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ETŲ VIS
VYSKUPAS J. ŽEMAITIS
LANKĖSI JAV-BESE

Nuo gegužės 9 d. JAV
besilankantis
Vilkaviškio
vyskupijos
apaštalinis
administratorius vyskupas Juozas
Žemaitis gegužės 15 d. lankėsi
Washingtone. Vyskupas Žemaitis
Washingtone susitiko su sostinės
spaudos atstovais, akademikais,
religiniais ir politiniais veikėjais,
aplankė katalikų universitetų,
pasimatė su Washingtono
kardinolu James Hickey,
dalyvavo darbo posėdyje su
kunigu Jurgiu Šarausku, kuris
kaip Amerikos vyskupų įgaliotas
rūpinasi Episkopato pagalbos
teikimu Centro ir Rytų Europos
Bažnyčioms, taigi, ir Lietuvos
Bažnyčiai. Vyskupas Žemaitis taip
pat susitiko su amerikiečių
vyskupų konferencijos atstovais,
valstybės
departamento
pareigūnais ir kai kuriais
kongresmenais, besirūpinančiais
žmogaus teisių ir religinės laisvės
klausimais. Trečiadinio vakare
Lietuvos
pasiuntinybėje
Washingtone buvo surengtas
vyskupo Žemaičio garbei
priėmimas. Dalyvavo vietos
lietuviai, Amerikos katalikų
Bažnyčios, valdžios, nevaldinių
organizacijų
atstovai.
Washingtono katalikų šventovėje
įrengtoje Šiluvos koplyčioje
vyskupas Žemaitis aukojo šv.
Mišias. Iš Wašingtono vyskupas
Žemaitis keliavo į Los Angeles,
Čikagą, Detroitą, Clevelenadą,
Bostoną ir kitus miestus.
Būdamas New Yorke vyskupas
Žemaitis aplankė ameriekiečių
katalikų šalpos organizacijos
„Medical Mission Board“
vadovybę, padėkojo už suteiktą
humanitarinę pagalbą, tarėsi dėl
pagalbos siuntų ateityje. Taip pat
vyskupas Žemaitis New Yorke
aplankė lituanistinę mokyklą,
susitiko su vietiniais dvasininkais
ir lietuviškųjų organizacijų
atstovais, vienoje amerikiečių
parapijoje drauge su iš Brazilijos
atvykusiu italų kilmės vyskupu
Coscia per Mišias tartame žodyje
vaikams ir jų šeimoms iškėlė
Lietuvos tikinčiųjų pavyzdį,
užklausė, ar jie turėtų tiek ryžto
kovoti ir kentėti už tikėjimą, kaip
Lietuvos jaunimas kovojo ir
kentėjo už tikėjimą tamsiaisiais
persekiojimo laikais.
Į New Yorko arkivyskupijos
kurijoje vykusį pokalbį su svečiu iš
Lietuvos susirinko apie 25-ki
svarbesniųjų Amerikos katalikų
organizacijų vadovai ir katalikų
žurnalų redaktoriai. New Yorko
vyskupo pagelbininkas Patrick
Ahern, New Yorko kardinolo
vardu pasveikinęs svečią išreiškė
pagarbą Lietuvos Bažnyčiai,
pažymėjo, kad po 50-ties
okupacijos ir persekiojimo metų
Lietuvos Bažnyčiai reikia
pagalbos. Vyskupas Žemaitis
atsakydamas palygino Lietuvą su
mažu akmenėliu, kurį kiti daug
metų spardė ir trypė, bet kuris
netapo molio gabalu, o pasiliko
savitu kietu, nesutraiškomu
akmenėliu. Kalbėdamas apie
naujus pokyčius ir dabartinę
Lietuvos respubliką, vyskupas
pažymėjo, jog viskas yra tartum
pasaka, nors dar yra daug
problemų. Vyskupas kalbėjo ir
apie Vilkaviškio vyskupiją.
Būdama arčiausiai prie Vokietijos
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LIETUVOJE

Sovietų agresija Lietuvos pasienyje
PALAIDOTAS NUŽUDYTAS
LIETUVOS PASIENIO
DARBUOTOJAS

Gegužės 22 d. įvyko mirtinai
nušauto Lietuvos Respublikos
pasienio darbuotojo Gintaro
Zagunio laidotuvės. Gintaras
Zagunis, dirbęs pamainos
viršininku, buvo rastas negyvas
Krakūnų pasienio kontrolės
poste, t.y. nušautas šūviais iš
medžioklinio šautuvo, anksti
sekmadienio rytą. Šį savaitgalį
TSRS ginkluotosios pajėgos
įvykdė bent penkis Lietuvos
pasienio kontrolės postų
užpuolimus. Visais atvejais
naudotasi jėga ir teroru.
Žuvusio lankymas tęsėsi nuo
vakar dienos Vilniuje. Karstą
šiandien išnešė iš atsisveikinimo
vietos Olandų gatvėje į šv. Petro
Povilo bažnyčią, kur 15.30 vai.
buvo laikomos laidojimo mišios.
Gintaras Zagunis buvo palaidotas
17.00 vai. Antakalnio kapinėse.
Gintaro Zagunio laidojimo
komisijai
vadovavo
Vicepremjeras Zigmas Vaišvila.
Į LIETUVĄ GRĮŽTA
KRUVINOJO SEKMADIENIO
DALINIAI

Lietuvos ministras pirmininkas
Gediminas Vagnorius gegužės 22
d.
pareiškė vyriausybės
susirūpinimą, Pskovo dalinių
dislokavimu Lietuvos teritorijoje.
Telegramoje TSRS prezidentui M.
Gorbačiovui ir TSRS Gynybos
ministrui D. Jazovui, G.
Vagnorius rašė, kad šie veiksmai
kelią „didelį rūpestį ir nerimą
Lietuvos piliečių tarpe, nes šios
divizijos kareiviai dalyvavo
tragiškuose 1991 m. sausio mėn
įvykiuose Vilniuje.“
Telegramos tekstą per Vilniaus
radijo rusų kalbos laidą perskaitė
vyriausybės atstovas Česlovas
Juršėnas. Turimomis žiniomis,
maždaug 60 desantininkų iš
sienos ji per karą smarkiai
nukentėjo, buvo jėga prijungta prie
Kauno arkivyskupijos, ilgus
dešimtmečius kovojo už savo
nepriklausomybę, kol pagaliau jai
buvo leista atsiskirti. Kaip ir
kitom vyskupijom, jai reikia
materialinės
paramos.
Norinčiuosius padėti Lietuvos
Bažnyčiai vyskupas ragino
paremti Lietuvos laisvės bylą. Po
vyskupo įvado vyko pokalbis.
Vieno žurnalo redaktorius
kunigas Stahel pastebėjo, kad
visuomenė remia Lietuvos laisvės
bylą, bet drauge bijo Sovietų
Sąjungos subyrėjimo, bijo
žiauresnės valdžios įsitvirtinimo
Kremliuje. Vyskupas Žemaitis
atsakė, kad supranta žmonių
baimę, bet jei tie žmonės būtų 50
metų
išgyvenę žiaurioje
priespaudoje, nebūtų linkę
daugiau laukti. Gorbačiovo
autoritetas padidėtų, jei jis
pritartų Baltijos valstybių
nepriklausomybei. Vyskupas
atsakinėjo į įvairius klausimus
apie Bažnyčios laisvę Lietuvoje,
jos teologinę kryptį, katekizacijos
problemą ir kita.
VA T. R

Vyskupo J. Žemaičio nuotrauka
— 3-me puslapyje.

Pskovo oro divizijos vykdė š. m.
sausio mėn. agresiją Vilniuje.
Pasak G. Vagnoriaus, Lietuvos
vyriausybė nesulaukė jokio
oficialaus pranešimo iš Maskvos
apie šių dalinių dislokavimą
Lietuvoje.
Baigdamas
telegramą,
Ministras G. Vagnorius išreiškė
viltį, kad tikrosios informacijos
apsikeitimas tarp Vilniaus ir
Maskvos padės „išvengti
incidentų ir ryšių komplikavimą
tarp TSRS ir Lietuvos
Respublikos“.

