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AVARIJOS 
PAMOKOS

žmonių sukeliamos katastrofos gausėja, 
jų padariniai vis didesni. Daugeli sujaudi
no „Čelendžerio" nelaimė,, pareikalavusi 
septynių Amerikos astronautų mirties. 
Dabar Černobylio reaktoriaus nelaimė pa
siekė ne tik spinduliais sužalotųjų kaulų 
smegenis, bet visą tarybinę sistemą, moks
lo technikos civilizaciją.

Nuo tada, kai buvo išrasta garo mašina, 
niekada nebuvo toks didelis žmonių skai
čius ištiktas vienos vienintelės techniškos 
nelaimės. Niekada anksčiau nelaimė ne
galėjo į visas pasaulio šalis su vėju ir de
besim išsiplėsti. Tik Hirošimoje ir Naga
sakyje buvo blogiau. Bet tada vyko karas. 
Atominės bombos buvo panaudotos, kad 
būtų greičiau padarytas galas antrajam 
pasauliniam karui. Tai buvo greitai pa
miršta. Nors vis dar paslaptis, kas sukėlė 
Černobylio nelaimę, tačiau jos padariniai 
visame pasaulyje matuojami, vertinami, 
svarstomi. Kas atsakingai galvoja apie pa
saulio ateitį, nebegali praeiti pro šią tech
nikos mokslo civilizacijos siaubo dieną. 
Dabar jau ne vien specialistams svarbu 
žinoti, ką reiškia cezis, rėmas ar bekerelis. 
Kiekvienam už taikstančių kilometrų nuo 
nelaimės vietos svarbu žinoti, ar pienas, 
daržovės, žemė neužkrėsti pavojingomis 
radioaktyviomis medžiagomis. Antra ver
tus, eilinis pilietis kelia klausimą, ar gali
ma tik vaikytis civilizacijos prabangos bei 
patogumo ir nesirūpinti atsakomybe už 
neigiamus padarinius, tarsi tai būtų tik 
technikų, mokslininkų, politikų reikalas. 
Černobylio nelaimė kelia atsakomybės 
klausimą. Reikalauja naujai pergalvoti 
technikos mokslo pasaulio pagrindus. Pa
tikrinti saugumo priemones. Organizuoti 
pagalbą nelaimei ištikus. Patobulinti ar 
iš naujo sukurti tarptautinę informacijos 
bei priežiūros sistemą. Atsilyginti už ža
lą, kuri siekia milijardines sumas.

Bet vienas dalykas dabar visiems pa
aiškėjo: jei žmonija nori toliau prie ato
minės ugnies šildytis ir galutinai nesu
degti, ji negali leisti, kad atskirų valsty
bių egoizmas savo nuožiūra spręstų tech
niškos apsaugos normas. Atskiros valsty
bės suverenumas baigiasi ten, kur ji ne
pajėgia „nacionalizuoti“ savo veiksmų pa
darinių. Karo ir taikos reikalams vartoja
mos atomo energijos pavojingumas reika
lauja pasaulinės valdymo, kontrolės ir 
sankcijų tvarkos, apie kurią jau Jungti
nių Tautų organizacijos steigėjai svajojo. 
Reikia naujų pastangų, kad tai būtų pa
galiau įgyvendinta. Tokijo viršūnių susi
tikimas galėtų būti tokia nauja pradžia. 
Tai, žinoma, nereiškia, jog nauja tvarka 
apsaugos pasaulį nuo bendros nelaimės. 
Tačiau be naujos tvarkos pasaulis neiš
vengs atominio holokausto.

Pradėti reikia nuo Černobylio nelaimės 
vietos, kur reikia likviduoti pavojų židi
nį, padėti nelaimės aukoms. Tačiau ato
minės nelaimės padariniams likviduoti 
reikia metų, jei ne dešimtmečių. Harris- 
burgo atominėje jėgainėje, kur 1979 me
tais ‘įvyko pirmoji didelė reaktoriaus ne
laimė, dar ir šiandien dirba specialiai su
konstruoti robotai, nes pavojinga spindu
lių dozė dar neleidžia žmonėms dirbti.

J.Vd.

„AMNESTY INTERNATIONAL“ 
SUKAKTIS

Tarptautinė žmogaus teisių gynybos or
ganizacija „Amnesty International“ gegu
žės mėnesi atžymės savo veiklos dvide
šimt penkerių metų sukaktį. Organizacijos 
centras yra Londone, o jos skyriai veikia 
daugelyje pasaulio kraštų. „Amnesty In
ternational“ užsibrėžtas uždavinys yra 
trejopas: stebėti, kur pasaulyje tebėra pa
žeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, į 
vykdomus pažeidimus atkreipti atsakin
gų veiksnių ir viešosios nuomonės dėmesį, 
ir, trečia, imtis konkrečių priemonių, kad 
tie pažeidimai būtų nutraukti. Amnesti
jos organizacijos veikėjai, konstatuodami, 
kad žmogaus teisės daug kur pasaulyje 
tebėra beatodairišku paminamos po ko
jomis, su pasitenkinimu pastebi, kad vie
šoji opinija dabar žymiai jautriau reaguo
ja į žmogaus teisių pažeidimus, paremda
ma pastangas žmogaus teisėms apsaugoti. 
Amnestijos organizacija yra įsitikinusi, 
kad viešosios opinijos spaudimas yra 
veiksmingiausia priemonė priversti kraš-

Slaptosios spaudos galia ir tiesa
Po ilgesnės pertraukos geležinę uždan

gą pralaužė pluoštas laisvosios mūsų 
spaudos. Ji leidžiama slaptai pogrindžio 
sąlygomis. Jos autoriai, leidėjai ir platin
tojai yra nuolatiniame pavojuje. Už lais
vą lietuvišką žodį šiandien Rusijos lage
riuose kenčia tokie šviesūs rašto ir moks
lo vyrai, kaip Liudas Dambrauskas, Gin
tautas Iešmantas, Vladas Lapienis, Po
vilas Pečeliūnas, docentas Vytautas Skuo
dis. Šitas sąrašas toli gražu nepilnas, šiuo
laikinės draudžiamosios spaudos veikėjų, 
mūsų dienų knygnešių epopėja yra nema
žiau didinga ir reikšminga, kaip toji, ku
ri vyko caro priespaudos laikais.

