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STIPRŪS RYŠIAI TARP
LIETUVOS IR
ŠVENTOJO SOSTO
Liepos 11 d., vienuoliktų
valandą ryto, Popiežius Jonas
Paulius Il-asis priėmė Lietuvos
Respublikos ambasadoriaus prie
Šventojo Sosto Kazimiero Lozo
raičio skiriamuosius raštus.
Ceremonijoje dalyvavo ambasado
riaus žmona Giovanna PignatelliLozoraitienė ir ambasados pirma
sis sekretorius Vytautas Ališaus
kas. Paskui, pagal tradiciją,
ambasadorius ir ceremonijos
dalyviai aplankė šv. Petro baziliką.
Paskyrimo raštų įteikimo proga
kalbas pasakė Ambasadorius ir
Popiežius Jonas Paulius 11-sis. Jų
kalbas spausdiname ištisai.
Šventasis Tėve,
Esu didžiai sujaudinatas garbės
įteikti Jūsų Šventenybei raštus,
kuriais Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos Pirmininkas
Vytautas Landsbergis skiria mane
Lietuvos Nepaprastuoju ir Įgalio
tuoju Ambasadoriumi prie Švento
jo Sosto. Jaudinimasis, kurį dabar,
neabejoju, jaučia ir daugelis mano
tautiečių, yra tikrai pagrįstas. Juk
daugiau negu po pusės šimtmečio
pertraukos vėl laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos diplomatinis atsto
vas atvyksta į Vatikaną įteikti savo
kredencialus. Bet kaip nepriminti
ir to, kad per aną tragišką laiko
tarpį Lietuvos ir Šventojo Sosto
santykiai niekad nebuvo nutraukti.
Šios dienos iškilmingu aktu tie
santykiai tėra pilnai atkuriami. Šv.
Sostas, regėdamas agresiją prieš
Lietuvą, niekad nepripažino mūsų
šalies aneksijos, todėl Lietuvos
atstovybė prie Šv. Sosto galėjo
toliau tęsti savo veiklą ir
krikščionybės centre atstovauti
Lietuvos valstybei bei pavergtai
kenčiančiai katalikiškai tautai.
Teisingumo įkvėpta tvirta Šv.
Sosto laikysena buvo tikėjimo
Lietuvos laisva ir nepriklausoma
ateitimi ženklas. Šito mūsų tauta
niekad nepamirš. Pradedančiam
savo misiją, man tebūna leista
paminėti savo pirmtakus Vatikane
- velionį ministrą Stasį Girdvainį ir
po jo mirties patarėjo pareigas
ėjusį Stasį Lozoraitį. Jie su
pavyzdingu atsidavimu darbavosi
Lietuvos atstovybėje, penkis
dešimtmečius padėdami palaikyti
tarp Šv. Sosto ir Lietuvos gyvus ir
glaudžius santykius, kurių jokia
jėga neįstengė nei pažeisti, nei juo
labiau nutraukti.
Šventasis Tėve, lietuvių tauta,
kuriai turiu garbę atstovauti,
nuoširdžiai gėrisi Šv. Sosto veikla
dėl žmonijos gerovės ir teisingumo
pergalės praeityje ir dabar. Už ją
yra ypač dėkinga mano Tėvynė.
Tiesa, dėl geografinės padėties ir
istorinių aplinkybių lietuviai gan
vėlai atsivėrė Kristaus Išganingajai
Naujienai. Bet nuo pat pirmo mūsų
tautos atstovų susitikimo 1251
metais su popiežiumi Inocentu IV,
o ypač po to, kai mūsų tauta galuti
nai priėmė katalikų tikėjimą, Šv.
Sostas visada veiksmingai padė
davo Lietuvai eiti vingiuotais ir
nevisad laimingais istorijos keliais.
Jau popiežius Grigalius XIII
paskyrė Lietuvos vyskupijoms
darbščius ir kupinus apaštalinio
uolumo vyskupus, Vilniaus Jėzuitų
Kolegijai suteikė universiteto tei
ses, toje pačioje sostinėje įsteigė ir
parėmė Popiežiškąją seminariją
atnešusią daug vaisių Šiaurės ir
Rytų
Europos
Bažnyčiai.
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lietuvių tautai tamsiais laikais
nesiliovė kėlęs balso prieš pries
paudą, už tautinę ir religinę laisvę.
O šiame šimtmetyje šv. Petro
įpėdiniai nuo Leono XIII iki Jūsų
Šventenybės įvairiais būdais rėmė
lietuvių tautos aspiracijas savo
likimą perimti į savo rankas ir
pradėti žengti demokratijos keliu.
Netrūko
popiežių
paramos
Lietuvai ir per ilgus paskutinės
priespaudos dešimtmečius.
Šventasis Tėve, lietuviai ypač
nepamirš Jūsų Šventenybės balso,
įvairiomis progomis aidėjusio
daugeliui kitų tylint, - ypač minint
mūsų dangiškojo globėjo šv.
Kazimiero mirties 500 metų
sukaktį ir Lietuvos Krikšto šešių
šimtmečių jubiliejaus proga, kai
Vatikano bazilikoje buvo paskelb
tas palaimintuoju arkivyskupas
Jurgis Matulaitis. Tada Jūs
atkreipėte pasaulio dėmesį į lietu
vių tautos ir kaimyninių tautų var
gus ir kenčiamą neteisybę. Tas
buvo daroma ir daugeliu kitų
progų, šitaip nuolat stiprinant
mūsų tikėjimą ir atgaivinant mūsų
viltis. Nepamiršime Jūsų Šven
tenybės linkėjimų, kad lietuvių
tautos aspiracijos būtų įgyvendin
tos
remiantis
teisingumu.
Neužmiršime ir to, kad širdimi ir
malda buvote ir esate su Lietuva.
Tautos vardu dėkoju Jūsų Šven
tenybei už tokius gausius palanku
mo ženklus.
Šiandien mano šalis, po ilgos
priespaudos nakties, kurią mums
dar primena Lietuvoje likę sveti
mos armijos daliniai, atgavo savo
vietą tarptautinėje bendruomenėje
ir trokšta prisidėti prie teisingesnio
ir taikingesnio pasaulio sukūrimo.
Mūsų tauta taikiai kovojo už savo
laisvę. Ji atsisakė bet kokių smurto
priemonių net ir tragiškų pro
vokacijų momentais.
Dabar
Lietuva trokšta gyventi su savo
kaimynais ir visa pasaulio bendrija
taikoje ir santarvėje. Taikoje ir
santarvėje trokšta kurti savo ateitį,
sukurti demokratinę valstybę, ger
biančią ir ginančią savo piliečių
teises ir pagrindines laisves,
saugančią kultūrines teises tautinių
mažumų, galinčių labai praturtinti
mūsų šalies bendrą paveldą. Vos
atstačiusi
nepriklausomybę,
Lietuvos valstybė atkūrė oku
pacinio rėžimo tiek ilgai neigtą
laisvę išpažinti savo religinį
tikėjimą be jokių varžymų bei apri
bojimų. Mūsų valstybėje gerai
žinoma, kad tikėjimas į Dievą
įgalina sukurti tikrai žmogišką,
teisingą ir solidarų gyvenimą bei
visuomenę.
Lietuvoje atsigauna vienuolijos,
atsikuria katalikiškos organizaci
jos, tikyba vėl dėstoma mokyklose,
vėl pasirodo katalikiška spauda,
grąžinama bažnytinė nuosavybė.
Reikia užgydyti dar daug praeityje
mums padarytų žaizdų, bet lietuvių
tauta pasitiki savo jėgomis ir tarp
tautine parama. Ypač ji tikisi, kad
Jūsų Šventenybė ir toliau seks jos
likimą ir laimins jos siekius
religiškai, morališkai bei ekono
miškai atgimti.
Aukščiausios Tarybos Pirminin
kas Vytautas Landsbergis, kuris su
dėkingumu prisimena susitikimą
su Jūsų Šventenybe Vatikane per
nai metais, man pavedė išreikšti jo
didžiausios pagarbos jausmus,
pasigėrėjimą Jūsų nenuilstama
veikla ir dėkingumą už Jūsų rūpin
imąsi Lietuva. Respublikos ir tau-
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LIETUVOJE
Danijos karalienė Marga
rete 11 liepos 31d. lankėsi
Lietuvoje. Ji į Vilnių atskri
do iš Rygos. Su Danijos ka
raliene atvyko jos vyras prin
cas Henrikas ir sūnūs - sosto
įpėdinis princas Frederikas ir
princas Joachimas. Sosto
įpėdinis princas Frederikas
atskrido keliomis valandomis
anksčiau.
Karalienė Margarete 11 iš
Kopenhagos išvyko liepos
24-ąją savo jachta "Dannenborg". Pirmiausia ji sustojo
Suomijoje, o liepos 27 d.
lankėsi
Talinne. Po to,
liepos 29 d. ji buvo Rygoje.