Gegužės 23 d. rytą TSRS
karinės pajėgos toliau vykdė
pasienio kontrolės postų (PKP)
užpuolimus, užgrobiant keturis
postus prie Lietuvos-Latvijos
sienos.
Tarp 3 ir 7 valandos ryto, TSRS
karinės pajėgos atakavo postus
Germaniškyje, Biržų rajone ir
Smėlynėse, Zarasų rajone.
Aukščiausios Tarybos žiniomis,
užpuolikai buvo OMON
kareiviai, t.y. „juodosios beretės“
bei Latvijoj dislokuotos specialios
divizijos desantininkai, kurie
įvažiavo į Lietuvos teritoriją
„UAZ“ tipo sovietiniais džipais.
Užpuolių metu nebuvo šaudoma,
tačiau sovietinės pajėgos privertė
pasienio darbuotojus atsigulti ant
žemės, o paskui padegę naikino
postus.
Du Lietuvos PKP darbuotojai
buvo sužeisti ir paguldyti
ligoninėse. TSRS kareiviai su
automatų buožėmis smarkiai
primušė Donatą Kaulinį iš Biržų
rajono ir Virginijų Burkauską iš
Zarasų rajono.
Latvijos Vidaus reikalų
ministerija praneša, kad tuo pačiu
metu OMON kareiviai užpuolė
penkis Latvijos pasienio postus
prie Lietuvos sienos. Šiuos postus
taip pat padegė, iš darbuotojų
atėmė dokumentus, ginklus ir
šovinius bei iššaudė tarnybinių
mašinų padangas.
Liudininkai teigia, kad kartu su
OMON daliniais į Latviją atvyko
žymus
Leningrado
korespondentas Aleksandr
Nevzorov, „600 sekundžių“ laidos
vedėjas, filmuoti šiuos įvykius.
Nevzorov savo laidoje ne kartą
yra palaikęs Maskvos politiką ir
neigiamai atsiliepęs apie Baltijos
kraštų nepriklausomybės siekius.
Jis net yra teigęs, kad lietuviai
išprovokavo bei išpūtė Kruvinojo
sekmadienio įvykius.

Estijos pasienyje irgi vyksta
įvairios provokacijos. Estijos
pasienio kontrolės departamentas
perspėjo pasienio darbuotojus dėl
incidentų prie pietinės sienos.
Antradienio popietę, du nežinomi
vyrai atvyko į Murati pasienio
punktą, prisistatė kaip sovietų
armijos kariškiai ir su automatu ir
pistoletu nuginklavo du estus
milicininkus. Tuos pačius du
vyrus paskui pastebėjo prie
kaimyninio posto, bet tąsyk jie tik
žodžiais grasino darbuotojus.
Šiuo metu Estijos milicija ir
pasienio kontrolė vykdo šių vyrų
paiešką.
Estijos parlamentas šį
pirmadienį svarstys įstatymo
projektą dėl pasienio darbuotojų

apginklavimo šautuvais vietoj
šiuo metu turimų „bananų“.
Reaguodamas į sovietų
suintensyvintus
užpuolius
pasienio postuose, Lietuvos
Aukščiausiosios tarybos spaudos
atstovas Audrius Ažubalis
pareiškė, kad „Lietuvos pasienio
postų išniekinimas yra vykdomas
su tikslu ne tik didinti, terorą
Lietuvoje ir išprovokuoti
susišaudymus, bet ir sugriauti
Lietuvos ekonomiką. Šių postų
naikinimas atveria duris juodosios
rinkos ir mafijos veikėjams išvežti
prekes iš Lietuvos be jokios
kontrolės“.
LIC
EUROPOS PARLAMENTAS
DOMISI BALTIJOS
KRAŠTAIS

Europos parlamento nutarimu
buvo sudaryta speciali komisija
aplankyti Baltijos valstybes ir
Maskvą, ir pateikti rezultatus
parlamentui. To vizito rezultatais
ne visai buvo patenkinta Liberalų,
Demokratų, Reformistų grupė,
ypač todėl, kad ta komisija
pirmiau važiavo į Maskvą, o ne į
Baltijos kraštus. Ši grupė iš savo
pusės irgi pasiuntė delegaciją į
Baltijos valstybes. Įdomu buvo,
kad sovietų ambasada Briuselyje,
prieš išduodant vizas, pareikalavo
asmeniškų pakvietimų iš Baltijos
valstybių vyriausybių su oficialiais
vyriausybių štampais.
Parlamentarams
buvo
paaiškinta, kad Kremlius gal ir
būtų davęs daugiau nuolaidų
pabaltiečiams, bet susilaikė, kada
ir kitos respublikos pradėjo statyti
savo reikalavimus. Nors sovietai
pripažįsta Hitlerio-Stalino paktą
nelegaliu, vis dėlto teigia, kad
Baltijos valstybės 1940 m. laisvai
prisijungė prie Sovietų Sąjungos.
Sovietai jau esą paskyrę
delegacijas deryboms vesti, bet esą
sunkumų, nes sovietai apie tų
kraštų nepriklausomybę tartis
nenori, o pabaltiečiai tenori tik
apie nepriklausomybę kalbėti.
Estai ir latviai, turėdami didesnį
rusų gyventojų nuošimtį, esą
lankstesni. O lietuviai, kol vyks
derybos, kovo 11-tos dienos
nepriklausomybės atstatymo
paskelbimo neatšaukė, bet tik
suspendavo. Kremliuje esą
baltiečiams palankių asmenų, bet
nežinia, kiek jie dabar yra įtakingi.
Parlamentas susibarė įspūdį,
kad
Kremlius yra tikrai
susirūpinęs netekti Baltijos
respublikų, su kuriomis bendravo
50 metų. Ir pabaltiečiai galvoja,
kad atsiskyrę gali nukentėti
ekonominiai, bet vistiek nori būti
nepriklausomais ir ieškoti
geresnių santykių su Vakarų
Europa. Baltijos valstybės taip pat
nori glaudesnių santykių su
Europos parlamentu.
Atvyko poetas B. Brazdžionis

Gegužės 4 d. į Lietuvą vėl
atvyko Bernardas Brazdžionis.
Kaip ir prieš dvejus metus, jį
pasitiko gausus poezijos mylėtojų
būrys. Poetas susitiko su
giminėmis, artimaisiais, žada
pabendrauti su rašytojais, domėtis
mokyklų gyvenimu.

Pašto bėdos

Lietuvos pašto departamento
direktorius A. Mitrofanovas,
pasikalbėjime su „Lietuvos aido“
korespondente, paaiškino, kodėl
laiškai nepasiekia adresatų
užsienyje ir kodėl Lietuvoje gauna
pašto
siuntas,
gerokai
pavėlavusias.
A. Mitrofanovas tarp kitko
pasakė: „Laiškus į užsienį
sudedam į popierinį maišą,
užantspauduojame ir siunčiame į
Maskvą, Šeremetjevo aerouostą.
Ten susikaupia ir mūsų, ir SSSR
laiškai. Jie skraidinami lėktuvais.
Mums adresuoti
laiškai,
bendarolės irgi tais pačiais
lėktuvais atvežami į Maskvą.
Siuntose Lietuva nebūna išskirta
todėl, kad nesame pripažinta
valstybė, nesame pasaulinės pašto
sąjungos nariai...“
Laiškų skirstymas Maskvoje,
aišku, sukelia problemų.
Lietuvoje laiškų cenzūros nėra,
niekas laiškų netikrina, nebent
laiškininkas. Maskvoje, tačiau,
tikrinimo tarnybos liko. Smulkūs
paketai iš Vokietijos dabar
gaunami tiesiai iš traukinio
Berlynas-Leningradas, ir iš
Maskvos. Siuntinius iš Amerikos
laivai atplukdo tiesiai į
Leningradą. Traukiniu jie
atvežami į Vilnių. Tikrina tik
muitininkai Vilniuje. Jokių
problemų nėra.
Kelionės užsienin

Policijos komisariato vizų
poskyrio viršininkas Vytautas
Atkočius paaiškino „Kauno
tiesos4 korespondentei apie
kelionių į užsienį problemas.
Norintiems vykti į užsienį —jis
pasakė — neturime galimybių
aprūpinti užsienio pasais... Kol
mūsiškiems, lietuviškiems pasams
dar teks palaukti tarptautinio
pripažinimo, turime tenkintis
TSRS paslaugomis. O pasų iš
TSRS nuo praėjusių metų
rugpjūčio visai nebegauname. Kol
kas leista važiuoti į užsienį su
senojo pavyzdžio pasais, bet tik
tiems, kas juos turėjo. Be to, V.
Atkočiūnas
perspėjo
važiuojančius su asmeniniais
iškvietimais, kad pinigų dabar
nekeičia, t.y. važiuok su tuščia
kišene!
LSPD suvažiavimas

