
Nr. 11 (2046) Londonas, 1989 m. kovo 22 d. XLIII

KARDINOLO
VINCENTO SLADKEVIČIAUS 

PAREIŠKIMAS
Reuterio agentūros žiniomis, 

kardinolas Vincentas Sladkevičius 
Romoje, kovo 3 d. pareiškė:

„Jeigu Šventasis Sostas pripažintų 
Lietuvos inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą, tai būtų prieš žmonių daugumos 
norą. Tai prieštarautų pačiam tikėjimui“.

Manoma, kad Vatikano nusistatymas 
Lietuvos reikalu yra ypatingai svarbus, 
svarstant popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymo galimybes Sovietų 
Sąjungoje.

„Jeigu Vatikanas oficialiai pripažintų 
Lietuvos prijungimą, mūsų žmonės 
sukiltų“ sakė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Jis taip pat pridėjo, kad 
popiežiaus lankymasis Sovietų Sąjungoje 
pagerintų jos prestižą, bet jis įspėjo 
Vakarus, kad nepersistengtų girdami 
Sovietų lyderį Gorbačiovą, nes tai „gali 
privesti prie asmens kulto, o tai būtų 
pavojinga“.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius šį 
pareiškimą padarė duodamas interviu 
žinomam Italijos katalikų žurnalui „30 
GRIORNI“.

Šis pareiškimas yra nepaprastai 
svarbus, ne tiktai Lietuvos Bažnyčiai, bet 
ir Lietuvai tarptautinės bei juridinės 
padėties atžvilgiu. Jis neabejotinai 
užbėga už akių bet kuriems bandymams, 
vienokiu ar kitokių būdu padaryti sovietų 
atžvilgiu nuolaidų, kurios inkorporacijos 
nepripažinimą sušvelnintų. Tokių 
bandymų, atrodo, būta, k.a. 1989.1.19 d. 
Europos Parlamente Štrasburge priimtoji 
rezoliucija.

Ši stipri Lietuvos Bažnyčios pozicija 
nepaprastai sustiprina mūsų valstybės 
bylos padėtį užsienyje.

KARDINOLAS V. SLADKEVIČIUS 
DIEVIŠKOJO KULTO IR

SAKRAMENTŲ KONGREGACIJOS 
NARYS

Popiežius Jonas Paulius II-sis paskyrė 
trisdešimt kardinolų naujai sudarytosios 
Dieviškojo Kulto ir Sakramentų 
Disciplinos kongregacijos nariais. Tarp 
paskirtųjų šios kongregacijos narių yra ir 
Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Tuo būdu Lietuvos 
kardinolas dabar yra keturių Vatikano 
institucijų narys: Katalikiškojo 
auklėjimo kongregacijos, sekretoriato 
santykiam su netikinčiaisiais, 
popiežiškosios Teisingumo ir Taikos 
komisijos ir nuo šiandien — Dieviškojo 
Kulto ir Sakramentų Disciplinos 
kongregacijos. Ši kongregacija buvo 
įsteigta pagal šiandien įsigaliojusią 
Romos kurijos reformą, sujungiant į 
vieną dvi iki šiol buvusias kongregacijas, 
būtent. Dieviškojo Kulto ir Sakramentų.

VĖLUOJA „KATALIKŲ PASAULIO“ 
2-sis NUMERIS

Pagal Vakarus pasiekusias 
informacijas, šiomis dienomis turėjo būti 
atspausdintas Lietuvos katalikų 
mėnesinio žurnalo „Katalikų Pasaulis“ 
antrasis numeris. Žurnalas, betgi, 
negalėjo būti išleistas numatytu laiku dėl 
popieriaus stokos. Redakcija tikėjosi dar 
šią savaitę suieškoti popieriaus, kad 
neuždelsus žurnalo antrojo numerio 
išleidimo. Katalikų Pasaulis žurnalo 
pirmasis numeris pasirodė vasario penktą 
dieną. Leidinio redakcija, kuriai 
vadovauja kunigas Vaclovas Aliulis, yra 
užsibrėžusi uždavinį plačiau supažindinti 
visuomenę su katalikų tikėjimo ir 
dorovės mokslu, plėsti Šventojo Rašto ir 
liturginių apeigų švenčių pažinimą, 
skelbti informacijas apie Bažnyčios 
istoriją ir katalikybę, nesiribojant vie tik 
Lietuva, propaguoti dorą ir blaivų 
gyvenimo būdą, šeimų tvirtumą ir 
visuomenės santarvę, galop, spausdinti 
religinę poeziją, beletristiką ir medžiagą 
apie šventųjų gyvenimą.

Pagal turimas informacijas, Katalikų 
Pasaulio redakcija gavo valdžios leidimą 
žurnalą spausdinti dviejų šimtų

SV. VELYKŲ PROGA
Mieli Broliai, Sesės,

Pasibaigė žiema. Praėjo gavėnia. 
Prasidėjo pavasaris. Švenčiame Velykas. 
Pavasaris ir Velykos skelbia tą pačią 
paslaptį — prisikėlimą naujam 
gyvenimui. Pavasaris su pojūčiams 
apčiuopiama realybe mums padeda 
geriau suprasti tikėjimo skelbiamą tiesą 
— kaip prisikėlė Kristus, taip 
prisikelsime ir mes.

Kristaus prisikėlimu yra pagrįsta 
krikščionybė ir visas mūsų tikėjimas. Šv. 
Paulius Apaštalas abejojantiems 
mirusiųjų prisikėlimu atsako: —jei nėra 
mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus 
neprisikėlė. O jei Kristus neprisikėlė, tai 
tuščias yra mūsų tikėjimas. (I kor. 15:12- 
19). Jei Kristus nebūtų prisikėlęs, 
krikščionybė būtų užbaigus savo dienas 
dar prieš pirmąsias Velykas. Tik Kristaus 
istorinio prisikėlimo dėka krikščionybė 
išsiplėtė visame pasaulyje, nežiūrint 
priešo pastangų ją sunaikinti. Tobulai 
išsipildė Rašto aiškintojo rabino 
Gamelielio pranašiški žodžiai, pasakyti 
aukščiausios žydų tarybos nariams, 
susirinkusiems svarstyti kaip sustabdyti 
krikščionybės plėtimąsi: „Jei šis mokslas 
paeina iš žmonių, jis pats savaime išnyks, 
bet jei jis iš Dievo, jūs negalėsite jo 
sustabdyti.“ (Apt. Darb. 5:38-39).

Velykos yra mums krikščionims pati 
reikšmingiausia ir džiaugsmingiausia 
šventė. Velykose mes minime mūsų 
atpirkimo paslaptį ir viltingai švenčiame 
savo gyvenimo įprasminimą ir busimąjį 
prisikėlimą bei išaukštinimą. „Mes 
tikime ir todėl skelbiame, kad tasai, kuris 
prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat prikels ir 
mus su Jėzumi“. (2 Kor. 2:4).

Pavasario žiedai įrodo, kad į negyvą 
žemę įbertas grūdas nežūva, o perėjęs 
puvimo procesą ir pakėlęs žiemos šalčius, 
iškyla nauja gaivalinga jėga.

Lygiai kaip tariamai tragiškas Kristaus 
misijinio gyvenimo galas Didįjį 
Penktadienį ar kaip į žemę įbertas grūdas 
rudenį, taip ir mūsų tariami gyvenimo 
nepasisekimai, kančios ir mirtis tėra tik 
skaudus, bet būtinas persikeitimo 
procesas naujam garbingam ir amžinam 
gyvenimui. „Mes nenuleidžiame rankų. 
Priešingai, jei mūsų išorinis žmogus vis 
nyksta, tai vidinis diena iš dienos 
atsinaujina. O lengvas dabartinis vargas 
ruošia mums neapsakomą visa 
pranokstančią garbę.“ (2 Kor. 4:4, 16).

Šiemet, švęsdami Velykas, mes 
džiaugiamės ne vien istoriniu Kristaus ir 
busimuoju mūsų prisikėlimu, bet ir 
viltingais tautos atbudimo ženklais. Dar 
tik prieš metus, per praėjusias Velykas, 
mūsų viltys dėl tautos prisikėlimo buvo 
paremtos vien tikėjimu ir gamtos 
dėsniais, liudijančiais, kad tikinti tauta 
yra nenugalima, kad po kiekvienos 
žiemos, nesvarbu kaip giliai yra įšalus 
žemė, visuomet ateina pavasaris. 
Šiandien gi mes ne tik tikime, bet ir savo 
akimis matome, kaip iš po okupacinės 
žiemos šalčių sukaustytos tautos, 
padvelkus atolydžio vėjui, su pavasarišku 
gyvastingumu veržiasi į paviršių 
prisikėlimą skelbią daigai. Dar nėra 
pilnas tautinis pavasaris, o tik atolydis, ir 
šie jauni daigai yra reikalingi ypatingos 
Dievo malonės ir mūsų visų rūpestingos 
globos. Todėl prie džiugaus aleliuja 
turime jungti ir nuoširdžią maldą, kad tie 
trapūs daigai nebūtų naujų šiaurės vėjų 
pakąsti, o galėtų giliai suleisti šaknis.

tūkstančių egzempliorių tiražu, bet 
valdžia pažadėjo parūpinti popieriaus 
tiktai 20-ties tūkstančių egzempliorių 
atspausdinimui. Taigi, likusiem 
egzemplioriams atspausdinti redakcija 
turi pati ieškoti popieriaus. Pirmasis 
leidinio numeris buvo atspausdintas 
šimto tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Antrojo numerio atspausdinimui, kaip 
minėta, popieriaus pritrūko, bet 
redakcija tikisi, kad šis reikalas bus 
sutvarkytas. 

pilnai išsiskleisti gyvu tikėjimu, 
krikščioniška dora, tautiniu 
sąmoningumu. Prašykime taip pat, kad šį 
religinį, dorinį ir tautinį atgimimą, kuris 
su tokia gaivalinga jėga reiškiasi tėvynėje, 
išgyventume ir mes čia išeivijoje.

Džiugių ir viltingų šv. Velykų.
vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

1989 m. Velykos

LIETUVOS ŽEMDIRBIAI 
KRITIKUOJA LKP PLENUMO 

NUTARIMUS
Vasario 25-26 dd. Vilniaus profsąjungos 

rūmuose įvyko Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio žemdirbių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 838 delegatai. Lietuvių 
Informacijos Centras pranešė, kad 
suvažiavimo delegatai kritiškai įvertino 
vasario 26 d. paskelbtus Lietuvos 
komunistų partijos 17-to plenumo 
nutarimus bei praėjusių savaitę plenume 
pasakytas kalbas. Šuo klausimu buvo 
priimtas sekantis pareiškimas:

Vasario 26 d., tai yra antrą Sąjūdžio 
žemdirbių suvažiavimo dieną, pasirodė 
LKP Centro komiteto 17-to plenumo 
nutarimai. Dėl šio dokumento, 
atsižvelgiant ir į plenumo metu pasakytas 
kalbas, turime tokių pastabų.

Pirma. Lietuvos komunistų partijos 
Centro komiteto 17-tojo plenumo 
nutarimas yra palaikytinų teiginių: dėl 
įsako apie valstybinę lietuvių kalbą ir 
neleistinų bandymų aštrinti santykius 
tarp įvairių tautybių žmonių: dėl 
būtinybės principingai įvertinti kiekvieno 
komunisto realų indėlį į pertvarką, 
suprantama, taip pat vertinant tokio 
indėlio stoką, pertvarymo trukdymą, ir 
būtinybę principingai įvertinti 
kompromituojančių partiją TSKP narių 
poelgius, nes kai kurie ir toliau keliami į 
aukštesnius postus.

Antra. Negalime palaikyti pasisakymų 
prieš vadovaujančių organų ir 
darbuotojų kritiką, ypač kad tiems 
darbuotojams pavedama spręsti juos 
kritikavusių spaudos leidinių likimą. 
Vertinama tai kaip tiesioginę grėsmę 
viešumui, vienam svarbiausių pertvarkos 
principų.