Kovodama už spaudos laisvę anuomet 
lietuvių tauta atgimė ir subrandino savo 
nepriklausomos valstybės idealą, dėl ku
rio ji šiandien toliau kovoja, sėkmingai 
naudodama išmėgintą draudžiamosios 
spaudos ginklą. Tik neišmanėliai ir pa
vergėjo talkininkai gali džiaugtis mūsų 
slaptosios spaudos nesėkmėmis, menkinti 
jos reikšmę ar net jei kenkti. Iš tikrųjų 
nėra ir negali būti šiandien lietuvio pa
trioto, kuris nesijaudintų dėl slaptosios 
spaudos ir jos darbuotojų likimo, ir nesi
džiaugtų jos laimėjimais. Toks džiuginan
tis ir tautos dvasią keliantis laimėjimas 
yra kiekvienas naujas engėjų cenzūros 
nedarkomo slapto spaudinio pasirodymas 
tėvynėje, jo prasiveržimas į užsienį ir su
grįžimas atgal pas savuosius, jei ne raštu, 
tai bent radijo bangomis.

Su minėtu pluoštu Vakarus pasiekė sep
tyni Prano Vytėno rašiniai. Dviejuose iš 
jų nagrinėjamas tarybinio žmogaus betei
siškumas. Kituose penkiuose apie mate
rialistinio žmogaus nužmoginimą.

Jau ir anksčiau ne kartą Vakarus pa
siekė pavieniai rankraščiai ar rašiniai. 
Kai kurie, kaip, pavyzdžiui, Nijolės Sa- 
dūnaitės užrašai, užsienyje buvo išleisti 
knygomis. Kiti perėjo užsienio lietuviško
sios periodikos skiltis ir buvo transliuo
jami per lietuviškas radijo valandėles. Is 
tokių minėtini: „Apie lietuvių padėtį Bal

IGNALINA TEBEVEIKIA
Dar vienai savaitei praėjus po atominės 

katastrofos Černobylyje, pasaulio spau
da pranešė apie Tarptautinės atominės 
energijos agentūros specialistų vizitą Sov. 
Sąjungoje, kur jie bandė ištirti avarijos 
Ukrainoje priežastį ir apimtį.

Kaip ir ligšiol, sovietų valdžios organai 
buvo labai atsargūs suteikti atvykusiems 
saugumo specialistams daugiau informa
cijų. Tačiau jiems buvo iš oro parodyta 
vis dar tebesmilkstanti jėgainė ir išaiš
kintos priežastys, kodėl buvo pavėluota 
painformuoti pasaulį apie įvykusią nelai
mę. Tik su laiku paaiškės, ar tie 40 tūks
tančių gyventojų, kurie pavėluotai (po 6 
dienų) buvo evakuoti iš sprogimo palies
tos zonos, bus nuo branduolinės radiacijos 
nukentėję, ir kiek bus nuostolių dėl radio
aktyvių substancijų kritulių Ukrainos 
derlingos žemės plotuose.

Kai kurie sovietų mokslininkai spaudo
je dar 1978 metais kėlė klausimą, ar, at
sižvelgiant į galimas nelaimes, bus išmin
tinga statyti atomines jėgaines arti dide
lių miestų ir žemės ūkiui naudojamų lau
kų. Kiek vėliau prof. A. Aleksandrovas, 
žymus sovietų fizikas ir Mokslų Akademi
jos pirmininkas, pareiškė, jog gerai pri
žiūrimos atominės jėgainės būsiančios 
100 proc. saugios, ir kad jos turėtų būti 
statomos kiek galima arčiau miestų, kad 
žiemos metu galima būtų išnaudoti iš jų 
išeinantį karštą vandenį namų centriniam 
šildymui. Tuo principu manoma panaudo
ti ir Ignalinos jėgainės vandenį Vilniaus 
miestui.

Prof. Aleksandrovas dabar mato kiek 
atominės jėgainės yra saugios, ypač kai 20 
km atstume nuo Černobylio esantis 40 
tūkstančių gyventojų miestas turėjo būti 
paskubomis evakuotas.

Kaip TIESA (1984.X.10), taip ir LITE- 
RATURNAJA UKRAINA (1986.III.27) ra
šė, kad statant minėtas atomines jėgaines 

tų valdžias gerbti žmogaus teises. Pažy-
mėtina, kad Amnestijos organizacija ypa
tingu būdu rūpinasi sąžinės ir politinių 
kalinių likimu ir jų išlaisvinimu. Organi
zacija ne kartą yra užtarusi ir lietuvius 
sąžinės ir politinius kalinius. 

tarusijos respublikoje“ (du sąsiuviniai ■— 
autorius ar sudarytojas nenurodomas), 
Justino „Katalikų Bažnyčios Lietuvoj? 
dabartis", Juozo Bočio „Katalikybė ir in
teligentija šiuolaikinėje Lietuvoje", šiuo 
metu, kai padidėjo pavojai periodiniams 
pogrindžio leidiniams ir sumažėjo jų per
davimo galimybės, kaip tik toks atskirų 
rašinių perdavimas pasirodo veiksminga 
priemonė draudžiamosios spaudos apyta
kai išlaikyti. Bent iki tol, kol slaptoji 
spauda suras kitokius būdus dabartinėms 
kliūtims įveikti.

Čia trumpai norime supažindinti su 
Prano Vytėno rašiniu „Kodėl sovietinis 
žmogus yra beteisis?“

šešiuose mašinraščio puslapiuose na
grinėjamas aktualus tarybinės visuome
nės ir valstybės bruožas — jos piliečių be
teisiškumas. Gyvenimas nestovi vietoje, 
daug kas keičiasi, bet tarybinių piliečių 
beteisiškumas iki šiol liko nepasikeitęs. 