Gegužės 4-5 dienomis Vilniuje
įvyko Lietuvos socialdemokratų
partijos XV suvažiavimas ir
partijos 95 metų minėjimas.
Suvažiavimas nutarė aktyviems
Lietuvos socialdemokratams,
gyvenantiems užsienyje ir
Lietuvoje, suteikti LSDP garbės
nario vardus. Kalbas pasakė
buvęs partijos pirmininkas prof.
K. Antanavičius ir naujai
išrinktasis prof. Aloyzas Sakalas.
Suvažiavimas nutarė kreiptis į
Socialistų Internacionalą ir
prašyti socialistų partijų pagalbos,
kad šios darytų spaudimą savo
vyriausybėms
paspartinti
Lietuvos pripažinimą, padėtų jos
atstovams patekti į tarptautines
organizacijas.
Į birželio 11-12 dienomis
vykstančią Soc. Internacionalo
konferenciją Istambule LSDP
delegavo prof. K. Antanavičių,
prof. A. Sakalą ir dr. J. Valaitį.
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RUOŠIAMA SPECIALI
ENCIKLOPEDIJOS LAIDA

Lietuvos Enciklopedijų leidykla
ruošia
vienkartinę specialių
enciklopedijos laidų apie Lietuvų
XX amžiuje. Leidėjai prašo
užsienio lietuvių ir organizacijų
pagalbos, norėdami užpildyti
spragas apie išeivijos istorijų, kuri
tarybiniuose leidiniuose buvo
gerokai iškraipyta ir falsifikuota.
Spausdiname leidėjų atsišaukimų.
Į pasaulio lietuvių
informacijos priemones,
visuomenės, mokslo, kultūros,
religines organizacijas

Vienas
svarbiausių
atgimstančios Lietuvos uždavinių
yra pateikti visuomenei teisingą ir
nešališką
informaciją
apie
pasaulio lietuvius, parodančią jų
veiklą, indėlį į Lietuvos ir lietuvių,
taip pat kitų pasaulio šalių
kultūrą. Tuo tikslu Lietuvos
enciklopedijų leidykla vienoje
savo programų, kurią sąlygiškai
galėtume pavadinti
,,Nauju
žvilgsniu“ — Lietuva ir lietuviai
XX amžiuje, numato per 2-3
metus sukaupti ir paskelbti
svarbiausias žinias apie visas
pasaulio lietuvių (autochtonų ir
išeivių) bendruomenes, jų politinę,
kultūrinę, mokslinę, religinę ir
kitokią veiklą, meninę kūrybą,
spaudą, svarbiausias visų sričių
užsienio ir išeivijos lietuvių
veikėjus, taip pat apie žymiausius
lietuvius ar lietuviškos kilmės kitų
šalių
veikėjus.
Numatoma
apsiriboti
XX
a.
veikla,
daugiausia dėmesio skiriant
pokario laikotarpiui.
Lietuvoje turima (ypač iki 9-ojo
dešimtmečio
paskelbta)
informacija apie pasaulio lietuvius
yra visiškai nepatenkinama, iš jos
neįmanoma susidaryti teisingo
vaizdo nei apie išeivijos indėlį į
bendrą lietuvių kultūrą, nei tuo
labiau
apie
konkrečią
organizacijų, draugijų, asmenų
veiklą ir nuopelnus. Visi žinome,
kad sovietiniais laikais dėl
politinės cenzūros toji informacija
būdavo tendencingai atrenkama,
neretai iškraipoma. Užtat dabar
daug ką turime padaryti iš naujo.
Lietuvoje turimi išeivijoje išleisti
informaciniai leidiniai apie
pasaulio lietuvius (bostoniškė
„Lietuvių enciklopedija“, kai
kurie kiti) yra taip pat arba
nepakankami arba jau gerokai
pasenę.
Kreipiamės į galinčius suteikti
reikiami} žinių ar nurodyti, kas tai
galėtų padaryti (nurodyti asmenis,
organizacijas, jų
adresus),
žinančius, kur ir kaip galėtume
įsigyti
būtinų
informacijos
šaltinių, galinčių pakonsultuoti
mūsų darbuotojus, patikrinti ir
papildyti Lietuvoje sudarytus
straipsnių apie išeiviją sąrašus
(vardynus), parašyti ar pataisyti
bei panaujinti kitų parengtus
straipsnius.
Prašytume
pranešti,
ar
galėtumėte
prisidėti
prie
informacinio leidinio (žinyno)
apie pasaulio lietuvius parengimo,
išleidimo ar platinimo, ir kokią
konkrečią pagalbą galėtumėte
suteikti.
Jūsų
aktyvus
dalyvavimas realizuojant šią
Lietuvos enciklopedijų leidyklos
programą
neabejotinai
pasitarnautų išeivijos ryšių su
Tėvyne stiprinimui ir visos lietuvių
kultūros labui. Apie vienokią ar
kitokią Jūsų paramą paskelbsime
rengiamame leidinyje. Jums
pageidaujant, už padarytą darbą
mokėsime autorinį honorarą (kol
kas, deja, rubliais).
Mūsų adresas: Enciklopedijų
leidykla, 232600 Vilnius, Algirdo
31, Lithuania.
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KULTŪRINES
ŽINIOS
VERKIŲ RŪMŲ AKVARELES

Viename Leningrado dailės
muziejuje atidaryta Italijos meno
muziejuose
ir
privačiose
kolekcijose
esančių
rusų
dailininkų kūrinių paroda. Ji
įdomi ir lietuviams. Tarp parodos
eksponatų yra serija dailininko
Sodolnikoff nutapytų akvarelių,
vaizduojančių Verkių rūmus ir jų
interjerą.
Akvareles užsakė
tuometinis
Verkių
rūmų
šeimininkas kunigaikštis SeiWittgenstein.
Dailininkas
Sodolnikoff
miniatiūriniu
tikslumu akvarelėse atvaizdavo
visus svarbesnius Verkių rūmų
kambarius, — ištaigingus salonus
ir miegamuosius kambarius,
galeriją su įspūdingu ginklų
kolekcija, šiltnamį su egzotiškais
tropikiniais augalais. Keliose
akvarelėse atvaizduotas Verkių
rūmų architektūrinis ansamblis.
Akvarelės
nutapytos
su
smulkiausiomis detalėmis iš kurių
galima susidaryti Verkių rūmų
interjero pilną vaizdą, koks jis
buvo 19-ojo šimtmečio viduryje.
Akvarelėse matomi Verkiuose
buvę meno kūriniai — paveikslai
ir skulptūros, kuriais rūmai
pagrįstai garsėjo. Visi jie buvo
išblaškyti ar dingo per Antrąjį
pasaulinį karą ir per vėlesnius
įvykius. Tik labai maža Verkiuose
buvusių meno kūrinių dalis
išgelbėta ir išgabenta į Vokietiją,
kur iki šiol yra. Sadolnikoff
akvareles su kai kuriomis kitomis
meno vertybėmis paveldėjo
Verkiuose gimusi Antoinetė SeiWittgenstein, vėliau ištekėjusi už
Romos kunigaikščio Ludovico
Chigi della Rovere. Iš motinos
paveldėtus meno kūrinius, tarp jų
Verkių akvareles, ji atsivežė į
Italiją. Nuo to laiko Verkių
akvarelės liko Chigi rūmuose
Ariccios miestelyje, netoli Romos.
Čia juos užtiko šiuose rūmuose
restauratore dirbanti Giovanna
Pignatelli-Lozoraitienė.
K.L.
„MOBY DICK“ ROMANAS
LIETUVIŠKAI

Išeivijos lietuviai nedaug teturi į
lietuvių kalbą išverstų pasaulinio
garso rašytojų bei poetų kūrinių.
Antanas Rukša ir Alfonsas NykaNiliūnas į lietuvių kalbą išvertė
Virgilijaus kūrinių, Henrikas
Nagys ir Alfonsas ŠešplaukisTyruolis — Šekspyro senatus.
Išeivijoje galbūt vienintelis Povilas
Gaučys jau keli dešimtmečiai į
lietuvių kalbą verčia įvairių tautų
žymiųjų
autorių
kūrinius.
Praėjusių metų pabaigoje pasirodė
Povilo
Gaučio
verstas
ir
Lietuviškos
knygos
klubo
Čikagoje
išleistas
garsusis
Hermano Melvillio romanas
„Moby Diek“, kurį vertėjas
pavadino „Baltuoju banginiu“.
1819-1891
metais gyvenęs
amerikiečių rašytojas Hermanas
Melvillis
parašė
palyginti
nemažai, tačiau jo kūriniai ilgai
buvo nesuprasti ir įvertinti. Net ir
šis „Baltojo banginio“ romanas,
pirmą kartą išleistas 1851 metais,
tiktai
1920
metais
buvo
pripažintas
romanistinės
literatūros šedevru. Melvillis gerai
pažinojo tą sritį, kuri jo romane
aprašinėjama. Medžiagą apie
banginius, jų rūšis ir medžioklę jis
surinko dirbdamas banginius
medžiojančiame laive. Romano
istorija — nepaprasta laivo
kapitono Ahabo ir jo įgulos kova
su jūrų milžinu — Baltuoju
banginiu.
Romanas baigiasi
tragiškai. Banginio perskeltas