Trečia. Nusutinkame su nuomone, kad 
šiuo metu netikslinga šaukti neeilinį LKP 
suvažiavimą, taip pat su Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio seimo šių metų 
vasario 16 d., deklaracijos neigiamu 
vertinimu. Atkreipiame visuomenės 
dėmesį į suvažiavimo vieningai pereikštą

Prieš septynis metus, britų darbo partijai 
esant miesto valdybos viršūnėje, 
plevėsavo virš miesto savivaldybės rūmų 
lietuviška trispalvė. Darbo partijai 
pralaimėjus rinkimus, konservatoriai 
perėmė valdžią. Derby ukrainiečių 
sąjunga pareikalavo, kad būtų vėl leista 
iškabinti tautines vėliavas švenčiant 
nepriklausomybės šventę. Jiems buvo

SĄJŪDŽIO SEIMO 
DEKLARACIJA

Lietuvos nepriklausomybės šventės 
išvakarėse, vasario 15 dieną, Kaune 
įvykęs Persitvarkymo sąjūdžio seimas 
priėmė tokio turinio deklaraciją:

1918-jų metų vasario 16-os dienos 
Lietuvos Nepriklausomybės aktas 
išreiškė lietuvių tautos siekį kurti 
demokratišką valstybę. 
Nepriklausomybės kovose apginta 
Lietuvos respublika buvo tarptautiniu 
mastu pripažinta ir tapo Tautų Sąjungos 
nare. Nors Vokietija ir TSRS 1939-40- 
tais metais ultimatyvia prievarta ir 
tarpusaviu susitarimu aneksavo Lietuvos 
valstybę, galutinis tarptautinis Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas 
tebegalioja.

Lietuvių tauta niekad nesusitaikė su 
valstybės suvereniteto praradimu, 
įvairiais būdais priešinosi hitleriniam bei 
stalininiam genocidui ir ligi šiol priešinasi 
valstybinio kolonializmo apraiškom. 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis reiškia 
tautos ryžtą tokiu būdu atkurti savo 
teises, gyventi nepriklausomai nuo bet 
kurio diktato.

Pasikliaudamas TSRS aukščiausiosios 
vadovybės skelbiamu nauju politiniu 
mąstymu bei M. Gorbačiovo kalboje 
Suvienytų Nacijų organizacijos 
generalinėje asamblėjoje, 1988-ais metais 
gruodžio 7 dieną, pabrėžta tautų 
pasirinkimo teisės, Sąjūdis žengs keliu į 
teisinį, politinį, ekonominį ir kultūrinį 
Lietuvos savarankiškumą, jos valstybinį 
suverenitetą, neapsiribodamas dalinais 
pasiekimais.

Sąjūdžio tikslas — kovoti prieš 
nuopuolį ir išsigimimą, statyti naujus 
Lietuvos gerovės pamatus, kurti laisvo ir 
demokratiško tautos apsisprendimo 
sąlygas. Sąjūdis pasisako už socialinį 
teisingumą, žmoniškumą ir demokratiją, 
už Lietuvos tautinių mažumų kultūrinę 
autonomiją Lietuvos valstybėje, už jos 
tradicinį neutralumo statusą 
demilitarizuotoje Europoje zonoje, už 
visuotiniai pripažintas žmogaus ir piliečio 
laisves, iš kurių kyla ir bendroji Lietuvos 
piliečių teisė nepriklausomai rinktis bei 
ugdyti savas valstybinio gyvenimo 
formas. Sąjūdis kviečia vienytis visas 
patriotines Lietuvos visuomenės jėgas, 
Tėvynę kelti ir ugdyti. Sąjūdžio seimo 
tarybos vardu šią deklaraciją pasirašė:

Vytautas Landsbergis ir 
Romualdas Ozolas.

nepasitikėjimą Jonu Gurecku ir į tai, kad 
sociologinėje apklausoje 62% 
suvažiavimo delegatų 17-to plenumo 
darbą įvertino nepatenkinamai.

1989.11.26, Vilnius
Organizacinio komiteto pirmininkas.

LIC

leista ir Derby Evening Telegraph įdėjo 
straipsnį, kad etninėm grupėm turinčiom 
ne mažiau 100-to narių bus leidžiama virš 
miesto savivaldybės rūmų iškelti tautines 
vėliavas. Derby skyrius tuo 
pasinaudodamas paprašė ir gavo leidimą 
Vasario 16-tą iškelti trispalvę virš miesto 
savivaldybės rūmų. Už tai turime dėkoti 
ukrainiečiams už pastangas. Z.B.

LIETUVOJE
Pokalbis nacionaliniais klausimais

Vilniaus aukštoji partinė mokykla 
kartu su kitomis mokslo įstaigomis 
surengė pokalbį tema „Tarpnacionaliniai 
santykiai ir TSKP nacionalinė politika“, 
dalyvavo vietiniai ir iš Maskvos atvykę 
tos srities žinovai. Daugelis kalbėjusių 
pabrėžė tarybinių respublikų 
suvereniteto stiprinimo būtinybę, įvairių 
tautybių tarybinių žmonių tarpusavio 
supratimo, bendardarbiavimo ir 
draugystės reikšmę...
Kur nusipirkti trispalvę?

Violeta Griškonienė „Tiesoje“ rašo, 
kad Lietuvos gyventojai negauna 
nusipirkti trispalvės Lietuvos valstybinės 
vėliavos. Kas dėl to kaltas?

Laikraščio skaitytoja teiravosi visur, 
kol pagaliau pasiekė kultūrinių prekių 
didmeninės bazės direktorių Leonidą 
Mironenką. Bet tas nesileido į kalbas:

— Jokios informacijos negausit. 
Kreipkitės į Prekybos ministeriją.

„Taip iki galo ir neišsiaiškinau, — sako 
korespondentė, — beje, ne pirmą kartą ir 
ne tik šioje bazėje. Nejaugi prekybininkai 
saugo valstybines paslaptis, nes norint 
sužinoti paprasčiausių dalykų, reikia vos 
ne ministro leidimo... Atgavome mums 
brangią valstybinę vėliavą, o visus 
aprūpinti ja nesugebame“.
Žarnyno ligų epidemija

Sveikatos apsaugos ministro 
pavaduotojas A. Griškevičius paaiškino 
„Tiesos“ skaitytojams apie Klaipėdoje 
pagausėjusius susirgimus žarnyno 
ligomis. Grįžęs iš Klaipėdos, A. 
Griškevičius pasakė: „Situacija tokia: 
nuo užteršto vandens, kuriuo pieno 
kombinate plaunami buteliai ir kitokia 
tara, pieno produktuose ėmė daugintis 
infekcines ligas sukeliančios bakterijos. 
Todėl per dvi savaites žarnyno ligomis 
susirgo 222 žmonės“.
Katalikų žurnalas

Lietuvoje išėjo pirmas populiaraus 
katalikško žurnalo „Katalikų pasaulis“ 
numeris. Tiražas 100.000. Iš pradžių jis 
platinamas bažnyčiose ir spaudos 
kioskuose. Kai bus įsitikinta, kad leidinys 
išeina reguliariai (tai priklausys nuo 
galimybės apsirūpinti spaudos 
popieriumi), tada bus paskelbta 
prenumerata. Vieno egzemplioriaus 
kaina — 70 kapeikų.
70 metų sukaktis

Vasario 9 dieną „Tiesa“ paminėjo 
Lietuvos telegramų agentūros ELTA 70 
metų sukaktį. Dabar ji turi 150 etatinių 
darbuotojų, iš kurių 30 yra žurnalistai. 
Agentūros direktoriais yra buvę Juozas 
Eretas, Valentinas Gustainis, Magdalena 
Avietėnaitė ir dar bent dešimts kitų. Šiuo 
metu agentūros direktorium yra 
Robertas Grikevičius.
Vietovardžiai ir istorija

V. Matuolis ir dar 224 Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos kolektyvų nariai 
pasirašė laišką, kuris buvo išspausdintas 
„Tiesoje“. Jame sakoma:

— Natūralu, kad mieluose Vilniaus 
kampeliuose siekiama atkurti lietuvišką 
dvasią.

Šiame kontekste itin nepagrįstai ir 
vienašališkai skamba pasigirstantys 
siūlymai palikti Kutuzovo aikštės 
pavadinimą.

Taip, Kutuzovas yra rusų tautos šlovė, 
ir tik ši tauta gali nuspręsti, kur Rusijoje 
statyti jam paminklus, kokias aikštes ir 
gatves vadinti jo vardu. O mes, lietuviai, 
mūsų Tėvynės širdy Vilniuje patys 
sprendžiame, kieno vardus įamžinti jo 
gatvėse ir aikštėse.

Tenka apgailestauti, kol kas labai 
vangiai sprendžiamas ir Lenino 
prospekto pavadinimo klausimas, tai 
liečia ir gremėzdišką Raudonosios 
Armijos prospekto pavadinimą bei kitus 
vietovardžius.

Taigi, rašantiems apie vienokį ar kitokį 
vietovardžių įteisinimą Lietuvoje derėtų 
nuoširdžiai panagrinėti Lietuvos 
istoriją...
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LA PORTE DE L’AURORE
Teatro pjesė pagal Nijolės Sadūnaitės 

dienoraštį, „La Porte de l’Aurore“ 
(Aušros Vartai) buvo statoma antrą 
kartą Paryžiaus scenoje. Spektaklį sukūrė 
ir vaidino Kristupas Moneys ir Karolina 
Masiulytė-Paliulienė. Vertė iš lietuvių 
kalbos ir scenai pritaikė Ugnė Karvelytė. 
Spektaklis, kaip ir prieš pusantrų metų, 
vyko pačiame Paryžiaus centre, 
įspūdingoje 12 amžiaus šv. Agnės 
kriptoje po šv. Eustachijaus bažnyčia. Su 
dideliu pasisekimu, „Aušros Vartai“ 
buvo vaidinami nuo sausio 18 iki vasario 
26-tos. Spauda kaip „Le Figaro“, 
„L’Evėnement du Jeudi“, „La Vie“, „La 
France Catholique", „Famille 
Chrėtienne“ apie vaidinimą atsiliepė 
labai palankiai. Kai kurie kritikai ne vien 
įvertino patį teatrinį pastatymą, bet kartu 
su jautrumu atkreipė skaitytojų dėmesį į 
Lietuvos tautinę ir religinę padėtį.

Salėje, kurioje vaidino, buvo surengta 
maža apžvalginė paroda apie Lietuvą. 
Buvo išstatyta nuotraukos iš Lietuvos 
religinio gyvenimo, knygos kaip Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika, Nijolės 
Sadūnaitės prisiminimai įvairiom 
kalbom, lietuviškos juostos ir gintaro 
dirbiniai. Priminti Prancūzijos ir 
Lietuvos ryšius, buvo rodomi Napoleono 
žygio per Lietuvą 1812 metais 
komemoratyviniai medaliai ir medalis 
pagerbti O.V. Milašių, lietuvių kilmės 
prancūzų poetą.

„Aušros Vartai" pirmą kartą buvo 
suvaidinti 1987 m. spalio mėnesį. Po labai 
gerai įvertintų 8 spektaklių Karolina 
Masiulytė ir Kristupas Moneys buvo 
pakviesti 1988 gegužės mėn. statyti 
„Aušros Vartus“ Vendėjoje, Prancūzijos 
pietvakariuose. Laikraščiai „Quest 
France“, ir „Presse Oceanic“ labai išgyrė 
ir plačiai aprašė vaidinimą.