Karalienės jachtą lydėjo
Danijos
karinis
laivas
"Fyen".
Karalienės vizitas buvo
pirmasis karūnuoto valstybės
valdovo nepriklausomybę
atgavusioje Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje.
Lietuvoje karalienė Mar
garete 11 apsilankė Vilniaus
Arkikatedroje, padėjo vaini
ką Antakalnio kapinėse ant
sausio 13-osios ir Medininkų
aukų kapų, dalyvavo Parla
mente. Rugpjūčio 1 d. ji
nuvyko į Trakus ir dalyvavo
ten suruoštoje spaudos kon
ferencijoje.
ELR

Liepos 21 d. audringame
Aukščiausiosios Tarybos deputatų
posėdyje, kuriame du deputatai net
"apsikumščiavo", AT pirmininkas
V. Landsbergis pristatė naujojo
premjero Aleksandro Abišalos kan
didatūrą. Parlamente popietinėje
sesijoje dalyvavo 102 deputatai. Už
A. Abišalos kandidatūrą balsavo 67
deputatai, prieš - 5, susilaikė 22. 8
deputatai iš parlamento buvo
išvykę. Priimtas nutarimas paskirti
Aleksandrą
Algirdą
Abišalą
Lietuvos ministru pirmininku.
Naujasis premjeras A. Abišala
vadovaus vyriausybei iki Seimo
rinkimų, lapkričio 25 d.
Ketvirtasis iš eilės atkurtos
nepriklausomos Lietuvos Respub
likos ministras pirmininkas Aleksan
dras Abišala gimė 1955 m. gr uodžio
28 d. Komijos ATSR, Intos mieste,
politinių kalinių šeimoje. Tėvai buvo
ištremti iš Kauno tuoj po karo, o į
Lietuvą sugrįžo 1956 m.
Aleksandras Abišala 1978 m.
baigė Vilniaus universiteto Fizikos
fakultetą, po to dirbo Kauno
politechnikos institute, nuo 1981 m.
- Kauno radijo matavimų technikos
MT1 moksliniu bendradarbiu. 1986
m. apsigynė fizikos ir matematikos
mokslų kandidato disertaciją,
paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių
darbų, kelių išradimų autorius.
Buvo Lietuvos persitvarkymo
Sąjūdžio Seimo narys, 1990 m.
Kauno mieste išrinktas Aukščiau
siosios Tarybos deputatu. Valstybi
nės delegacijos deryboms su Rusija
narys, buvo AT seniūnas, švietimo,
mokslo ir kultūros komisijos narys,
1991 metais vasario 26 d. paskirtas
ministru be portfelio.
Naujasis premjeras yra vedęs,
žmona Nijolė ir du vaikai: Tadas ir
Liudas.
ELR

XXV OLIMPIADA BARSELONOJE
Liepos 25 d. Barselonos
olimpiniame stadione suliepsnojo
XXV olimpinių žaidynių ugnis. Po
penkių dešimtmečių pertraukos
Lietuvos sportininkai vėl atstovavo
savo kraštui. Ištaigingame ir
spalvingame žaidynių atidaryme
172 valstybių tarpe dalyvavo ir
nepriklausomos Baltijos valstybės.
Juos sveikino 62 tūkstančių minia,
o per TV ir radijo transliuojamas
atidarymo iškilmes stebėjo sporto
mėgėjai visame pasaulyje.
Lietuvos sportininkai per pen
kiasdešimt metų Sovietų Sąjungos
rinktinėse pelnė 23 aukso, 15
sidabro ir 16 bronzos medalių.
Į Barselonos olimpiadą išvyko
šie lietuviai sportininkai.
Lengvoji atletika: Vaclovas
Kidykas - disko metikas, Saulius
Kleiza - rutulio stūmikas, Nijolė
Medvedeva - šuolininke į tolį,
Remigija Nazarovienė - sep-

tos vardu Pirmininkas mane taip
pat įgaliojo perduoti Jūsų Šven
tenybei
nuoširdų
kvietimą
aplankyti Lietuvą.
Perimdamas savo pareigas,
drįstu tikėtis, kad Jūsų Šventenybė
maloniai parems mano įsipareigo
jimą stiprinti ir plėtoti šimtus metų
trunkančius Lietuvos ir Šventojo
Sosto ryšius.
VAT.R.
(Bus daugiau)

lynkovininkė, Teresė Nekrošaitė ieties metikė, Nelė Savickytė šuolininke į aukštį, Romas Ubartas
- disko metikas, Benjaminas
Viluckis
kūjo
metikas,
Vladimiras Močialovas, Tomas
Naikus ir Gintaras Staškevičius šiuolaikinės penkiakovės atletai.
Lengvaatlečių
varžybos
Barselonos olimpiniame stadione liepos 31 - rugpjūčio 3 d. ir
rugpjūčio 5-9 dienomis.
Plaukimas: Nerijus Beiga - 100
ir 200 metrų krūtine, Raimundas
Mažuolis - 50 ir 100 metrų laisvu
stiliumi.
Boksas: Gytis Juškevičius supersunkiasvoris, Vitalijus Karpačiauskas - pusvidutinio, Leonidas
Maleckis - vidutinio svorio, Vidas
Markevičius - sunkiasvoris.
Baidarių irklavimas: Artūras
Vieta - 500 ir 1000 m.,
Buriavimas: Valdas Balčiūnas
ir Raimondas Šiudždinis - "470"
jachtų klasėje.
Dviračių
sportas:
Daiva
Čepelienė, Saulius Šarkauskas,
Aiga Zagorska, Laima Zilporytė individualiose plento lenktynėse,
Rita Razmaitė - sprinto varžybose.
Džiudo: Vladas Burba - 95 kg
svorio kategorijos varžybose.
Graikų-romėnų imtynės. Remi
gijus Šuškevičiūs - 57 kg svorio
kategorijos imtynėse.
Irklavimas: Violeta Bernotaitė -

dviviete be vairininkės, Juozas
Bagdonas,
Ričardas
Bukys,
Zigmantas Gutauskas - dviviete be
vairininko, Violeta Lastauskaitė dviviete be vairininkės, Valde
maras Mačiulskis - dvivietės
vairininkas, Kristina Paplavskaja vienviete, Einius Petkus - dviviete
su vairininku.
Krepšinis; Romanas Brazdauskis, Valdemaras Chomičius,
Darius Dimavičius, Gintaras
Einikis, Sergejus Jovaiša, Artūras
Karnišovas, Gintaras Krapikas,
Rimas
Kurtinaitis,
Šarūnas
Marčiulionis, Alvydas Pazdrazdis,
Ai vydas Sabonis ir Arūnas
Visockas. Krepšinio olimpinis
turnyras - Bardalonos sporto
rūmuose liepos 26-27 d. ir liepos
29 -rugpjūčio 8 d.
Lietuvos rinktinė pirmiausia
žais iš eilės su Kinijos (liepos 26
d.), Venesuelos (liepos 27 d.).
Puerto Rico (liepos 29 d.). NVS
(liepos 31 d.) ir Australijos
(rugpjūčio 2 d.) komandomis.
Finalai - rugpjūčio 8 d.