„MAŽOSIOS LIETUVOS“
SAVAITRAŠTIS

Klaipėdoje leidžiamas savaitraštis
„Mažoji Lietuva" yra jaunas,
dinamiškas
ir faktiškai
informuojantis skaitytojus apie
įvykius Lietuvoje. „Mažosios
Lietuvos" savaitraščio redaktorius
rašo:
Prenumeratoriai užsienio šalyse
— ne tik mūsų — bet kurio
laikraščio svajonė. Deja, kaip Jūs
žinote, mes negalime skelbti
prenumeratos, kadangi negalime
garantuoti reguliaraus ir greito
savaitraščio
pristatymo.
Norėdami, kad „Mažąją Lietuvą“
skaitytų užsienyje, siuntinėjame
mūsų savaitraštį tais adresais,
kuriuos gavome iš Jūsų arba Jūsų
pažįstamų.
Tai Jūsų neįpareigoja kokiems
nors mokesčiams, tačiau metų
gale būsime nepaprastai dėkingi,
jei Jūs rasite galimybę paremti
mus finansiškai, pervedant į mūsų
sąskaitą Kanadoje (account
number 144054.17, TALKA, 830
Main st. E. Hamilton, Ont.
Canada L8M 1L6) kažkurią sumą
pinigų. Tokią, kokią Jūs manysite
esant reikalinga, kadangi, kartoju,
mes negalime garantuoti nei
reguliarumo, nei greičio.
Tuo pačiu būtume labai
dėkingi, jei Jūs atsiųstumėte
adresus tautiečių, kurie taip pat
norėtų gauti „Mažąją Lietuvą“ į
namus.
Iškilus
kokioms
nors
problemoms — kreipkitės į mus.
Mes padėsime jas išspręsti.
K. Oginskas, redaktorius
„Mažoji Lietuva“, Herkaus
Manto 2, 235800 Klaipėda,
Lithuania.
PRAŠO PADĖTI
STUDIJUOTI ANGLIJOJE

Esu
Vytauto
Dižiojo
Universiteto II kurso studentas ir
mokausi
tiksliųjų
mokslų
fakultete taikomąją fiziką.
Labai
prašyčiau
Jūsų
tarpininkavimo
surandant
galimybę vasaros atostogų metu,
t.y. š.m. birželio-liepos-rugpjūčio
mėnesiais padirbėti kokioje nors
firmoje, bet kokį darba.
Esu
susipažinęs
su
kompiuteriais IBM-AT, galiu
dirbti
programuotoju arba
parsivežti užsakymų į Lietuvą.
Noriu arčiau susipažinti su
Vakarų
technologijomis
ir
gamybos organizavimu, užmegzti
ryšius su tėvynainiais, studentais,
pasitobulinti anglų kalboje. Tas
man labai praverstų busimajame
darbe Lietuvoje.
Lėšų kelionei turiu tvirta
valiuta, pusėtinai moku anglų
kalbą, turiu užsienio pasą.
Reikalingas Jūsų arba firmos
iškvietimas-tarpininkavimas vizai
ir darbui Anglijoje gauti. Galiu
suteikti gyvenamąjį plotą Vilniuje
— atskirą 2 kambarių butą
Antakalnio rajone šalia Klinikų,
yra
telefonas,
norintiems
pasitobulinti
Vilniaus
Universitete lietuvių kalbą arba
kitais reikalais pagyventi Vilniuje.
V. Marozas, Vytauto Magnus
Universitetas, 233000 Kaunas,
Laisvės Alėja 53, Lietuva.

laivas nuskęsta.
Kai kurie
literatūros kritikai šį romaną
aptarinėja ne vien tiktai kaip
nuotykių knygą, o lyg sudėtingą
simfoniją, simbolinę charakterių
ir visuomenių santykių studiją,
metafizine alegorija.

IŠKILMES RAINIUOSE

Š.m. birželio 23 d. Rainių
miškelyje, prie Telšių, bus
atidaryta Rainių koplyčia, skirta
bolševikinio teroro 1941 m.
aukoms pagerbti. Jeigu atsirastų
išeivijos lietuvių, kurie norėtų
iškilmėse dalyvauti, mažai grupei
(2-3 žmonės) galėtų padėti
Vilniuje gyvenantis tautietis. Jis
sutinka susitikti atvažiuojančius
aerouoste, ar Vilniaus geležinkelio
stotyje ir apgyvendinti kelioms
dienoms savo bute. Norintieji bus
nuvežti automobiliu į Rainius,
arba kitu laiku galės pakeliauti po
Lietuvą.
Bus suorganizuotas
maitinimas ir kitos paslaugos už
atlyginimą
konvertuojama
valiuta, labai prieinama kaina.
Rašyti
šiuo adresu:
K.
Balčiūnas, Vilnius, Taikos 148-35,
Lietuva.
PRAŠO PADĖTI

Esu penkių vaikų motina.
Dabar auginu sūnelį, kol jam bus
du metukai. Dirbu su tokiu mažu
sūneliu, nešioju po rajoną
telegramas. Dirbu ne iš gero
gyvenimo. Ir tai vaikučiams tenka
eiti ubagais, kad kas įmestų
kapeiką ar maisto duotų. Sunku
dabar, pabrango maistas tai galiu
nupirkti pieno ir varškės gabalėlį.
Mėsai nebelieka pinigų. Kaip
vaikai gali užaugti pilnaverčiais ir
sveikais? Nesame nei pijokai, nei
rūkoriai, dirbame ir stengiamės,
bet vakarais nėra ko valgyti. Apie
naujus drabužius nedrįstame
galvoti, senuosius lopą lopu
dengiame. Todėl labai prašome,
kad padėtumėte nors retkarčiais
mano vaikučiams. Bus jie Jums
labai
labai
dėkingi.
Gal
galėtumėte mano vyrą darbui
išsikviesti, kad ir trims mėnesiams,
nes kitaip teks badu išmirti. Mano
vaikučių amžius: sūnui 14 m.,
dukrytei 8 m., kitai dukrytei 7 m.,
sūnui 5,5 metų ir mažiausiam —
Im ir 7 mėnesiai.
V. Jomantienė, 235406 Šiauliai,
Korsako 45-40, Lietuva.
NORI PAKEISTI
HIMNO ŽODŽIUS

Mūsų himnas, Tautos giesmė
yra graži ir prasminga. Tik vienas
žodelis turėtų būti pakeistas. Tai
yra, vietoj saulės įdėti Dievo vardą.
Saulė yra pagonių garbinama, mes
turim šauktis pagalbos iš tikrojo
Dievo.
Yra daug žmonių, kurie
nekreipia dėmesio į tai, nes jiems
lengviau pūsti tą pačią dūdą.
Kitiems — Tėvynė yra visur. Dar
kitiems — jie myli Tėvynę, nors
religiškai
neapsišvietę.
Jie
priimtų šį pakeitimą, jeigu kas
viską apgalvotai pravestų ir
sutvarkytų.
Turėtų atsirasti drąsuolis, kuris
viską rimtai pertvarkytų.
Kreipiuosi į Jus, brangūs
tautiečiai,
kad
rimtai
pagalvotumėte.
Be
Dievo
pagalbos esame bejėgiai atstatyti
Lietuvą. Tik Jo Valia išlaisvins
mūsų Tėvynę. Tik Jis gali padėti
mūsų tautai, tad šaukimės Jo!
Todėl nuo šios dienos prašau,
kad visi chorai, kurie giedos
Tautos himną, šauktųsi Dievo, o
ne saulės. Nes vien saulė Lietuvos
tamsumų
neprašalino
ir
neprašalins, tai gali padaryti tik
Dievas. Himnas turi būti Tautos
malda.
S. Pučinskas, Anglija
„EL“ REDAKCIJOS
IR LIETUVIŲ NAMŲ
TEL. NR. 071-727 2470