Praeitą vasarą Karolina Masiulytė ir 
Kristupas Moneys buvo pakviesti su 
„Aušros Vartų“ vaidinimu į „Paray le 
Monial“ krikščionių meno festivalį. Tai 
yra vienas iš didesnių vasaros festivalių, 
kur savaitės laikotarpyje apsilanko 
beveik 30,(MX) lankytojų. Jaunieji lietuviai 
aktoriai labai sudomino žiūrovus ir pjesei 
pasibaigus daug publikos pasiliko salėje 
pasikalbėti apie religinius suvaržymus 
Lietuvoje. Prancūzijos lietuvių misijos 
vadovas prel. J. Petrošius ir aktoriai 
suteikė informacijas apie Lietuvos 
katalikų padėtį.

„Aušros Vartų“ pjesė praeitų metų 
vasarą buvo suvaidinta Vokietijoje, 
Saaro krašte ir vėliau Lietuviškų Studijų 

Savaitėje, Hūttenfelde. Galima pažymėti, 
kad tarp Studijų Savaitės žiūrovų buvo 
30 žmonių iš Lietuvos.

Karolina Masiulytė ir Kristupas 
Moneys per Paryžiaus ir jo apylinkių 
radiją Notre Dame skaitė vaidinimo 
ištraukas ir informavo klausytojus apie 
Lietuvos katalikų bažnyčios padėtį.

Solidarnosc radijo, ukrainiečių 
skyriaus programoje jie taip pat kalbėjo 
apie Lietuvą.

Kovo 4 dieną vaidino Dūsseldorfe, 
Vak. Vokietijoje, kur Institut Franęais 
rengė kolokvijumą, apie žmogaus teisių 
gynimą.

„Aušros Vartų“ vaidinimas ir 
pokalbiai apie religinius suvaržymus 
Lietuvoje yra užrašyti video-juostoje 
pracūzų kalba. Vaidinimą video juostai 
pritaikė ir prižiūrėjo jos filmavimą jaunas 
filmų režisorius Jonas Statkus de Rosales 
iš Venezuelos. Daug filmavimo išlaidų 
padengė „Aide a l’Eglise en dėtresse“ 
organizacija ir lietuvių aukos. „La Porte 
de l’Aurore — Une catholique 
lithuanienne face a sės juges“, vadinasi 
video juosta, įrašyta V.H.S., secam 
sistema ir platinama visuose prancūziškai 
kalbančiuose kraštuose, kaina 300 ff.

Lietuvių aktorių pastangos nelengvos, 
nes Paryžiaus teatro kritikai yra reiklūs, o 
konkurencijos daug. Karolina Masiulytė 
ir Kristupas Moneys sugebėjo pritraukti 
ir sužavėti publiką ir kartu išgarsino 
Lietuvos vardą prancūzų tarpe. Ž.K.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Filatelistų Draugija LIETUVA 

Biuletenis nr. 2 — 205.
Amerikos lietuviai filatelistai Čikagoje 

leidžia savo biuletenį, kuris pasirodo 
porą kartų per metus. Atsiųstame 
numeryje yra paminėta dvidešimt antroji 
dvimetinė Lietuvių Filatelistų Paroda 
įvykusi Čikagos Jaunimo Centre spalio 
22-23 d.d. (straipsnis dviem kalbom — 
lietuviškai ir angliškai), keturi puslapiai 
yra užimti su Amerikoje ir Kanadoje 
pasižymėjusių lietuvių filatelistų ir 
lietuviškų vokų fotografijomis, o 
biuletenio likutis yra užimtas Draugijos 
susirinkimų protokolais ir kitomis 
filatelistinėmis naujienomis lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Biuletenis išleistas aukštos kokybės, 
susideda iš 20 puslapių ir jo metinė 
prenumerata yra 5 US doleriai. 
Užsisakyti galima pas Alex Žakas, 5723 
S. Merrimac Ave., Chikago IL 60638, 
USA. H.A.V.

„PRANCIŠKUS ASYŽIETIS“ 
LIETUVOJE

Praėjusių metų gruodžio mėnesį italų 
katalikų jaunimo grupė iš Arezzo miesto, 
netoli nuo Florencijos, lankėsi Sovietų 
Sąjungoje ir Lietuvoje su spektakliu 
„Pranciškus Asyžietis — taikos žmogus“. 
Grupės vadovas ir spektaklio režisierius 
prof. Vaccari Arezzo šiomis dienomis 
įvykusiame susirinkime plačiau 
papasakojo apie šią kelionę. Jo ir kitų 
grupės narių įpūdžius atspausdino kai 
kurie Italijos laikraščiai. Kelionė įvyko 
Gorbačiovo žmonos Raisos kvietimu, 
numatant pastatyti tris spektaklius — po 
vieną Maskvoje, Leningrade ir Kaune. 
Atvykusi į Maskvą, grupė, betgi, tuoj 
susidūrė su įvairiais sunkumais dėl kurių 
spektaklis Maskvoje negalėjo įvykti: 
dekoracijos, teatro kostiumai ir muzikos 
instrumentai dėl nepaaiškintų priežasčių 
buvo pasiųsti į Leningradą. Neįvyko nė 
numatytasis susitikimas su Gorbačiovo 
žmona. Italų jaunimas, betgi, turėjo 
progos susitikti su Maskvos universiteto 
studentais, kurie statė daug klausimų 
apie Dievą, tikėjimą, katalikų Bažnyčią. 
Viena rusė studentė pasakė: Mes 
trokštame tikėjimo, padėkite mum tikėti 
ir melskitės už mūsų tautą. Susitikimas 
užsitęsė ligi vėlyvos akties. Leningrade, 
nepaisant vėl iškilusių biurokratinių 
kliūčių, Arezzo jaunimas pagaliau galėjo 
atlikti numatytą spektaklį, kuris 
susilaukė didelio pasisekimo. Buvo 
išdalinta apie keturis tūkstančius į rusų 
kalbą išverstų spektaklio tekstų.

Italų jaunimo nusivylimas dėl kelionėje 
patirtų sunkumų betgi visiškai išnyko 
jiem pasiekus Lietuvą. Čia italai pasijuto 
kaip namuose, žmonės ir aplinka dvelkė 
vakarietiška dvasia. Italai buvo lietuvių 
sutikti kaip seni bičiuliai, tuo užsimezgė 
humaniški kontaktai. Spektaklis apie šv. 
Pranciškų buvo atliktas koncertine forma 
švento Antano Paduviečio bažnyčioje 
Kaune, kuri buvo pilna žmonių. Svečius 
iš Italijos trumpai pasveikino parapijos 
klebonas kun. Krizantas Juknevičius, 
supažindino su lietuvių katalikų būkle. 
Mūsų tauta, kalbėjo kunigas, nepaisant 
ateistinės programos, liko tikinti. 
Tikinčiųjų padėtis, betgi, tebėra sunki. 
Persitvarkymas davė kiek daugiau 
laisvės, dėl to lietuviai tikisi, kad 
persitvarkymo procesas nesulėtės ir kad 
Bažnyčia palaipsniškai sustiprės. Italų 
jaunimas susidarė įspūdį, kad įvairūs 
patirti sunkumai anaiptol nepalaužė 
tikinčiosios lietuvių tautos ir kad 
Lietuvoje tikėjimas yra susipynęs su 
autonomijos troškimu. Kauno šv.

ROMOS KOLEGIJA
Jau 50 metų Romoje veikia vienintelė 

lietuvių kunigų seminarija laisvajame 
pasaulyje. Joje auklėjosi, mokėsi ir 
ruošėsi lietuvių pastoracijai 120 su viršum 
kunigų, tarp jų 2 arkivyskupai: 
pronuncijus Jonas Bulaitis ir pronuncijus 
Audrys Bačkis. Auklėtinių skaičius 
(klierikų besiruošiančių kunigystės 
šventimams ir kunigų, gilinančių 
teologines studijas licenciato ar 
doktorato laipsniams įsigyti) svyravo 
tarp 20 ir 4.

Šiuo metu kunigystei ruošiasi 3 
lietuviai klierikai: Jonas Malinauskas ir 
Robertas Rėkus iš Suvalkų trikampio ir 
Robertas Rakauskas iš Los Angeles, bei 2 
kunigai gilina studijas: kun. Paulius 
Mališka iš Montrealio šį pavasarį įsigys 
licencijatą iš teologijos ir kun. Petras 
Semaška iš Argentinos gaus doktoratą iš 
Bažnytinės teisės. Ateinančiais mokslo 
metais tikimasi sulaukti bent dviejų 
kunigų iš Lietuvos, kurie ruošis 
profesūrai Kauno seminarijoje.

Su lengvėjančia tikinčiųjų padėtimi 
Lietuvoje didėja mūsų popiežiškos 
kolegijos reikšmė. Turėti tokią instituciją 
krikščionybės centre yra neįkainuojamas 
turtas. Čia ne tik ruošiasi mūsų busimieji 
dvasiniai vadovai, bet kolegijoje yra ir 
jaukūs lietuviški namai vis daugiau ir 
dažniau iš Lietuvos atvykstantiems 
kunigams ir vyskupams.

Šalia kasdieninių kolegijos išlaikymo 
išlaidų vadovybė yra šiuo metu 
spaudžiama neatidėliotinių remontų ir 
valdžios reikalavimų pakeisti elektros 
sistemą, sutvarkyti vandentiekį ir 1.1. 
Vien valdžios įsakyti darbai atseis 
300.000 dol. su viršum. Kolegijos 
vadovybė nebegalėdama tų remontų ir 
atidėti, darbus pradėjo skolon, tikėdama, 
kad mūsų lietuviška visuomenė ateis į 
pagalbą su dosnia auka.

Visų kraštų vyskupijų konferencijos 
yra įvedusios maldos dieną už 
pašaukimus į dvasinį luomą bei metinę 
rinkliavą seminarijų išlaikymui. Mums, 
lietuviams, irgi reikia panašios dienos. 
Labai gražu, kad prisidedame prie 
gyvenamo krašto seminarijų išlaikymo,

Antano bažnyčioje kunigui pakvietus 
susirinkusiuosius vieni kitiem palinkėti 
ramybės, vienas jaunas lietuvis įbruko į 
italo svečio rankas lietuvišką laikraštį. Jo 
lietuviškas tekstas italui nebuvo 
suprantamas, tačiau, pažymėjo jaunuolis 
iš Arezzo, mum užteko pažvelgti į 
laikraščio atspausdintas nuotraukas: jose 
tartum aidėjo iš Lietuvos žemės kylantis 
laisvės šauksmas.

V AT. R. 

bet negalime pamiršti ir savų reikalų, 
savos Šv. Kazimiero kolegijos, kuri 
ruošia kunigus mūsų lietuviškom 
parapijom.

Neseniai atšvęstas Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus verčia mus ne 
vien didžiuotis praeitimi, bet rūpintis ir 
mūsų išeivijos bei visos Lietuvos ateitimi. 
Todėl labai prašau gerbiamų klebonų 
kiekvieneriais metais pašvęsti vieną 
sekmadienį Lietuvos Bažnyčios reikalui 
— suorganizuoti maldos dieną už 
pašaukimus ir padaryti rinkliavą Šv. 
Kazimiero kolegijai išlaikyti. Jei kurie 
gerbiami klebonai galvotų, kad šiam 
reikalui yra reikalingas vietos vyskupo 
leidimas, maloniai peašau pranešti man, 
jis bus parūpintas.

Mes dažnai skundžiamės, kad 
neturime pašaukimų ir esame susirūpiną 
kas pakeis į pensiją išeinančius mūsų 
klebonus. Būkime užtikrinti, jei 
kiekvieną mūsų lietuviška parapija 
aktyviai pradės puoselėti pašaukimų 
idėją, rimtai priims Kristaus įsakymą: 
„Melskite pjūties Viešpatį, kad atsiųstų 
darbininkų“, lietuvių klierikų skaičius 
žymiai padidės ir jie vietoje ėję į vietinę 
krašto seminariją, pasirinks lietuviškąją 
Šv. Kazimiero kolegiją. Kolegijos 
vadovybė, turėdama reguliarias pajamas, 
užuot laužusi galvą kaip suvesti galą su 
galu bei leidusi laiką laiškų rašymui 
prašant aukų, galės pagrindinį dėmesį 
skirti klierikų auklėjimui.