■ P. Vytėnas pastebi: „Žmonės Lietu
voje ir kitose tarybinėse respublikose fak
tiškai neturi teisės viešai reikšti savo ti
krosios nuomonės apie partiją ir vyriau
sybę. Negali kritikuoti jų vidaus ir už
sienio politikos. Negali viešai ginti savo 
religinių 'įsitikinimų. Taip pat negali rei
kalauti pagerinti darbo sistemą fabrikuo
se ir kolūkiuose, padidinti atlyginimus ar
ba pagerinti medicinos patarnavimą bei 
kitokias gyvenimo sąlygas. Visokį spaus
dintą žodį — nuo knygų ir laikraščių iki 
naujametinių atvirukų — kontroliuoja 
biurokratiška ir pedantiška cenzūra, va
dinamasis Glavlitas. Daugeliu atžvilgių 
tarybiniai piliečiai, lyginant su Vakarų 
demokratinių šalių piliečiais, yra beteisiai, 
nes jų gyvenimą kiekviename žingsnyje 
kontroliuoja ir varžo valstybė".

Pranas Vytėnas kelia klausimą, kodėl 
Tarybų Sąjunga yra beteisė šalis. Jis ma
to dvi priežastis ir jas ryškina dviejose 
rašinio dalyse. Beteisiškumas pirmiausia 
kyla iš totalistiškai suprantamo marksiz
mo, pagal kurį nėra ir negali būti jokių 

buvo naudojama netinkama statybinė me
džiaga, blogos kokybės kiti įrengimai ir 
buvo prasta statybos priežiūra. Iš Černo
bylio jėgainėje kilusio gaisro galima spręs
ti, kad statyboje buvo kažkas netvarkoje. 
Blogai buvo pastatyti reaktorių pamatai, 
jeigu dabar po įkaitusiu agregatu bando
ma pagilinti betonines grindis.

Netvarka bei sąmyšis pasireiškė ir po 
avarijos: gyventojų evakuacija iš pavo
jaus zonos (30 km spinduliu aplink jėgai
nę) buvo pradėta tik po savaitės, t.y. ka
da žmonės jau buvo persunkti radioakty
via tarša.

Sovietų radijas ir televizija pradžioje 
tyčiojosi iš Vakaruose keliamo aliarmo, 
sakydami, jog britai ir amerikiečiai sklei
džia pramanytas žinias, norėdami sukelti 
Sov. Sąjungoje nerimą. Kaip to aliarmo 
pavyzdį, rusai savo televizijoje parodė 
išvykstančius iš Kijevo britų studentus. 
Bet Ukrainos miestų gyventojai, matę tą 
televizijos filmą, suprato kitaip. Jie su
prato: jeigu britai paskubomis evakuoja 
iš Kijevo savo studentus, tai reikalas yra 
rimtas. Tada ir vietos gyventojai, dar ne
pasibaigus mokslo metams, pradėjo vežti 
savo vaikus į tolesnes vietas pas gimines, 
c mokyklos paleido vaikus į vasaros sto
vyklas. Valdžia patarė rūpestingiau plauti 
daržoves, neatidarinėti langų.

Tokiu būdu įvykis, kuris pradžioje bu
vo laikomas nereikšmingu ir traktuoja
mas kaip Vakarų propagandos prasimany
mas, pagaliau buvo apsvarstytas Sov. 
Sąjungos komunistų partijos politiniame 
biure. Valdžia ėmėsi reikalingų apsaugos 
priemonių.

Vakarų Europos bendrosios rinkos kraš
tai nutarė uždrausti daržovių, mėsos ir 
kitų maisto produktų importą iš Sov. Są
jungos, Lenkijos, Čekoslovakijos ir kitų 
Vid. Europos kraštų, kuriuos palietė Čer
nobylio radioaktyvūs krituliai.

Vakarų korespondentai pažymi, jog ki
tose Sov. Sąjungos vietose veikiančios
atominės jėgainės, kurių viena yra Lietu
voje prie Ignalinos, po Černobylio avari
jos nebuvo sustabdytos. Jos teikia žymią 
dalį Sov. Sąjungoje sunaudojamos ener
gijos.

visuotinių žmogaus teisių, jokios bendra- 
žmogiškos moralės. Savo priešų klasę 
marksizmas-leninizmas faktiškai palieka 
už teisės įstatymo ribų: su vadinamais 
„liaudies priešais" galima elgtis, kaip no
ri. Visi nežmoniški veiksmai pateisinami 
tiesiog marksistiniu požiūriu, kad teisė 
visada yra klasinė. Tačiau marksizmo 
idėjų įgyvendinimas yra tik viena tary
binių žmonių beteisiškumo priežastis.

Pranas Vytėnas nurodo dar kitą istori
nę priežastį: „Žiaurus fizinis susidoroji
mas su valdžiai neįtikusiais ar tik įtaria
mais asmenimis, kurį vykdė Stalinas, Ru
sijoje žinomas jau nuo Ivano Rūsčiojo ir 
Petro Pirmojo viešpatavimo laikų". Masi
nio žmonių trėmimo, prievartinio tautų 
maišymo tradicijos Rusijoje senos. „Dau
gelis Rusijos gyventojų buvo jau iš vi
daus paruošti komunistiniams išorinės 
prievartos metodams. Tai ir nulėmė rusiš
kojo arba tarybinio komunizmo modelio 
specifiką". Žmogaus beteisiškumą Tarybų 
Sąjungoje skatina ir marksistinis kolek
tyvizmas, kuris nuvertina asmenį valsty
bės ir partijos naudai. J.Vd.