LIETUVOJE PO TRIJŲ
MENESIŲ

Kaip ir Britanijoje, Lietuvoje
šįmet balandis šaltas, kartais net
pasnyguriuoja. Tačiau saulė,
kasdien vis kaitresnė, pranašauja
šiltesnes
dienas.
Lietuvos
parlamento sienas tebesupa
betoninės, metalinės ir kitokios
barikados,
tačiau
Nepriklausomybės
aikštėje
neberūksta laužai, nebestovi
vagonėliai su maistu budintiems
žmonėms. Aikštė švari, tvarkinga
kaip prieš kruvinuosius sausio
įvykius, pačiame parlamente vėl
spindi kruopščiai išvalyti holai, o
vietoje gan margai apsidariusių
pirmųjų gynėjų koridoriuose
sutinki naujomis tamsiai žaliomis
uniformomis vilkinčius karius. Net
ir Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas
Vytautas
Landsbergis atrodo atsigavęs ir
kiek pailsėjęs po tos nežmoniškos
įtampos, po tų baisių naktų ir
dienų, kai jo kabinetas buvo tapęs
ir gyvenamuoju kambariu, kurio
jis nepaliko nė valandėlei daugiau
nei mėnesį. Taip, net ir sunkiomis
sąlygomis lietuviai
stengiasi
neapsileisti, ir pagalvoji, kaip
viskas galėtų atrodyti, jeigu
gautume nors truputėlį atvangos,
jeigu visi galėtume ramiai
užsiimti savo darbais. Net ir
niekam džiaugsmo nesukėlusią
kainų reformą (kainos padidėjo 34 kartus) naujoji vyriausybė,
vadovaujama
Gedimino
Vagnoriaus, sugebėjo įvykdyti
palyginti sklandžiai ir apgalvotai.
Visiems — ir pensininkams, ir
studentams, ir dirbantiesiems —
mokamos
kompensacijos,
žinoma, pilnai nepandengiančios
smarkiai išaugusių išlaidų, tačiau
daugeliui leidžiančios šiaip taip
suvesti galą su galu. Visų
svarbiausių maisto produktų
kainos skelbiamos laikraščiuose.
Todėl šį kartą nebuvo tokių
ekscesų kaip po pirmojo, visiškai
neparuošto kainų didinimo,
nebruzda ir taip vadinamos
„tautinės mažumos“ — rusai ir
lenkai. O ir ko jiems bruzdėti, jeigu
puikiai žino, kad Rusijoje padėtis
dar blogesnė negu „nacionalistų“
valdomame
Pabaltijyje —
Maskvoje už mėsos kilogramą
prašo 40 rublių, o provincijoje jau
ir duonos stinga. Rublio vertė
katastrofiškai krenta
juodojoje
rinkoje už svarą siūlo 60-70 rublių,
bet hiperinfliacijai dar galo
nematyti. Vis dėlto Lietuvoje su
kortelėmis galima nusipirkti ir
miltų, ir sviesto, ir cukraus, ir
makaronų, gali ir kojinių porą
įsigyti (vieną per mėnesį). Taigi
gyventi galima, o ir darbų
netrūksta. Tik vis nerimsta tie,
kuriems
Lietuvos
nepriklausomybė kaip kaulas
gerklėje — neseniai kariškiai
užgrobė Agropramoninio banko
Naujosios Vilnios skyrių. V.
Landsbergis
skambino
vyriausiajam
Sovietų
derybininkui Dogužijevui, šis apie
„jėgos panaudojimą“, aišku ne
girdėti negirdėjęs.
Nežinomi
asmenys apšaudė Lavoriškių (prie
Lietuvos-Baltarusijos sienos)
muitinę, kai kuriuose miesteliuose
užimamos buvusios draugijos
Sovietų armijai remti patalpos.
Žodžiu, dergia kaip įmanydami,
tačiau ateitimi nebepasitiki: iš
vadinamų „sąjunginių“ įmonių
gabena į Rusiją įrengimus,
perkelia tenai kai kurių svarbių
gaminių linijas, o prie Leningrado,
kalbama, stato naują uostą...
Gražvydas Kirvaitis
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VOKIETIJOJE

Koncertais garsina Lietuvos vardą

NEKROLOGAI
MIRE V. VILIŪNAS
Vilius Viliūnas gimė 1924 m.
gegužės
18
d.
Žemaičių
Naumiestyje, Tauragės apskrityje.
Mirė 1991 m. balandžio 17 d.
Oftersheime, prie Schwetzingeno,
Vokietijoje.
1941 m. iš Lietuvos repatriavo į
Vokietiją. Karo pabaigos sulaukė
prie Fuldos, o 1947 m. visa šeima
išvyko į Belgiją, tenai Vilius dirbo
anglies kasykloje Liege iki 1951 m.
Sugrįžęs
į
Vokietiją
Schwetzingene įstojo į L.S.Co.
8591 kuopą Tompkins Barracks
Tautos Fondo metinio narių susirinkimo dalyviai: pirmoje eilėje sėdi: G. prie USA Armijos, kurioje
Simonaitytė, J. Valaitis, D. Bobelienė, Gen. Konsulas A. Simutis, dr. K. ištarnavo 36 metus. 1987 m. išėjo į
Bobelis, I. Vakselienė, V, Jokūbaitis.
Nuotrauka: L. Tamošaitis pensiją. Jo tėvai mirė anksčiau.
Paliko liūdinčią žmoną Mortą,
dukterį Angeliką, du sūnus Dieter
ir Tomą, seserį Mortą ir tris
brolius Amerikoje: Martyną,
Armoną ir Joną.
Laidotuvėse
dalyvavo
apylinkėje gyvenantieji tautiečiai,
žmonos giminės ir gausus skaičius
bendradarbių iš buvusios L.S.Co.
8591 kuopos. Savo gyvenime
nuolat palaikė ryšį su evangelikų
kunigų
Fricu
Skėriu.
Po
laidotuvių velionio našlė pakvietė
visus kavutės. Atsisveikinimo žodį
tarė evangelikų kunigas.
Jo kapą amžinam poilsiui
uždengė gėlių vainikai.
Ilsėkis Viešpaties ramybėje,
mielas Viliau, toli nuo tėvynės
Lietuvos. Tegul tau Dievas
atlygins už nelengvą gyvenimo
Svečiai iš Vilkaviškio vyskupijos su Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos kelią šioje žemėje.
Kazys Bendoraitis
darbuotojom New Yorke. Iš kairės dekanas kun. V. Gustaitis, iždininkė
Švento Jono Evangelija 14, 27
M. Skabeikienė, J.E. vysk. J. Žemaitis, LIC vedėja G. Damušytė. 1991
m. gegužės 10 d.
Nuotrauka: Algio Norvilos skirsnelis: ,, Ramybę aš jums
palieku, savo ramybę aš jums
duodu. Ne kaip pasaulis duoda, aš
jums duodu. Tenenusigųsta jūsų
širdis ir tenenusimena. Niekas
nenueis pas Tėvų, kaip tik per
mane ‘

LNB-vės tarnautojas Albinas Ivanauskas su žmona Titia ir anūkais: iš
kairės Sofia, George ir Henry.

MIRE J. ERMONAITIS
Jonas Ermonaitis buvo gimęs
1914 m.
Rupeikių kaime,
Šimkaičių valsčiuje, Raseinių
apskrityje, mirė 1991 m. kovo 28
d. Kerpen-Manheim mieste. 13
metų gyveno Jurbarke ir į
Vokietiją antrą kartą su šeima
atvyko 1959 m.
Paliko
liūdinčius:
Mariją
Ermonaitienę
(gi m.
Ramonaitytę),
dukrą
Lilli
Zanders, žentą Josef Zanders,
sūnų Joną Ermonaitį, Elsbeth
Ermonaitienę (gim. Fuhs), anūkus
ir anūkes bei kitus gimines.
Ilsėkis Viešpaties ramybėje, nes
Tu jau savo brangios tėviškės
daugiau nepamatysi. Mirusiam,
Viešpatie, suteik ramybę, kuri
viršija žmogaus išmanymą.
Jezaja 43,1 skirsnelis: „Nebijok,
nes Aš tave atpirkau, Aš šaukiu
tave tavo vardu, tu esi manasis.
Kunigas Fr. Skėrys