Aukas kolegijos išlaikymui bei šiuo 
laiku daromiems remontams galima 
įteikti per savo parapiją, Lietuvių 
Religinę Šalpą, pasiųsti mano raštinės 
adresu arba tiesiog j Romą: Msgr. A. 
Bartkus, Pontificio Collegio Lituano, Via 
Casalmonferrato 20,00182, Roma, Italy.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

NAUJASIS SKAUTŲ SEKRETORIUS

Pasaulio skautų sąjūdžio naujuoju 
generaliniu sekretorium yra paskirtas 48- 
nerių metų šveicaras Jacques Moreillon. 
Iki šiol šias pareigas 20 metų ėjo vengras 
Laszlo Nagy. Pasauliniam skautų 
sąjūdžiui dabar priklauso apie 16-ka 
milijonų jaunuolių, berniukų ir 
mergaičių. Į sąjūdį yra įsijungęs taip pat ir 
užsienio lietuvių jaunimas, įkūręs savo 
vienetus įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Lietuvių jaunimas dalyvauja 
kiekviename tarptautiniame skautų 
suvažiavime.

Antaninos Garmutės

IV

Saugumo komendantas Movčianas kvietė žmones į rezidenciją 
NKVD miesto skyriuje ir stalinietiškais metodais išreikalaudavo 
parašus. Vieni pasirašydavo per parą, o kitiems net penkių prireikdavo.

Mes kasame druską. O tarp pamainų laukia virtinė kitų darbų, 
kuriems suaugusieji, sunkesnį darbą dirbantys, neturi laiko. 
Paaugliams ir vaikams tenka atstovėti naktines eiles prie duonos ir 
dienines — prie miltų, kruopų, cukraus. Blogiausia duonos eilėse: 
sąžiningiausiai atstovi visą naktį, o eilės kaimynas rytą staiga apsižiūri:

—Taigi tu — banditka! Tai fašistai —jų net vaikai žmones žudo! 
Tau duonos nereikia — lauk iš eilės!

Dieninės eilės kur kas lengvesnės, jose Usolės gyventojų 
bambėjimus praleidžiame pro ausis, bepigu, kai jėgos nevartoja.

Aprūpinti kuru šeimą, prie kurios esi prisiglaudęs, irgi paauglių 
darbas. Ir labai atsakingas. Žiemos čia šaltos, iki minus šešiasdešimties. 
Barakai lentiniai, todėl krosnis beveik ištisai turi kūrentis. Žiemą, kai 
nėra pūgų, per užšalusią Angarą pasiekiam Sajanų pakriaušes, kuriose 
akmens anglies klodai išeina į paviršių. Semkis į maišą ir tempk, jėgos 
turėdamas. Vargas, jei užklups pūga.

Vasarą su kuru paprasčiau. Gelbsti taiga, esanti pašonėje — už 
šešių kilometrų. Kad nereikėtų darbuotis kirviu, einame į tą taigos pusę, 
kur styro nuogi stuobriai medžių, išnuodytų cheminės gamyklos. 
Liaudyje ji vadinama „kislorodzavodu“. Ši zona neuždrausta, tik 
pažymėta kaip pavojinga. Todėl neužtrunkame čia ir su pilnais malkų 
maišais ant pečių skubame atgal tuos kilometrus.

•
Sekmadieniais į paangarį sueina tremtinių jaunimas. Anksčiausiai 

renkasi žmonės iš ukrainiečių barakų. Paskui iš moldavų. Jie visi — 
mūsų pirmtakai. Atvežė juos iš Užkarpatės, kai 1939 metais prie 
Tarybų Sąjungos prijungė Vakarų Ukrainą ir moldavų gyvenamas 
sritis. Orūs, gražūs, būtinai tautiniais rūbais pasipuošę, dainuoja 
melodingas savo liaudies dainas, šoka temperamentingus tautinius 
šokius.

Ukrainietės — vienos moterys! Ir beveik visos panašaus amžiaus: 
dvidešimt — penkerių metų. Vadinasi, pateko čia vaikystėje, 
paauglystėje. Jos blaiviai žiūri į gyvenimą ir tikisi sugrįžti į gimtinę 
senatvėje.

Moldavų tremtinės — panašaus amžiaus, irgi čia praleidusios 
karą, tik jų tarpe yra keletas vyresnių moterų ir du išaugę iš vaikiško 

amžiaus vyrai.
Kitą vasarą, jau po aklimatizacijos, sekmadieniais paangary, 

aukštoje žolėje vaikšto ir lietuvių jaunimas. Ateina po sunkių dienos 
darbų, po naktinių pamainų. Ne dainuoja, o širdimi dejuoja lietuvių 
tremtiniai:

Leiskit į Tėvynę leiskit pas savus —
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus!..
Katrytė Raslauskaitė, Vita Čepkauskaitė ir Danutė Česėkaitė 

išsiprašė iš Lietuvos po vieną siuntinį: tautinius rūbus. Dabar jos 
vaikšto paangary, — kaip mums atrodo, — nežmoniškai gražiai 
pasipuošusios ir dar gražiau dainuoja:

Svetima padangė nemaloni, ne! —
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne!
Joms pritaria keliasdešimt jaunų balsų. Tai ne choras, nes 

chorvedžio nėra. Tai Sibire apie tėvynę dainuoja broliai Antanas ir 
Vytautas Skučai, Vincas ir Juozas Jakinevičiai, Kazys ir Algirdas 
Gelažiai, Algirdas ir Danas Grybauskai, Klemensas, Alfonsas ir Algis iš 
daugiavaikės Rimų šeimos, Petrauskai, Juodsnukiai, seserys 
Kapočiūtės, Jonikaitės, Varkalaitės ir daug daug kitų — 
aštuoniolikmečių, dvidešimtmečių, kurių jaunystė priversta skleistis 
šaltame Sibire.

Mano mama kiekviename laiške drąsina: „Tave, dukrele, paleis, 
tikrai paleis. Aš kryžiaus kelius einu po visokias įstaigas—visi pasirašo, 
tai tikrai paleis!“

Labai norėčiau tau tikėti, bet neįstengiu. Viskas taip beviltiška, ir 
beveik visiems panašiai rašo. Dėl visų Lietuvoje likę artimieji stengiasi. 
Tik atsimuša kaip į geležinę sieną. Mokyčiausias barako vyras — kaimo 
mokytojas Antanas Garmus, žiūrėdamas į savo amžinai sutinusias ir 
pamėlynavusias kojas, linguoja galvą: „Nelauk iš jūros giedros! 
Giesmelė sugiedota!“

Visai nusimenu, kai abu Tėveliai laiškuose šaukia: „Tik tu 
mokykis, kodėl nesimokai!? Kodėl tu kasi tą druską? Mokykis, o mes 
tau maisto prisiusimi“

Kaip jiems viską išaiškinti? Kad aš — mažas vergas, o vergai neturi 
teisės į mokslą! Kaip jiems Valstybės saugumo komendanto Movčiano 
žodžius perduoti?

Ir jie siunčia tuos siuntinius. Jau nebe po vieną kas mėnesį, o po 
vieną kas savaitę. Dešros, lašiniai, skilandžiai, lydytas sviestas, 
džiovinti sūriai... Piniginės perlaidos! Iš kur visa tai? Aš nežinau, 
nesuvokiu, kaip sukasi mama, tik širdimi jaučiu kažką negera. 
(Parvažiavusi sužinosiu, kad mama pravaikščiojo infarktą, kai mane 
išvežė. O tėvelis, kai atgulė lovon, tai septynerius metus — iki mirties— 
nebesikėlė. Kad jie abu grynom bulvėm mito).

Aš einu ir einu į paštą tų siuntinių. Jau pažįstu visus Usolės 
centrinio ryšių skyriaus tarnautojus, o jie — mane. Operatorė Galina 

visada šypteli, pamačiusi mane, ir kartu su siuntiniu įduoda pundą 
laiškų visiems lagerio lietuviams.

Velku aš tuos siuntinius — vasarą ant pečių, žiemą — su 
rogutėmis. Mamai juos suruošti sunku, o ir man parsigabenti nelengva. 
Kartą, vos išėjus už miesto, užklupo pūga. Per keletą sekundžių sutemo 
nuo sniego. Vėjas verčia iš kojų. Kvėpuoti sunku. Oro trūksta. 
Išsimušiau iš kelio. Nežinau, kur einu. Sniego jau beveik iki pažastų. 
Išpila šaltas prakaitas. Šitaip žmonės miršta pūgoje: paklysta ir 
uždūsta, sušąla. Vis tiek iriuosi į priekį. Siuntinį reikėtų palikti. Bet ne... 
jame mamos širdis, gaila jos vargo. „Mama, mano mama, — siunčiu jai 
savo paskutines mintis, — ir kam tu man tuos siuntinius siunti? Tokį 
vargą — vien tam, kad aš dvi riekutes dešros paragaučiau? Siuntinio 
atidarymo dieną... Geriau ničnieko. Viso Sibiro, mama, neišmaitinsi — 
Sibiro gerklė plati. Žmonės sunkiai čia dirba, daug sunkiau negu aš, 
mergiščia...“ Bet sibirinis vėjas tąsyk pagailėjo manęs: kaktomušom 
prie naftos gręžimo prie naftos gręžimo bokšto atbloškė. Iš čia ilgoji 
lagerio gatvė prasideda.

...Norėčiau aš dabar pažvelgti į akis tam staliniečiui, kuris nepaliko 
ramybėje mano motinos. Vis pas save kvietė ir kvietė, primygtinai 
siūlydamas į mišką žvalgybon eiti, bunkerius surasti ir už tai žadėdamas 
mainais dukterį iš Sibiro grąžinti!

— Pasigailėkit, pone drauge! Ką gali paprasta sena kaimo moteris? 
Ne man po miškus vaikščiot...

Tai kas, kad reabilitacinis dokumentas su didžiojo Josifo parašu 
jau gulėjo stalčiuje! Turėjo praeiti dar dveji metai, kol aš jį savo akimis 
išvydau.

Manęs dar ne Lietuva laukė. Kartą Usolės pašte latvis Ernestas 
pasikvietė mane už langelio:

— Žinai, vaikeliuk! Geologų ekspedicijoje šiuo metu trūksta 
komutatoriaus telefonistės. Tu parašyk pareiškimą — gal priims.

— Nemanau. Nemoku aš to darbo.
— Išmoksi. Beje, pirmiausia komendanto Movčiano leidimą gauk: 

nepamiršk, kas tu!.. Tremtinė. Nė žingsnio mes be valdžios leidimo 
negalime...

Drebėdama einu į Movčiano kabinetą. Burnoje sausa, širdis 
baladojasi, tarsi ant peilio ašmenų lipti reikėtų.

Movčianas kaip apuokas kiurkso už stalo. Regis, net nejuda. Tik 
pakelia piktus, surauktus antakius, iš padilbų nužvelgia. Pavarto 
pareiškimą. Prašvokščia:

— Išsilavinimas?
— Nepilnas septynmetis...
—Aha! Tai... ne visai blogai. Rusiškai neprastai kalbi! Braižas — 

nieko! Na, parodysim ir savo braižą! — Atsirenkštęs parašo rezoliuciją.
(Bus daugiau)
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DBLS IR LNB PIRMININKO PRANEŠIMAS DBLS Suvažiavimo Švaistytoms
1988 metai praėjo ypatingų įvykių 

šviesoje ir suteikė mūsų tautai daug 
istorinės reikšmės, pergyvenimų ir 
laimėjimų. Mes D. Britanijos lietuviai su 
džiaugsmu sekėme tuos įvykius, 
didžiuodamiesi ir kartais sielodamiesi dėl 
jų, bandydami suprasti bei įvertinti juos, 
ir surasti savo vietą bei užduotį išeivijoje. 
Viso to pasekmėje priartėjome prie tautos 
ir pajutome dar didesnį norą su ja dirbti ir 
bendrauti. Žinodami, kad mūsų tauta 
jvertina išeivijoje nuveiktus darbus ir 
tikisi susilaukti iš jos tam tikros paramos 
ir tęstinumo, turime stiprinti savo 
bendruomenę kultūrinėje ir politinėje 
veikloje, tam tikslui sustiprinant 
ekonominius pagrindus.

