Taip pat 
iš Švedijos atvyko radijo kompanija, 
Šveicarijos radijo ir televizijos, Britanijos 
BBC, JAV — NBC ir kitos kompanijos. Iš 
Vakarų suvažiavo daugiau 100 žurnalistų, 
o iš socialistinių — apie 50.

LPS steigiamojo suvažiavimo programa 
buvo paskelbta Komjaunimo Tiesoje ir 
Sovietskaja Litva. Komjaunimo Tiesos 
laidos išeina dviem kalbom: lietuvių ir rusų, 
todėl plačioji visuomenė buvo susipažinusi 
su Sąjūdžio programa.

Programoje yra šie skirsniai: bendrieji ir 
piliečio teisės, socialinis teisingumas,

tautiškumas, kultūra, religija ir visuo
menė, ekonomika, ekologija.

Į LPS Steigiamąjį Suvažiavimą buvo 
pakviesti šie išeivijos atstovai svečių teise: 
PLB-nės pirmininkas dr. V. Bieliauskas, 
Europos Parlamente Baltų Jungties 
generalinis sekretorius Algirdas Klimaitis 
(paskutinėmis žiniomis jie buvo 
Lietuvoje), inž. Valdas Adamkus, prof. B. 
Vaškelis, Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
vedėjas Romas Sakadolskis, JAV LJS 
pirmininkas D. Sužiedėlis ir Lietuvių 
Informacijos Centro Niujorke direktorė 
Gintė Damušytė. (Prof. B. Vaškelis, D. 
Sužiedėlis ir G. Damušytė vizos negavo). 
Taip pat iš Anglijos, buvo pakviestas 
Kestono Kolegijos direktorius kun. dr. 
Michael Bourdeaux, bet ir jis vizos negavo, 
todėl Suvažiavime nedalyvavo.

Papildomai buvo sužinota, kad katalikų 
kunigų globai yra grąžinta ir šv. Kazimiero 
bažnyčia, kuri iki šiol buvo paversta 
ateistiniu muziejumi.

ELR

ALGIMANTAS ANDREIKA 
LIGONINĖJE

Pagal Vakarus pasiekusias infor
macijas, rugsėjo 28-os dienos de
monstracijoje Vilniuje dalyvavęs Algi
mantas Andreika buvo paguldytas 
ligoninėje. Jam pripažintas smegenų 
sutrenkimas. Per demonstraciją jį smar
kiai sumušęs milicijos kapitonas Ber
notas.

Rugsėjo 29 dienos mitinge Gedimino 
aikštėje buvo perskaitytas pareiškimas 
Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos 
prezidiumui ir Lietuvos TSR prokurorui, 
Kuriame reiškiamas pasipiktinimas val
džios organų įvykdyto žiauraus susido
rojimo su Molotovo-Ribentropo pakto 
paminėjimo dalyviais, taip pat su bado 
streiką paskelbusiais dėl politinių kalinių 
išlaisvinimo. Pareiškime pažymima, kad 
susidorojimas yra konservatyviųjų jėgų 
sąmoninga provokacija, reikalaujama 
atlikti įvykių tyrimą, dalyvaujant visuo
menės atstovam, paskelbti smurto 
organizatorių ir vykdytojų pavardes ir 
juos patraukti baudžiamojon atsako
mybėn.

LIC

JE Monsinjoro Audrio Bačkio Įšventinimo į Vyskupus Iškilmės Romoje
1988 m. spalio 6 d. Šventasis Tėvas priėmė audiencijoje Jo Ekscelenciją Monsinjorą Audrį Bačkį, 

Titularinį Mėtos Arkivyskupą, Pro-Nuncijų Olandijai, jo įšventinimo vyskupu proga, kartu su tėvais, lietuviais 
vyskupais, arkivyskupo giminaičiais ir draugais. Popiežius Jonas Paulius II ta proga pasakė kalbą itališkai.

Savo kalboje Šventasis Tėvas pirmiausia apibūdino Prelato Bačkio asmenį, jo įšventinimą vyskupu ir jo 
tarnybą Bažnyčiai. Po to jis paminėjo gerbiamą Monsinjorą Steponavičių, daug metų kentėjusį, Monsinjorą 
Preikšą, atstovaujantį Lietuvos vyskupų konferenciją ir jo asmeny Lietuvą visuomet esančią jo mintyse. Toliau 
jis išvardino Monsinjorą Baltakį, kuris rūpinasi dvasiniais lietuvių reikalais ir jo pinntakūną Monsinjorą 
Deksnį. Paminėjo taip pat ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos narius dalyvaujančius jos suvažiavime

Monsinjoro Bačkio vyskupiškąjį motto „Sub Tuum praesidium“, kaip jo atsidavimą Marijos globai ir prašant 
jos pagalbos savo misijai.

Šventasis Tėvas savo kalbą baigė lietuviškai taip:
Gailestingumo Motina, šiuo meilingu vardu Garbinama Aušros Vartuose Vilniuje! Pažvelk į šį savo sūnų, 

Tau patikinti naujas savo pareigas į kurias jį šaukia Bažnyčia: apšviesk jį, palaikyk jį, išmelsk jam gausių Dievo 
Malonių.

Gailestingumo Motina! Laimink ir stiprink Monsinjoro Bačkio tėvą ir motiną, jo giminaičius ir draugus.
Gailestingumo Motina! Su meile pažvelk į tą tautą, kurios sūnumi yra Monsinjoras Bačkis, palaimink prieš 

šešis šimtmečius Lietuvoje šaknis įleidusią Bažnyčią, palaimink jos Ganytojus ir padėk, kad ji ir toliau, kaip
Romoje ir čia esančius įvertindamas lietuvių ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai. Po to Popiežius širdingai 
pasveikino Monsinjoro Bačkio draugus atvykusius iš įvairių kraštų dalyvauti jo įšventinime vyskupu ir išvykimą 
naujoms pareigoms Apaštališkuoju Nuncijum į Olandiją. Savo kalbos itališkai gale Šventasis Tėvas iškėlė

praeityje, visada būtų tauri ir ištikima!
Telydi jus mano apaštališkasis palaiminimas.
(Paimta iš L’Osservatore Romano 1988.X.7 d. nr„ p. 4, kur ištisai kalba buvo atspausdinta.)

Popiežius Jonas Paulius II po audiencijos arkivysk. A. J. Bačkio įšventinimo vyskupu iškilmių proga 1988 m. spalio 6 d., kartu su audiencijoje dalyvavusiais arkivyskupo tėvais, lietuviais vyskupais, giminaičiais ir draugais. 
Popiežiaus kairėje Arkivysk. A.J. Bačkis, už jo galvos Vysk. A. Deksnys, šalia jo motina Ona Bačkienė, tėvas Stasys A. Bačkis, Živilė Bačkienė, Vysk. P. Baltakis, Vysk. J. Preikšas, prel. V. Mincevičius.
Popiežiaus dešinėje — Vysk. J. Steponavičius, šalia jo kun. Alf. Svarinskas, Daina Bačkytė, Ričardas Bačkis, Andrius Bačkis, Rimvydas Bačkis, Prel. L. Tuluba, toliau Prel. A. Bartkus.
Nuotraukos priešakyje Vasario 16 gimnazijos mokiniai atvykę j įšventinimo iškilmes gimnazijos kapelionui Kun. E. Putrimui vadovaujant.
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KANKINIMAI, KANČIA IR SKAUSMAS
PROF. DR. VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

4
Kančia krikščionybei yra labai svarbus 

atsparos taškas. Jos pagrindinė liturgija 
yra eucharistija — Kristaus kančios 
prisiminimas — pergyvenimas. Krikš
čionybės pradžia buvo kančiomis pažy
mėta. Tertulijonas rašė, kad „sanguis 
christiano ėst semen ecclesiae rumunis. Ir 
šis pasakymas tiko ir daugeliu atvejų 
tebetinka krikščionybei ir dabar.------

Moderniojo kankinamojo žmogaus 
vaizduotė, apie kurios svarbą kalbėjau 
kiek anksčiau, jam tvirtumo suteikia ne 
tik atsitolinimu nuo kenčiančio kūno 
skausme paskendusio, bet taip pat ji jam 
duoda galimybę persikelti į dvasinę 
plotmę ir joje suartėti su savo Dievu. Ir 
čia jau yra pasiekiamas naujos stiprybės 
šaltinis, kurio joks kankintojas negali 
pakeisti. Ir štai, kaip jau sąžinės laisvės 
kalinio kančia dabar įgauna kūrybinį 
bruožą. Jis, kaip ir jo Dievas, ken
tėdamas dalyvauja tikrovės re
konstrukcijoje — jos atstatyme. Gal 
kankintojai pavienius žmones sunaikina: 
gal jie jų net tūkstančius ir milijonus 
sunaikina, bet jų bendras tylus šauksmas, 
kaip istorija, rodo, niekuomet negali būti 
nutildomas.

ŽMONIŲ KANČIOMIS 
ATSTATYTA TIKROVE

Žmonijos istorija gražiai byloja apie 
žmonių kankinimo rezultatus, ar tai būtų 
daroma naudojant karų metodus ar 
individualines tortūras. Trumpai pažvel
kime į istorinius faktus. Romos imperija 
Graikiją nugalėjo ir graikus savo karais 
labai suniokiojo. Istorijos bėgyje romėnai 
perėmė Graikijos kultūrą ir išvystė teisės 
kodeksus žmonių teisėms ginti. Gotai 
užėmė naująją Romos Imperiją (krikš
čioniškąją,) — daug žmonių nukankino, 
daug materialinės žalos jai padarė. Bet 
vėliau iš tų laukinių gotų išsivystė visa eilė 
Eropos tautų, kurios prisidėjo prie 
kultūros ir civilizacijos pažangos. Re
voliucijos ir kontrarevoliucijos ėjo per 
Europos istoriją ir jos žmonių kančiomis 
naują pasaulį kūrė. Ir štai žvelgdami į 
mums artesnę istoriją, ką mes matome? 
Vokietijos naciai išžudęmilijonus žmonių 
nieko nelaimėjo sau, bet Europai sąlygas 
susivienyti, žmogaus teises apginti ir 
įstoti į tautų laisvės žadinimo eiles. 
Argentinos militarinė diktatūra sužlugo 
prie Malvinų salų ir ten buvo atidaryti 
kalėjimai ir likę gyvi politiniai kaliniai

Robertas Keturakis

Neatsiklaupk, nenulenk 
galvos ir nepriimki tiesos 
kaip išmaldos!