Liepos
26
d.
Lietuvos
krepšininkų rinktinė prieš Kinijos
rinktinę laimėjo 112:75 rezultatu.
Liepos 27 d. - prieš Venesuelą
laimėjo 79:87.
Pasaulinė spauda mano, jog
krepšinio finale susitiks Lietuvos ir
JAV rinktinės.
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
PARAMA KAUNO JĖZUITŲ
GIMNAZIJAI
Prie
didesnių
pokarinių
lietuviškų stovyklų Vokietijoje
priklausė taip pat ir Eichstaetto
mieste vienuolyno patalpose įsi
steigusi stovykla, kurioje vienu
metu Rebdorfo patalpose gyveno
apie 1 tūkstantis lietuvių pabė
gėlių. Joje veikė pradžios mokyk
la, tautinių šokių grupė, gimnazija,
choras, artistų mėgėjų ir kt.
kultūrinės įstaigos. Taip pat
kunigų seminarijoje mokėsi virš
100 lietuvių klierikų (pirmas į
seminarijų buvo atvykęs iš
Vilniaus arkidiecėzijos klierikas,
klasės draugas a.a. dek. Vaclovas
Šarka).
Panaikinus stovyklas ir į
užjūrius išvykus lietuviams
pabėgėliams, ryšiai su šiuo
Bavarijos miestu taip ir nutrūko.
Tik vienas kitas JAV ar Kanados
tėvynainis, trumpai sustojęs Euro
poje, aplankė gyventą vietovę.
Manding, prieš keletą metų šią
“paslaptį” višumon iškėlė vieninte
lio Vokietijos katalikų universiteto
anglistikos ir lyginamųjų kalbų
prof. dr. Alfredas Bommes-berger.
Kalbotyrą jis studijavo 1958-1962
m. Miuncheno ir Oxford© univer
sitetuose. 1965 m. Miunchene gau
damas daktaro laipsnį, parašęs
darbą iš anglų kalbos istorijos.
Domėjosi
baltų
kalbomis,
svarankiškai gerai išmokęs lietuvių
kalbą. Savo habilitacijos pagrindu
parašė knygą “Abstraktbildungen
in der baltischen Sprachen (1973).
Nors jo darbas neapima visų abs
traktų darybos atvejų baltų kal
bose, bet apskritai veikalas geras ir
vertingas (LE XXXV11, psl. 6566).
Išmokęs lietuviškai jis pamilo
mūsų tautą, stengdamasis jai
padėti kultūriniame bare. Taip pat,
turėdamas plačias pažintis ne tik
Eichstaette, bet ir Bavarijos
švietimo ministerijoje prof. A.
Bammesberger kviečia Eichstaetto
universitete stažuotis Lietuvos stu
dentus (studijas pradėjo Vasario
16 gimnazijos abiturientė Gabrielė
Žaidytė, atvykusi iš Vilniaus į
Vokietiją 1990 m.), rašo straip
snius spaudai, padarydamas
Eichstaetto miestą LietuvosVokietijos kultūrinio bendradar
biavimo centru.
Š.m. vasario 10-13 dienomis
viešint Vokietijoje Lietuvos
švietimo ministrui D. Kuoliui ir iš
Miuncheno atvykus jam į
Eichstaettą, kilo mintis užmegzti
ryšius tarp Lietuvos ir Eichstaetto
gimnazijų. Šią mintį iškėlė prof,
žmona Analiese - lotynų ir vokie
čių kalbų gimnazijos mokytoja.
Grįžus į Vilnių ministrui Kuoliui,
Eichstaetto Willibald gimnazija
gavo Kauno jėzuitų gimnazijos
direktoriaus kun. Algio Baniulio
SJ laišką, kuriame išreiškiamas
džiaugsmas, kad ministras D.
Kuolys ryšių užmezgimui pasiūlė
šią Kauno mokyklą. O jai visko
trūksta,
ypač
medžiaginės
paramos,
patyrimo,
auklėti
mokinius katalikiškoje ir tautinėje
dvasioje, kadangi buvusi struktūra
labai sužalojo jaunas širdis.
Eichstaette tuoj pat buvo
sušauktas posėdis, dalyvaujant
gimnazijos bei miesto tarybos
atstovams, kuriame buvo nutarta
su lietuviais palaikyti ryšius ir
jiems padėti. Po Sekminių į Kauną
ir Vilnių išvyko prof. dr. A.
Bammesberger su žmona, patys
patyrę
didelius
gimnazijos
trūkumus, pirmiausia nutardami ją
paremti medžiaginei, o vėliau keis
tis mokiniais ir mokytojais.
Jėzuitų gimanzijos direktorius
kun. A. Baniulis SJ savo laiške
birželio 25 d. Eichstaetto gimnazi
jos direktoriui rašo, kad gimnaziją
aplankė prof. dr. A. Bammesber
ger su žmona, papasakodami jau
iki šiol direktoriaus D. Eichiner
atliekamą gimnazijų suartėjimui
darbą bei reikalingų medžiagų
paramą, kadangi klasės reikalingos
atnaujinimo, šiuo metu dengiamas
naujas sporto salės stogas ir kt.
Vargingą lietuvių gimnazijos
padėtį aprašė žiniaraštis “Angora”
(netrukus
tilps
Eichstaetto
dienraštyje), pranešant, kad Willi
bald
gimanzijoje
įsteigtas
suartėjimo komitetas, kuris prašo
lietuvių gimnazijai piniginės
paramos. Vokietijos lietuviai pini

gus gali pervesti į ”das Konto dės
Personalrats
des
Willbald
Gymnasiums Nr. 26743 Volks
bank Eichstaett (BLZ 72191300)
pažymint “Litauenhilfe”.
Užjūrio lietuviai čekius prašo
mi siųsti: Herrn Oberstudiensrat
Dieter
Eichiner,
Willibald
Gymnasium, Schottenau 33, 8078
Eichstaett, Germany. Visos aukos
bus skelbiamos spaudoje.
K. Baronas
SODYBOJE TRŪKSTA
VANDENS!
Po ilgos kelionės iš Valijos
“Žilvino” folklorinis ansamblis
pagaliau pasiekė gražiąją lietuvių
sodybą, Headley Parke. “Kaip
malonu, kad čia lietuviškai
galėsime kalbėti” - šnibždėjo
šokėjai vienas kitam. Skubėjome į
restoraną, kuriame ansambliečių
laukė DBLS-gos Sodybos skyriaus
užsakytas, Sodybos
vedėjų
paruoštas, patiekalas Chilli-concarne. Paragavusi - su svečiais
pajuokavau, jog virėjai tyčia
padaugino prieskonius, kad
mažiau suvalgytume. Patiekalas
tikrai buvo “karštas”, visi dairėsi
vandens, bet jo ant stalo nebuvo.
Nežinau kaip būtų pasibaigę, jeigu
A. Klimas nebūtų visiems
nupirkęs po stiklą alaus.
“Duos vandens po šokių” raminau ištroškusius “Žilvino”
šokių ansamblio šokėjus. Tačiau
vedėjai ir po šokių vandens
nepasiūlė. Reikėjo jaunimui lak
styti į tualetą, kad iš ten esančio
vandens krano, pripildę vienintelį
turimą plastmasinį butelį, galėtų
pasidalindami apmalšinti troškulį.
Tuo tarpu netoliese už lango
vedėjai su šypsena stebėjo, kaip
svečiai dalinosi vandeniu. Gal jie
manė, kad tai dalis pažadėtos pro
gramos?...
Prisiminiau, kad taip darydavo
seniau, kai vežamiems į Sibirą, po
sūrios silkės, ištisas paras neduo
davo vandens atsigerti.
Aldona Strikaitytė, Anglija
PATIKSLINIMAS
“Europos lietuvio” 1992.VI.26
d. numeryje, psl. 2-me, yra
Krizistono Šimkaus straipsnis
“Trumpai apie gen. P. Kubiliūną”.
Straipsnyje rašoma, kad “1934 m.
generolas susitaręs su husarų
pulko vadu Bačkiu ir aviacijos
štabo viršininku Navaku, vykdė
karinį perversmą (pučą), norėdami
Tūbelio vyriausybę pakeisti
Voldemaro sudaryta vyriausybe”.
Ryšium su ta informacija laikau
tikslinga pabrėžti, kad 1934 m.
husarų pulko vadu buvo Bačkus,
bet ne mano brolis J. Bačkis, kuris
tuo metu dirbo Kaune kariuo
menės štabo 1-me skyriuje, o jo
viršininku tuo metu buvo gen.
Kazys Musteikis, kuris man
parašė: “Tamstos brolis nieko ben
dro neturėjo su sukilėliais”.
Man nesuprantama, kodėl gen.
Stasys Raštikis savo veikalo Ul
ine tome “Įvykiai ir žmonės” iš

mano užrašų, išleistame Akad.
Skautų Leidyklos Čikagoje, 1972
m., psl. 600, vardyno sąraše, rašė Bačkus (Bačkis), lyg tai būtų ta
pati pavardė.
Matyt K. Šimkus, rašydamas
apie gen. Kubiliūną žinias paėmė
iš S. Raštikio knygos, kurioje
Bačkis ir Bačkus laikomi tuo pačiu
asmeniu.
Mano brolis, intendantūros
majoras, buvo deportuotas iš
Pabradės 1941.VI. 14 d. ir mirė
1942 m. rugsėjo mėnesyje
Krasnojarsko krašte, Sojansko
miestelyje.
S.A. Bačkis,
buvęs Lietuvos Atstovas
Paryžiuje ir Vašingtone