Centro Valdyboje (CV) dirbome 
šiomis pareigomis: J. Alkis — pirm., VI. 
Dargis — vicepirm., spauda ir 
informacija, A. Vilčinskas — sekretorius 
ir politiniai reikalai, B. Butrimas — 
iždininkas, parengimai ir socialiniai 
reikalai, V. Gasperienė — jaunimas ir 
lituanistinis auklėjimas, E. Šova — 
organizaciniai ir kultūriniai reikalai, S. 
Nenortas — teisiniai ir adminstraciniai 
reikalai.

Po praeitų metų suvažiavimo buvau 
CV pakviestas pirmininkauti DBLS ir 
LNB ir derinti jų ekonominę bei 
visuomeninę veiklą. Smulkiau apie 
organizacinę, lituanistinę ir politinę 
veiklą praneš atsakingi CV nariai.

EKONOMINE PADĖTIS

Praeitieji metai ekonomiškai buvo 
blogi ir todėl man teko sustabdyti daugelį 
projektų ir visuose skyriuose įvesti stiprią 
finansinę kontrolę. To priežastis buvo 
apyvartos ir pelningumo sumažėjimas ir 
perdaug laisvas kapitalo naudojimas 
Sodyboje ir dalinai pažangos stoka L. 
Namuose, Londone. Nežiūrint to, kad 
Spaudos skyrius ir padarė pažangą, 
įvairiems socialiniams ir kultūriniams 
reikalams išleista 28,467 sv. sumą, į kurią 
įeina 23,278 sv. Europos Lietuvio leidimo 
išlaidoms padengti. Jau antrus 
finansinius metus bendrovė baigė su 
nuostoliu. Sodybos pažadams 
neišsipildžius, imtasi griežtų priemonių ir 
sustabdyta parama DBLS veiklai.

Laikiną pinigų trūkumą pašalinti 
bendrovė galėtų užsitraukdama paskolą, 
parduodama bendrovės turtą arba jo 
dalį. Yra nuomonių, kad bendruomenei 
drastiškai sumažėjus, didelių institucijų 
turėti nėra prasmės, o geriau laikyti 
pinigus banke, kurie be jokių problemų 
finansuotų kultūrinę ir politinę veiklą. Aš 
esu įsitikinęs, kad be institucijų nebus 
bendruomenės, o įvedus stipresnę 
finansinę kontrolę ir tikslesnį planavimą 
ateičiai bendrovę vėl bus galima 
sugrąžinti į pelningą padėtį, tai jau dabar, 
šių metų pradžios rezultatai rodo.

VISUOMENINE VEIKLA
Praeitieji metai išeivijai buvo pilni 

įvairių svarbių įvykių ir parengimų, 
naudingų jos kultūrinio ir politinio darbo 
ugdymui. Juose mūsų bendruomenė 
buvo plačiai atstovaujama.

PLB VII seimas birž. 28-30 dienomis 
įvyko kaip tik didžiųjų įvykių Lietuvoje 
išvakarėse. Seimas įrodė išeivijos 
pajėgumą ir solidarumą bendram darbui. 
Mūsų santykiai su PLB valdyba buvo 
visuomet geri ir mums naudingi. Šią 
proga reiškiu didelę padėką buvusiam jos 
ilgamečiu! pirmininkui Vytautui 
Kamamtui už paramą ir dėmesį mums čia 
Europoje.

Tuo pačiu laiku Kultūros Kongresas 
Toronte ir Tautinių Šokių Šventė buvo 
labai naudingi įvykiai išeivijai, kurie 
nurodė kelią ir davė įdėjų tolimesnei 
veiklai ir bendravimui su tauta.

Tradicinėje studijų savaitėje Vasario 16 
gimnazijoje buvo dalyvių iš įvairių 
pasaulio kraštų, įskaitant ir iš Lietuvos. 
Tai buvo pirmutiniai pozityvūs ir platesni 
ryšiai su kraštu kultūrinėje srityje. Ta 
proga Europos kraštų bendruomenių 
atstovai turėjo savo tradicinius 
pasitarimus, dalyvaujant ir naujam PLB 
pirmininkui Dr. Vyt. Bieliauskui.

Pirmieji pasaulinio masto pabaltiečių 
pasitarimai po ilgo laiko Europoje įvyko 
rugsėjo 9-10 dienomis, Londone. 
Lietuvius atstovavo VLIKo, PLB ir 
DBLS atstovai iš JAV, Kanados, Pietų 
Amerikos ir Europos. Nagrinėta ryšių 
palaikymas tarpusavy ir su kraštais. 

ieškant kelių pasaulinio masto paramai 
Pabaltijo kraštų pastangoms, siekiant 
laisvės. įvertinta Strasburge esančio 
pabaltiečių biuro ir jo atstovo vaidmuo 
santykiuose su Europos Parlamentu. CV 
turėjo atskirus pasitarimus su PLB ir 
VLIKo atstovais. Visuose šiuose 
įvykiuose man teko garbė atstovauti 
DBLS, išskyrus VLIKo seimą, įvykusį 
lap. 11-13 dienomis Bostone, kuriame 
mus atstovavo Z. Juras.

Bendroje pabaltiečių veikloje Londone 
laikomės vieningos ir nuoširdžios linijos 
įvairiuose reikaluose tiek politinėje, tiek 
kultūrinėje srityje. Pabaltiečių Diena, 
„Baltic Focus“ pasidarys tradiciniu 
įvykiu, kaip ir pabaltiečių moterų mugė, 
kurių pajamos naudojamos politiniams ir 
labdaros tikslams. Pabaltiečių 
bendravimas vyksta ir kitose vietovėse 
kaip Boltone, Bradforde, Nottinghame ir 
kt. Paminėtinas įvykis būtų Europos 
Laisvės Diena, įvykusi 10-tą gruodžio, 
Londone. Tai pabaltiečių didelio rėmėjo 
Sir Frederic Bennett iniciatyva suruoštas 
mitingas pavergtųjų rytų Europos tautų 
laisvės atgavimo tikslams remti. Tai bus 
tęsiama ir ateityje.

PLB
Naujoji PLB valdyba plačiai 

informuoja visų kraštų bendromenes ir 
ypatingą dėmesį skiria ryšių palaikymui 
su tauta. Apie tai byloja paties PLB 
pirmininko lankymasis Lietuvoje, 
pasisakymai spaudoje, radio programose 
ir specialių komisijų sudarymas, kaip 
ekologinių reikalų komisija Toronte, 
Ekonominės Talkos Komisija ir Talkos 
Lietuvai Koordinacinė Komisija. 
Pastaroji sukurta koordinuoti priimant iš 
Lietuvos ateinančius prašymus, juos 
derinti, vengiant komplikacijų prašymų 
patenkinime. Jau buvo suteikta pagalba 
grįžtantiems iš lagerių ir kalėjimų, 
nusiųsta telefakso, video ir diktavimo 
aparatūra, vaistai, vitaminai ir kt.

Šioje srityje galėtų prisidėti ir mūsų 
Tautinės Paramos Fondas, labdaros 
organizacijos ir pavieniai asmenys, tuo 
prisijungdami prie pozityvios pagalbos 
kraštui. Todėl kviečiu visus, remti 
Tautinės Paramos Fondą.

PLB sieks sustiprinti lietuviškos 
kultūros augimą išeivijoje, vystys ryšius 
su kitų pavergtų tautų organizacijomis ir 
toliau sieks Lietuvai, ne satelitinio 
statuso, bet visiškos nepriklausomybės.

JAUNIMAS
PLJS-gos valdyba organizuoja visų 

kraštų jaunimo pirmininkų konferenciją 
Vasario 16-os gimnazijoje liepos 7-10 dd. 
Jos tikslas būtų reaguoti į padėtį 
Lietuvoje ir stiprinti ryšius su Lietuvos 
jaunimu. Tikimės, kad ir mūsų jaunimas 
bus atstovaujamas. Tenka pastebėti, kad 
paskutiniu metu mūsų jaunimo sąjungai 
nepavyko atsiekti savo tikslų ir išvystyti 
stipresnės veiklos, kuri derintųsi prie 
mūsų bendrų reikalavimų. Yra labai 
svarbu, kad jaunimas daugiau įsijungtų į 
DBLS veiklą netik pačiame centre, bet ir 
skyriuose. Veikdamas atskirai jaunimas 
tik ryškina generacijų skirtumus ir trugdo 
DBLS tęstinumui.

Mūsų institucijų vadovavimui 
reikalinga naujų jėgų, dėl to būtų 
pozityvus žingsnis ta linkme, jei 
suvažiavimas įgaliotų CV sudaryti 
galimybę aktyviems jaunuoliams įsigyti 
Sąjungos L. Namų akcijas.

SĄJUNGOS FINANSAI
Finansinių metų pabaigoje DBLS 

turėjo rezervų 10,241 sv. sumoje, 
įvairiems visuomeniniams reikalams 
išleista 6,247 sv. Teko atkelti iš rezervų 
3,416 sv. ir kurį laiką Sąjungos veikla bus 
finansuojama iš sutaupų, jei tai bus 
reikalinga. Tokia padėtis tęsis iki 
Bendrovė sugrįš į pelno situaciją.

Sąjunga turi 18 skyrių su 700 nariais. 
Reikėtų atkreipti dėmėsi į nario mokestį 
ir padėti mažiems skyriams, kad jie dėl 
lėšų stokos visai nesusilpnėtu.

ATEITIS
Žvelgiant į ateitį, šiais metais ruošiami 

įvykiai pareikalaus iš mūsų didelio 
dėmesio!

Europos pabaltiečių konferencija 
Londone, gegužės mėn. Išvežtųjų 
minėjimas birželio 14-tą, Londone. 
Pabaltiečių priėmimas Britų Parlamento 

rūmuose, birželio mėn. Europos Lietuvių 
dienos Vokietijoje, birželio mėn. Europos 
lietuvių studijų savaitė Gotenbergo 
saloje, Švedijoje, liepos mėn. Britanijos 
lietuvių skautų 40-oji stovykla liepos 
mėn. Sodyboje. Nacių-sovietų pakto 
metinės rugsėjo mėn. demonstracijos 
Londone. Pabaltiečių diena „Baltic 
Focus“ Londone, rugsėjo mėn.

Žinome, kad Vilniaus moksleivių 
ansamblis atvyks į festivalį Valijoje. 
Tikimės, kad jį pamatyti galės ir mūsų 
visuomenė.

Dalis šių įvykių yra mūsų pačių 
lietuviškos veiklos tęstinumas ir 
pareikalaus iš mūsų jėgų, darbo, lėšų ir 
pasišventimo. Kitus įvykius atliksime tik 
bendraujant su kitataučiais per Baltų 
Tarybą ir Europos Ryšių Palaikymo 
Grupę (ELG). Tokiu būdu mes galime 
stipriau paveikti šio krašto politinę eigą ir 
atkreipti dėmesį į mūsų tautos siekius.

Šie metai yra VARPO metai, 
įsisąmoninkime Lietuvos Laisvės Varpo 
įrašo žodžius:

Ir skambink per amžius vaikams Lietuvos, 
Kad nevertas laisvės, kas negina jos.
Jie mus moko, kad jokių derybų ar 

kompromisų dėl Tautos laisvės negali 
būti. įrėminus ją į kieno nors rėmus ji 
praras savo reikšmę. Yra labai svarbu, 
kad mes čia vakaruose neieškotume 
kokių nors kompromisų, ypač tokiose 
vietose kaip Europos Parlamente, 
kuriame dėka Sąjūdžio atstovo, tikinčio į 
laisvę Maskvos rėmuose, buvo pravesta 
rezoliucija, kuri tiesiog pateisina Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą.