Namų nėra. Tačiau yra kalba, 
kuri pašaukti dvasią moka 
ir geležėti, ir prikelti žmogų — 
Stebukladarė protėvių kalba.

Tegu praeis. Tegu nepastebės.
Čia — tavo žemė, tavo vaikai kelias: 
tai melas — kad vien raudos ir duobės 
ir kad istorija užmiršo mus — tai melas.

„Literatūra ir Menas“ 
_________________ 1988 V 28 d. psl. 7. 

šiandien yra laisvi. Diktatūros šlubuoja 
Čilėje, Peru, Paragvajuje, Panamoje ir t.t. 
Bene istoriniu atžvilgiu išsilaikiusi yra 
Sovietų diktatūra, kuri yra nuskriaudusi 
bene didžiausią skaičių tautų ir kraštų ir 
kurios teroras, ypatingai Stalino laikais, 
pralenkė bet kokį žmonių kankinimo 
laikotarpį. Bet štai jau po 70 metų ir ten 
pradeda padėtis keistis. Ir ten žmonių 
kankintojai, juos sudaiktinę ir nuž
moginę, jų gyvybe požeminius traukinius 
pastatę ir jų tremtimi Sibiro miestus 
sukūrę, pamažu pradėjo pamatyti, kad 
žmonės nėra daiktai ir kad jų teisių 
negalima visuomet neigti. Pamažu tie, 
kurie įstatymų nesilaikė, patys priėjo 
išvados, kad gali ateiti kiti, kurie tuos 
įstatymų laužymus ir savivaliavimus gali 
ir jiems pritaikyti. Taigi jie pradeda 
ieškoti būdų realybei atstatyti, nes ir ilgai 
tęsėsis chaosas liko chaosu. Jie kraštą 
nualinę, žmones nuskriaudę ir iš Markso 
sistemos farsą padarė. Be to, jie, kaip ir 
visi kankintojai išplėtė savo pasaulį ir 
savo galią taip toli, kad visai prarado 
ribas ir dėl to net jie patys nusigando ir dėl 
to jų palikuoniai ieško dabar rėmų 
beribio brutalumui apsiriboti.

O gal, o gal tai yra pasireiškimas 
kūrybinių jėgų, išeinančių iš kankinių, 
besiskleidžiančių net kankintojų eilėse. 
Gal tai yra pradžia naujosios tikrovės 
atstatymo, kurio mes visi laukėme ir 
tebelaukiame.

DAR TRUMPUTE PASTABA
Sąžinės kalinių tylus šauksmas yra 

negirdimas iš jų tiesioginiai. Dėl to reikia, 
kad kiti, tie, kurie yra laisvėje jį išreikštų. 
Mums reikia prisidėti prie visų rimtų 
sąjūdžių, kurie žmogaus teises gina, kaip 

Amnesty International, Black Ribbon 
Organisaation etc. Reikia padėti kovoti 
už žmogaus teises, nežiūrint kur jos 
laužomos: Sovietų S-goj, Irane, Irake, 
Libanijoj, Etopijoj, Lotynų Amerikoj ir 
kai kuriais atvejais net JAV.

Vieno žmogaus laisvės pažeidimas yra 
mūsų visų laisvės apribojimas.

Mūsų žmonės Lietuvoje mums labai 
rūpi ir tai yra suprantama. Bet ir kitiems 
kitur turime padėti.

Žmogaus dvasia yra visuomet laisva. 
Turi būti duodama laisvė ir žmogaus 
kūnui, be kurio laisvė ir pilna dvasios 
laisvė yra negalima. Gal skausmo ir 
kančios patyrimai yra mūsų gyvenimui 
būtinybė. Bet be jų yra gi ir malonumai, ir 
patogumai, ir žmogaus dvasios kūryba. Ir 
dėl jų mums reikia dirbti ir kovoti, nes jie 
priklauso prie žmogaus laisvės ir jo 
žmogiškosios vertės. Gal šios žmogiš
kosios vertės jau pradeda rasti vietą 
pasaulyje, gal jos ras vietos ir Lietuvoje.

Padėk tam, Dieve.
Panaudota literatūra:

Bieliauskas, V. J. (1987). An inversion 
of reality: The silent scream of pain. 
Contemporary Pschyology. Vol. 33 (3), 
267-268.

Peters, E. (1985). Tortūra. New York: 
Basil Blackwell, Inc..

Sartre, J.P. (1972) The Psychology of 
Immagination. Saeais, N.J.: Citadel.

Scurry, Elaine (1985). The Body in 
Pain. New York: Oxford University 
Press.

Stover, E. and Nightingale, E. O. 
(Eds.) (1985). The Breaking of Bodies and 
Minds. New York: W. H. Freeman and 
Co.

Keturakis, R. (1988). Nenulenk galvos. 
Literatūra ir Menas, 2167(22), psl. 8.

VYDŪNISTŲ KLUBAS
Klaipėdoje veikia prie Klaipėdos 

fondo įsikūręs „Vydūnistų“ klubas. 
Klubas rūpinasi nacionalinio vydūnis- 
tikos literatūros tvarkymu, Mažosios 
Lietuvos istorinio-kultūrinio palikimo 
klausimais. „Vydūnistų“ rūpesčiu, kaip 
praneša Klaipėdos „Persitvarkymo nau
jienos“, Šilutėje buvo suorganizuotas 
Vydūno 120-ųjų gimimo metinių mi
nėjimas, Kintuose atidarė vydūnistikos 
ekspozicijų parodą, pastatė paminklinį 
akmenį ten, kur gyveno didysis filosofas 
ir rašytojas Vydūnas. P.N.

BUV. TREMTINIŲ SĄSKRYDIS
(Laiškas iš Lietuvos)

Rugpjūčio 27 dieną Vilkaviškyje įvyko 
į Mansko rajoną (pagrinde — Ungutą, 
Sibire) ištremtų žmonių susitikimas. 
Daug kas negrįžo — jų kaulai ilsisi visų 
Ungutų kapuose. O kapai šiandien 
žolėmis apaugę, nekieno neprižiūrimi. 
Rusai savų neprižiūri. Tai ir mūsų 
tautiečių kapai ten neprižiūrimi. Daug 
neatvyko dėl ligos, dėl kitų priežasčių. 
Bet ir susirinko daug — keli šimtai: į 
Vilkaviškio bažnyčią netilpo, nors 
stovėjo (apie atsiklaupimą negalima buvo 
nė svajoti) vienas prie kito.

Pamaldos prasidėjo dvyliktą valandą. 
Jas laikė vietos klebonas, aukodamas už 
tremtyje ir kalėjimuose mirusius ir 
grįžusius mišias. Labai jaudinantis buvo 
pamokslas, primindamas kokius sunkius 
kelius nuėjo mūsų tautiečiai, pabrėž
damas, kad 1941 m. birželyje buvo išvežta 
35.000 žm., o 1948 m. — 80.000 žmonių. 
Daug priėmė šv. komuniją.

Prieš pamaldas giedojo „Lietuva 
brangi“, o po pamaldų „Lietuva tėvynė 
mūsų“. Bažnyčioje — mūsų trispalvė. Po 
pamaldų pažinčių atnaujinimas čia pat 
šventoriuje ir prie jo. Juk kai kurie 
žmonės nesimatė po 30 ir daugiau metų. 
Jeigu gausiu nuotraukų (o jų žadėjo 
atsiųsti), atsiųsiu ir Tau.

Paskiau važiavom už Bartininkų 
pietauti. Kryžkelėje kelią rodė tri
spalvėmis vėliavėlėmis. Pirmosios maši
nos pasipuošusios trispalvėmis: geltona, 
žalia, raudona. Ten paruošti stalai. O 
pietūs sudėtiniai — žmonės atsivežė 
maisto ir dėjo į bendrą krūvą. Kai kas 
pietavo ir ant žolės, nes ant stalų vietos 
pritrūko. O buvo gal po 30 metrų dvi eilės 
stalų. Tad vien apie stalus susėdo apie 
250, o gal ir daugiau žmonių. Viduryje 
kiemo — išdidžiai plevėsavo trispalvė. 
Žmonės tylos minute ir susikaupimu 
pagerbė žuvusius ir mirusius tolimam 
Sibire. Buvo padeklamuoti eilėraščiai, 
padainuotos patriotinės dainos. Žmonės 
kalbėjosi, dalinosi pergyvenimais. Daug 
pažįstamų sutikau ir aš. Kaip graudino ir 
kartu džiugino širdį matant laisvai 
plevėsuojančias trispalves, Gedimino 
stulpus, Vytį, girdėti himną. Tik dabar 
supratau savo tėvų Antaninos ir Sebas
tijono jausmus, kada 1918 m. buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Jie 
pasakodavo, kaip jie ir kiti žmonės 
džiaugėsi, verkė iš džiaugsmo. Ir čia 
dabar daug kas braukė ašaras tai 
matydami, girdėdami. O kiek už vėliavos, 

Vytį, himną neteko tėvynės. Kiek kaulų 
pūva ten „už Uralo, žemės galo“, kaip 
rašė Maironis. Kas nuramins tą širdies 
skausmą, mačius, girdėjus tas aimanas 
žmonių. Sako, nėra stebuklų. O kaip 
pavadinti tai, kad apie tremtinius, 
kalinius, tik prieš metus dar buvusius 
„liaudies priešais“ šiandien daug kas 
kalba su užuojauta, net pagarba. 
Šiandien su pasididžiavimu nešioju prie 
krūtinės prisisegęs trispalvę, Vytį, Gedi
mino stulpus. Nors mūsų mieste jų dar 
niekas nenešioja. Tegul žiūri, tegul 
stebisi. Nešios už kurio laiko ir kiti. 
Atsimenu, kaip už tai, kad buvau prie 
krūtinės prisisegęs Vytį, keliantis per 
Nemuną, grįžtant iš gimnazijos 1945 m., 
mane persekiojo, grasino man... 0 
šiandien — su pasididžiavimu nešioju: 
žiūrėkite, stebėkitės, pavydėkite, aš mūsų 
nepalaužtos tautos dalelė.