SVETIMOJE SPAUDOJE
Milano dienraštis “11 Corriere
della Sera” viename paskutinių
numerių spausdina gana ilgą
straipsnį apie Lietuvą. Straipsnio
autorius, Ivo Caizzi, neseniai
lankęsis Lietuvoje, bendrais
bruožais apžvelgia Lietuvos
padėtį, daugiausia dėmesio skir
damas ekonominėms problemoms
ir Vakarų verslininkų žygiams
jiems atsivėrusioje rinkoje.
Straipsnio autorius gana atsargiai
apgailestauja, kad Italija, nors ir
būdama viena iš septynių pasaulio
ekonominių galybių, į Lietuvą tėra
vos vos įkėlusi koją. Tuoj pat
pateikiamas pavyzdys: Pizza yra
tautinis italų patiekalas, o Vilniaus
centre esančią, dabar privatizuotą
pizzerią, perka ne italai, o vokie
čiai. Šį banalų, bet visą tikrovę gan
gerai atspindintį pavyzdį, Ivo
Caizzi užfiksavo sarkastiškai
skambančioje antraštėje “Vilniaus
pizza teks vokiečiams”. Straipsnis
yra gana informatyvus, ekonominė
Lietuvos padėtis pristatoma
išsamiais pavyzdžiais: pradedant
kainomis Gariūnų turguje ir
baigiant pokalbiu su Lietuvos vy
riausybės
pareigūnais
apie
konkrečias nacionalinės valiutoslito įvedimo galimybes.
Šio pobūdžio straipsnis apie
Lietuvą yra, berods, pirmas italų
spaudoje. Anksčiau Lietuva
Italijos spaudos dėmesio susilauk
davo tik ypatingomis progomis:
buvo aprašoma nepriklausomybės
kova, skaudūs 1991 metų sausio
įvykiai, bet niekad iki šiol Lietuva
nebuvo minėta kaip normali, rami,
eilinė Europos valstybė.
VAT.R

REMKIME
PAGALBOS
LIETUVAI
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2 Ladbroke Gardens

London W1 1 2PT
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SUPIJU SAVARt: ,i
Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23
dienomis Austrijoje, Tirolyje. Pilnas pragyvenimas dienai, vienam
asmeniui, kainuos 470 austrų šilingų arba 68 DM, ar 41 (JAV)
doleris. Kambariai dviems asmenims su visais patogumais.
Norintys turėti atskirą kambarį, turės mokėti 10 DM daugiau.
Rgistruotis pas Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria ir
įmokėti 100 DM registracijos mokestį (jaunimui 50 DM).
Pinigus siųsti: Litauische Studienwoche, Volksbank Kreis
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 50991400, 6840 Lampertheim.
39-tosios Studijų Savaitės paskaitininkai ir paskaitų temos: AT
pirmininko pavaduotojas K. Motieka, ministras Darius Kuolys:
"Istorinė ir politinė lietuvių tautos savivoka", ministras dr.
Algirdas Nasvytis: "Senojo Vilniaus architektūrinio landšafto
unikalumas ir miesto plėtros problemos", ambasadorius prof. dr.
Vaidotas Antanaitis, deputatė dr. Laima Andrikienė: "Lietuvos
kelias į rinkos ekonomiką; ekonominės ir ūkio vystymasis", prof,
dr. Alfred Bammesberger: "Archeologija ir lyginamoji kalbotyra",
dr. Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius: "Lietuvos politinio
konsenso sužlugimo priežastys", lektorius Vincas Natkevičius:
"Broniaus Krivicko poezija" , kompozitorius Ričardas Kabelis:
"Kompozitoriaus Ryčio Mažulio kūryba".
Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Dalila
Mackialienė. Koncerto akomponiatorius Tomas Bakučionis.
Moderatoriai: dr. Jonas Norkaitis, dr. Kęstutis Girnius, dr.
Alfonsas Kušlys, dr. Kęstutis Ivinskis.
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SEPTYNIOS DIENOS
Pasibaigusią “didžiojo setyneto” šalių susitikimą Miunchene
“Lietuvos aidas” (07 11) įvertino
su atsargiu rūpesčiu. Spausdi
namame straipsnyje “Atėjo
Lietuvos eilė", nors ir pažymima,
kad priimta rezoliucija - išvesti
Rusijos kariuomenę iš Baltijos
šalių “greitai" yra “didelis Baltijos
šalių laimėjimas”, Rusiją kaip tik ir
patenkina tas nekonkretus “grei
tai". Pažymima, kad “Rusijoje liko
daug generolų, kuriems imperijos
sienos išliko tos pačios”. Rusijos
vadovybei prezidento B. Jelcino
nurodymai kaip ir nė motais.
Pavyzdžiui, B. Jelcinas jau seniai
pažadėjęs, kad Rusijos ka
riuomenė Baltijos šalyse nebus
papildoma naujokais, tuo tarpu
taip nėra - rašoma straipsnyje.
Rusų spaudoje gausu pasisa
kymų apie strateginius Rusijos
interesus Baltijos šalyse. Su
Baltijos valstybėmis norima elgtis
kaip su Moldova. Ieškoma tik
pretekstų. Vienas jų - “rusakalbių”
gynimas. Dėl šios priežasties esą
ir reikalinga rusų kariuomenė
Baltijos šalyse... ’’kol imperija
sustiprės ir šio preteksto jai
nebereikės ’’- nurodoma straip
snyje. Dėl Miuncheno rezoliucijos
- “mums patiems reikės siekti,
kad ji būtų tikrai greitai vykdoma”šiais žodžiais baigiamas straips
nis “Lietuvos aide”.
Lietuvos premjeras Gediminas
Vagnorius - atstatydintas. Kaip į
tai reagavo pagrindiniai Lietuvos
dienraščiai? “Lietuvos aidas” (07
15)
skelbia
ekspremjero
pareiškimą, kuriame pabrėžiama,
jog “mus atstatydino ne naujos,
pažangą nešančios politinės
jėgos, bet tie, kurie ryžosi pasku
tiniam bandymui sustabdyti per
mainas Lietuvoje". Savo atsis
tatydinimo pareiškimą, kurį buvo
pateikęs pneš kelias savaites, G.
Vagnorius aiškina kaip protestą
“prieš kairiosios Parlamento dau
gumos šiurkštų trukdymą man
eiti pareigas, taip pat prieš šios
prokomunistinės
opozicijos,
pajungusios savo politinėms
ambicijoms įstatymų leidėjo galią,
kenkimą valstybės ir jos piliečių
interesams". Ekspremjeras nuo
politinės kovos, matyt, dar neatsi
trauks, nes pareiškimą baigia
žodžiais:
“tiek,
kiek
leis
aplinkybės, ir toliau prisidėsiu
prie valstybės ir ekonomikos
stiprinimo, sveikos politikos
puoselėjimo". To paties buvu
siam premjerui linki ir ‘Tiesa” (07
15) straipsnyje “Nepasitikėjimas"
skirdama jam šį kartą daugiau
šiltesnio dėmesio... Spausdina
ma trumpa G. Vagnoriaus
biografija, politinės karjeros
apžvalga. Reiškiama viltis, kad
“galbūt iš klaidų mokysis ir
ekspremjerai”, ko linkima ir G.
Vagnoriui, o taip pat ir nepa
sitraukti iš aktyvios politinės veik
los. Tačiau jau kitos dienos
‘Tiesos” numeryje reiškiamas
nepasitenkinimas tuo, kad laiki
nai ministro pirmininko pareigas
eis - G. Vagnorius. “Pasirodo, ne
taip lengvai premjerai ateina ir
išeina, kai kurie iš jų, turintys
neįkainojamą vertę, gali ir likti,
net su sąlyga, kad 69 Aukščiau
sios Tarybos deputatai juo nepa
sitiki" - kandžiai su apmaudu
rašoma “Tiesoje”. Bet taip nubal
savo deputatai. Naujo premjero
kandidatūrą V. Landsbergis
pateiks liepos 21 dieną.
Lietuvos skaitytojai norėdami
rasti ką nors “lengvesnio” - ne
politiką - turi tikrai nemažą
pasirinkimą. Nuo rimtų intelektu
alinių mokslo ir meno žurnalų bei
laikraščių iki pigių bulvarinių
sekso leidinių. Iš aštresnių, aktu
alius socialinius klausimus
keliančių leidinių minėtinas būtų
Lietuvos vidaus reikalų ministeri
jos savaitraštis “Liaudies sargy
boje”. Praeitos savaitės 28
numeryje viename straipsnyje
keliamas piliečių teisinės apsau
gos klausimas. Su nusikaltėliais vagimis ir reketininkais dažniau
siai tenka susidurti verslininkams,
komersantams. Ir štai, neretai
nukentėjusysis teisme atsisako
savo parodymų, duotų tardymo
metu. Straipnyje paaiškinama “jis nori gyventi”... Mat laisvėje
lieka nusikaltėlio draugužiai, kurie
jau čia pat, teismo salėje