Vakarams yra svarbu žinoti mūsų 
tautos norus, bet tai yra pačios tautos 
teisė. Asmeninės, organizacijų ar 
judėjimų nuomonės yra mūsų krašte 
vykstančios politikos reikalas ir ieškoti 
kompromisų vakarų pasaulyje nėra 
reikalo. Dėl to A. Klimaičio vardu 
atidarytoji Šveicarų banke sąskaita, 
Sąjūdžio reikalams paremti, išeivijai nėra 
priimtina, kaip ir nebuvo priimtinas, jo 
atstovavimas VLIKUI ir Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkai Europos 
Parlamente.

Britanijos lietuviai savo ilgų metų 
tradicijos vedami pasilieka ištikimi tautai 
ir jos tikslams. Žinodami, kad 
bendravimas su ja yra būtinas ir teikiąs 
gyvybinės reikšmės mums, turime 
stengtis atidaryti savo duris tautiečiams iš 
Lietuvos ir pagal išgales remti jų darbus ir 
siekius. Tame bendravime negalime 
toleruoti išsišokėlius, kurie mėgsta 
atvykusius iš krašto vienodai įvertinti.

Lietuvos laisvinimo pastangos yra 
mūsų tautos rankose. Mūsų pareiga yra 
jų darbus remti ir patiems stengtis išlikti 
lietuviais išeivijoje.

Tikiu, kad nors mūsų bendruomenė ir 
nėra perdaug gausi, ji turi savo 
atitinkamą vietą šiouse dideliuose 
įvykiuose,' kuriuos dabar pergyvena 
mūsų tauta.

J. Alkis

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
REIKIA DAR KITĄ 
SODYBĄ PIRKTI

„Tą darau kaip ekonomistas...“, rašo p. 
B. Varkala „Laiške iš kaimo“, vėl 
siūlydamas parduoti Lietuvių Sodybą 
(„E.L.“ nr. 9 kovo 8 d.). Šia proga gal 
vertėtų prisiminti, kad tas pats P. B. 
Varkala, irgi kaip ekonomistas buvo 
priešingas L. Namų pirkimui, spaustuvės 
įsigijimui, ir net per spaudą agitavo 
nepirkti L. Sodybos („mediniai šaukštai“ 
ir 1.1.), kas labai pakenkė pinigų 
verbavimui. Laimei tuometinis „EL“ 
redaktorius a.a. Bronius Daunoras 
sugebėjo tą žalą sušvelninti. Dabar gi P. 
B. Varkala džiaugiasi, kad už Sodybą 
būtų galima gauti virš vieno milijono 
svarų (mokėta 6.300 sv.). Jis siūlo 
Sodybos pardavimui sudaryti „3-jų 
asmenų komisiją iš žmonių, 
nusimanančių ir turinčių patyrimo 
nekilnojamo turto srityje“, bet neduoda 
kitų dviejų komisijos narių pavardžių. 
Verta prisiminti, kad Sodybą nupirko irgi 
trys žmonės (direktoriai), bet nupirkti gal 
buvo lengviau ir nereikėjo 

MANČESTERIO 
SKYRIAUS INICIATYVA 

PADEKIME IŠTREMTIESIEMS 
SUGRĮŽTI Į LIETUVĄ

Prieš keturiasdešimt aštuonis metus ir 
anksčiau, lietuvių tautą ištiko skaudi 
nelaimė: rusai okupavo Lietuvą, o jos 
gyventojus masiškai trėmė į Sibirą ir kitas 
Sovietų Sąjungos vietas. Vieni jų mirė 
nuo nepakeliamų gyvenimo sąlygų, kiti 
žuvo, o stipresnieji išliko, iš jų kai kurie 
liko paliegėliai, be sveikatos. Dalis jų 
atliko uždėtą bausmę ir turėjo laimės 
sugrįžti į Lietuvą. Bet S. Sąjungoje dar 
yra likusių 130 tūkstančių lietuvių, iš 
kurių vieni dar atlieka bausmę, o kiti, 
nors ir laisvi, į Lietuvą sugrįžti negali 
todėl, kad neturi lėšų apsimokėti kelionės 
išlaidoms, ypač tie, kurie yra už 
tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos ir, 
labiausiai tie, kurie turi šeimas. Jie ten 
skursta. Į jų skaičių neįeina tie, kurie yra 
specialistai ir gerai uždirba, dirbą 
viengungiai, išskiriant tuos, kurie dirba ir 
gauna tik pragyvenimui.

Anksčiau į Lietuvą iš Rusijos daugeliui 
laisvai sugrįžti nebuvo galima, bet dabar, 
kai M. Gorbačiovas sušvelnino režimą ir 
daugeliui nuėmė uždėtas bausmes, labai 
daug kam radosi galimybė sugrįžti į 
Lietuvą, bet dėl lėšų stokos neišgali. Jiems 
pinigų reikia ne vien tik bilietui 
nusipirkti, bet ir įsikūrimui sugrįžus į 
Lietuvą pirmaisiais mėnesiais, kol 
įsidarbins ir gaus pirmą algą, bet 
paliegėlius ir be sveikatos teks šelpti ir 
toliau. Be to, jie stokoja aprangos, baldų, 
patalynės, virtuvės priemonių ir kitko.

Panaši padėtis buvo po Pirmojo 
pasaulinio karo. Tuo metu Rusijoje buvo 
tūkstančiai lietuvių, kurie buvo panašioje 
padėtyje, kaip ir dabar esantieji. 
Lietuvoje ir pačioje Rusijoje buvo 
įsisteigę šalpos komitetai, kurie 
reikalingiems pašalpos rinko pinigines 
aukas, rūbus, avalynę, maistą ir daugeliui 
padėjo sugrįžti į Lietuvą. Prie to prisidėjo 
ir užsienio lietuviai, ypač Amerikos 
lietuviai.

Dabar Lietuvoje yra steigiamas Šalpos 
fondas padėti Rusijoje esantiems sugrįžti 
į Lietuvą ir įsikurti.

Prie šio svarbaus ir kilnaus tikslo 
turime prisidėti ir užsieny gyveną 
lietuviai. Jiems reikia padėti nedelsiant, 
nes jie ten vargsta, skursta ir Lietuvos yra 
labiau pasiilgę nei mes, nes mūsų padėtis 
buvo ir yra žymiai geresnė už jų. Nors 
būnant V. Vokietijoje ir mes buvome 
šelpiami UNROs, BALFo ir kitų 
organizacijų, o atvykus į Angliją 
pradžioje viskas buvo ant kortelių. Dabar 
esame įsikūrę: dauguma turime namus, 
mašinas bei kitus patogumus, be to, 
esame aprūpinti senatvėje. Mūsų 
tautiečiai tremtiniai S. Sąjungoje yra 
žymiai blogesnenje padėtyje, todėl mes 
turime jiems padėti.

Mes jiems galime padėti per mūsų 
turimą Tautinės paramos fondą, nes kito 
kelio pakol kas nėra. TPF remia užsienio 
lietuvius medžiaginiai ir labai daug jau 
padėjo, bet jos veiklą reikia praplėsti.

„nusimanančių ir turinčių patyrimo...“ 
žmonių.

Beje, P. B. Varkalos ankstyvesnė 
Komisija L. Namų Londone už 
bendrovei pateiktą visiškai mūsų 
sąlygoms netinkamą modernizavimui 
planą, pridarė didelių išlaidų.

P. B. Varkala taip pat įspėja, kad 
parduodant Sodybą, „nepadaryti 
panašių klaidų, kaip buvo padaryta, 
parduodant Sodybos malūną“. Kiek 
žinau, jis galvoja (irgi, turbūt, kaip 
ekonomistas), kad malūnas buvo 
parduotas per pigiai. Tai kodėl jis pats jo 
nenupirko, o paskui jį pardavęs uždarbį 
galėjo panaudoti kitos Sodybos Vid. 
Anglijoje užpirkimui. Kodėl mums 
apsiriboti viena Sodyba? Latviai turi bent 
kelias! Juk mes dabartinę Sodybą 
nupirkome, kol dar „biedni“ buvome, o 
dabar esame gerokai praturtėję, ir turėtų 
būti lengviau surinkti kapitalą, jeigu 
žmonės supras reikalą. Siūlau P. B. 
Varkalai imtis iniciatyvos naujos 
Sodybos įsigijimui ir užmiršti apie 
likvidavimą turto, ant kurio remiasi visa 
mūsų lietuviška veikla. M. Bajorinas 

TPF vadovybė D. Britanijoje turi skubiai 
susirišti su Lietuvoje tam reikalui įsteigtu 
Šalpos fondu ir čia surinktas aukas 
perduoti jam. Tam reikalui reikalinga 
plati informacija ir įtaigojimas 
tautiečiams gausiai aukoti. Prie to gali 
prisidėti ir DBLS-ga ir kitos 
organizacijos.

Rinkliavas reikia pravesti visose 
lietuvių kolonijose ir įvairiomis 
progomis. Vienkartinės aukos neužteks 
— rinkliavas reikės pakartoti, nes 
dešimčių tūkstančių sugrįžimui į Lietuvą 
paremti, reikia labai didelių lėšų, — 
milijonų rublių. Reikalingą sumą pinigų 
galima surinkti tik visos Lietuvos ir mūsų 
iššeivijos mastu. Gal tiktų iš čia siųsti ne 
pinigus, bet prekes, nes jos čia pigesnės, o 
ten brangesnės. Taip darant, būtų 
dviguba ir net triguba nauda. Panašiai 
savo tautiečius šelpia ir kitos tautos: 
žydai, pakistanai ir kiti.

Kai kas sako, kad jei rusai juos išvežė, 
tai tegu ir parveža. Jei rusai transportą 
kaip nors ir parūpintų (maža galimybė), 
vistiek lieka didelė problema sugrįžusius 
įkurdinti, ypač kai jie nieko neturi; 
svarbiausia yra šeimos.

Veikti reikia nedelsiant, nes jie per ilgai 
ir skaudžiai kentėjo ir tebeskursta. Mūsų 
visų broliška pareiga padėti jiems visomis 
išgalėmis.

Mes jų pamiršti nei apleisti negalime, 
nes ir mes buvome šelpiami.

A. P-kis

VOKIETIJA
AUŠROS TUNTO 
KAZIUKO MUGE

Vokietijoje Aušros tunto skautai ir 
skautės, eilę mėnesių ir ypač per 
paskutines savaites ruošėsi Kaziuko 
mugei, nekantriai laukė jos.

Iškilmės pradėtos 16.00 vai. 
iškilmingomis pamaldomis Hūttenfeldo 
katalikų bažnyčioje. Bažnyčia buvo pilna 
skautiškų uniformų: dešinėje ir kairėje 
altoriaus stovėjo skautai ir skautės su 
lietuviška trispalve ir Aušros tunto 
vėliava. Šalia vėliavnešių stovėjo po du 
uniformuotus skautus arba skautes 
garbės sargyboje. Prie altoriaus 
daugumoje — skautai. Lekcijas, 
atsakomąją psalmę ir tikinčiųjų maldą 
taip pat skaitė skautai. Pamaldose 
dalyvavo ir didelis skaičius tikinčiųjų iš 
artesnės ir tolimesnės apylinkės. Iš viso 
apie 80 asmenų. Šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą apie šv. Kazimierą pasakė 
Vasario 16 gimnazijos kapelionas, 
Aušros tunto skautų ir skaučių dvasios 
vadovas kun. Edis Putrimas.

Po pamaldų skautai ir skautės bendrai 
nuėjo į bendrabučio salę, kur jau viskas 
buvo paruošta mugės pradžiai. Greitai 
salė prisipildė svečiais.