ČEKOSLOVAKIJOS ATEISTŲ 
SUSIRŪPINIMAS

Čekoslovakijos gyventojų tarpe tebėra 
stiprus religinis tikėjimas. Žmonių reli
gingumas yra ypač žymus Slovakijoje. 
Tai pripažino buvęs Čekoslovakijos religi
nių reikalų ministras Karei Hruza, kalbė
damas vienos pramonės įmonės darbinin
kams. Kalbos nepaminėjo oficialioji spau
da, bet jos tekstą išspausdino pogrindžio 
leidinys „Informacijos apie Bažnyčios pa
dėtį Čekoslovakijoje“. Buvęs ministras, 
reikšdamas ateistų susirūpinimą gyvento
jų religingumu, atkreipė dėmesį, kad 
1984 metais Slovakijoje buvo pakrikštyti 
72 procentai visų gimusių vaikų, kad 53 
procentai santuokų įvyko bažnyčioje ir 
net 80 procentų visų mirusiųjų buvo pa
laidoti su religinėmis apeigomis. Čekų res
publikoje, pagal valdžios surinktas žinias, 
krikštynų, religinių santuokų ir laidotuvių 
procentas yra kiek mažesnis, bet vis tiek 
didelis. Dėl religinių laidotuvių gausumo 
buvęs ministras kaltę suvertė ant valdiš
kųjų profsąjungų, kurios pakankamai ne
sirūpinančios pensininkais. Kalbėtojas iš
reiškė ateistų susirūpinimą, kad didelė 
dalis Čekoslovakijos gyventojų vis dar 
priima Sakramentus ir stipriai laikosi re
liginių papročių. Bažnyčias lanko net mi
licininkai ir kiti įvairūs saugumo tarnau
tojai. Buvęs ministras pareiškė priekaištą 
kunigams, kad kovoja ir veikia prieš ko
munistų skelbiamą materialistinę pasau
lėžiūrą.

EUROPOS BENDRUOMENIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

PLB Valdyba, pasitarusi su Euro
pos kraštų Lietuvių Bendruomenių ir 
Jaunimo Sąjungų vadovybėmis ir PLB 
įgaliotine Austrijoje Irena Joerg, šau
kia Europos kraštų LB ir JS vadovy
bių suvažiavimą 1986 liepos 26 ir 27 
dienomis Salzburge, Austrijoje, šis su
važiavimas įvyks prieš 33-sios Europos 
Lietuviškųjų studijų savaitės pradžią 
tose pačiose patalpose. Į suvažiavimą 
taip pat kviečiami ir Europoje gyve
nantieji PLB Seimo nariai.

Suvažiavimą globos PLB įgaliotinė 
Austrijoje Irena Joerg. Registruotis 
reikia iš anksto šiuo adresu: Irena 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, 
Austria, telef. 5414-236.

PLB pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas išsiuntė suvažiavimo kvietimus ir 
darbotvarkės projektus visų kraštų LB 
ir JS pirmininkams, prašydamas pa
keitimus ar naujus siūlymus siųsti 
PLB Valdybai, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, telef. 312- 
778-2200.
Suvažiavime bus svarstomi trumpi 

kraštų LB ir JS, PLB, PLJS ir Vasa
rio 16 gimnazijos pranešimai, Euro
pos Lietuvių dienos, Krikščionybės 
jubiliejaus reikalai, Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso ir Sporto žaidynių 
Australijoje klausimai, PLB Seimas, 
Pasaulio Lietuvių kultūros kongresas, 
Europos kraštų LB politinės veiklos 
reikalai, pasiruošimas Vienos konfe
rencijai ir kiti Europos bei pasaulio 
lietuvių klausimai.
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LIETUVOJE
Daug nubaustų

Balandžio 5 d. „Tiesa" paskelbė:
— Nuo 1982 iki 1984 metų Lazdijų ra

jono „Dainavos“ kolūkyje ir Alytaus mė
sos kombinate veikė nusikaltėlių grupė, 
kuri įvykdė valstybinio turto grobimų 
itin stambiu mastu. Iš viso pagrobė 263 
tūkstančius 214 rublių iš valstybės ir už 
5 tūkstančius 557 rublius kolūkinio tur
to... Pinigai buvo grobstomi prirašant gy
vulių svorius. Prirašyta 141 tūkstantis 860 
kilogramų nepagamintos mėsos.

— Lietuvos TSR aukščiausiojo teismo 
baudžiamųjų bylų kolegija nubaudė nusi
kaltėlius. „Dainavos“ kolūkio pirmininkas 
J. Miliauskas neteko laisvės 15 metų, vy
riausioji zootechnikė A. Gedienė — 12, 
saugumo technikos inžinierius A. Langai- 
tis — 10, veterinarijos gydytojas V. Bal
čius — 6, vairuotojas č. Pašukonis — 4, 
ūkyje dirbęs studentas V. Kaupinis — 3 
metams. Nubausti ir Alytaus mėsos kom
binato darbuotojai, prisidėję prie šio nu
sikaltimo. Trylika metų negrįš namo ce
cho viršininko pavaduotojas B. Palažija, 
priėmėja O. Lukauskienė, o jų bendradar
bė I. Pridotkienė — 12 metų. Konfiskuo
tas visų nuteistųjų turtas.

— Vieni galėjo, kiti ir privalėjo su
stabdyti nusikaltimą, bet to nepadarė...
Lietuvos lėlių teatrui — 50 m.

Kauno „Metropolio“ kino teatre 1936 
metų gegužės 6 d. pakilo uždanga pirma
jam lietuviškam lėlių spektakliui „Silves
tras Dūdelė“. Lėles šiam pastatymui sukū
rė dailininkas Stasys Ušinskas.

Šiuo metu Vilniuje ir Kaune veikia du 
profesionalūs kolektyvai, kurie yra pasta
tę apie 160 spektaklių.

Lietuvos lėlių teatro 50-mečio proga 
Meno darbuotojų rūmuose atidaryta S. 
Ušinsko lėlių ir eskizų paroda.
Priekaištas prekybininkams

Užpalių kolūkio partinės organizacijos 
sekretorius Z. Liutkevičius „Tiesoje“ ra
šo.