nedviprasmiškai drįsta grasinti, o
ir pats nusikaltėlis - ne amžinai
sėdės...
Ir jų grasinimai,
pažymima laikraštyje, - realūs:
“sprogsta automobiliai ir butai,
liepsnoja parduotuvės ir aukcione
įsigyti kioskai, zvimbia kulkos".
Aukos į policiją dažniausiai
nesikreipia. Nors Naujajame
Baudžiamajame kodekse reketo
straipsnis ir sugriežtintas, - “tai
problemos neišspręs, jeigu
žmogus - pradedant gautu gra
sinimu ir baigiant teismo
posėdžiu - nematys tvirtų savo
saugumo garantijų" - teigiama
laikraštyje. Tiesa, redakcijos
prieraše teigiama, kad straipsny
je keliamos kai kurios mintys ir
ginčytinos, bet pripažįstama, jog
aukos ir liudininkai saugūs nesi
jaučia, kad dėl to “mūsų teisingu
mas šlubas”. Ginčytina redakcijai
pasirodė, be abejo, straipsnio
autoriaus keliama mintis, kad
piliečiai patys imtų rūpintis savo
saugumu. Tai iš tiesų ginčytina.
Eilinis žmogus bijo nešiotis ginklą
(tai visų pirma kaip ir nepadoru),
o tuo labiau jį pavartoti. Jis bijo
kalėjimo. Jis nepriklauso jokiam
klanui, niekas už jį negrasins, o
savo reputaciją visuomenėje jis
būtinai praras. Atrodytų, kokie čia
klausimai, - tereikia iš esmės
peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą,
ir viskas. Deja, ne viskas taip
paprasta. Kažkada žymus rusų
rašytojas L. Tolstojus kovojo už
apskritai policijos ir teismų institu
cijos panaikinimą. Mat, jo galva,
Rusijoje (XIX a. pab.), o ir visame
pasaulyje - dėl nusikaltėlių kalta
pati visuomenė, valstybė. Atleiskim jiems ir jie, anot Evangelijos,
pajus tarsi “žarijas ant galvos”,
atsipeikės ir atgailaus. Pasaulis
Tolstojaus pažiūrų nepriėmė, bet
krikščioniškojo atlaidumo idėja ir
toliau gyvuoja. Prisiminkim Romos valstybė Piloto asmenyje
paleido (pasigailėjo) žmogžudžio
Barabo, o nuteisė nekaltą Kristų.
Pats Kristus nepasidavė nusikal
tėlio gundymams pabėgti nuo
bausmės, o pritarė kitam nusikal
tėliui, teigiančiam, jog teisinga
yra gauti pagal nuopelnus.
Apaštalas Paulius moko, kad
valdžia ne veltui kardą nešioja,
tuom būdama Dievo tarnaitė
mūsų pačių labui. Ir vis dėlto
Barabas laisvėje. Subjektyvaus
asmeninio atlaidumo funkcijos
ėmėsi objektyvi valstybė. Ar nėra
čia kokios nors veidmainystės?
Sakykim, šio pasaulio karalystės
antikrikščioniškumo? Nors šiuo
pagrindu kuriama kultūra ir
duoda savo vaisių (kad ir toleran
cijos ugdymas viskam, kas
žmogiška), neišvengiama ir tam
tikrų pavojų. Kalbant konkrečiai
apie Lietuvą norėčiau pacituoti
AT deputato Liudviko Simučio
neramias mintis, kuriomis jis
pasidalino “Lietuvos aide” (07
02): “Mafija visur ir visada
stengėsi, nesiskaitydama su
priemonėmis ir nesijaudindama
dėl padarinių, praturtėti ir valdyti.
Kur mafija, ten narkobiznis,
pornobiznis, azartinių žaidimų
industrija. Patekę į valdžią
Lietuvoje, mafijoziai, be abejo,
išvystytų tuos biznius kur kas
didesniu mastu, negu kitose
Europos ar Amerikos šalyse, nes
ten mafija veikia už įstatymo
ribų”. Deputato nuomone dėl to
Lietuva išnyktų... O štai paskutinė
aktualija - 07 17 dienos “Respub
lika” spausdina strapsnį “SOS!
Nusikaltėliai valdžioje”. įvykusio
je G. Vagnoriaus spaudos kon
ferencijoje
paties
ministro
pirminin-ko buvo pareikšta apie
Vyriausy-bėje, Parlamente ir
Generalinėje prokūratūroje esan
čius pareigūnus, palaikančius
artimus ryšius su nusikaltėlių
pasauliu. Premjero nuomone
“nebus leista koruptuotiems
pareigūnams pakilti į valdžios
olimpą”. Minėtasis deputatas L.
Simutis tame pat “Lietuvos aide”
buvo pasakęs, kad Dievas
apsaugos Lietuvą nuo nelemtos
dalios (sakykim, kaip ir kai kurių
trečiojo pasaulio šalių, pavyzdžiui
Kolumbijos). “Ačiū Dievui, toli
gražu nevisada įvykiai klostosi
logiškai. Būna stebuklų” - išreiškė
viltį deputatas L. Simutis.
Tikėkimės ir mes.
Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI
r

Liepos 12 d. Klaipėdos liaudies šokių ansamblis "Žilvinas" koncertavo
Lietuvių sodyboje, Headley Parke. Ansamblis dalyvavo garsiame
chorinės muzikos festivalyje Valijoje ir iš 24 kolektyvų laimėjo 12 vietą.
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PENKIASDEŠIMT AUKSINIŲ KUNIGYSTĖS METŲ
Saulėtą 1992 m. gegužės 31
dienos sekmadienį Stuttgarto ir
apylinkių lietuviai rinkosi į neeilinę
lietuvių katalikų bendruomenės
šventę - Kazimiero Senkaus
auksinio kunigystės jubiliejaus
iškilmes. Gausiame garbingų svečių
ir bendražygių būryje žvaliausiu,
kaip ir visuomet, buvo gerbiamas
jubiliatas,
džiuginantis
savo
nesenkančia ii’ nenumaldoma energi
ja, kuri taip reikalinga bažnytinėje ii'
kultūrinėje pastoracijoje. Sis iškilus
jubiliejus tapo dėkinga proga apžvel
gti garbingo amžiaus sulaukusio
žmogaus nueitą kelią, paieškoti
atsako, kur glūdi jo dvasios stiprybės
šaltinis?
Gimęs 1917 m. gegužės 29 d.
Teiberių kaime, Vilkaviškio apskri
tyje, Kazimieras Senkus ten pat
mokosi gimnazijoje ir kunigų semi
narijoje. Pradėtos teologijos studijos
sustiprina pasiryžimą gyvenime eiti
kunigo keliu - 1942 m. įšventinamas
į garbingą luomą Mūnsterio mieste,
Vestfalijoje. 1945-46 metais K.
Senkus
lanko
Regensburgo
bažnytinę mokyklą, vėliau trejus
metus
studijuoja
Romoje,
Popiežiškame bažnytinės muzikos
institute grigalinį choralą ir kom
poziciją. Už diplominį darbą apie
liaudies giedojimą (Canto popolare

relegioso nella Lituania catolica) K.
Senkui suteikiamas Magistro laips
nis. Iki 1954 m. mokosi giedojimo,
veda chorus ir vargoninkauja šv.
Kazimiero kolegijoje Romoje. 1955
m. jam paskiriama Baltų instituto
Bonnoje stipendija lietuvių liaudies
dainų studijoms. Vėlesniais metais
išspausdina straipsnių apie lietuvių
liaudies dainas, apie bažnytinį giedo
jimą, aktyviai dalyvauja Labdaros ir
Kunigų vienybės draugijų veikloje.

Kun. Kazimieras Senkus

IŠ TOLIMOSIOS AZIJOS
TOLI, TOLI NUO LIETUVOS

Vilniaus Santariškių ligoninėje vaikų palatoje. Nuotraukoje matosi elek
troninė technika, kurią paaukojo Oxford Churchill ligoninė, o Britų-lietuvių pagalbos fondas vaikams Lietuvoje ją persiuntė į Vilnių.

Dideli lietuvių bičiuliai - vienintelio Vokietijos Eichstaetto katalikų uni
versiteto prof. dr. Alfred Bammesberger su žmona Annaliese - Willibald
gimnazijos mokytoja. Jų pastangomis buvo užmegzti "giminystės" ryšiai
tarp Kauno ir Jėzuitų gimnazijų. (Skaityk aprašymą 2 psl.) Europos lietu
vių studijų savaitėje prof. dr. A. Bammesberger skaitys paskaitą.
Nuotraukoje A. ir A. Bammesberger Gedimino pilyje, Vilniuje.