Didelės permainos tėvynėje šią vasarą. 
Džiugios. Kas galėjo galvoti, kad toks 
sibiriakų susitikimas įvyks. Kas galėjo 
galvoti, kad į sibiriakus pradės žiūrėti, 
kaip į lygiateisius žmones. Kad įvyks 
pirmas Lietuvos istorijoje tremtinių 
susitikimas, šį kartą ištremtų 1948 m. į 
Krasnojarsko krašto, Mansko rajono, 
Didįjį Ungutą, Mažąjį Ungutą, Trečiąjį 
Ungutą, Naująją Aleksiejevką, Leibą, 
Angalo ir kitas vietas. Tikiu, kad toks 
susitikimas yra pirmas ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Tarybų Sąjungoje. Tai 
istorinis įvykis, apie kurį dar nekalba 
mūsų spauda.

Manau, kad aukščiau parašytos eilutės 
bus įdomios visiems lietuviams. Rašyk 
savo naujienas! Domininkai, būk drūts, 
kaip ąžuolas prie Nemunėlio!

Linkiu viso geriausio, —
Tavo Kaziukas

PAMINKLAS ŽYDŲ AUKOMS
Užsienio spaudos agentūros praneša, 

kad Vilniuje numatoma pastatyti pa
minklą Antrojo pasaulinio karo metu 
nacių nužudytų žydų atminimui. Pamin
klui suprojektuoti yra pakviestas Lie
tuvoje gimęs žydų kilmės žymus daili
ninkas Arbit Blatas, gyvenantis Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Dailininkas 
Arbit Blatas jau buvo nuvykęs į Vilnių 
paminklo statybos klausimais tartis su 
vietos architektais ir valdžios atstovais. 
Nukankintų žydų atminimui skirtas 
paminklas bus pastatytas buvusiame 
Vilniaus gete.AGIĮAP

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 70)

Gera svajoti, gera bent akimirkai pamiršti tas visas nelaimes, 
kurios lydėjo mus svetimuose miškuose, gera klausytis malonaus 
merginos balso.

—Be reikalo pasakei, jog priklausome SS būriui... — tyliai šneka 
manęs lukterėjęs Mykolas.

—Kodėl?
—Ką tu žinai apie tuos jaunus žmones? O jei vienas pabėgės ir 

praneš partizanams? Kas tada? Tomai, tau reikia daug mokytis... Tik 
priimk šią pastabą ne kaip kritinį priekaištą, o kaip draugo pastabą. 
Gero draugo.

Jo ranka nusileidžia ant mano peties ir man malonu jausti draugą, 
kurio palytėjimas kalba daug daugiau, nei kokie nors gražūs, rinktiniai 
žodžiai.

Suprantu, jog nevykusiai pasielgiau ir čia pat stebiuosi Mykolo 
įžvalga — nė vienam iš mūsų neatėjo mintis būti atsargiais, nesileisti 
užliūliuoti vaišėmis ir gera pirtimi. Mykolas irgi naudojosi tais visais 
pasiūlymais, bet nė akimirkai nenustojo domėtis kiemu, žmonėmis, 
keliu, kuris už Radavičių sodybos vedė į nedidelę, vos šešerių kiemų 
gyvenvietę.

Žemai vakaruose nusmukusi saulė dar švytėjo raudona ugnimi, 
pro lieknus ir kuprotus beržus, pro alksnynus ji dar dažė rausvomis 
varsomis neaprėpiamas pievas, rugių ir kviečių laukus, išdidžius ir 
susigūžusius trobesius, žaidė obelų šakose. Tačiau prieblanda, tas 
vakaro ir nakties šauklys, nematoma skraiste apjuosė Radavičių 
sodybą, niūriais, tamsiais dažais nužymėjo didžiąją girią, kuri glūdėjo 
rytų pusėje tarytum pamestas, apleistas ruožas — be gyvybės, be 
ryškaus silueto, be atpažinimo ženklo.

Ten, to ruožo pakrašty, tūnojo senas, išsikerojęs klevas. Savo 
šakomis, karpytais lapais jis dabar, vakarinio vėjo užgautas, ėmė 
šlamėti Smirmės pelkyno sakmes smėlio ir akmenų krūvai, po kuria 
ilsėjosi paprastas, eilinis lietuvis — mūsų Povilas.

Ten, tame tamsiame ruože slypėjo vakarinio vėjo žarstomos pelenų 
saujos, žyminčios Armino ir senosios Barboros palaikų vietą. Žmonės ir 

pelenai... Kiek nedaug reikia, kad žmonės, mylimi ir artimi, svetimi ir 
nemieli, visiems laikams dingtų degėsių krūvoje...

O dešiniau, pietų pusėn, girios ruožas dar tamsesnis, veik juodas, 
niūrus ir grūmojantis. Ten, toje tamsoje dingo Maironis, mano pirmasis 
draugas, kurį likimas panoro išplėšti iš mūsų tarpo.

Tas tamsus ruožas rytuose slėpė ir bevardį upelį, kurio kranto 
žvyre palaidojome žuvusį Heinrichą.

Didieji Augustavo miškai paėmė duoklę už tą besišaipantį, nuo 
šermukšninio užpilo įkaitusį Harro von Freigang, kuris labai laisvai 
jautėsi Radavičiaus užstalėje ir taip pat laisvai svaidėsi grubiausiais 
anekdotais, netinkančiais nei vietai, nei laikui...

Įeidamas Radavičių sodybon buvau alkanas, o dabar sėdėjau prie 
veršienos kepsnių, lašiniais, keptomis bulvėmis, rūkyta kaimo dešra, 
aukso geltonumo varškėčiais nukrauto stalo ir negalėjau valgyti. 
Kąsniai strigo burnoje, viskas buvo svetima, nemiela, neturėjo jokio 
ryšio nei su manim, nei su mano svajonėmis, nė galų gale su ta nuoga 
tikrove, kuri ištisas dienas, savaites, o gal ir mėnesius lydėjo mano 
žingsnius.

Gali būti, kad mane apsvaigino tas šermukšnių užpilas, namuose 
varyta, bet dabar uogų ir žolių spalvą įgavusi degtinė. Mane visada 
pagauna liūdesys, kai galvoje ima šmėkščioti alkoholio pėdsakai, kai 
kojos pasidaro netvirtos, kai rankos atsisako tarnauti.

O gal tai buvo ne alkoholio pagimdytas liūdesys, bet tiesiog 
nusivylimas ir... pavydas. Gal aš pavydėjau Danutės tam Harro, kuris 
sėdėjo šalia jos, vis stengėsi apkabinti ją per liemenį ar alkūne 
prisispausti prie jos krūtų? O Danutė juokėsi, juokėsi visa burna, svaidė 
žvilgsnius tai Mykolo, tai mano pusėn, sunkiai ištardama vokiškus 
žodžius, bandė kažką aiškinti Kurtui arba Harro ir nerūpestingai ranka 
vis stengėsi nustumti nuo kaktos plaukų sruogą.

Pakilau nuo stalo ir išėjau iš pirkios. Tarytum magiškos jėgos 
paveiktas nepasukau į didžiulį Radavičių kiemą o nužingsniavau į kitą 
namo pusę, kuri buvo atsikreipusi į tolumoje neryškiai dunksančią 
girią.

Ir čia, prie namo sienos buvo suolelis nuo kurio galėjai apžvelgti 
veik visą atvirą rytinę tolumos dalį. Nuo suolelio galėjai gėrėtis ir namų 
šeimininkės gėlių lysvėmis, kurios net ir prieblandoje raibuliavo įvairių 
spalvų žiedais, skleidė malonius kvapus.

Sėdžiu, įkvėpiu tuos visus vakaro kvapus ir bandau sukaupti 
padrikas mintis. Nebuvau visai teisus, sakydamas, jog rytuose 
besislepianti giria buvo tik juodas, negyvas šešėlis. Virš to šešėlio, tarp 
juoduojančio ruožo ir pilko dangaus ėmė žybčioti šviesos. Lyg tolimi 
žaibai, lyg didžiulės užpučiamos žvakės.

Žalsvi, melsvi, raudoni ir oranžiniai geltoni tvykstelėjimai 
akimirkai atsispindėdavo danguje, paryškindavo kelis balkšvus 
debesėlius ir vėl dingdavo tarytum juos būtų prarijusi juodoji giria. Visų 

tų šviesų kilmė man buvo nesvetima. Tame rytų tolyje gaudė patrankos, 
sproginėjo granatos, švilpė trasuojančios kulkos. Tai jų ugnis akimirkai 
atsispindėdavo danguje, nušviesdavo tolimą giria, kad sekančią 
akimirką dingtų iš horizonto, išblėstų ir paliktų miškus tuo, kuo jie 
buvo iki šiol — vos suvokiamu, sustingusiu šešėliu...

Vos girdimai čeža smėlio takelis mano kairėje. Nė nepakėlęs galvos 
žinau, kad tai Mykolas. Jis prisėda prie manęs ir kelias akimirkas tylime 
abu. Tik mūsų akys nesitraukia nuo horizonto.

— Ech, verda kova, o mes lyg vėžliai trypčiojame vietoje... — 
rimtai sako Mykolas.

—Mykolai, kur mes einame? Kas mūsų laukia?
—Niekas nelaukia Tomai, niekas. Galbūt tik mirtis. Galbūt tik ji 

tykoja kur nors pakeliui. Bet ar ne vistiek kur mes einame?
—Mes dar jauni, mums dar reikėtų turėti gyvenimo tikslą. 