„Utenos rajono Užpalių kolūkio žem
dirbiai pagrįstai nepatenkinti kolūkio 
maisto prekių parduotuvės darbu. Balan
džio 30 dieną, likus porai valandų iki par
duotuvės uždarymo, duonos jau nebebu
vo. Gegužės 1 dieną parduotuvė nedirbo. 
Gegužės 2 dieną duoną atvežė tiktai po 
pietų. Trūko šviežios duonos ir kolūkio 
valgykloje“.
Prekybos centras „Nemunas"

Panevėžyje atidarytas naujas prekybos 
visuomeninis centras „Nemunas“.

Po „Nemuno“ stogu sutilpo didžiausia 
mieste maisto prekių parduotuvė, dirbanti 
savitarnos metodu, stiklinės taros supirki
mo punktas, deserto baras, jaunojo tech
niko parduotuvė „Konstruktorius“, spau
dos kioskas ir buitinis punktas.
Naujas Alytaus rajonas — Panemunė

Alytaus miesto vykdomojo komitete su
derintas miesto naujo Panemunės rajono 
projektas, kurį kuria Miestų statybos 
projektavimo insti’uto architektas Jonas 
Zagorskas.

Panemunės rajone gyvens apie dvylika 
tūkstančių alytiškių. Ant kalvų terasomis 
išdėstytose gatvėse, be tipinių penkiaaukš
čių gyvenamųjų namų, bus statomi ir 
blokuoti dviaukščiai individualūs namai 
su garažais. Panemunę numatoma pradė
ti statyti trečiaisiais šio penkmečio me
tais.
„Vilniaus“ cirkas Vilniuje

Vilniuje, Ukmergės gatvėje, lankytojus 
vėl kviečia cirkas. Po vienuolikos metų 
pertraukos Vilniaus manieže vėl lietuviš
kasis „Vilniaus“ kolektyvas. Per tą laiką 
cirkas aplankė daug miestų. Cirkas pasi
žymi ir savo dresiruotom kiaulėm. 
Nukentėjo žiemkenčiai

Po sunkios žiemos Ukmergės rajono 
ūkiuose išnyko daugiau kaip tūkstantis 
hektarų žiemkenčių. Dabar skubama ap
sėti visus žuvusių javų plotelius.
Statybos Gytariuose

Šiauliuose prasidėjo naujo Gytarių gy
venamojo rajono statyba.

Gytariai — jau trečiasis miesto stam
biaplokščių namų rajonas su keturiais mi
krorajonais, iš viso užimančiais 155 hek
tarų plotą, čia gyvens apie 35 tūkstan
čius šiauliečių. Projektą paruošė šiaulie
tis architektas J. Barkauskas. įdomus gy
venamųjų kvartalų ir žaliųjų poilsio zonų 
išdėstymas.
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NAUJI SAVILAIDOS LEIDINIAI
IŠ LIETUVOS VAKARUS YRA PASIEKI; DU NAUJI LAISVOSIOS „AUŠROS“ NUMERIAI

A.A. KUN. G. VAGNERIS
MIRĖ DIDELIS LIETUVIU DRAUGAS FILOSOFIJOS DAKTARAS KUNIGAS 

GUSTAVAS VAGNERIS
Lietuvių Informacijos Centras iš New 

Yorko praneša, kad iš Lietuvos Vakarus 
yra pasiekę du nauji laisvosios „Aušros“ 
numeriai: 48-tas ir 49-tas. Susipažinkime 
su šių naujų Lietuvos pogrindžio leidinių 
turiniu.

48-tas numeris, išėjęs 85-tų metų ba
landžio mėnesį, turi šias pagrindines an
traštes: Kai ieškome tiesos — Piliakalnių 
širdis ir Mano Broliai (eilėraščiai) — 
SOS.SOS.SOS: Grėsmė Šimučiui; Atviras 
laiškas Lietuvos kunigams ir klierikams; 
Kunigo Roko Puzono pareiškimas. — 
Tarybinio kalinio Vlado Lapienio memua
rai. — Mano dienos — eilėraštis.

Pirmajame straipsnyje „Kai ieškome 
tiesos“ Mastys ragina besidominčius Ry
tų filosofija nenusigręžti nuo Bažnyčios, 
nuo to tyro vandens šaltinio, didžiausios 
sausros metu. Kai paliekame sustingusias, 
negyvas materializmo dogmas, gerai ap
sižiūrėkime, rašo autorius, ar gyvos, švie
sios, teisingos yra tos idėjos, kuriomis ža
vimės, ir ką jos gali duoti mum ir visai 
krikščioniškai mūsų tautai...

„Aušra“ praneša, kad praėjusių metų 
kovo 29 dieną pas Liudviką šimutį Kau
ne buvo padaryta krata. Paėmė keletą 
juostų su kun. Alfonso Svarinsko ir kitų 
kunigų pamokslų įrašais, daug nuotraukų, 
laiškų ir, svarbiausia, jo atviro laiško Lie
tuvos kunigams ir klierikams projektą, 
parašytą 84-tų metų rudenį. Liko nepa
skelbtas, nes draugai atkalbėjo. Kadangi 
dabar laiško projektas jau saugumo ran
kose, tad skelbiamas visas jo tekstas, iš
tisi septyni puslaoiai. Laiške šimutis 
dėsto savo nuomonę apie pokario laikus ir 
buvusią padėtį, kuri privedė liaudį prie 
ginkluotos kovos ir anti-sovietinės veiklos. 
Atvirame pareiškime, skirtame Lietuvos 
vyskupams, Kunigų Seminarijos rektoriui 
ir Saugumo darbuotojui Vincui PJatinskui 
kun. Rokas Puzonas atšaukia savo para
šą, kuriuo 77-tais metais po ilgo spaudimo 
buvo apmokėjęs Saugumui įstojimą į Se
minariją. Pareiškimo autorius reikalauja, 
kad jaunuoliai, norintys įstoti į Kunigų 
Seminariją, nebūtų šantažuojami ir nebū
tų verčiami bendradarbiauti su Saugumu.