Kaziuko mugė pradėta 17.00 vai. Buvo 
keli stalai su skautų ir skaučių 
rankdarbiais bei skautų ir skaučių darbų 
paroda. Veikė loterija ir du bufetai: kavos 
ir pyragų bei šaltų gėrimų ir karštų valgių. 
Be to buvo žaidimų kampelis. Loterijai 
vadovavo psl. Zita Dubauskaitė ir lapių 
skiltis, kavos ir pyragų stalui — Meilė 
Veršelienė ir vyresnės skautės, šaltų 
gėrimų ir karštų valgių pardavinėjimą 
pravedė ps. Petras Veršelis su skautais 
vyčiais. Žaidimai buvo skautų bebrų 
skilties globoje. O visai mugei vadovavusi 
tuntininkė ps. Jūratė Lemkienė, buvo 
patenkinta, kad viskas gerai sekėsi.

Tuntininkė ps. Jūratė Lemkienė, 
trumpai pasveikino susirinkusius, atidarė 
Kaziuko mugę. Atidarymas buvo 
papildytas Vytauto Lemkės, Gintaro 
Batūros ir Daivos Baršauskaitės 
pasirodymu prie fortepiono.

Laikui bėgant salė vis labiau pildėsi. 
Iš viso dalyvavo virš 150 asmenų. Į mugę 
atėjo ir buvusi Vokietijos rajono seserijos 
vadeivė s. Herta Motgabienė, turbūt 
ilgiausią laiką buvusi Vasario 16 
gimnazijos skaučių vadovė. Ji Aušros 
tunto vadovybės buvo ypatingai šiltai 
pasveikinta.

Vokietijos Aušros tunto skautai ir 
skautės buvo patenkinti Kaziuko muge. 
Už tai reikia pirmoje eilėje dėkoti Aušros 
tunto pagrindinei rėmėjai Eugenijai 
Liucienei. Ji ne vien visokeriopai 
prisidėjo prie tiesioginio mugės ruošimo, 
bet kaip tik Kaziuko mugės dienai 
sukvietė Moterų Klubo susirinkimą, tuo 
pakeldama ir skautų rengimo dalyvių 
skaičių. Aušros tunto skautai ir skautės 
dėkoja svečiams už apsilankymą ir 
kviečia ir kitais metais atvažiuoti. Ačiū ir 
iki pasimatymo!

(atža)
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR LONDONAS

Balandžio 8-9— DBLS-gos ir LNB-vės 
metinis atstovų suvažiavimas Lietuvių 
Namuose Londone.

Birželio 5 d. — priėmimas Britų 
Parlamento rūmuose. Priėmimo 
šeimininkas Tom Sackville MP; ruošia 
Baltų taryba D. Britanijoje. įėjimas 12.50 
sv.

Birželio 23-25 — Europos Lietuvių 
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

Liepos 7-10 dienomis — kraštų 
pirmininkų konferencija Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje.

Liepos 29 iki rugpjūčio 5 d. — 
Jubiliejinė skautų stovykla Sodyboje.

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Derby skyriaus nariai aukojo: 
L. Valentinienė — 3.00 sv.
J. Maslauskas, J. Levinskas, B. 

Urbonavičius ir K. Jogėla — po 2.00 sv.
F. Ramonis, B. Zinkus, J. Sadula, P. 

Širvidas, K. Strakšienė, VI. Šližienė, J. 
Stonkus, J. Bendikas ir A. Tirevičius — 
po 1.00 sv.

Viso Derbyje surinkta 20.00 s v.
Manchesteryje per Vasario 16-osios 

minėjimą aukojo:
Manchesterio Lietuvių socialinis 

klubas — 50.00 sv.
H. Silius — 15.00 sv.
S. Lauruvėnas, Pr. Žemeliauskas ir P. 

Paulauskas — po 10.00 sv.
O. Ramonienė, P. Virbickas, H. 

Vaineikis, V. Byla, J. Navickas, L. A- 
ienė, L. Pemavas, S. Jankaitis, A. 
Mažeika, V. Chadakauskas, H. 
Pargauskas, A. Rimeikis, V. Rudys, J. 
Bačinskas, K. Pažėra, V. Bernatavičius, 
A. Jakimavičius, A. Podvoiskis, S. 
Mocūras ir A. Bendžius — po 5.00 sv.

S. Sasnauskas — 3.50 sv.
Alf. Jaloveckas, J. Kmitas, M. 

Ramonas — po 3.00 sv.
J.S. Keturakiai, Br. Kupstienė, J. 

Panavas, B. Keršys, G.J. Steponaičiai, S. 
Aleknavičius, A. Vigelskas, J. Šablevičius 
ir K. Murauskas — po 2.00 sv.

Aid. Podvoiskienė, M. Pauliukonienė 
— po 1.00 sv.

Ant. Šmuilys — 50p.
Viso Manchesteryje surinkta — 240 sv.
Iš kitų vietų aukas prisiuntė:
J. Varaškevičius — 30.00 sv.
P. Morkūnas, M. Linkevičius ir S. 

Pučinskienė — po 10.00 sv.
Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 

nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

SKELBIMAI
REIKALINGOS LNB 

AKCIJOS
Galintieji perleisti lietuviškai 

kalbančiam jaunuoliui LNB-vės akcijas, 
prašomi rašyti: „E.L.“ Redakcijai, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

REIKALINGAS 
TARNAUTOJAS

Lietuvių Sodybai skubiai reikalingas 
Sodybos Vedėjas arba Vedėja. Dėl darbo 
sąlygų ir atlyginimo rašyti: J. Alkiui, CV 
pirmininkui, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

VELYKŲ PAMALDOS
Did. ketvirtadienį, kovo 23 d., šv. 

Mišios su procesija 5 vai. vak.
Did. penktadienį pamaldos — 3 vai. 

Prieš pamaldas kun. Aleksandras Geryba 
klausys išpažinčių ir per pamaldas 
pasakys pamokslą.

Did. šeštadienį pamaldos bus 6.15 vai. 
vakare.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos su 
procesija bus 8 vai. Suma 11 vai.

Velykose prasideda vasaros laikas. 
Laikrodžiai pavaromi pirmyn.

A.A.
DR. S. KUZMINSKO 

PAGERBIMAS
Dr. S. Kuzminskas buvo paminėtas 

Tautinės Paramos Fondo valdybos 
posėdyje kovo mėn. 12 d., Londone, TPF 
pirmininkui R. Šovai primenant dr. 
Kuzminsko svarbų vaidmenį TPF 
sukūrime. Dr. Kuzminskas daug 
prisidėjo prie TPF įsteigimo 1979 metais 
ir aktyviai dalyvavo jo veikloje iki savo 
mirties 1988 m.

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Kovo 5, jaunų lietuvių globėjo šv. 
Kazimiero minėjimo proga, „Lietuvos“ 
šokių grupės šokėjai parapijos svetainėje 
suruošė miniatiūrinę Kaziuko mugę. Po 
Mišių susirinkusiems buvo pagaminti 
sumuštiniai ir paruošta loterija, kuriai 
bažnyčios komitetas ir S. Kasparas 
padovanojo vertingų fantų.

Susidariusioje tarp jaunimo ir senimo 
draugiškoje atmosferoje kartu 
dainavome ir bendrai praleidome 
maloniai laiką.

Kovo 5 anglai švenčia Motinos dieną. 
Todėl visos motinos svetainėje gavo po 
gėlę ir nuo Michael Ludwick ir Jono 
Žilinsko po bučkį ant skruosto.

Tautinių šokių grupės „Lietuva“ 
jaunimas visiems dalyvavusiems 
nuoširdžiai dėkoja, ypatingai kun. J. 
Sakevičiui MIC ir S. Kasparui ir tiems, 
kurie mus parėmė nusipirkdami 
marškinėlius.

Elaine Žukauskas

PABALTIEČIŲ SAVAITGALIS
Balandžio 15-16 dienomis, Latvių 

Namuose, Catthorpe, Didžiosios 
Britanijos Pabaltiečių Sąjungą ruošia 10- 
jį Pabaltiečių Savaitgalį. Pradžia 9.30 vai. 
šeštadienį. Dviejų dienų programoje: 
įvykiai Pabaltijo kraštuose, metinis 
susirinkimas, kabaretas ir šokiai 
sekmadienio vakare. Kaina 20 sv. 
asmeniui. Užsirašyti iki balandžio 7 
dienos pas Christ Last, 31 Felstead Rd., 
Langhton, Essex IG10 3BB. Tel: 01-508 
5142.

BRADFORDAS
MARGUČIŲ KONKURSAS

Velykų II dieną, kovo 27 14.30 vai., 
Bradfordo lietuvių Vyties klube įvyks 
Velykinių margučių įvertinimas ir už 
meniškuosius margučius premijų 
įteigimas. Trys premijos jauniesiems ir 
trys premijos suaugusiems. Taip pat vyks 
margučių ritinėjimas, o po to kavutė.

Kviečiame gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

BOLTONAS
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo 11 d. įvyko Boltono DBLS 
skyriaus metinis susirinkimas. Skyriaus 
pirmininkas atidarydamas susirinkimą 
apibrėžė praeitų metų skyriaus veiklą ir 
ateities darbo gaires. Kasininkas H. Silius 
padarė išsamų pranešimą apie skyriaus 
kasos stovį. Paaiškėjo, kad mažo 
boltoniškių būrelio finansinė padėtis yra 
labai patenkinama. Buvo nutarta, kaip ir 
praeityje, paremti lietuviškas 
organizacijas — šiais metais — Tautos 
Fondą ir lietuvių skautus.

Skyriaus Valdyba buvo išrinkta ta pati 
ir ateinantiems metams. Pirmininkas (ir 
atstovas į metinį DBLS suvažiavimą) — 
H. Vaineikis, sekr. — S. Keturakienė, 
kasin. — H. Silius, revizijos komisija — 
O. Eidukienė ir M. Pauliukonienė.

Buvo nutarta ir šiais metais surengti 
velykinį pobūvį, gražiai pasivaišinta, 
pajuokauta ir vakaras prabėgo greitai ir 
puikioje nuotaikoje.

LEIČESTERIS
PAVERGTŲ TAUTŲ 

KONCERTAS
Leicesterio pavargtų rytų Europos 

tautos suruošė didelio masto koncertą. 
Koncertas įvyko sekmadienį, 5-to kovo. 
Pasitaikius tikrai pavasariškam orui, 
didžiulė ukrainiečių klubo salė prisipildė 
pilna, net kai kuriems teko stovėti. Šis 
penkių pavergtų tautų koncertas 
suviliojo net daugiau nei 300 žiūrovų. 
Pasirodė estai, latviai, lietuviai, 
ukrainiečiai, lenkai. Šiuos koncertus 
paprastai dominuoja didesnės tautos, 
kaip ukrainiečiai, lenkai. Bet šį kartą 
didesnę koncerto dalį užėmė Pabaltijo 
tautos. Estai ir latviai pasirodė net po du 
kartus, su šokiais ir dainomis. Estų 
pianistė paskambino eilę estų dar 
negirdėtų dainų ir taip pat pasirodė jų 
Leicesterio tautinių šokių grupė.

Latvių choras harmoningai sudainavo 
tris latvių populiarias dainas. Nesigiriant, 
bet beveik kaip ir visada tarptautiniuose 
koncertuose, lietuviai buvo 
reprezentuojami skoningiausiai ir 
geriausiai. Trys ansamblio .Gimtinė' 
kanklininkės, vadovaujamos E. 
Vainorienės pagrojo liaudies dainų 
šiupinį. Šiuose koncertuose kanklių 
muzika yra naujas dalykas ir spalvingi 
tautiniai drabužiai gražiai derinosi su 
švelniomis kanklių melodijomis, o mūsų 
trispalvė užėmė garbės vietą pačiame 
scenos viduryje. Koncerto metu buvo 
sveikinimų ir kalbėtojai pakartotinai 
pabrėžė Pabaltijos tautų ypatingą padėtį, 
skiriančią juos nuo kitų Sovietų 
respublikų, kadangi jos buvo prievarta 
įtrauktos į Sovietų Sąjungą, o ne kaip 
kitos respublikos, kurios įsijungė 
savanoriškai. Gražiai sudainavo 
ukrainiečių moterų choras, o lenkų 
ansamblis pagyvino programą supindami 
šokius su dainomis.