Gyvenimo? Kokio gyvenimo? Gal mes ir neblogi kareiviai, bet ar mes 
geri žmonės? Gyvenime reikia mokėti būti žmogumi. Tik tada gali 
užsibrėžti tikslus, siekius, gali eiti tiesiu keliu.

— Labai jau smerki mus visus...
—Aš nesmerkiu, o sakau tiesą... — Mykolas akimirkai nutilo. 

Atsikvėpęs vėl pynė savo minčių giją.
— Mes visi kada nors ir kur nors paslydome, netekome atramos. 0 

kai gyvenime nebeturi atramos, tai labai dažnai darai klaidingus 
sprendimus, esi per daug atviras visiems melams, visoms vilionėms. Esu 
tikras, kad nei tu, nei Balys, nei žuvęs Povilas ar dingęs Maironis 
nebuvo kovotojai iš įsitikinimo. Vienus suklaidino, kitus prikalbino, 
tretiesiems prigrasino... Tai galima daryti su žmonėmis, kurie staiga 
pametė vietą gyvenime...

Štai kad ir aš... Tėvai pasiturintieji, man nei vaikystėj, nei jaunystėj 
nieko nestigo. Jau gimnazijoje supratau, kad išskyrus svetimas kalbas ir 
gerą knygą, niekas manęs ypatingai nedomino. Tačiau, kai tėvas 
pasišovė iš manęs padaryti karininką, girdi iš tradicijos: gero 
dvarininko sūnus turėtų būti karininku — be ginčo sutikau. Žinai, tada 
mane dar žavėjo ir baltos odos diržas, ir baltos pirštinės, ir švari 
uniforma. Taigi įstojau į kariūnų mokyklą. Bet taip ir nebaigiau jos. Per 
naktį Lietuvoje įsigalėjo kita santvarka. Tėvai nepritarė jai, giminių bei 
pažįstamų padedami persikėlė į Rytprūsius, pas mano motinos gimines. 
Aš likau Lietuvoje. Keli draugai ir pažįstami rūpinosi manimi...

Paskui karas, vokiečiai. Tų pačių draugų ir pažįstamų dėka tapau 
kažkuo panašiu į samdytą kareivį. Jokios profesijos neturėjau, gilių 
ryšių su gimtaisiais namais, su manąja aplinka netekau jau būdamas 
mokiniu. Pritapau prie vokiečių, jiems buvau reikalingas, tuo labiau, 
kad moku net kelias kalbas. Bet tas pritapimas taip ir liko be gilaus 
įsitikinimo, be tikros vietos gyvenime. Štai čia ir pasidariau vienišu 
vilku. Žinia, aš stengiausi būti geriausiu iš visų, bet vilkas lieka vilku...

(Bus daugiau)
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VI-sis Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios Išeivijoje Sinodas

Stalinas su Molotovu nusišypsojo. Pirmasis pasakė, jog panašiai pradžioje 
kalbėjusi ir Estija. Tarybų Sąjunga nemananti grėsti Lietuvos nepriklausomybei. 
Priešingai. Įvestoji į Lietuvą Tarybų Sąjungos kariuomenė būsianti Lietuvai tikra 
garantija, jog Tarybų Sąjunga ją ginsianti, jei kas ją užpultų, tuo būdu toji kariuomenė 
tarnausianti pačios Lietuvos saugumui.

—Mūsų įgulos padės jums malšinti komunistinį sukilimą, jeigu toks Lietuvoje 
įvyktų, — pridūrė Stalinas ir nusišypsojo.

Gal pajutęs, kokį slogų įspūdį padarė mudviem su Natkevičių tie Stalino žodžiai, 
Molotovas ima aiškinti, jog Tarybų Sąjunga lieka, kaip ir buvusi, draugiška Lietuvai 
ir savitarpio pagalbos sutartį siūlo, linkėdama jai gera. Juk su Estija toks paktas esąs 
jau pasirašytas, ir Estija juo nesiskundžianti. Su Latvija jis būsiąs irgi greit pasirašytas. 
Nejaugi Lietuva norėtų gadinti visą gynybos sistemą?

Stalinas tuo tarpu sutinka sumažinti įvestinos į Lietuvos teritoriją tarybinės 
kariuomenės kontingentą iki 35.000. Jis, girdi, nežinojęs Lietuvių turint tokią 
atgausią kariuomenę ir suprantąs Lietuvos nenorą turėti tarybines įgulas gausesnes už 
savo pačios kariuomenę. Mat, mes, priešindamiesi įgulų įvedimui, tarp kitko 
argumentavome ir tuo, kad norimoji į Lietuvą įvesti kariuomenė būtų daugiau kaip 
dvigubai didesnė už mūsų pačių kariuomenę.

Prisiminęs, kad turimos instrukcijos neleidžia man vesti derybų dėl tarybinių 
gulų įvedimo į Lietuvą, kad kalbu apie tai hipotetiškai, norėdamas vien gauti 
elementų, kurie padėtų man, grįžus į Kauną, padaryti išsamesnį pranešimą savo 
vyriausybei, klausiu, ar kontingentas negalėtų būti sumažintas iki 20.000 ir sutalpintas 
<ien tik naujai atgaunamoje teritorijoje, paliekant seną teritoriją nepaliestą.

Stalinas griežtai sako, jog įgulos turinčios būti laikomos ir tam tikrose senosios 
teritorijos vietose. Į Kauną betgi jis nepretenduojąs, nes suprantąs, jog vyriausybei 
būtų nejauku turėti savo buveinėje kitos va?‘vbės kariuomenę. Dalis įvestinos 
kariuomenės būsianti sutalpinta ir Vilniaus krašte, žinoma, irgi ne pačioje sostinėje, o, 
sakysim, tokioje Naujojoje Vilnioje. Dėl galutinio skaičiaus galima bus dar, esą, 
kalbėtis.

Viskas tarytum išsiaiškinta. Keliamės su Natkevičium išeiti. Kaip ir juokas 
guodžiuosi savo nelaimingu likimu — ką tik teko pakelti smūgį iš Vokietijos, 
atplėšusios Klaipėdos kraštą, dabar vėl toks smūgis...

Stalinas tuoj reaguoja:
—Vokietija atplėšė jums teritorijos. Mes, priešingai, duodame. Koks gali būti 

lyginimas!
—Aš anaiptol nelyginu, — sakau, — Vokietijos pritaikytų mums metodų su 

tarybų Sąjungos metodais. Aš net labai esu dėkingas, kad tokį sunkų Lietuvai 
klausimą Tamstos svarstote su mumis derybų atmosferoje.

Molotovas siūlo mums susisiekti su savo vyriausybe telefonu ir tuo keliu 
auti reikalingus įgaliojimus.

Atsakau, jog neįmanoma tokį reikalą svarstyti telefonu. Stalinas man pritaria.
Įdomus sutapimas. Kai Ribentropas pateikė ultimatumą dėl Klaipėdos krašto 

itplėšimo ir kai aš pasakiau, kad turiu vykti į Kauną pranešti apie jį savo vyriausybei, 
įai panašiai, kaip dabar Molotovas, tada Ribentropas siūlė man gauti telefonu savo 
vyriausybės įgaliojimus ultimatumui priimti.

4. Vilnius! Karinės įgulos...
Tą patį rytą skrendu per Velikije Lūki ir Rygą į Kauną. Vežuosi dviejų sutarčių 

projektus ir du Lietuvos žemėlapius, kurių viename nubrėžta atiduodama Lietuvai 
Vilniaus krašto teritorijos dalis su sostine Vilniumi, kitame — linija, atpjaunanti 
Lietuvos pasienio ruožą Vokietijai.

Vienos sutarties projektas įvykdo lietuvių tautos lūkestį — grąžina Lenkijos nuo 
Lietuvos atplėštą sostinę Vilnių su dalimi tos teritorijos, kurią Tarybų Sąjunga 
pripažino Lietuvai 1920 metų Taikos sutartimi.

Antrosios sutarties projektas įkurdina Lietuvoje Tarybų Sąjungos karines įgulas. 
Damoklo kardą jos nepriklausomybei.

Žinoma, vyksta didysis karas, kurio priešaudrio viesulas buvo jau skaudžiai 
palietęs Lietuvą — 1939 metų kovo 22 dieną Vokietija atplėšė nuo jos Klaipėdos 
kraštą. Lietuva gavo tada pasitraukti prieš jėgą ir laukti, ką lems paraku pakvipusios 
tarptautinės situacijos rytojus.

Dabar karas Europoje! Jau siaučia, viso pasaulio dėmesys nukreiptas į jį.
Tarybų Sąjungai susitarus su Vokietija dėl Lietuvos, pastarosios kaip valstybės 

likimas pasidarė priklausomas nuo vienos Tarybų Sąjungos, nuo jos geros ar blogos 
valios. Jei Tarybų Sąjunga laikysis — sukasi galvoje skrendant optimistinės mintys — 
jei ji tikrai laikysis savitarpio pagalbos sutarties nuostatų, gerbs Lietuvos 
nepriklausomybę ir senas sutartis, nesikiš į Lietuvos vidaus reikalus — tokį nesikišimą 
numato ir tas naujos sutarties projektas — tai tie dešimt metų (pirmam projekte 
sutarties galiojimo terminas buvo dešimties metų), tai tie dešimt metų — sakiau sau. 
-kuriems įvedamos į Lietuvą tarybų Sąjungos įgulos, netruks prabėgti, per tą laiką 
baigsis karas, kuris grąžins gal Lietuvai ir Klaipėdą, o karui pasibaigus, gali ir Tarybų 
Sąjungai pasirodyti netikslinga laikyti Lietuvoje karines bazes, įgulos pasitrauks į 
savo kraštą, ir Lietuva tęs toliau savo nepriklausomą gyvenimą.

O Vilnius!
Nepakartojama proga jį atgauti! Galbūt net vienintelė!
Atgaunamas, tiesa, su didele ipoteka, bet jei po dešimties metų ta ipoteka galės 

būti numarinta, tada jis pasiliks Lietuvai grynas! Ipoteka, vykstant Europoje tokiam 
karui, gana suprantama ir net pateisinama. Jei, žinoma, ji neslepia klastingų ketinimų. 
Jei...