Vlado Lapienio memuarų pirmąją dalį 
„Aušros“ redakcija pristato tokia pastaba: 
„Pradėjome publikuoti žinomo Kristaus ir 

Tėvynės Lietuvos mylėtojo memuarus. Jie 
„Aušros“ redakciją pasiekė neatbaigti, 
kaip ir pats Vlado Lapienio kovos ir kan
čios kelias dar neatbaigtas... Vladas La- 
pienis vėl didvyriškai byloja savo meilę 
Dievui ir Tėvynei, pakartotinai žengda
mas Gulago kančių keliais"... „Aušros" 
48-tas numeris apima 27-nis didelio for
mato puslapius.

49-tas „Aušros“ numeris yra pradeda
mas eilėraščiu „Išėjimas iš Egipto“. Eilė
raštis yra skirtas kun. Rokui Puzonui. Pa
sirodo, kad Rokas !r jo dvi seserys yra 
gimę Sibiro tremtyje. Antrajame straips
nyje yra pateikiama rašytojo Antano Vie
nuolio prisiminimai, datuoti 55-tų metų 
gegužės 14 dieną. Prisiminimų autorius 
pažymi: „Savo prašymą palaidoti mane pi
liakalnio papėdėje atšaukiu, kad chuliga- 
nai-piktadariai ir mano amžino poilsio 
vietelės neišniekintų taip, kaip jie padarė 
su rašytojo Jono Biliūno kapu ir Dariaus 
ir Girėno atvaizdais, įamžintais Puntu
ko akmenyje. Prašau mane palaidoti ma
no sodyboje pagal Utenos notaro surašytą 
testamentą. Pastabose apie Antano Vie
nuolio pasaulėžiūrą skelbiamas kanaunin
ko Petro Raudos liudijimas, kad rašyto
jas Vienuolis-Žukauskas tvirtai įsitikinęs 
katalikas. Savo Testamente jis prašė, kad 
po mirties jo kapą puoštų kryžius. Bet 
valdžia kryžiaus pastatyti neleido. Testa
mento vykdytojas raštu kreipėsi (turbut

„DARBININKO“ ROMANO KONKURSĄ 
LAIMĖJO ALĖ RŪTA

Alė Rūta — Alė Arbienė laimėjo „Dar
bininko“ 70 metų gyvavimo sukakties pro
ga skelbtą romano konkursą už romaną 
„Margo rašto keliu“.

KNYGA APIE KANADOS DIPUKUS
Jau išėjo iš spaudos seniai laukta kny

ga „DP Lithuanian Immigration to Cana
da". Jos autorė yra istorikė dr. Milda 
Danytė, gyvenanti Montrealyje. Knygą 
parašė per penkerius metus. Tai stambus 
365 psl. leidinys, apimantis pokario atei
vių kelią nuo Lietuvos per Vokietiją į 
Kanadą.

Knygą išleido Ontario daugiakultūrinės 
istorijos draugija. 

į Rašytojų Draugiją), užklausdamas, ko
dėl prie kapo nėra kryžiaus. Bet į užklau
simą negavo jokio atsakymo. Antano 
Vienuolio-Žukausko lėšomis Anykščių baž
nyčioje buvo pastatytas vyskupo Antano 
Baranausko marmurinis biustas. 49-tame 
„Aušros" numeryje yra tęsiami Vlado 
Lapienio „Tarybinio kalinio memuarai“. 
Satyrinis vaizdelis apie ateistinį švietimą 
yra baigiamas pastaba: „Faktas, kad vie
noje Telšių rajono mokykloje ateistinę 
paskaitą skaitęs mokytojas grasino sau
gumui perduoti mokinį, kuris, klausyda
mas paskaitos, nusišypsojo“.

49-tas „Aušros“ numeris apima 28-nis 
puslapius. Jo išėjimo data: 1985 m. birže
lis.

(V.R.)

LIETUVA ŽURNALISTO 
ATSIMINIMUOSE

Buvęs plačiai skaitomo amerikiečių sa
vaitraščio „Newsweek“ Maskvos biuro ve
dėjas A. Nagorski, 1982 metais ištremtas 
iš Sovietų Sąjungos, išspausdino savo at
siminimų knygą, kurios viename skyriu
je aprašo apsilankymą Lietuvoje 1981 me
tais. Amerikietis žurnalistas labai palan
kiai atsiliepia apie lietuvius, iškelia Lie
tuvoje smarkiai juntamą tautinio susipra
timo dvasią ir pastangas ją išlaikyti, pri
mena skaitytojams, kad pokario metais 
Lietuvoje ilgiausiai užtruko partizaninis 
pasipriešinimas, plačiai aprašo lietuvių 
tautos religingumą, atkreipdamas dėmesį, 
kad religija Lietuvoje, panašiai kaip ir 
Lenkijoje, yra neatjungiamai susijusi su 
tautiškumu. Amerikietis žurnalistas pa
stebi, kad tai viena iš priežasčių dėl ku
rių religija Lietuvoje yra sovietinės val
džios taip smarkiai represuojama. Žurna
listas taip pat pamini lietuvių savilaidinę 
spaudą, iškelia tos spaudos darbuotojų 
drąsą ir ryžtą, skelbiant tiesos žodį, ne
žiūrint rizikos. Pokalbyje su viena vilnie
tė, žurnalistas atkreipęs dėmesį, kad lie
tuviai medžiaginiai gyvena geriau už ru
sus. Į tai jo bendrakalbė pasipiktinusi at
sakė: „Tai nieko nereiškia. Lietuva yra 
okupuota šalis“.