VLIKo Tarybos atstovai dalyvavę paskutiniame posėdyje, birželio 27 d.,
Chicagoje, JAV. Iš kairės (pirmoje eilėje): B. Račkauskas, dr. J. Valaitis,
J. Danilavičienė, A. Regis, T. Blinstrubas, A. Kačinskienė, Grožvydas
Lazauskas, (antroje eilėje): M. Valiukėnas, V. Naudžius, R. Buntinas, P.
Noreika, A. Bagdonas, R. Žemaitaitis-Kunčas, P. Dirda, J. Lekas, VI.
Soliūnas, dr. F. Palubinskas, K. Radvila ir V. Žukauskas.

Taldi-Kūrgano apskrityje, Ka
zachstane, yra nedidelis gyvulinin
kystės ūkis. Jis stovi pačioje Džiungarsko-Alatau kalnų papėdėje. 1945
metais į čia iš Lietuvos buvo atvežta
20 šeimų. Daugiasia iš Žemaitijos.
’’Mus atvežė visai vakare, - pasakoja
Anelė Vyšniauskienė. - Sugrūdo į
sukrypusius, sulindusius į žemę
valstietiškus klojimus ir tvartus.
Vietiniai gyventojai, o jų buvo apie
10 šeimų, dar biednesni buvo už
mus. Kitą dieną, kiek apsitvarkę,
pradėjom apžiūrinėti žemdirbystės
padargus, ėmėmės darbo. Pradėjome
nuo šienapjūtės ir baigėme derliaus
nuėmimu, jo pristatymu į geležinke
lio stotį ir rudeninių dirvų arimu.
Dieną prie mašinų, o naktį dar
padėdavome pakrauti automašinas,
gabenančias duoną į elevatorių ir
stotį. Dažnai mašinas naktimis
lydėdavome iki paskirties vietų.
Tekdavo ir paklaidžioti po stepę.
Praėjo kiek laiko, įsisavinti
Kazachstano plėšinius atvažiavo
daug jaunimo, nuo mūsų nuėmė
komendantinį rėžimą. Gyventi pasi
darė lengviau...”.
Anelė Vyšniauskienė, drebančio
mis rankomis atriekia duonos, pasta
to ant stalo ąsotį pieno. “Savo,
naminis, - šypsosi ji. - Dabar-, turim
karvutę, paršiuką, penkioliką vištų.
Gaila, kad iki šios dienos nedagyveno daugelis mano kaimynų. 1947
metais atėjo badas ir beveik visas
mūsų aūlas (gyvenvietė) išmirė. Iš
50 lietuvių liko tiktai 15 žmonių. O
dabar jau ir tie išsiblaškė po visą šalį.
Mes likom čia su vyru Juozu dviese.
Vaikų pas mus nėra, tai ir važiuot
nėra kur...”.
Pas Anelę ir- Juozą Vyšniauskus
mes atvažiavom per gegužės
šventes. Buvo šilta, graži diena.
Žmonės švariai apsirengę būreliais
stovinėjo prie krautuvių, laukė auto
buso iš Taldi-Kūrgano O Vyš
niauskai sėdėjo prie savo nedidelio
namuko, prie vartų ir liūdnomis
akimis žiūrėjo į šventiškai nesiteiku
sius praeivius. Apie ką jie galvojo?
Gal apie tai, kad šventės ateina ir
praeina, o dienos lekia į didžiąją
gyvenimo upę. Be praeities, aišku,
ir dar skaudesnės ateities...

Su jais kartu dirba kitų šalių
atstovai, šiai internacionalinei grupei
vadovauja inžinierius iš Vokietijos
Haincas Grūndunalis.

LIETUVIS - NAUJAKURYS
Henrikas Garkauskas, pirmos
klasės šoferis, beveik trisdešimt
metų už vairo praleido ir išvažinėjo
Kirkiziją skersai ii- išilgai. Paskutiniu
metu dir bo Biškeke, duonos kombi
nate. Kaip darbininką jį gerbė ir
mylėjo. Ne vieną kartą jis
nepavėlavo į darba ir savo darbą
žinojo gerai. Bet paskutiniu metu
pradėjo silpti akys, jis turėjo mesti
mylimą darbą ir iš Kirkizijos
sostinės su visa savo šeima - žmona
Aldona ir sūnum Remiigijum išvažiavo gyventi į Alamadino
rajoną, netoli Prževalskio. Čia susi
tarė su vietinio ūkio direktorium ir
tapo naujakuriu. Garkauskų šeima
pasižadėjo nušerti per metus 126
buliukus.
Prasidėjo naujakūrystės vargai.
Viską turėjo patys padaryti. Už savo
pinigus pirko statybinę medžigą,
uždengė tvartui stogą, iškasė šulinį.
Dirbo nuo ankstaus ryto iki vėlyvo
vakaro. Kai rudenį atidavė gyvulius
ūkiui - gavo 63 tūkstančius rublių
pelno, 18 tūkstančių liko šeimai.
Šiais
metais
naujakuriai
Gaikauskai į savo kolektyvą priėmė
dar dvi lietuvių šeimas - Juozas ir
Antanas Kubiliai su žmonomis ir
vaikais prisijungė prie jų. Ir jie buvo
po karo ištremti į Vidurinę Aziją ir
daug vargo iškentėjo.
’’Labiausiai noriu, kad būtų
laimingas jaunimas, - sako vyresny
sis Garkauskas. - Mes nieko gero
nematėm, tegul nors mūsų vaikai
geriau pagyvens”.
Malonu, kad lietuviai tremtiniai
džiaugiasi, persitvarkymo vėjai
klebena ir jų duris. Nebeužtvenksi
upės bėgimo...

Už sėkmingą pastoracine veiklą
apdovanojamas šv. Martyno meda
liu. Nuo 1962 m. K. Senkus darbuo
jasi Vokietijoje, RottenburgoStuttgarto diocezėje, vėliau - lietuvių
katalikiškos misijos vadovas.
Likimas lėmė ilgus gyvenimo metus
tarnauti Bažnyčiai, suburti svečiam
vokiečių krašte prisiglaudusius tau
tiečius, puoselėti tikėjimą, lietuvišką
dvasią ir kalbą. Nesinorėtų įsivaiz
duoti dienos, kada gerbiamas kuni
gas, prireikęs poilsio, atsisakytų šio
nelengvo
sielovados
darbo.
Kiekvieną mėnesį jo iniciatyva
sukviesti tautiečiai turi galimybę
lietuviškai pasimelsti, pasidalinti
prie kavutės naujienomis, išklausyti
kultūrinę programėlę.Tokiuose su
buvimuose apsilanko ir dažnas
atvykęs pasisvečiuoti iš Lietuvos. Jei
nesulauktume jo redaguojamo infor
macinio aplinkraščio, justume ne tik
bendruomeniškų žinių stygių, bet ir
gero ūpo nusišypsojimui šalia kas
dieninių rūpesčių. Atskiro paminėjimo
verti K. Senkaus svarbūs darbai
stiprinant bažnytinį geidojimą. Apie
jo sudaryto ir 1981 m. Romoje
išleisto “Liturginio giesmyno”
reikalingumą liudija šiuo metu
ruošiama nauja laida Lietuvoje.
Jubiliejaus dieną renginiai
prasidėjo Stuttgarto šv. Nikolajaus
bažnyčioje, kurios parapijoje kuni
gas K. Senkus darbuojasi jau ilgus
metus. Šventines šv. Mišias koncelebravo Jo Ekselencija vyskupas A.
Deksnys, prelatas A. Bunga, kle
bonas L. Kleiner ir pats Jubiliatas.
Įspūdingą pamokslą apie kunigystę
šiandieniniame gyvenime pasakė
prelatas A. Bunga, o prieš Aukojimą
lietuviškai sugiedota
giesmė
“Marija, Marija” tarsi sujungė visus
mintimis ir malda su gimtuoju
kraštu. Pasibaigus šv. Mišioms visi
susibūrė šventoriuje pasišnekučiuoti,
pasmalsauti prie improvizuoto vaišių
stalo.
Šventiniams pietums svečiai
buvo pakviesti į šv. Kolpingo namų
Didžiąją salę. Pradžios žodyje kuni
go K. Senkaus kultūrinę veiklą lietu
vių išeivijoje apžvelgė kompozito
rius R. Kabelis. Po bendros stalo
maldos šiltais žodžiais į Jubiliatą
kreipėsi vyskupas A. Deksnys ir kle
bonas L. KLeiner, Vokietijos lietu
vių bendruomenės pirmininkas A.
Lipšys ir Tėvas J. Fork, Dominikonų
vienolyno vyresnioji sesuo Alberta ir
Vasario 16-psios gimnazijos direkto
rius A. Šmitas, Klaipėdos vokiečių
išeivių vardu - ponia 1. Partzsch, o
Stuttgarto lietuvių vardu - dr. J.
Norkaitis. Pobūvį lydėjo meninė
programa: J.S. Bacho Grave ir
Sonatos a-moll smuikui solo, F.
Listo “Kryžiaus kelią” dviem
fortepijonam ir B. Dvariono “Pezzo
alegiaco” smuikui ir fortepijonui
išpildė T. Bakučionis, R. Kabelis ir
šių eilučių autorė.