Tuo pačiu lėktuvu skrido iš Maskvos su žmona Suomijos pasiuntinys tarybų 
Sąjungoje Passikivi. Stebėjau juodu iš šalies. Atrodė ramūs, geros nuotaikos. Laimingi 
žmonės, laimingas kraštas! Jie, matyt, tokių rūpesčių neturi...

Ateitis parodė, kad užteko jų ir jiems.
Tarybų Sąjunga, įsteigusi savo karines bazes Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 

panoro jų turėti ir Suomijoje. Tačiau Suomija atsisako pasirašyti siūlomą jai tuo 
reikalu sutartį. 1939 metų gruodžio 1 dieną kilo tarp jų karas, užsibaigęs Taikos 
sutartimi, pasirašyta 1940 metų kovo 12 dieną. Pagal tą sutartį Suomija perleido 
Tarybų Sąjungai Karelijos sąsmauką su Viipuri (Vyborgo) miestu ir išnuomojo 
trisdešimčiai metų Hanko pusiasalį.

Kaune referavau vyriausybei apie padėtį. Tuo tarpu Latvija pasirašė Maskvoje 
savitarpio pagalbos sutartį, žinoma, su tarybinėmis įgulomis savo teritorijoje. Berlyne 
Vokietijos užsienių reikalų ministerijos pareigūnas, mūsų pasiuntinio pakalbintas dėl 
Vokietijos susitarimo su Tarybų Sąjunga prisiskirti sau tam tikrą Lietuvos teritorijos 
ruožą, atsakė, kad Vokietija mojanti ranka į tą reikalą (lasst diese Šache unter den 
Tisch fallen).

Jei aukščiau pacituoti prancūzų enciklopedijos duomenys yra tikslūs, tai hitlerinė 
Vokietija už tą numojimą ranka, tai yra už atsisakymą nuo kalbamojo svetimos 
teritorijos ruožo, gavo iš Tarybų Sąjungos pusaštunto milijono dolerių atlygio.

VI-sis Sinodas įvyko š.m. rugpjūčio 5- 
7, Bonnoje, Vakarų Vokietijoje. Šalia 
sinodalų ir svečių, kurių kartu buvo iki 
50, dalyvavo sekantieji kunigai: Vyr. 
Bažnytinės Tarybos pirmininkas kunigas 
Jonas Juozupaitis iš Čikagos, kuris yra ir 
Ziono parapijos klebonas, „Tėviškės“ 
parapijos Čikagoje klebonas kunigas 
H.J. Dumpys, kunigas Aldonis Putcė iš 
Anglijos, kunigas Fr. Skėrys ir kunigas 
Martynas Klumbys, abu iš Vokietijos. 
Svečiai iš Lietuvos buvo vyskupas Jonas 
Kalvanas su žmona.

Per Sinodo atidarymo pamaldas 
pamokslą pasakė kunigas H.J. Dumpys. 
Pamokslo tema jis pasirinko VI-jo 
Sinodo šūkį „Viešpats mano šviesa“ (Ps 
20,1). Kunigas, kalbėdamas apie platesnę 
Sinodo prasmę, nurodė, kad mūsų 
uždavinys yra, kuo prasmingiau patar
nauti kiekvienam tikėjimo broliui ir sesei 
su Kristaus Evangelija iševijoje. Jis 
pabrėžė, kad žmogus yra tuomet 
laimingas, kada Dievo šviesa jį apšviečia. 
Paragino, kad neleistume Sinodo šūkio 
pasilikti vien šūkiu.

Sinodo dienotvarkėje nemaža klau
simų, o laiko nedaug. Rengėjams 
pasveikinus visus atvykusius ir per
skaičius arba paminėjus prisiųstus 
sveikinimus, kurių buvo nemažai, Vl-jį 
Sinodą atidarė Vyriausios Bažnytinės 
Tarybos pirmininkas kunigas Jonas 
Juozupaitis iš Čikagos. Į Sinodo pre
zidiumą išrinkti kun. H.J. Dumpys, prof, 
dr. M. Trautrimas, kun. A. Putcė irdr. A. 
Gintautas. Sinodo sekretoriumi išrinktas 
dr. A. Koenigis. Po to sekė prezidiumo 
narių, delegatų ir kitų veikėjų pranešimai 
apie atliktus darbus ir bažnytinį gyv
enimą JAV, Kanadoje ir Vokietijoje*). 
Paminėtina, kad JAV-se ruošiama nauja, 
pagerinta giesmyno laida, šį kartą su 
gaidomis. Apie vienintelį lietuvių evan
gelikų išeivijoje laikraštį „Svečią“ pra
nešė redakcinės komisijos pirmininkas A. 
Sedaitis, nurodydamas du pagrindinius 
reikalavimus, kuriuos leidinys turėtų 
išpildyti, būtent a) turinys turi paliesti 
mūsų širdis ir jausmus ir b) reguliariai 
lankyti mūsų skaitytojų namus. Atsiradus 
didesniam rašančių bendradarbių skai
čiui, leidinys galėtų minėtus reikalavimus 
išpildyti. „Redakcija, tikėdamasi, kad šis 
mūsų iškilmingas suvažiavimas suteiks 
naujų jėgų ir entuziazmo spaudos 
mėgėjams, kviečia šia proga visus prie 
plunksnos .Svečio* atgimimui“, baigė 
savo pranešimą A. Sedaitis.

Visi sinodalai pasidžiaugė, kai buvo 
pristatyta Alfredo Vėliaus išleista (2000 
egz.) Biblija. Leidėjas pats perdirbo kai 
kuriuos ankstyvesnius vertimus, kartu 
pataisydamas ir kalbą. „Šiuo leidiniu 
neturiu tikslo pristatyti visiškai naujo 
vertimo, o tik perduoti gyvąjį Dievo Žodį 
suprantama kalba jauniems ir seniems“, 
rašo A. Vėlius pratarmėje.

Dar viena žinia nudžiugino visus. 
Pasirodo, kad prieš 30 metų pradėtas dr. 
A. Jurėno Švento Rašto vertimas jau 
baigtas ir ruošiamas spaudai. Vertėjas 
savo laiške VI-jam Sinodui rašo: 
„Vertimas, kurį ruošiu spaudai, pa
darytas iš Biblijos originalinių kalbų, 
hebrajų ir graikų, visiškai naujas ir 
pionieriškas darbas ir, kiek man žinoma, 
pirmas toks evangelikų vertimas lietuvių 
kalba. Esu tikras, kad šita nauja versija, 
pagrįsta naujausia literatūra ir moksliš
kai atlikta, pastatys lietuvius evangelikus 
šalia kitų tautų, kurios turi ne vieną, bet 
daugiau gerų versijų“.

Šioje vietoje reikia paminėti ir kun. 
Kosto Burbulio rašomus ir leidžiamus 
Švento Rašto komentarus. Tame sąryšyje 
ištaisomas ir tekstas. Visi trys darbai yra 
didelis įnašas į lietuvių evangelikų 
bažnytinę literatūrą.

Lietuvos vyriausybė nusprendžia pasiūlyti Tarybų Sąjungai sudaryti savitarpio 
pagalbos paktą be tarybinių įgulų įvedimo į Lietuvos teritoriją taikos metu. Tas 
paktas tačiau numatytų glaudų.abiejų kraštų karinį bendradarbiavimą taikos metu, 
kad kilus karui, būtų įmanoma iškart bendromis pajėgomis sutikti priešą.

Vadinasi, sudaromos dvi sutartys:
1. Sutartis dėl Vilniaus — tokia, kokią Tarybų Sąjunga siūlo;
2. Sutartis dėl savitarpio pagalbos — be išankstinių Tarybų Sąjungos karinių 

įgulų įvedimo taikos metu į Lietuvos teritoriją, bet numatanti glaudų abiejų valstybių 
karinį bendradarbiavimą.

Praplečiama delegacijos sudėtis tolesnėms deryboms Maskvoje. Į ją dabar įeina 
dar ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas, kariuomenės vadas Stasys 
Raštikis. Pirmininkauti pavedama užsienių reikalų ministrui. Dalyvauja, aišku, ir 
Įgaliotasis ministras Maskvoje Ladas Natkevičius. (Bus daugiau)

Kasparas Dikšaitis
Buvo dar daugiau gerų naujienų: 

Sinodas pasiūlė pašventinti tris kandi
datus, atlikusius reikalingą pasiruošimą 
gyvenamo krašto vietinėse Bažnyčiose 
arba kitose institucijose, kunigais diak
onais: du iš Vokietijos (Tamara Šmitienė- 
Kelerytė ir Ričardas Baliulis) ir vieną iš 
JAV (prof. dr. Martynas Trautrimas). 
Per Sinodo uždarymo pamaldas Lietuvos 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vys
kupas Jonas Kalvanas iš Tauragės ir 
Aldonis Putcė iš Anglijos, kuris yra 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios Vakarų Vokietijos tarybos pirmin
inkas, atliko pašventinimo apeigas.

Organizacinėje srityje dėl laiko stokos 
nebuvo įmanoma visus numatytus 
klausimus apsvarstyti. Išrinkta nauja 
Vyriausia Bažnytinė Taryba, gi pre
zidiumas sudarytas tik laikinas (kun. F. 
Skėrys, kun. H.J. Dumpys, kun. A. Putcė 
ir A. Sedaitis). Jo vienas svarbiausių 
uždavinių, tai šešių mėnesių laikotarpyje 
po VI-jo Sinodo pravesti nuolatinio 
prezidiumo rinkimus.

Naujo statuto projektą turės komisija 
ir toliau ruošti. Tokiems darbams reikia 
laiko. Sinodas patvirtino Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Bažnyčios Vakarų 
Vokietijoje statutą. Sudaryta penkių 
asmenų komisija (kun. A. Putcė, kun. 
H.J. Dumpys, kun. J. Juozupaitis, k. 
Dikšaitis ir A. Vėlius) rūpinsis diakonų ir 
kunigų diakonų paruošimo programos 
sudarymu ir bendrai dvasinių darbuotojų 
prieaugliu. Iniaciatyvos šiame klausime 
ėmėsi prieš tris metus naujai per
siorganizavusios Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčios Vakarų Vokietijoje 
keletą pasauliečių, kurie buvo išrinkti į 
valdybą. Kaip matyti, pastangos atnešė 
gerų rezultatų.