Dr. kunigas Gustavas Vagneris, gim. 
1907 m. rugsėjo mėn. 2 d. Mickuose, ša
kių apskr., mirė 1986 m. kovo mėn. 12 d. 
Celle ligoninėje ir palaidotas 1986 m. kovo 
mėn. 15 d. Wietze miško kapinėse (Wald- 
friedhof).

1928 m. įsigijo abitūrą Rygiškių gim
nazijoje Marijampolėje. Po to pradėjo 
studijuoti teologijos mokslus Vytauto Di
džiojo universitete Evangelikų teologijos 
fakultete. Kartu studijavo humanitarinius 
mokslus. Pirmus teologinius egzaminus iš
laikė 1932 m,, o antrus 1934. Tais pačiais 
metais trumpai tarnavo lietuvių kariuo
menėje. Kunigo padėjėjo pareigas ėjo 
Marijampolėje, Virbalyje, Žeimelyje. Nuo 
1934 ligi 1939 buvo Pagėgių Donelaičio 
gimnazijos mokytoju ir sekmadieniais ap
tarnavo dar Raseinių parapiją. Valstybi
nius egzaminus 1940 m. išlaikė Vilniaus 
universitete iš germanistikos. Studijavo ir 
lituanistiką. 1943 m. Karaliaučiaus uni
versitete įsigijo filosofijos daktaro laips
ni. Repatrijavęs į Vokietiją 1941 m. ėjo 
kunigo pareigas repatriantų stovyklose ir 
po to buvo perkeltas į Vakarų Prūsiją 
Neumark-Escherlin. 1945 m. Raudonai 
Armijai ir lenkams užėmus tą sritį, per
sikėlė į Obersachsen, (dabartinėje DDR). 
Nuo 1945 gruodžio mėn. pabaigos iki 1973 
m ėjo kunigo pareigas Hagen/Westfali- 
joje. 1946 m. gruodžio mėn. 10 d. vedė Pe- 
tersonaitę, kilimo iš Lietuvos. Iš tos san
tuokos susilaukė dvi dukras ir vieną sū
nų. Šio nekrologo autorius lankė nuo 
1932 m. ligi 1937 m. Pagėgių Donelaičio 
gimnaziją. Jis velionį jau pažinojo nuo 
1934 m. ir buvo jo mokinys evangelikų 
tikybos pamokose.

Būdamas pensininku velionis rašė 
mokslinius ir istorinius darbus knygose 
„Kirche im Osten“ — „Bažnyčia Rytuose“ 
— ■ apie lietuvių evangelikų liuteronų Baž
nyčią savo vardu ir pseudonimu „Walter 
Gust“ vardu. Rašė ir apie Lietuvos kata
likų bažnyčios istoriją vienoj brošiūroj.. 
Buvo nuolatinis bendradarbis Lietuvos 
vokiečių laikraštyje „Die Raute“. Palaikė 
labai tamprius ryšius su lietuvių evange
likų liuteronų bei reformatų Bažnyčios va
dovybę išeivijoje ir dabartinėje Lietuvo

je Kelis kartus lankė ok. Lietuvą kaip 
turistas ir susitiko su savo studijų drau
gais Vilniuje.

Velionis buvo visuomet ištikimas Dievo 
tarnas iki mirties. Buvo darbštus, rūpes
tingas, pareigingas, draugiškas ir ramaus 
būdo.

Žmonai, dukroms, sūnui, anūkams bei 
kitiems giminėms reiškiu savo gilią užuo
jautą ir kartu liūdžiu, netekęs savo tiky
bos mokytojo ir kunigo kilimo iš Lietuvos.

kun. Fr. Skėrys

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS 
ISTORIJOS II TOMAS

JAV-se atspausdintas Prano Čepėno 
Naujųjų Laikų Lietuvos Istorijos antrasis 
tomas. Tai istoriko Čepėno prieš mirtį 
1980-ais metais užbaigtas veikalas, kurio 
išspausdinimu pasirūpino velionio šeimos 
nariai. Prano Čepėno Naujųjų Laikų Lie
tuvos Istorijos II-asis tomas yra daugiau 
kaip aštuonių šimtų puslapių knyga, api
manti tik trumpą, bet labai svarbų Lie
tuvos istorijos laikotarpį — aštuonerius 
metus nuo 1914 ligi 1922 metų, — nuo pir
mojo pasaulinio karo pradžios ligi Stei
giamojo Seimo darbų. Vienas knygos sky
rius apima to laikotarpio įvykius Mažojo
je Lietuvoje. Plačiai aprašomos Lietuvos 
vyriausybės pastangos po 1918 metų iš
gauti nepriklausomybę atstačiusiai Lie
tuvos valstybei tarptautinį pripažinimą. 
Čia išryškėja, su kokiais dideliais sunku
mais buvo susidūrusi atgimusi Lietuva, 
siekdama įsijungti pilnateisiu nariu į 
tarptautinę nepriklausomų kraštų ben
druomenę. Istorikas Čepėnas pažymi, kad 
tuo metu didžiosiom valstybėm ne tik ne- 
parėmus, bet dargi trukdžius nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą, lietuvių tautai 
nebuvo kitos išeities, kaip tik pasitikėti 
savomis jėgomis, pačiai kovoti dėl nepri
klausomybės. Ir Lietuva tapo nepriklau
soma, nes sugebėjo savo laisvę ginklu ap
ginti, turėjo laisvei pasišventusius, ryž
tingus, apdairius ir sumanius politinius 
veikėjus.