Rolanda Cechanauskaitė
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Turkmėnijos
sostinėje
Ašchabade statomas naujas kondi
terijos gaminių fabrikas. Sausainių
liniją montuoja vokiečių firmos
“Werner und Pfleiderer” specialistai.
Dirba Ašchabade ir lietuviai.
Automatinė linija išleis per metus 5
tūkstančius tonų 9 rūšių sausainių.
Visas darbo ciklas kompiuterizuotas.
Lietuvos specialistai, inžinierius
Antanas Paškevičius ir Jonas Dirlius,
atvyko iš Panevėžio. Jie montuoja
gautas iš Vokietijos stakles ir kitą
techniką. Tai didelės kokybės spe
cialistai, gerai žinantys savo darbą ir
sąžiningai jį vygdantys.
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Lietuvių Kronhka
KADA-KAS-KUR?
Liepos 23 - rugpjūčio 1 d. įvyks 43-ji skautų stovykla Lietu
vių Sodyboje, Headley Park,
Hants.
Rugpjūčio 16-23 d.d. - 39-oji
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.
Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis
Nottinghame, Ukrainiečių klube,
31 Bentinck Road, Nottingham
Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje,
Vokietijoje
Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos
LB darbuotojų suvažiavimas
Romuvoje.

OLIMPIADA 92
Lietuvos sportininkams aukojo:
150.00 sv. - Bradford© "Vyties"
klubas, po 20.00 sv. - J. ir S.
Blinstrubas, A. Brazdeikis, po
10.00 sv. - A. Bučys, Z. ir A.
Blinstrubas, V. Ašmenskas, V.
Gurevičius, R. Grybas, R.
Karalius, E. Radzevičius, V.
Rekešius, P. Zdanavičius, 6.00 sv.
- V. Daunoras, po 5.00 sv. - E.
Silnickienė, Mr. Zaruby, 3.00 sv.
B. Šimėnas, 8.00 sv. - kiti nariai. Iš
viso 307.00 sv.
40.00 sv. - C. Budrys.
Dėkojame J. Alkis

KAUNO STYGINIŲ
KVARTETAS

KONCERTUOS
RUGPJŪČIO
2 d. 19 vai.

Lietuvių Namuose
Klasikinės muzikos programoje
bus grojami ir lietuvių kompozi
torių kūriniai.
Dona Klusaitė - I-mas smuikas
Dalia Terminaitė - II-as smuikas
Saulius Bartulis - violenčėlė
M. Daugirdas - altas

PRAŠOME GAUSIAI
DALYVAUTI!

AUKOS TAUTOS FONDUI
Vietoje gėlių a.a. inž. J.
Vilčinskui TF aukojo 20.00 sv. M. Gutauskienė, 10.00 sv. - A.
Bieliūnas.
Dėkojame.
PARAMOS LIETUVAI
FONDAS (ALF)
20.00 sv. - Sodybos narių aukos.
Vietoj gėlių a.a. inž. J. Vilčinskui
TPF 15.00 sv. - A.S. Įves.
Dėkojame K. Tamošiūnas

PAMALDOS
Nottinghame - rugpjūčio 2 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Leicesteryje - rugpjūčio 2 d., 14
vai. Švč. Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame - rugpjūčio 9 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - rugpjūčio 15 d.,
Žolinėje, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame - rugpjūčio 16 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - rugpjūčio 16 d., 14 vai.,
Bridge Gate.

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Gautos aukos: 50.00 sv. - Miss
C. Harper iš Twickenham, 25.00
s v. - K. Reinhardt iš Londono.
******
Birželio mėnesio pradžioje fon
das išsiuntė daugiau kaip 1000
kilogramų įvairių reikmenų ligo
ninėms
bei
sanatorijoms:
Druskininkų vaikų sanatorijai
“Saulutė”, Vilniaus Karoliniškių
vaikų invalidų “Ugdymų centrui”,
Vilnijos “Vilties” skyriams ir
Jonavos “Caritui”.
Reikmenų siuntą pervežė
“Aras” Ltd. labai palankiomis
sąlygomis.
Iš Vyčio kryžium apdovanotos
mergelės Loretos Asanavičiūtės
mamos ir sesers Renatos gauta
padėka. Jos rašo: “širdingai
dėkojame už Jūsų atsiųstas
dovanas, rūpestį ir dovanas mums.
Ačiū, kad nepamirštate mūsų”.
PADĖKIME FIZINĖS
NEGALIOS VAIKAMS
Druskininkų vaikų sanatorijoje
“Saulutė” gyvena 320 vaikų.
Trečdalis jų yra serebrinio
paralyžiaus, smegenų ir neurologi
nių negalių ligoniai, kiti nepajėgia
atsikelti, kitų rankutės susukinėtos,
o dar kiti negali kalbėti, valgyti ar
atsigerti. Tokių nelaimingų vaikų
Lietuvoje yra daugiau kaip 1500.
Jiems visiems reikalinga pagalba.
Į “Saulutės” sanatoriją su to
kiais vaikučiais atvyksta motinos,
kurios nori išmokti, kaip išlaisvinti
sukaustytas vaiko rankas ar kojas.
Tam reikia įrengimų ir instru
mentų, bet jų nėra.
V. Landsbergio fondo pirmi
ninkė Gražina Landsbergienė ir
Socialinės apsaugos ministerijos
motinos ir vaiko skyriaus
viršininkė V. Vainauskienė
sumanė įsigyti bent po vieną
pavyzdinį reikmenų komplektą,
kad padėtų paralyžiuotam vaikui
atsistoti ant kojų. Už 3000 dol. jos
Anglijoje nupirko įvairių reik
menų, kurie “Saulutės” sanatorijo
je padės daugeliui nelaimingų
vaikų. Be šių priemonių vaikams
gydyti, V. Landsbergio fondas yra
nupirkęs ir kitų ne mažiau
reikalingų reikmenų.
Prie “Saulutės” sanatorijai V.
Landsbergio fondo pirkinių
prisidėjo ir Britų-lietuvių pagalbos
fondas vaikams Lietuvoje. Jis taip
pat apmokėjo transporto išlaidas.
Mūsų visų pareiga padėti
vaikams, kurie patys net paprašyti
negali. Siųskite aukas: BritishLithuanian Fund for Children of
Lithuania, 21 The Oval, London
E2 9DT.
S. Kasparas

MANČESTERYJE
DARIAUS IR GIRĖNO,
IR MINDAUGO MINĖJIMAS
Liepos 18 d. LKVS-gos
“Ramovės” Mančesterio skyrius
surengė MLS klube Dariaus ir
Girėno, ir - pirmą kartą Mindaugo minėjimą.
Minėjimą atidarė ir pravedė
ramovėnų skyriaus pirmininkas K.
Murauskas.
Paskaitą, kuri susidėjo iš dviejų
dalių - Dariaus ir Girėno skrydžiui
per Atlantą paminėti, ir Mindaugą
- skaitė H. Vaineikis, kuris pusva
landį
trukusioje
paskaitoje
sugebėjo vaizdžiai paminėti mini
muosius bei išryškinti jų reikšmę
lietuvių tautai ir Lietuvos valsty
bei.
Meninėje dalyje M. Ramonas
padeklamavo “Darius ir Girėnas”,
o A. Vigelskas “Nostalgiją”.
Minėjimas baigtas sugiedant
Lietuvos himną.
Minėjime žmonių nebuvo labai
daug, nes vieni dar nesugrįžo iš
Lietuvos, kiti ką tik išvažiavo. Kiti
vyks vėliau.
A.P-kis

LEIGH
MIRĖ PRANAS GUDONIS
Liepos 3 d. Leigh ligoninėje
mirė Pranas Gudonis, sulaukęs 79
m. amžiaus.
Laidotuvių apeigas liepos 13 d.
Dvylikos Apaštalų bažnyčioje
atliko kan. V. Kamaitis. Jo palaikai
buvo sudeginti Ovedale kremato
riume.
Pranas Gudonis gimė Rokiškio
apskr., tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje viršilos laipsniu.
Lietuvoje paliko liūdinti žmona ir
trys sūnūs. Liūdesio valandoje juos
užjaučia DBLS-gos Leigh skyriaus
jo draugai lietuviai.
Ilsėkis, Pranai, ramybėje!
A.G.