Dauguma visų (ir neatvykusių) si
nodalų siūlė ligšiolinį senjoro titulą 
pakeisti vyskupo titulu.

Nežiūrint laiko stokos, sinodalai turėjo 
progos pasiklausyti įdomios Arturo 
Hermano paskaitos apie Lietuvos Evan
gelikų Liuteronų Bažnyčios kelią nuo 
1940 iki 1976 metų.

Sinode dalyvavo dr. Gottfried Klap- 
per, EKD (Evangelische Kirche De- 
utschlands) rytų skyriaus pirmininkas. 
Jam buvo sudaryta galimybė per vertėją 
Ireną Dikšaitienę tiksliai sekti visą 
Sinodo eigą ir pareikšti savo nuomonę. 
Bonnos dienraštis „General-Anzeiger“ 
įsidėjo Sinodo aprašymą po antrašte 
„Gražiausia staigmena buvo nauja 
Biblija lietuvių kalba“. Reportažą su 
Sinodo ištraukomis paruošė ir „Evan
gelijos radijas“ Lietuvai per Trans World 
radio, Monte Carlo.

Sekantį Sinodą numatoma suruošti po 
4-5 metų Toronte arba Čikagoje.

Iškilmingų Sinodo uždarymo pamaldų 
metu įspūdingą pamokslą pasakė kun. 
Jonas Juozupaitis apie Dievo teisumą 
(Rom. 1, 16-17). Jis pabrėžė, kad Dievas 
visuomet teisus, nežiūrint kaip reikalai iš 
žmogiškosios perspektyvos ir beat
rodytų. Apie Sinodą jis pasakė, kad mes 
visi laimėjome, nes nė vienas neprala
imėjo. „Gal neišvystėme visų klausimų ir 
pasiūlymų, tai tikimės juos laiko bėgyje 
išvystyti. Dievas yra visuomet teisus. Jis 
suteiks mums vilties ir jėgos... Jo malonė 
lydėjo iki šiol, lydės mus ir toliau 
vienybėje ir sugyvenime, nes Dievo 
teisumas pageidauja, kad... visa būtų 
viena“, pabrėžė kun. J. Juozupaitis 
pamokslo pabaigoje. Tiek atidarymo, 
tiek uždarymo pamaldas pravedė vys
kupas ir visi penki kunigai. Vargonavo 
Bernhard Schmidt, už ką jam Sinodo 
rengėjai labai dėkingi.

Visą VI-jo Sinodo organizavimo ir 
pravedimo darbą atliko naujai per
sitvarkiusios ir per tai suaktyvėjusios 

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios Vakarų Vokietijoje valdyba, 
ypatingai jos I-ma vicepirmininkė 
Tamara Šmitienė-Kelerytė. Sinodo proga 
išleistoje brošiūroje, kurios viršelį ilius
travo dail. A. Krivickas, buvo atspaus
dinta dienotvarkė, sinodalų sąrašas ir 
ilgesnė lietuvių evangelikų liuteronų 
išeivijos gyvenimo apžvalga, kurią prieš 
kelis metus parašė buvęs aktyvus ir 
pasišventęs Bažnyčios darbuotojas a.a. 
Fr. Šlenteris, o kunigas Fr. Skėrys ją 
suaktualino.

VI-jo Sinodo dalyviai priėmė sekančius 
sveikinimus:

Šeštasis Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Sinodas Išeivijoje, įvykstantis šių 
metu rugpjūčio mėnesyje 5-7 dienomis 
Vakarų Vokietijoje, Bonnos mieste, 
Annabergo pilyje, sveikina širdingai visus 
tikėjimo seseris ir brolius mūsų tėviškėje 
Sinodo šūkiu: „Viešpats mano šviesa!“— 
Mintyse ir maldose esame su Jumis! Tegul 
jungia mus mūsų Viešpats Jėzus Kristus 
per visus pasaulio kraštus ir nuotolius!

Jo Eminencijai Kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui Lietuvoje:

Jūsų Eminencija!
Šeštasis Lietuvių Evangelikų Liute

ronų Sinodas Išeivijoje, vyriausias mūsų 
Bažnyčios organas, susirinkęs šių metų 
rugpjūčio mėnesyje 5-7 dienomis Bon
noje, Vakarų Vokietijoje, sveikina 
aukštojo paskyrimo proga ir linki 
nuoširdžiai mūsų visų Viešpaties palai
mos ir malonės, ypač siekiant ir vystant 
vis geresnio broliško bendradarbiavimo 
tarp mūsų Bažnyčių ekumeninėje dva
sioje. . ...

Kristaus vienybėje — 
Sinodo prezidiumas

*) Čikagoje veikia Tėviškės ir Ziono 
parapijos, Toronte Išganytojo parapija. 
Mažesnės organizuotos grupės, kur, dėl 
kunigo stokos, rečiau laikomos pamaldos, 
randasi dar Kalifornijoje, Nebraskoje, Flori
doje ir kitur. Vokietijoje veikia šiaurėje ir 
pietuose kelios didesnės parapijos, kur 
reguliariai laikomos pamaldos (Bremen, 
Lebenstedt, Hanau, Hiittenfeld, Rastatt). 
Šiaip visoje eilėje kitų vietovių laikomos 
pamaldos rečiau.

SVAJONIŲ AIDAI 
D. BRITANIJOJE

Dar tebeaidi VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso garsai, o štai po 
pasaulį jau keliauja šaukliai į sekantį. 
Pietų Amerikoje įvykstantį, VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Australijos 
lietuvių jaunimo muzikinis vienetas 
SVAJONIŲ AIDAI jau pora mėnesių 
keliauja per kelis kontinentus, kvies
damas jaunimą neužmiršti kongrese 
padarytų įsipareigojimų, linksmindamas 
vyresniuosius savo skambiomis dain
omis.

Jau praeityje Australijos, Pietų Ameri
kos koncertai, įpusėjęs Jungtinių Ame
rikos Valstybių ciklas. Prieš akis Kanada, 
Europa. Didžiojoje Britanijoje 
SVAJONIŲ AIDAI užbaigs savo kelionę 
prieš pat Kalėdas, prieš tai koncertavę 
Sodyboje, Wolverhamptone ir Bellshil- 
lyje. Ilga kelionė, pareikalavo daug 
pasiruošimo ir ryžto iš keturių grupės 
dalyvių: Virginijos Bruožytės, Zitos 
Prašmutaitės, Arūno Bruožio ir Tomo 
Zdaniaus.

Virginija ir Zita veteranės 1985 metais 
vykusio SVAJONIŲ koncertų ciklo. 
Tuomet Europos jos nepasiekė. Dabar, 
pasitelkę du jaunus jos išdrįso aplankyti 
ir „senąjį“ kontinentą. Arūnas Bruožis, 
gitaristas ir dainininkas, sesutei padėjo 
dainuoti nuo trijų metų amžiaus. Tomas 
Zdanius, jauniausias, bet ne mažiausias 
grupės dalyvis, patyręs būgninkas. 
Keturiese jie sudaro įdomų, susiklausiusį 
vienetą, iš dainų išgaunanti viską, ko 
tikėjosi kompozitoriai. SVAJONIŲ 
AIDŲ muzikinė vadovė ir pagrindinė 
vokaliste Virginija Bruožytė dabar 
dainuoja Viktorijos operoje. Zita Praš- 
mutaitė virš eilę metų talkina įvairiuose 
Australijos lietuvių muzikiniuose pas
irodymuose, akomponuodama chorams, 
solistams ir instrumentalistams. Zita ir 
Arūnas Virginijai „pagelbės“ dainuoti, 
kai kurias dainas. SVAJONIŲ AIDŲ 
dainos įvairios, pradedant liaudies, 
baigiant raštinėm klasikinėm ir mūsų 
kompositorių dainom.

Didžiojoje Britanijoje SVAJONIŲ 
AIDAI bus apie dešimt dienų.

J. Mašanauskas
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Lietuvių Kronika
SODYBA

LAUŽAS IR RAKETŲ 
VAKARAS SODYBOJE

DBLS-gos Sodybos skyrius šeštadienį, 
lapkričio 5 d. vakare ruošia Laužą ir 
raketų vakarą Sodyboje. Pradžia 6 vai.

KAS—KADA—KUR
Spalio 29 — lapkričio 1 — Pabaltiečių 

jaunimo suvažiavimas Annaberge. Tema 
— Tautų sugyvenimas Pabaltijy. Pas
kaitos, simpoziumas, šokiai.

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

Lapkričio 11-13 — VLIKO Seimas, 
Bostone, Massachusetts, JAV.

Lapkričio 26 d. — Kariuomenės 
šventės minėjimas Bradforde.

Gruodžio 3d, — įvyks Tradicinis 
Pabaltiečių Moterų Bazaras, Latvių 
namuose 72, Queensborough Terrace, 
Bayswater W.2. Pradžia 11 vai.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.
1989 m.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje, 
Gotlando saloje.

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

ITN PROGRAMA
Spalio 23, 10.00 vai., Britų ITN TV 

tinklo „4 kanalo“ programoje „World 
this Week“, šios savaitės įvykiai pasau
lyje, dalyvavo prof. dr. Vytautas S. 
Vardys. Šioje programoje buvo minimas 
šio savaitgalio įvykis, LPS Steigiamasis 
suvažiavimas Vilniuje.

Prof. dr. Vytautas S. Vardys šiai 
programai buvo iškviestas iš Oklahomos 
universiteto, JAV-bėse, kur jis pro
fesoriauja.

Sekmadienio vakare jis susitiko su 
DBLS-gos CV nariais. Pasikalbėjime taip 
pat dalyvavo „E.L.“ redakcijos kolek
tyvo narys M. Bajorinas.