Prancūzijoje koncertuoja daug
muzikų iš Lietuvos.
Savo
koncertais jie garsina Lietuvos
vardą.
Šiuo
metu
Prancūzijoje
gastroliavo Vilniaus Arkikatedros
Šv.
Kazimiero
koplyčios
grigališkasis choras. Jų koncertus
suorganizavo du
Paryžiaus
grigališkojo giedojimo chorai.
Lietuvių choristai pradėjo savo
gastroles pietų Prancūzijoje,
Fontfroide vienuolyne. Ten tarp
senų viduramžių mūrų juos
filmavo ir jų giesmes įrašė
prancūzų
televizijos 3-čiasis
kanalas. Dviejų dalių filmas bus
rodomas per prancūzų televiziją.
Gegužės 6 d. Paryžiuje chorą
pagerbė miesto rotušėje, kur juos
iškilmingai priėmė ir sveikino
mero žmona Bernadette Chirac.
Tą
patį vakarą choristai
koncertavo buvusioje karališkoje
koplyčioje Sainte Chapelle. Romo
Gražinio diriguojamas choras
giedojo 9, 10 ir 11 amžiaus
giesmes. Koncerto programos
dalys buvo skirtos Šventajam
Kazimierui,
Šventajam
Juozapatui (Unitų vyskupas kilęs
iš
Lietuvos
Didžiosios
Kunigaikštystės, jis taip pat
žinomas kaip Jonas Kuncevičius),
ir
palaimintajam
Jurgiui
Matulaičiui. Paskutinė dalis buvo
skirta
Dievo
gailestingajai
motinai, Aušros Vartų Marijai.
Koplyčia buvo pilna. Į šį koncertą
atsilankė mero žmona ir miesto
savivaldybės pareigūnai. Tai buvo
neeilinis muzikos koncertas.
Gegužės 9 d. lietuvių, Pietų
Korėjos
ir
Paryžiaus
Konservatorijos
grigališkieji
chorai koncertavo Notre Dame
katedroje. Prieš baigdami savo
gastroles
lietuvių choristai
dalyvavo
tarptautiniame
grigališkojo giedojimo festivalyj
Belgijoje, Watou mieste.
Lietuvos grigališkasis choras
įsisteigė sugrąžinus Vilniaus
arkikatedrą tikintiesiems. Chorui
vadovauja Dainius Juozėnas.
1989 m. Paryžiaus grigališkasis
choras apsilankė Vilniuje ir
sudomino lietuvius šita muzikos
šaka. Prancūzai iškvietė du
grigališkojo
choro
narius,
Rolandą Muleiką ir Romą
Gražinį studijuoti Paryžiaus
konservatorijoje.
1990
m.
Paryžiaus konservatorijoje buvo
įsteigta
grigališko
choro
dirigavimo specialybė, ir du
pirmieji studentai, kurie gavo šį
diplomą buvo lietuviai. Romas
Gražinis sugrįžo į Vilnių ir dėsto
grigališkąjį giedojimą. Rolandas
Muleika
toliau mokosi
ir
studijuoja orkestrinį dirigavimą.
Tuo pat metu jis ruošiasi choro
dirigavimo konkursui Italijoje,
Bolognos konservatorijoje.
Šiuo metu Rolandas Muleika

vadovauja vokaliniu! kvartetui.
Balandžio mėnesį buvo šio
kvarteto koncertas. Jis atliko 15,
16 ir 17 šimtmečių italų, prancūzų
ir anglų kompozitorių madrigalus.
Sopranas Valerie Picard ir
baritonas Rolandas Muleika
išsiskyrė spalvingais balsų
tembrais. Programa prasidėjo
dviejų XX amžiaus kompozitorių
kūriniais. Vienas iš jų buvo
Čiurlionio Dainų Dainelė 3
balsams,
Rolando Muleikos
pritaikyta kvartetui. Koncertas
susilaukė publikos susidomėjimo.
Salė buvo pilna. Solistai bisui
padainavo „Lietuva brangi“.
Tarp kitų atlikėjų reikia
paminėti ir pianistę Birutę
Vainiūnaitę,
kuri
kasmet
koncertuoja
Paryžiuje.
Jos
koncertus prancūzų publika
vertina ir pripažįsta pianistės gerą
techniką. Savo koncertuose Birutė
Vainiūnaitė visuomet atlieka
lietuvių kompozitorių kūrinius.
Prieš porą metų į Paryžių
atvyko pianistė Mūza Rubackytė.
Ji
su
dideliu
pasisekimu
koncertuoja Prancūzijoje ir
kituose
Vakarų
Europos
kraštuose. Praeitais metais ji
laimėjo pirmą vietą Paryžiuje
įvykusiame
tarptautiniame
pianistų
konkurse
„Didieji
prancūzų meistrai“.
Muzikos
atlikėjai,
mokydamiesi ir koncertuodami
užsienyje, užmezga naujus ryšius,
jie turi galimybių susitikti ir
pabendrauti su Vakarų Europos
menininkais, kartu jie supažindina
prancūzus su Lietuva. Juos be
abejo galima pavadinti lietuvių
pasiuntiniais
garsinančiais
Lietuvos vardą už jos ribų.
ŽKL
RODE VASARIO 13-TOS
DIENOS ĮVYKIŲ FILMĄ
Gegužės 15 d. Paryžiuje,
Prancūzijos
nacionalinės
asamblėjos, parlamento rūmų
vienoje salėje buvo rodomas
dokumentinis
filmas
apie
tragiškuosius įvykius Vilniuje
sausio 13-ąją, ir vėliau Rygoje.
Šiurpaus dokumentinio filmo apie
sovietų kariškių smurto veiksmus
Pabaltijy
rodymą
surengė
prancūzas deputatas Pelchat,
kuris šių metų kovo mėnesį lankėsi
Vilniuje ir Rygoje, kovo 11-ąja
Vilniuje dalyvavo Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo
pirmųjų metinių minėjime. Jis yra
nuoširdus Lietuvos bičiulis,
karštai
remia
Lietuvos
nepriklausomybės bylą, ją paremti
skatina Prancūzų deputatus, kurie
jau sudarė Pabaltijo bičiulių
deputatų grupę. Dokumentinio
filmo seanse dalyvavo Prancūzijos
parlamento deputatai, politiniai
veikėjai, žurnalistai ir kiti
kviestiniai svečiai.

ŠAUNIOS VESTUVES

Gegužės 11d. susituokė Simonas V. Dobbs-Dobrovolskis su Regina M.
Norkaite. (Skaitykite „Šaunios vestuvės“ šalia.)

Gegužės 11 d. Šv. Juozapo
bažnyčioje, Grayshott, Hants.,
susituokė londonietis Simonas V.
Dobbs-Dobrovolskis su Regina
M. Norkaite iš Vokietijos.
Jungtuvių apeigas su šv. Mišiomis
atliko vietos anglų klebonas,
drauge koncelebruojant su kun. J.
Sakevičium, MIC. Pamaldų metu
buvo giedama angliškai ir
vokiškai, o „Tėve mūsų“ malda —
kalbama lietuviškai.
Ant altoriaus stovėjo trižvakis.
Pradžioje degė dvi šalutinės
žvakės.
Po
jungtuvių

pažadų jaunieji
užgesino
degančias
šalutines žvakes
ir
uždegė vidurinę,
kuri
simboliškai išreiškia jau artimą
abiejų vienybę.
Gausus lietuviško ir vokiško
jaunimo būrys iš Hamburgo
apylinkės dalyvavo šiose vestuvėse
drauge su jaunosios tėvais, 2
broliais ir seserimi, neminint jau
londoniškių giminių bei draugų —
šokėjų ir kitų.
Simonas yra kompiuterinės
sistemos specialistas, dirbąs
savarankiškai, ilgametis Londono

lietuvių tautinių šokių dalyvis,
kuris keletą metų šiam sambūriui
vadovavo. Regina savo profesija
— mokytoja. Simono tėvai —
uolūs
Lietuvių
bažnyčios
Londone rėmėjai ir nuolatiniai
lankytojai.
Priėmimo vaišės vyko Lietuvių
sodyboje. Jose dalyvavo apie 90
asmenų. Vaišių valgius skaniai
pagamino veiklios lietuvės V.
Jurienė ir G. Ivanauskienė.
Džiugu, kad nauja šeima
įsijungia į lietuviškąją veiklą.
J.S.
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI
A. Heid — 2.50 sv.
J. Žaliauskas — 5.00 sv.
S. Pučinskas — 5.00 sv.
Al Jaloveckas — 3.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio
mėn.
išvežtųjų
minėjimas šiais metais, kartu su
estais ir latviais, įvyks birželio 15
d., šeštadienį, 11 vaL, Southwark
katedroje, London Bridge, SEI.
Iškilmingas pamaldas laikys
lietuvių, latvių ir estų kunigai.
Pasirodys pabaltiečių meninės
pajėgos.
Kviečiame lietuvius pamaldose
gausiai dalyvauti ir pagerbti
išvežtuosius.