STUDIJŲ SAVAITĖ
BIRŠTONE

"LIETUVA-lSEIVUA"
Ryšiai ir neišnaudotos
galimybės
1992 rugpjūčio 16-23 d.d.

Rengėjai: JAV LB ir
Lietuvos Parlamentas

1992 m. liepos 31 d. Nr. 30 (2215)

SKAUTIŠKUOJU KELIU I
AUKOS STOVYKLAI
Iš DBLS-gos Stoke-on-Trent
skyriaus pirmininkės Bronės
Puodžiūnienės gauta 34.00 sv.
auka su sveikinimais ir linkėjimais
stovyklautojams.
Aukotojai: 10.00 sv. - DBLSgos Stoke-on-Trent skyrius, po
5.00 sv. - Br. Puodžiūnienė,
Miškinis, Z. Kalsevičius, J.
Povilavičius, po 2.00 sv. - VI.
Dargis ir Pr. Vencaitis.
Taip pat gauta 10.00 sv. auka iš
šiaurėje gyvenančio visuomeninko
ir skautų rėmėjo H. Vaineikio.
Aukų rinkėjai ir skautiškos
idėjos rėmėjams tariame nuoširdų
ačiū!
v.s. J. Maslauskas,
LSB Europos rajono atstovas

DRAUGYSTĖS
ESTAFETĖ
Liepos 15 d. iš Etllingen,
Vokietijoje, į Rusijos miestą
Gačin, netoli Sankt Peterburg,
pajudėjo vokiečių bėgikų estafetė.
Savo tikslą, bėgdami per Vokietiją,
Lenkiją, Lietuvą ir Latviją, jie
turėtų pasiekti po dešimties dienų.
Šio vokiečių atletų žygio tikslas:
ugdyti Europos tautų brolybę.
Bad-Wūrtenbergo krašto mies
tas Etllingen yra susigiminiavęs su
Rusijos miestu Gečin, esančiu
netoli Sankt-Peterburg. Dvidešimt
penkių bėgikų grupė, bėgdama
dieną ir naktį, pasiruošusi 2400
km. kelią nuo Etllingen iki Gačin
nubėgti per 10 dienų.
Per Lietuvą jie bėgo per
Marijampolę, Kauną, Ukmergę,
Uteną į Daugpilį ir taip toliau.
Bėgdami per Lietuvą jie nešė
lietuviškas trispalves ir užrašą
“Draugiškas bėgimas”. Sustojimo
vietose jie skaitė kreipimąsi lietu
vių kalba: “Mielieji draugai iš
Lietuvos! Bėgikų ir bėgikių grupė
iš Etllingen - Vokietija, bėga 2400
km. be sustojimo per Vokietiją,
Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Rusiją.
Šiuo bėgimu norime pabrėžti tautų
draugystę ir sustiprinti draugiškus
ryšius tarp Lietuvos ir mūsų
krašto. Tikimės, jog ši idėja susi
lauks iš Jūsų paramos. Tas susitiki
mas teprisideda prie Tautų susipra
timo. Draugiškai Jus sveikina
bėgikės ir bėgikai”.
Bėgikus lydėjo autobusas su
guoliais poilsiui, trys maži autobu
siukai su 8-ais bėgikais kiekvie
name ir du Raudonojo Kryžiaus
automobiliai bėgikų pagalbai.
Bėgimas buvo filmuojamas.
J. Lukošius, VAT.R.

DUSTY HUGHES

A SLIT OfF •U& TO9\&U!E
dviejų veiksmų drama apie Rytų Europos disidentą
Dominik Tatarką. Vaidina pasaulinio garso aktorius John
Malkovich, lietuvė aktorė Ingeborga Dapkūnaitė ir kiti.

Bilietus galima gauti:
SHAFTESBURY THEATRE, 210 Shaftesbury Avenue, WC2
Tel.: 071-379 5399

BRITANIJOS
LIETUVIŲ
SĄSKRYDIS

LIETUVOS AMBASADA
LONDONE

ir

TAUTOS
ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

RUGSĖJO 5
UKRAINIEČIŲ
KLUBE,
BENTINCK ROAD,
NOTTINGHAME

Turintys Britų pasus į Lietuvą gali
įvažiuoti be vizos. Kitiems vizos
išduodamos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 iki 18 vai.

vykstantiems į užsienį KEL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionės!

PASAULYJE
Sovietų imperijos “patriotai”
nepasiduoda
Nežiūrint to, jog komunistų parti
ja uždrausta ir Rusijoje nebeegzis
tuoja, jos pasekėjai aktyviai
reiškiasi. Buvę jos nariai dalyvauja
įvairiuose spaudos ir televizijos
pasikalbėjimuose. Prieš Gorbačiovą
pučo dalyviai aiškina, jog jie nekalti,
nes tenorėję atstatyti senąją tvaiką, o
apie ruošiamą pučą buvo pranešę
M. Gorbačiovui. Buvę komunistai
“patriotai” vis dar svajoja apie ga
lingą Rusiją ir nori išsaugoti seno
sios imperijos teritoriją bei apsaugoti
jose gyvenančius rusus. Nuo
Moldovos atsiskyrusį ir pasiskelbusį
nepriklausomu Transdniestrą, ku
riame gyvena daug rusų ir
ukrainiečių, gina Rusijos kariuo
menė. Nelabai kas tiki, jog Baltijos
valstybėse esanti Rusijos kariuo
menė iš jų pasitrauks, kaip prezi
dentas B. Jelcinas pažadėjo, kitais
metais.
Nesusitaria dėl taikos Jugoslavijoje
Jugoslavijos taikos procese daly
vaujančios JTO Saugumo Taryba ir
Europos Bendrija nesusitaria tarp
savęs. JTO gen. sekretorius Boutros
Ghali savo laiške Saugumo Tarybai
nusiskundė, jog ji priėmė Europos
Bendrijos pasiūlymą taikai, be jo
sutikimo. Pagal Europos Bendrijos
taikos pasiūlymą, JTO karinis
dalinys Sarajeve butų įpareigotas
prižiūrėti paliaubų įsipareigojimus.
JTO gen. sekretorius teigia, kad
Sarajeve esantis mažas dalinys šių
pareigų atlikti negali.
Europos Bendrijos taikos konfe
rencijos
pirmininkas
lordas
Carrington vis dar ieško būdų sutai
kinti Jugoslavijoje kovojančias
puses. Jis vėl buvo nuvykęs į
Belgradą, kur bandė susitarti su
Serbijos prezidentu Milosevic, kad
šis sustabdytų Serbijos armijos
kišimąsi į Kosovo reikalus. Bet šis
atsakęs, jog tai esąs valstybės vidaus
reikalas. Kosove dauguma gyven
tojų yra albanų.
JTO tiria padėtį Pietų Afrikoje
Afrikos Tautinio Kongreso
(ANC) prezidentas Nelson Mandela
kreipėsi į JTO, kad ši apsaugotų
spavotųjų teises tame krašte. JTO
gen. sekretorius į Pietų Afriką pa
siuntė savo atstovą Cyrus Vance,
buvusį JAV valstybės sekretorių. Jo
svarbiausias
uždavinys
būtų
sugrąžinti abiejų pusių atstovus į
Codesos konferenciją, kad joje ir
toliau būtų vedamos derybos dėl
rasių lygybės ir demokratijos Pietų
Afrikoje. ANC apkaltino policijos
pareigūnus, jog šie dalyvavo
Baipotongo žudynėse ir pasitraukę iš
Codesos derybų pareikalavo, kad
vyriausybė surastų ir nubaustų tų
žudynių kaltininkus. Paskirta tam
reikalui komisija juos surado ir
areštavo, tačiau jie priklausė kitai
juodųjų genčiai, o ne policijai.
Taika tarp žydų ir arabų?
Naujasis Darbo partijos vadas
Yitzhak Rabin sudarė koalicinę vy
riausybę, kuri, atrodo, sutinka su
premjero užimta pozicija pales
tiniečių reikalu. Jis sustabdė naujų
gyvenviečių statybą okupuotose sri
tyse, o JAV sekretorius James Baker
pasižadėjo išmokėti pažadėtą
paskolą, naujų emigrantų įkur
dinimui. Atrodo, kad naujoji vy
riausybė yra pasiruošusi suteikti
autonomiją palestiniečiams, su sąly
ga, kad Jeruzalė liks Izraeliui. Su
tokiu reikalavimu palestiniečiai
nesutinka. Pagerėję santykiai tarp
žydų ir arabų, manoma, prives prie
derybų, kurios buvo nutrauktos, nes
buvęs premjeras Shamir nesutiko
susitikti ir derėtis su palestiniečių
atstovais, negyvenančiais Izraelio
okupuotose srityse.