LANKĖSI LONDONE
Iš Toronto, Kanados, Londone lankėsi 

Ona Tunaitienė. Ji atvyko dviem 
savaitėm ir apsistojo pas S. Kasparą 
rytiniame Londone. Ona Tunaitienė prieš 
išvykdama į Kanadą gyveno Halifakse. Ji 
žada, prieš grįždama į Kanadą aplankyti 
Bradfordo ir Halifakso lietuvius.

Ona Tunaitienė ir S. Kasparas atvykę į 
Lietuvių Namus Londone apsilankė ir 
„Europos Lietuvio“ redakcijoje.

JONAS ZOKAS
ATOSTOGAUJA FLORIDOJE, JAV

DBLS-gos Metinių atstovų suva
žiavimų nuolatinis pirmininkas Jonas 
Zokas su šeima vyksta į Floridą dviejų 
savaičių atostogoms.

Į Londoną jis atvyko iš Ispanijos, kur 
jis dalį laiko gyvena nuosavoje viloje.

Floridoje jis aplankys savo pažįstamus 
bei vietinius lietuvius. Taip pat jis 
lankysis ir „Disney World“ vietovėje.

Grįžęs iš Floridos jis prižadėjo 
apsilankyti Londone ir apie savo kelionės 
įspūdžius pasidalinti su „Europos Lie
tuvio“ skaitytojais, lC”Ž\

(z V
VLIKO SEIMAS

Šių metų lapkričio 11-13 dienomis, 
Bostone, JAV., vyks VLIKo Seimas, iš 
Didž. Britanijos dalyvaus Zigmas Juras.

Z. Juras sutinka padėti ir norintiems 
tarpininkauti sąskaitų apmokėjime JAV- 
bėse.

Bostone Z. Juras apsistos: Quality Inn, 
Downtown, Boston, 275 Tremont St., 
02116.

p.p., laužas uždegamas 7 vai., parodinių 
raketų sprodinimas 7.15 vai.

Taip pat nuo 7.30 iki 10.30 vai. veiks 
disko. Bus skanių „kepsnių ant iešmo“ 
bufetas. įėjimas: vaikams, tėvams ir 
svečiams — nemokamai.

Skyrius kviečia gausiai šioje šventėje 
dalyvauti. Laukiame visų!

DBLS-gos ANSAMBLIS „GIMTINE“
Spalio 8-9 dienomis Lietuvių Sodyboje 

įvyko visų DBLS-gos Ansamblio vadovų 
posėdis. Buvo aptariama Ansamblio 
ateities pasirodymai, tautinių rūbų 
įsigijimas ir kiti reikalai.

Posėdyje dalyvavo taut, šokių grupės 
vadovė Kristina Markevičiūte-Harmes, 
dainų grupės vadovas Vincentas O’Brien, 
muzikinių instrumentų grupės vadovė 
Nijolė Vainoriūtė ir skudučių — Jonas 
Mineikis. Posėdyje taip pat dalyvavo CV 
pirm. J. Alkis.

Ansamblis buvo pavadintas „Gim
tinės“ vardu.

Reikalui esant ir mažesnėms ko
lonijoms to pageidaujant, Ansamblio 
grupės gali pasirodyti atskirai, paliekant 
pilnam Ansambliui didesnius pasi
rodymus.

Kitų metų birželio mėn., „Gimtinė“ 
dalyvaus Vokietijoje Lietuvių Dienose.

Kad Ansamblis stipriau veiktų Didž. 
Britanijoje—reikalingi šokėjai, daininin
kai ir muzikantai. Kiekvieno lietuvio 
pareiga yra išlaikyti tautinį meną 
išeivijoje. Kviečiame jaunimą prisidėti 
prie mūsų pradėto darbo. Vyresniuosius 
prašome jaunimą paraginti, kad pabustų 
iš miego. Lietuva jau bunda, pabuskime 
ir mes!

Norintieji įsijungti prašomi kreiptis pas 
Ansamblio Koordinatorę, arba Ansam
blio grupių vadovus.

Ansamblio „Gimtinė“ Vadovai

NOTINGAMAS
PAVERGTU KRAŠTŲ 

KONCERTAS
Spalio 30 d., sekmadienį 5.00 vai. p.p., 

Ukrainiečių klube, Bentinck Rd., Not
tingham, įvyks „Kultūrų Festivalis“, 
koncertas.

Jį ruošia penkių Europos pavergtų 
kraštų — Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Ukrainos ir Lenkijos komitetas.

Programoje: Ukrainiečių chorai ir 
tautinių šokių grupės. Lietuvių „Gin
taro“ choras ir DBLS-gos ansamblis 
dainininkai bei šokėjai, ir Latvių tautinių 
šokių grupė.

Įėjimas 2.00 sv. asmeniui. Iš anksto 
bilietus galima gauti pas J. Kičą, 81 
Prospect Rd., Charlton, Nottingham 
NG4 1LX.

„ONE“ IŠKILMES

Spalio 9 d. sekmadienį ketvirtuosius 
„ONE“ organizacijos darbo paminėti 
susirinkome į šv. Bernardo katedrą.

Susirinkusius sveikino kan. B.M. 
Dazeley. Mišioms giedojo ukrainiečių 
choras „Boyan“. Prie altoriaus giedojo 
mūsų jaunuolės Samanta ir Luiza. 
Pasipuošusios tautiniais rūbais, dainin

EUROPOS LIETUVIS 

inkų jaunatviškuose veideliuose atsispin
dėjo rimtis. Švelniais, bet stipriais 
balseliais, giesme prašė Aukščiausio 
užtarimo mūsų šaliai. Tuo pačiu jos 
garsino mūsų Tautos vardą.

Latviai, Estai žavėjo vargonų muzika. 
Gražiai giedojo lenkų gausus choras ir 
solo.

Rengėjai ir dalyviai reiškia padėką 
mūsų jaunuolėms Samaniai ir Luizai.

J.K.

Atsisveikinimas su Elena Bliudžiūte
Spalio 14 d., Nottinghame, Wilford 

Hill kapinėse palaidota Elena Bliudžiūte. 
Elena mirė spalio 6 d. Palaidota tame 
pačiame kape kur jau ilsisi jos mamytė, 
mirusi Nottinghame prieš keletą metų.

Velionė buvo 78 m„ kilusi nuo 
Švėkšnos, mokinosi Švėkšnos gimna
zijoje, o vėliau žemės ūkio mokykloje — 
Rietave. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir 
iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
dirbo ir gyveno Vokietijoje. Pasibaigus 
karui, velionei teko pagyventi įvairiose 
pabėgėlių stovyklose, bet ilgiausiai 
gyveno Greveno stovykloje. Atvyko į 
Didž. Britaniją 1947 m., iš pradžių 
apsigyveno Yorke, vėliau persikėlė į 
Nottinghamą. Virš 10 metų dirbo 
ligoninėse.

Mes, Britanijos lietuviai, prisiminsime 
Eleną Bliudžiūtę, kaip ilgametę Liet. 
Sodybos tarnautoją; prisiminsime jos 
nuoširdumą ir globą Sodyboje, tuo metu 
gyvenusiems lietuviams pensininkams, 
prisiminsime jos malonų ir draugišką 
sutikimą rodomą visiems.

Ilgus metus ji globojo Emiliją Lūžienę.
Velionė buvo lietuviškų valgių ir 

pyragaičių — tortų gamintoja. Taip pat ji 
buvo Šv. Onos ir „Dainavos“ moterų 
draugijų narė. Elena turėjo daug draugų 
ir pažįstamų visame pasaulyje, mėgo 
keliauti ir su visais stengėsi palaikyti 
artimus ryšius.

Paskutinius porą metų velionė sunkiai 
sirgo, ja rūpinosi ir prižiūrėjo visa 
Klumbių šeima, ypač sesutė Magdutė 
Klumbienė ir jos vyras Izidorius Klum
bys. Laidotuvių pamaldos įvyko St. 
Barnabus katedroje, Derby Rd., kurias 
atlaikė kun. S. Matulis. Kapinėse visų 
vardu atsisveikino K. Bivainis, DBLS 
Nottinghamo skyriaus pirmininkas.

Z. Juras

KARIUOMENES ŠVENTE
L.K.V. Sąjungos „Ramovė“ Mančesterio 
skyrius lapkričio 19 d., 18.00 vai., 
Mančesterio Lietuvių Klube, 121 Midd
leton Road, Manchester, mini Lietuvos

KARIUOMENĖS ŠVENTĘ
Programoje H. Vaineikio paskaita ir 

Nottinghamo „Rūtos“ koncertas.
Visi tautiečiai yra maloniai kviečiami 

šiame minėjime gausiai dalyvauti ir šią 
mūsų tautai svarbią šventę kartu atšvęsti.

Ramovėnų Valdyba

BOLTONAS
Spalio 15 įvyko Boltono metiniai, jau 

tradicija pasidarę, šokiai, kuriuose 
dalyvavo apie šimtas žmonių — daugu
moje tik lietuviai ir anglai. Boltoniškiai 
todėl yra labai dėkingi Mančesterio ir 
Eccles lietuviams, tautiečiams iš Leigh ir 
apylinkės, ištikimiems bičiuliams iš 
Prestono, nepamirštant, žinoma, draugų 
iš Šefildo ir iš kitų vietovių, kurie 
nepatingėjo, atsilankyti ir tradicinius 
Boltono šokius paremti.

Vakaro ceremonijas, kaip visada, 
pravedė boltoniškių pirmininkas H. 
Vaineikis, o labai skoningą maistą 
paruošė S. Keturakienė, M. Paul- 
iukonienė, Florence Silius ir Eileen 
Stanionis. Didelis ačiū taip pat priklauso 
tarnautojams prie įėjimo J. Eidukui ir F. 
Siliui ir energingiems loterijos bilietų 
platintojams Helmutui ir Francis Siliams.