LONDONE
VAIKŲ FONDAS
Gautos šios aukos: po 20.00 sv.
— Mrs. O. Culba ir Miss J. Culba
iš Londono; 10.00 sv. — R. Skirtus
iš Chertsey.
BAZARAS EALINGE
Būsimam bazarui Ealing Green,
birželio 14 d., fondo vadovybė
prašo lietuviškos visuomenės
paramos. Būtų labai gerai gauti
lietuviškais ornamentais daiktų.
Juos galima įteikti sekmadieniais
lietuvių parapijos menėje.

IŠVYKA PRIE JŪROS
Į Sporto ir Socialinio klubo
ruošiamą išvyką prie jūros
išvykstame liepos 6 d., 8.30 vai.,
nuo Sporto ir Socialinio klubo,
345A Victoria Park Road, E9,/o
8.45 vai. nuo lietuvių bažnyčios
punktualiai.
Žmonėms
pageidaujant
vykstame į Brightoną.
Klube galima užsirašyti pas
sekretorę arba sekmadieniais
parapijos menėje pas S. Kasparą.
Išvykos kaina 3.00 svarai
asmeniui.
Užsimokama
užsirašant.
Iš Brightono išvyksime 19 vai.
METINIS SUSIRINKIMAS
Sporto ir Socialinio klubo narių
susirinkimas įvyks birželio 23 d.,
17 vai., klubo patalpose, 345A
Victoria Park Road, E9.
Bus padaryti pranešimai apie
1990/91 metų klubo veiklą,
renkama klubo valdyba 1991/92
metams.
Klubo
nariai
kviečiami
dalyvauti.

PAMALDOS
Bradforde — birželio 2d., 12.30
vai.
Eccles—birželio 9 d., 12.15 vai.

AUKOS PAGALBOS
LIETUVAI FONDUI
Pagalbos Lietuvai fondui aukojo
Manchesterio lietuviai Vasario 16 d.
minėjimo proga — 157.00 sv. A.
Paulauskas — 5.00 sv.
Fondas nuoširdžiai dėkoja už
paramą Lietuvai. Šiuo metu fondo
įėšomis yra remiamas Lietuvos
informacijos centras
Londone,
Lietuvių Namuose, kurio išlaikymas
yra labai svarbus Lietuvai. Todėl
prašome prisidėti prie šio darbo.
Aukas siųskite: Aid Lithuania Fund, 2
Ladbroke Gardens, London W11
2PT.

MANCHESTERYJE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 15 d., šeštadienį, 16 vaL
MLK koodinacinis komitetas
rengia Mostono kapinėse prie
lietuvių paminklinio kryžiaus
Išvežtųjų minėjimą, kuriame
dalyvaus organizacijos
su
vėliavomis ir bus padėtas bendras
vainikas. Minėjimą praves kan. V.
Kamaitis.
Prašome gausiai dalyvauti.
MLK koordinacinis komitetas

BRADFORDE
BALTŲ ŠVENTE
Birželio 1 d., šeštadienį, 18 vai.,
Latvių klube, 5 Clifton Villas,
Bradford, Pabaltiečių komitetas
organizuoja Baltų Šventę.
Programoje estų ir latvių
tautinių šokių grupės. Dalyvaus
lietuvių tautinių šokių grupė
,,Lietuva“
ir
daininkai
„Harmonija“ . Po programos bus
šokiai. Įėjimas — 2.00 sv.
asmeniui.
Kviečiame visus lietuvius
gausiai dalyvauti.

NARIŲ POBŪVIS
Gegužės 18 d. klubo valdybos
pastangomis ir klubo lėšomis
paruoštas Vyties klubo nariųpensininkų tradicinis, kasmetinis
pobūvis.
Prie vaišių stalų susėdo 49
asmenys atvykę iš plačios
apylinkės:
Halifaxo,
Leeds,
Huddersfieldo. Kigley, Rochdale,
Wakefield,
Brighouse
ir
Bradford©.
Gal dėl darbo gausos ir
šeimininkių-paruošėjų trūkumo,
šį kartą atsisakyta šilto maisto.
Įvairių
užkandžių gausybę
paruošė L ir A. Gerdžiūnai su
šeimos nariais bei padėjėjomis.
Netrūko šaltų, bet šildančių
gėrimų.
Specialiai pakviesta muzikos
studentė J. Horwill akordeonu
pagrojo lietuviškų bei kitų
melodijų ir visi dalyviai pajaunėjo
ir įsijungė į „mišrų chorą“.
Žodžiu visus sveikino ir
ilgiausių metų palinkėjo klubo
pirmininkas V. Gurevičius.
A-tas B.

VOKIETIJOJE
38-JI EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ
SAVAITE VOKIETIJOJE
38-ji ELS savaitė vyks 1991 m.
liepos 28 — rugpjūčio 4 dienomis
Vokietijoje,
Vasario
16
gimnazijoje, 6840 Lampertheim 4,
tel. 06256-322.
Pragyvenimas dienai kainuos
60 DM. Registruotis pas Aliną
Grinienę, Diamantstr. 7, 8000
Mūnchen 50, tel. 089-1504471,
pasiunčiant 100 DM. registracijos
mokestį (jaun>mas 50 DM.) į
studijų savaičių banko sąskaitą:
Volksbank Kreis Bergenstrasse,
Kt. No. 8.9340.02, BLZ 50991400,
6840 Lampertheim.
Studijų savaitės moderatoriai
— dr. Kęstutis Girnius ir dr.
Kęstutis Ivinskis.
Numatyta ši programa.
Paskaitą sutiko skaityti inž.
Pilypas Narutis — „1941 m.
sukilimo 50 m. sukaktis.
Švietimo reikalais kalbės:
Kultūros ir švietimo ministras
Dalius Kuolys, PLB valdybos
vicpirmininkė kultūros reikalams
Milda Lenkauskienė ir Vasario 16
gimnazijos direktorius Andrius
Šmitas.
Apie Lietuvos užsienio politiką
— Lietuvos užsienio reikalų
ministro
pavaduotojas
Voldemaras Katkus.
Istorijos klausimais — dipl.
bibliotekininkas
Artūras
Hermanas ir Sąjūdžio Seimo
Tarybos pirmininkas Juozas
Tumelis.
Apie poetą Bronių Krivicką
Vincas Natkevičius, M.A.
Apie Lietuvos ekonomiką — dr.
Jonas Norkaitis ir prof. Kęstutis
Glaveckas.
Vokietijoo politika Lietuvos
atžvilgiu — Vincas Bartusevičius,
MA.
Lietuvos ūkio reikalais —
ministras pirmininkas Gediminas
Vagnorius.
Koncerte
dainuos
m ezzoso p ra n a s
Violeta
Hermanaite-Sarrach iš Mūncheno
ir tenoras Gintaras Vyšniauskas iš
Vilniaus.
Tėvynės valandėlė: muzikinis
ansamblis iš Klaipėdos „Žvelsa“.
Dailės ir spaudos parodos iš
Lietuvos.
Ekskursijos į Heidelbergą ir
laivu į Mainzą
Rengėjai
SUSITIKS LIETUVOS IR TSRS
DERYBŲ DARBO GRUPES
Š.m. gegužės 24 d. Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko G.
Vagnoriaus iniciatyva
įvyko
susitikimas su TSRS TSRS Ministrų
tarybos pirmininko pavaduotoju V.
Dogužijevu.
Susitikime buvo aptarti derybų tarp
Lietuvos ir TSRS delegacijų
klausimai. Susitarta, jog delegacijų
darbo grupės susitiks ateinančią
savaitę. Jos tarsis dėl delegacijų
oficialaus susitikimo š.m. birželio I-oje
pusėje.
Siekiant bendradarbiavimo kovoje
su nusikalstamumu, susitarta dėl
teisėsaugos
organų
veiklos
koordinavimo. Šiems tikslams bus
pasikeista abiejų pusių atstovais
darbui TSRS VRM ir Lietuvos
Respublikos VRM.
Susitikime taip pat buvo aptarti
Lietuvos-Baltgudijos pasienyje įvykę
incidentai, kurių metu žuvo žmonės.
TSRS vyriausybė įsitikinusi, kad
iškylantys nesusipratimai
bus
sprendžiami konstruktyviai.
Pokalbyje bus paliesti Lietuvos
Respublikos ir TSRS ekonominių
santykių klausimai. Apsvarstytos
galimybės Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovams dalyvauti
Tarprespublikinės
ekonominės
komisijos darbe.
Susitikime taip pat dalyvavo TSRS
Vidaus reikalų ministras B. Pugo ir
Lietuvos Respublikos ministras A.
Abišala.
LIC
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SERGA
KUN. A. BENDORAITIS
Bolivijoje besidarbuojantis
lietuvis kunigas Aleksandras
Bendoraitis buvo sunkiai susirgęs.
Jį ištiko trombozė dėl kurios
apako dešinioji akis. Maža vilčių
atstatyti regėjimą. Dabar tenka
rūpintis išsaugoti likusią kairiąją
akį. Dėl to turėjo būti paguldytas į
ligoninę, buvo priverstas pirmą
kartą po trisdešimties metų, kaip
jis pats prisipažino, nutraukti
darbą. Tolimesniame Bolivijos
Guayaramerin
miestelyje
misijonierius kun. Bendoraitis
vadovauja ligoninės statybai,
penkerius metus dirbo be jokių
atostogų,
visus
aukotojų
siunčiamus pinigus investavo
ligoninės statybai. Bičiuliai dabar
rūpinasi sušelpti misijonierių, kad
galėtų
pataisyti
pašlijusią
sveikatą.
VAT. R