Šitokie koncertai gal ir neparodo nieko 
naujo, ankščiau dar nematyto, bet jie 
suartina pavergtas tautas, turinčias 
bendrą tikslą — atgauti prarastą tautinę 
laisvę.

H. Gasperas

ITALIJA
A.A. VLADA GAILIENĖ

Romoje kovo 14 d., po
trumpos ligos mirė vietos lietuvių 
bendruomenės narė Vlada Gailienė. 
Velionė buvo atvykusi iš Lietuvos į Italiją 
prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Romoje 
buvo ištekėjusi už Juozo Gailiaus, kuris 
ilgus metus vadova lietuvių tarnybai 
Romos radijuje, o dabar yra užsienio 
lietuvių spaudos bendradarbis. Velionė 
Vlada Gailienė buvo nuoširdi sąmoninga 
patriotė, pokario metais padėjo 
pirmiesiem Romoje laikinai įsikūrusiem 
lietuviam pabėgėliam, dalyvavo Romos 
lietuvių gyvenime.

PAMALDOS
Nottinghame — Didžiosios Savaitės 

pamaldos.
Ketvirtadienį — 19 vai.
Penktadienį — 15 vai.
Šeštadienį — 20 vai.
Velykų I dieną — 11.15 vai.
Velykų II dieną — 11.15 vai.
Atvelykyje, balandžio 2d. — 11.15 vai.

Viskas vyksta Židinyje.
Leeds — kovo 19 d.
Manchesteryje — Velykų I d., 12.45 

vai.
Boltone — Velykų 11d., 11 vai.
Bradforde — balandžio 2 d., 12.30 vai.
Eccles — balandžio 9 d., 12.15 vai.

MANČESTERIS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 11 d. DBLS Mančesterio skyrius 

turėjo M. lietuvių klube visuotiną metinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarė pranešimus, 
perrinko valdybą 1989 metams ir išrinko 
atstovą į DBLS suvažiavimą.

Susirinkimą atidarė DBLS 
Mančesterio skyr. A. Podvoiskis, kuris 
pasveikino susirinkusius ir paprašė visų 
tylos valandėle pagerbti mirusius 
skyriaus narius. Susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė Alb. Vigelską, 
sekretoriauti Aid. Podvoiskienę. Balsus 
skaičiuoti išrinkti J. Šablevičius ir P. 
Virbickas.

Iš pirmininko pranešimo paaiškėjo, 
kad skyrius surengė Tautos ir Vasario 16 
minėjimus, pravedė rinkliavą Tautos 
fondui ir atliko kitas prievoles. Iždo 
stovis patenkinamas, bet ilgam tų pinigų 
neužteks.

Susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdybai sutinkant, valdyba ir Revizijos 
komisija paliktos tos pačios.

Šių metų valdybą sudaro: pirm. — A. 
Podvoiskis, sekr. — S. Lauruvėnas, ižd. 
— A. Jaimavičius; kandidatas J. Duoba. 
Revizijos komisiją sudaro: V. Paulauskas 
(pirm.), V. Rudys ir J. Šablevičius.

Į DBLS-gos suvažiavimą Londone 
balandžio 8-9 d.d. atstove išrinkta Aid. 
Podvoiskienė.

Svarstymuose dauguma narių pritarė 
P. B. Varkalos sumanymui parduoti 
Sodybą ir pirkti mažesnę kur nors 
vidurinėje Anglijoje. Likę pinigai neštų 
pelną ir būtų galima finansuoti lietuvišką 
veiklą ir paremti DBLS skyrius. Gal būtų 
galima atsisakyti ir nario mokesčio, kurio 
niekas nenori.

Pertvarkius S-gą naujais pagrindais. 
Mančesteryje liko neorganizuoti virš 200 
žmonių, kurių niekas neatstovauja. Čia 
įeina jaunuoliai iki 18 m., seneliai ir kiti. 
Prieš tai jie visi priklausė Mančesterio 
lietuvių bendruomenei, po DBLS 
Mančesterio skyriaus vardu. Ką daryti su 
jais? Gal paaiškės po sekančio DBLS 
suvažiavimo. Jei niekas nebus nutarta, 
paliks kaip buvę.

Dabartinei valdybai linkime sėkmingai 
tęsti darbą. A. p_kjs

VELYKOS
Pirmą Velykų dieną MLS klubas 

rengia gražiausių margučių ir puošnių 
kepuraičių varžybas.

Prašome visus dalyvauti ir atsinešti 
margučių ir kepuraičių. Laimėjusieji bus 
premijuojami.

Klubo Valdyba

VOKIETIJA
Mannheimo miesto bibliotekai K. 

Baronas įteikė šiuos anglų klb. leidinius:
1) „Violation of Human Rights in 

Soviet Occupied Lithuania“ (Kanados 
LB-nės 1988 m. leidinys, red. dr. Rasos 
Mažeikaitės).

2) Juozas Daumantas „Fighters for 
Freedom — Lithuanian Partisans versus 
the USSR“ (Žmogaus teisėms ginti 
Kanados lietuvių komiteto 1988 m. 
leidinys).

3) „Eastern Lithuania“ (Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos leidinys, red. dr. 
M.A. Budrecks, 1985 m. leidinys).

4) „Paul Puzinas“ (Austrą Publication, 
1975 m. leidinys) mūsų dalininko 
paveikslų albumas.

DBLS ANSAMBLIS
Ruošiamės Europos 

Lietuvių Dienai
Artėja birželio 24-ji, Europos Lietuvių 

dienų šventė Vokietijoje. Dažniau 
susirenkame repetuoti, mokytis naujų 
dainų ir šokių. Tai nėra lengva, nes 
ansamblio dalyviai yra plačiai išsimėtę po 
Angliją. Suvažiuojame iš Sussex, 
Londono, Nottinghamo ir kitų vietovių. 
Šiuos sunkumus mums gelbsti nugalėti ir 
mus skatina nuoširdus lietuvių noras 
mums padėti.

NAUJI TAUTINIAI
RŪBAI

Visi stengiamės laiku užbaigti 
mergaičių-šokėjų tautinius rūbus, kad 
Vokietijoje jos būtų gražiausios. 
Neatsilieka ir vyrai-šokėjai. Jų tautiniais 
rūbais rūpinasi Gidą Liepedė ir S. Dobbs!

PASISEKĘ MARŠKINĖLIAI
Sportiniai marškinėliai, kurių priekyje 

atspausdinta šokanti pora ir žodžiai:

PASAULYJE
VENGRIJA ŽENGIA Į 

DEMOKRATIJĄ
Vengrijos komunistų partija paskelbė 

savo programą, pagal kurią numatoma 
turėti laisvus rinkimus 1990 m„ 
reformuoti partiją ir politinę bei 
ekonominę krašto sistemą. Siūlo kitoms 
partijoms kartu dirbti, kad pagerinus 
labai blogą krašto ūkį. Pasmerkiamos 
buvusių vyriausybių klaidos ir prižadama 
eiti tolyn demokratizacijos keliu net ir tuo 
atveju, jeigu Sovietų Sąjungoje 
demokratizacija būtų sulėtinta.

Lenkijoje vyriausybė irgi tariasi su 
Solidarumu, kuris, manoma, bus greitai 
legalizuotas. Katastrofiškai bloga ūkinė 
padėtis privertė ir lenkų skirtingas 
partijas tartis krašto gerbūviui pakelti, 
ir pravesti rinkimus į seimą, kuriame 
dalyvautų ne vien komunistai.

Pačioje Sovietų Sąjungoje vyksta 
rinkimai į visasąjunginę deputatų tarybą, 
ir eina varžybos tarp komunistų ir 
nekomunistų. Korespondentai stebisi, 
kad tautinis elementas tuose rinkimuose 
pasireiškia tik Pabaltijo valstybėse, kur 
bijoma, kad bus išrinkti „aršūs“ 
nacionalistai.

Ukrainoje perdaug tautinio elemento 
nesimato, o tik siekiama daugiau 
autonomijos Sovietų Sąjungos ribose.

Ir rumunai subruzdo
Nežiūrinti geležinės kontrolės ir 

Rumunijoje žmonės pradėjo protestuoti 
prieš prezidentą. Buvę aukšti komunistų 
partijos pareigūnai įteikė laišką 
prezidentui, reikalaudami laikytis 
žmogaus teisių, duoti žmonėms daugiau 
laisvės ir gėriau tvarkyti krašto 
ekonominį gyvenimą.

Sovietai kalbasi su Pietų Afrika
Sensaciją sukėlė pusiau slaptas 

susitikimas tarp sovietų ir P. Afrikos 
akademikų netoli Londono, 
tarpininkaujant Sir John Killick, 
buvusiam D. Britanijos ambasadoriui 
Maskvoje. Iki šiol tos dvi valstybės tarp 
savęs nesikalbėjo. Akademikai per 
pasitarimą nutarė ir toliau palaikyti 
santykius, o sovietai iš savo pusės patarė 
Afrikos Tautinei Tarybai (ANC), kuri iki 
šiol terorizavo P. Afriką, ieškoti taikingų 
būdų, siekiant rasinės diskriminicijos 
panaikinimo. Tuo pačiu sovietai 
priažadėjo ir toliau remti ANC 
finansiniai ir ginklais.

JT sekretorius pasiuntė į Namibiją, 
kuriai P. Afrika prižadėjo duoti 
nepriklausomybę, tarptautinius karių 
dalinius, kad prižiūrėtų P. Afrikos 
kariuomenės pasitraukimą. Angoloje gi 
liko visų apleistas, iki šiol garbinamas 
Jonas Sawimbi, Unitą partizanų vadas. 
Jis sakoma galįs dar ilgai išsilaikyti prieš 
Angolos kariuomenę ir be Afrikos ir JAV 
paramos, jeigu Kuba atitrauktų savo 
kariuomenę iš Angolos. Kuba prižadėjo 
tai padaryti, nes sovietai atsisako juos 
šiame reikale toliau finansuoti.

Afganistano vyriausybė tuo tarpu 
prašė JT įsiterpti į Afganistano vidaus 
reikalus, kad atsiekus taiką, nes 
Mujahedeen partizanai nenustoja 
kariavę. Žmonės bėga iš Afganistano į 
Pakistaną, kad išvengus susišaudymų.

Ajatola nenusileidžia
Negana to, kad Iranas visiškai 

nutraukė santykius su D. Britanija, jis 
nori ir kitas musulmonų valstybes 
prikalbinti prie panašių žygių ir pradėti 
boikotuoti britų prekes, bet kitos 
valstybės nenori nutraukti prekybinių 
ryšius su Europa. Kai kurios arabų 
valstybės, kurios turi draugiškus 
santykius su D. Britanija, nenori tų 
santykių prarasti, todėl Islamo 46 
valstybių konferencija Pietų Arabijoje iš 
pradžių net į dienotvarkę neįtraukė Irano 
reikalavimo pritarti ajatolos Khomeini 
padarytam mirties sprendimui autoriui 
Salmon Rushdie, kuris savo knygoje 
„Šėtoniškos eilės“ įžeidė pranašą 
Muhamedą.

„Lietuva — Great Britain" visų yra 
mielai perkami. Pasisekimas 
fenomenalus! Juos pardavę, iš surinktų 
pinigų, remsime važiuojančius į 
Vokietijoje vyksiančias Lietuvių Dienas.

YPATINGA PADĖKA
„Lietuva“ nori padėkoti visiems, kurie 

mus parėmė Bishopsgate Institute. 
Ypatingą padėką reiškiame Janinai 
Kerienei, kuri LLMS „Dainavos" vardu 
mums įteikė 200 sv. auką šokių grupei 
paremti. Povilas Markevičius
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