Boltoniškiai dar kartą savo tautiečiams 
išreiškia didelę padėką už šio vakaro 
paramą ir skyriaus pirmininkas, kuris 
praeityje visada stengėsi padėkoti ir 
asmeniškai atsisveikinti su kiekvienu 
vakaro dalyviu, apgailestauja, kad dėl 
transporto sunkumų jis turėjo greitai 
pabėgti ir šiais metais to padaryti 
negalėjo.

AUKOS SPAUDAI
J. Maslauskas — 3.50 sv.
M. Valikonis — 12.50 sv.
A. Buzas — 2.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

LSS EUROPOS RAJONO 
VADUOS POSĖDIS

Lapkričio mėn. 12 d., (šeštadienis), 
1.30 vai. p.p., Nottinghame, Židinio 
patalpose, 16 Hound Road, West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, įvyks 
Rajono Vadijos posėdis.

Visi skautininkai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Turime daug einamųjų reikalų 
aptarti, sudaryti 1989 metų veikimo 
programą.

Asmeniški pakvietimai nebus siun
čiami.

Vis budžiu!
s. S.B. Vaitkevičius

LSS Europos Rajono Vadas

PADĖKA
Skautiškos idėjos rėmėjai L. ir B. 

Švalkai (Northamptonas) ir vėl atsiuntė 
10 sv. auką skautų veikimui paremti. A. 
Vitkus (Peterborough) paaukojo 5 sv. 
skautų veikimui ir 5 sv. „Budėkime“.

Mieliems Švalkams ir Vitkui nuoširdus 
skautiškas AČIŪ.

Rajono Vadija

SAVAITE
ŠVEDIJA

1989 M. STUDIJŲ
36-ji Europos Lietuviškųjų Studijų 

Savaitė įvyks 1989 m. 30 — rugpjūčio 6 d. 
Švedijoje, Gotlando saloje, Ljugam.

Pragyvenimas gražiame pensionate 
(kambaryje dviese) kainuos 240 kr. dienai 
kiekvienam.

Registracijos mokestis 200 kr.
Pinigus prašome siųsti šiuo antrašu:
Litauiska Foreningen i Sverige, Post

giro nr. 223029 — 0.
Prašome registruotis kuo greičiausiai, 

o vėliausiai iki kovo mėn. 1 d.
Registruotis pas

Aldona Broland 
Murarevagen 2B 

22230 Lund, Sverige
Rengimo Komisija

Britanijos Baltų Tarybos Veikla
Baltų Tarybos metai baigėsi rugsėjo 30 

d., kada estai perėmė pirmininkavimą. 
Pasitraukęs Tarybos pirmininkas M. 
Bajorinas patiekė praėjusių metų veiklos 
apyskaitą. Molotovo-Ribentropo Pakto 
proga praėjusiais metais Baltų Taryba 
lankėsi Vokietijos ir Sovietų ambasadose 
ir įteikė atitinkamus laiškus. Iš Sovietų 
ambasados nebuvo gautas joks at
sakymas, gi Vokietijos ambasada atsakė, 
kad slapti protokolai yra beverčiai, kas 
liečia Vakarų Vokietiją. Jie buvo 
panaikinti, kada Vokietija užpuolė 
Rusiją. Šiais metais rugpjūčio 23 d., 
Pabaltijo Sąjunga surengė budėjimą prie 
Sovietų Ambasados Londone, kur buvo 
dalinamos Baltų Tarybos skrajukės.

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
Westminster Cathedral Conference 
Centre salėje su dideliu pasisekimu praėjo 
Pabaltijo diena (Baltic Focus), kada visos 
trys tautybės prisidėjo prie programos 
išpildymo daina, šokiais, parodomis ir kt.

1949 m. deportacijos buvo paminėtos, 
padedant vainiką prie Yaltos paminklo 
Londone ir duodant pasikalbėjimą 
Laisvos Europos radijo atstovei. Birželio 
deportacijos buvo paminėtos birželio 18 
d., St. Martin-in-the-Fields bažnyčioje, 
po to sekė procesija į Cenotaphą, kur 
buvo padėtas vainikas su atitinkamu 
užrašu. Apsilankius 10 Downing Street, 
Baltų Tarybos delegacija įteikė laišką 
ministrei pirmininkei. Buvo gautas 
palankus atsakymas vėliau. Priėmimą 
Lietuvių Namuose suruošė Pabaltijo 
Sąjunga.

Pabaltijo Santalkos vadų konferencija 
įvyko latvių Rowfant namuose nuo 
rugsėjo 9 iki 10 d., kur dalyvavo apie 60 
atstovų iš viso pasaulio. Lietuvių 
delegacijai vadovavo VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis. Konferencijos proga Pabaltijo 
Santalkos pirm. L. Savi su vicepirm. dr. 
Bobeliu ir dr. Lukss lankėsi užsienio reik, 
ministerijoje, kur turėjo ilgą pasikal
bėjimą su John Holmes. Juos lydėjo Baltų 
Tarybos pirm. M. Bajorinas ir vicepirm. 
Z. Kronbergs.

Baltų Tarybai rūpi vadinamųjų karo 
nusikaltėlių reikalai. Dar praėjusiais 
metais Tarybos delegacija lankėsi Vidaus 
reik, ministerijoje, norėdama užtik
rinimo, kad niekas nebus deportuoti nei į 
Sovietų Sąjungą nei į Izraelį. Tuo laiku 
gauta medžiaga iš Simon Wiesenthal
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PASAULYJE
Sovietai nesiginkluoja?

Tarptautinis strateginių studijų inj.j 
titutas teigia, kad Sovietų Sąjungoj | 
reguliari karuomenė yra per didelė vien 
apsaugai. Institutas taip pat rašo, kad 
sovietų reguliari kariuomenė yra pa., 
ruošta greitai ofenzyvai, o ne savo', 
apsaugai.

Jugoslavijoje neramu
Jau kelinta savaitė neramumai nesi-i 

liauna Jugoslavijoje. Centriniame Jugos- Į 
lavijos Komunistų Partijos Komitete 
įvyko pakeitimų ir dar neaišku, kuo tas 
viskas baigsis. Tautinius skirtumus 
paaštrino blogos gyvenimo sąlygoj. 
Serbų vadas Slobodan Milosevic prie
šinasi prieš Kroatijos ir Slovėnijos 
delegatus, kurie siekia sumažinti serbų 
komunistų partijos rolę krašto tvarkyme.

Čekoslovakijoje disidentai įsteigė | 
naują sąjūdį už žmonių laisvę, vakarų 
pavyzdžiu demokratiją ir komunistų 
valdymui opoziciją.

Maskvoje tačiau jau girdimi kitokį 
balsai; kad demonstracijos pradeda 
nueiti per toli ir bus reikalinga pavartoti 
policiją ir kariuomenę atvesti kraštą į 
tvarką. Neseniai paskirtas propagandos 
vadas Lev Zaikov, kuris sakoma siekia 
būti Gorbačiovo artimiausiu padėjėju, 
teigia, kad reformas bus galima įvykdyti Į 
tik tada, kai krašte bus taika ir tvarka.

Dėmesys į Afganistaną
Prieš pasitraukdami iš Afganistano,' 

Sovietai paskyrė ambasadoriumi vieną iš i 
Kremliaus gabiausių diplomatų — Yuli, 
Vorontsov, kuris tebėra pirmas užs. reik, 
ministro pavaduotojas. Galvojama, kadi 
jis nori greitai sumušti partizanus ir po to Į 
patiekti kompromisinę formulę visam 
kraštui, kad sudaryti visiems priimtiną 
vyriausybę. Manoma, kad dabartinis 
prezidentas Najibullah turės atsistaty-j 
dinti. Panašų planą jau anksčiau buvo 
pasiūlęs JT delegatas Diego Cordovez.

centro nebuvo pakankama. Vėliau 
Wiesenthal centras patiekė daugiau 
medžiagos, ir Vidaus reik, ministeris 
paskyrė specialią komisiją reikalams 
ištirti ir metų bėgyje pranešti, ar 
rekomenduoti pakeisti įstatymą, kad 
būtų galima tuos tariamus nusikaltėlius 
teisti šiame krašte. Baltų Tarybos nariai 
kalbėjosi su komisijos nariais ir juos 
įspėjo dėl sovietų liudininkų parodymo 
tikslumo. Neseniai komisija gužo iš 
Sovietų Sąjungos, bet nėra žinomi šios 
kelionės rezultatai.

Trys Baltų Tarybos nariai turėjo 
susitikimą su parlamento nariu Tom 
Sackville, kuris užsakė parlamento 
rūmuose Baltų Tarybos priėmimą 1989 
m. birželio 5 d.

Nauja Baltų Tarybos valdyba yra ši: 
pirm. Nora Morley-Fletcher, vicepirm. 
Guntis Berzinš ir Aleksas Vilčinskas, 
kasininkas Tiit Reigo. Revizoriai—Jaras 
Alkis, Helmut Heinastu ir Peters Mente

U0 
KAPINIŲ LANKYMAS

Bendras Šv. Patriko kapinių (Leyton- 
stone) lankymas bus lapkričio 6 d. 2 vai. 
Artimiausia požemio stotis — Leyton 
Central Line.

KELIONE Į LIURDĄ

Ateinančių metų gegužės 15-19 d. 
ruošiama 5 dienų kelionė į Liurdą. 
Kelionė ir viešbutis kainuos apie 240 
svarų. Kreiptis: Kun. J. Sakevičius, 21 
The Oval, London E2 9DT. Tel. 01-739 
8735.

PAMALDOS
Nottinghame — spalio 27 d., 8 vai. ryte 

„Šaltinio“ leidėjų-skaitytojų Maldos 
Žygio diena už Lietuvą.

Manchesteryje — spalio 30 d., 12.30 
vai.

Nottinghame—spalio 30 d., 11.15 vai. 
Židinyje. Po to iš čia autobusas visus veža 
į lietuviškas kapines pamaldoms ui 
mirusius. Visuos Šventuos, lapkr. 1 dj 
vai. ryte, Vėlinėse, lapkr. 2 d., 19 vai. su 
gedulingais Mišparais per aštuondienį.

Nottinghamas — lapkričio 6 d., 11.15 
vai., Židinyje.
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