LIETUVIAI VENGIA
SOVIETŲ KARIUOMENES
Nuo praėjusių metų pabaigos
iki dabar,
iš vienuolikos
tūkstančių šaukiamojo amžiaus
Lietuvos jaunuolių, tik trys šimtai
prisistatė tarnybon sovietų
kariuomenėje.
Pastaraisiais
mėnesiais
dvidešimt
keli
šaukiamojo amžiaus jaunuoliai
arba
jau
tarnaujantieji
Raudonojoje armijoje, pabėgo iš
Lietuvos ir pasiprašė politinės
globos užsienio
kraštuose,
Lenkijoje, Vokietijoje ir kitur.
Spaudos agentūros žiniomis,
neseniai Vokietijos valdžia
sugrąžino du lietuvius jaunuolius
ir, būtent, ne atgal į Lenkiją, iš
kurios jie slaptai perėjo Vokietijos
sieną, bet juos išdavė sovietams.
Nėra žinių ar Lietuvos valdžia, ar
užsienio
lietuvių politiniai
veiksniai, yra pareiškę protestą
Vokietijai dėl lietuvių jaunuolių
išdavimo tiesiai į Sovietų rankas.
Nuo praėjusių metų kovo 11-sios
sovietai areštavo 37-nis Lietuvos
jaunuolius iš kurių 24-ris jau
nuteisė už tariamą dezertyravimą.
Sovietų
kariškiai Lietuvoje
ruošiasi šaukiamojo amžiaus
jaunuolių gaudymo akcijai.
NAUJI VYSKUPAI RUSIJOJE
BALTARUSIJOJE IR SIBIRE
Popiežius Jonas Paulius II-sis
paskyrė Maskvos apaštaliniu
administratorium vysk. Tadą
Kundresevičių, 45 m. amžiaus,
pakeldamas jį arkivyskupu. Jis yra
baigęs Kauno Kunigų seminariją
ir dirbo Vilniuje, 1989 įšventintas
vyskupu ir buvo paskirtas
Gardino
apaštaliniu
administratorium.
Minsko-Mohilevo metropolitu
arkivyskupu paskirtas prel.
Kazimieras Swiątek, 76 m. Jis
gimęs Estijoje, 10 metų kentėjęs
Sibiro sunkius darbus ir kalėjimą.
Jis taip pat bus Pinsko apaštaliniu
administratorium.
Naujai Gardino vyskupijai
vyskupu
paskirtas
kun.
Aleksandras Kaškevičius, 41 m.,
studijavęs
Kauno
Kunigų
seminarijoje, priklausė Panevėžio
vyskupijai. Gimęs Eišiškėse,
Vilniaus arkivyskupijoje.
Apaštaliniu administratorium
Karagandai paskirtas vyskupas
Jonas Lenga, Lietuvos marijonų
provincijos narys, 41 m. Jis slaptai
pasiruošė kunigystei. Gimęs
Ukrainoje.
Novosibirsko
apaštaliniu
administratorium paskirtas kun.
Juozas Veitas-Werth, Lietuvos
jėzuitų provincijos narys, 38 m.,
studijavęs
Kauno
Kunigų
seminarijoje. Gimęs Karagandoje
vokiečių šeimoje.

PASAULYJE
Nedraus išvažiuoti!
Nežiūrint didelio užkietėjusių
komunistų
pasipriešinimo
Vyriausias Sovietas didele balsų
dauguma
priėmė įstatymą,
duodantį teisę sovietų piliečiams
nuo 1993 m. sausio 1 d. laisvai
išvažiuoti į užsienį. Tačiau,
manoma, kad mažai kas šia teise
galės pasinaudoti, nes mažai kas
pajėgs už kelionę apsimokėti
svetima valiuta, ir neturės jos
pragyventi
užsienyje.
Tai t
pastebima ir dabar. Taip pat ir
užsienis, greičiausiai, padarys
daug suvaržymų įvažiavimui iš
Sovietų
Sąjungos,
kad
neapsikrautų nepageidaujamais
imigrantais. Vakarai iki šiol visą
laiką puolė Sovietus už jų
išvažiavimo suvaržymus, o dabar
bijosi imigrantų antplūdžio!
Jelcinas ruošiasi rinkimams
Mažai kas abejoja, kad birželio
12 d. Boris Jelcinas bus išrinktas
Rusijos Federacijos prezidentu,
nežiūrint to, kad savo padėjėju jis
pasirinko komunistą Aleksander
Rutskoi,
kuris pabėgo iš
Afganistano sukilėlių belaisvės ir
yra laikomas to karo karžygiu.
Tačiau jis, nors ir gyrėsi esąs ir
liksiąs komunistu, siekia įvesti
naujo
tipo
demokratiškai
galvojantį komunizmą. Manoma,
kad Jelcinas
pasirinko jį,
norėdamas įtikti ir komunistams,
nors jis pats jau seniai išstojo iš
komunistų
partijos.
Kitas
kandidatas į prezidentus yra buvęs
Sovietų
premjeras Nikolaj
Ryžkov, ir jo padėjėjas gen. Boris
Gromov,
kuris
prižiūrėjo
Raudonosios
Armijos
pasitraukimą iš Afganistano.
Walęsa atsiprašė
Per prezidentinius rinkimus
Lenkijoje Lech Walęsa išsireiškė,
kad jis esąs „švarus“, neturi jokių
žydų protėvių ir yra 100 proc.
lenkas. Už tą pasisakymą jis
atsiprašė žydų kai lankėsi
Izraelyje, norėdamas pakeisti
žydų nusistatymą
Lenkijos
atžvilgiu. Tačiau Izraelis laiko
lenkus antisemitais. Walęsa turėjo
sunkų uždavinį, nes kaip Izraelio
premjeras Shamir, taip ir darbo
partijos vadas Pere yra kilę iš
Lenkijos, o premjero Shamir tėvai
sakoma karo metu buvo lenkų
nužudyti.

Prezidentas Bush raginamas
padėti Gorbačiovui
Pranešama, kad prezidentas
Bush yra raginamas skirti daugiau
lengvatų prekybai su Sovietų
Sąjunga ir sumažinti iš Sovietų
Sąjungos importuojamų prekių
tarifus.
Tarp
šių
kraštų
prekybiniai
santykiai
buvo
suvaržyti dėl Sovietų Sąjungos
emigracijos politikos,
ypač
suvaržant žydų išvažiavimą.
Gorbačiovas taip pat labai norėtų
būti pakviestas į 7 didžiųjų
ekonominę konferenciją liepos
mėn. Londone, kada jis galėtų
prašyti Vakarų suteikti Sovietų
Sąjungai didesnę ekonominę
paramą,
bet sakoma, kad
prezidentas Bush tuo reikalu
entuziazmo nerodo.
M. Gorbačiovas ir B. Jelcinas
dalyvavo dr. Sacharovo 70 metų
gimtadienio
minėjime.
M.
Gorbačiovas labai nustebo, kai
Sacharovo našlė puolė sovietų
sistemą ir pasmerkė kariuomenės
elgesį mažesnėse respublikose. Ji
ypatingai pasmerkė žiaurius
įvykius Lietuvoje ir Latvijoje, ir
vėliau Armėnijoje ir pareikalavo,
kad Sacharovo pavardė būtų iš
Nobelio premijos garbės lentos
išbraukta, nes ji esanti arti
Gorbačiovo pavardės.