Su jaunimu
Pirmieji jaunimo sąskrydžio (Lithex 

86 vad.) dalyviai pradėjo rinktis Sody- 
bon penktadienį po pietų. Čia kaimo ra
muma, dailiai nušienautos pievos, į akis 
krinta visur švara, tvarka. Su šypsniu 
sutinka Sodybos vedėjai; prie durų pri
sispaudusi, akyliai stebi kiekvieną mūsų 
judesį mažoji Alytė. Idiliškai ramus po
pietis jau už keletos valandėlių ima keis
ti savo veidą; jau rieda įvairių spalvų 
automobiliai; jaunimas renkasi iš arti ir 
toli. Kas nors, pažvelgęs pro atdarą lan
gą, galėjo spėlioti: „kad ko gero vestuvi
ninkai atidarda“. Ne, ne vestuvininkai, 
tik DBLJS jaunimas su keletu savo 
draugų sąskrydin renkasi. Jiems Sodybos 
vartų girgždinimas nebe naujiena, bet jau 
tradicija tapęs įvykis. Keletas čia sukinė- 
jasi-bėgioja itin susirūpinusiais veidais, 
— tai sąskrydžio organizatoriai. Visi jie 
tempia dėžes, blinzgančias, intriguojan
čias. Netoliese stovi Vido automobilis 
pilnutėlis tų bevardžių (bent man) daik
tų. Pagaliau jos iškraunamos, sunešamos 
salėn, išrikiuojamos, prijungiamos, atjun
giamos. Pasaka be galo. Prie stalų grupe
lės žmonių ką tai daro; atrodo, didina ir 
perpiešia Lietuvos žemėlapį. Kiti piešia 
plakatus arba išdėlioja spaudą, knygas. 
Dirbama pagal potvarkį. Tikras skruzdė
lynas. O saulelė jau seniai nugūžėjo už 
miško, ir mes vogčiomis pradedame dai
rytis į vakarienei paklotus stalus. Bet Vi
das dar vis kankinasi su ta aparatūra. 
Galų gale sąskrydis atidaromas trumpu, 
aiškiu žodžiu; Vidas pasveikina „vetera
nus“ ir ypačiai „naujokus“. Sveikina ir 
džiaugiasi svečiai iš toli (Geltonkasė Jū
ratė iš V. Berlyno, Andrius ir Lina iš 
Melburno, Emie iš JAV, laikinai gyvenąs 
Anglijoj). Pirmąsyk besilankantiems nu
rodomos „atsigaivinimo bazės“. Seka pau
zė, tonas sukietėja ...„jeigu kas manytu
mėte stipriai išgert ar net pasigert, atsi
prašau, ne į tą savaitgalį atvykote“ (lais
vas vertimas).

Pavakarieniavę prie elegantiškai ir la
bai gardžiais valgiais apkrauto ilgo sta
lo, kibome į filmus. Pirmasis filmas — 
Simas Kudirka. Nors jis daugeliui mato
mas nebe pirmą kartą, tačiau nė vienas 
nepajudėjo iš kėdžių, nebuvo klausimų, 
bereikalingi būtų buvę ir komentarai. 

Tyla, it gili malda, sukaustė salę. Sekan
tieji filmai, skrydis per Atlantą, Bočių 
godos, šokių šventė irgi sulaukė daug dė
mesio. O, jau ir po vidurnakčio.

Pusryčiavome Sodybos valgykloje — 
tai ištisas gėlynas, gėlių gausybė, visos 
jos, it princesės, pasidabinę, grakščios, 
tik gėrėkis, ir gėrėkis jomis. Sekanti pro
gramos dalis, ukrainiečio Taro Kuzio pa
skaita. Gan suglaustai, bet vaizdžiai jis 
kalbėjo apie dviejų tautų nedalią: „Skaus
mo ir dipresijos plotmėj mūsų tautų li
kimas istorijoj labai panašus“, jis aiškino. 
Sužinome, kad 50 milijonų ukrainiečių 
tauta savo tėvynėje neturi nė vienos uk- 
rainietiškos mokyklos, kai tuo tarpu to
kių mokyklų yra Lenkijoj, Čekoslovaki
joj ir, savaime aišku, kituose kraštuose. 
Rusifikacijai sąlygos labai palankios jau 
vien dėl slaviškos kalbos.

Dr. Stefan Krywawych pristatė Kana
doj pagamintą dokumentinį filmą — Bad
metis Ukrainoje, šio baisaus filmo veikė
jai buvo paprasti žmonės, diplomatai, 
valstybininkai, ano badmečio dalyviai — 
liudininkai. Galvojama, jog to dirbtino 
bado metu mirė tarp 7-12 milijonų ukrai
niečių. Stefan klausė, kodėl tas badas 
įvyko „Europos aruode“, o ne kur nors 
pačioj Rusijoj, kodėl Stalinas neleido už
sieniui ateiti pagalbon, kodėl rusai iki 
pat šios dienos bando nuslėpti šį balsų 
įvykį, kai apie jį savo prisiminimuose 
kalba čiurčilis, o taip pat užsimena ir 
Kruščiovas. Toliau jis klausė (gal paties 
dangaus), kodėl tiek daug atominių jėgai
nių šiandien pastatyta Ukrainoj? Visoj 
Sov. Sąjungoj jų esama 28, iš jų 15 pa
statyta Ukrainoj. Kodėl?

Už lango prapliuvo Černobylio radio- 
aktyvinis lietaus debesėlis, (apkeliavęs 
jau virš pusės Europos, laistydamas pie
vas ir miškus). Britų žinių laidose pata
riama negerti lietaus vandens, būti gan 
atsargiais dėl daržovių, pieno... o dainelė 
liejasi iš baro: „Ėsk, karvute, po egly
ną, nešk pienelio po puodynę“.

Po pietų visi dalyviai suskirstomi į 
žemaičius, aukštaičius, dzūkus, suvalkie
čius su Klaipėdos arašto gyventojais. Pra
sideda (toks tempas!) istorijos ir geogra
fijos žinių patikrinimas (quiz). Emoci
niai barometrai visų perkrauti. O giliau

sio Lietuvos ežero, deja, taip niekas ir 
nežinojo. Valio, tau gražusis Tauragnų 
ežere, valio ir gražusis šis jaunime, ku
ris to ežero, o ne vienas ir Lietuvos, ne
matę, skiriate ilgus savaitgalius ne ko
kiom lengvom pramogėlėm, dzinzinėji- 
mui, bet darbui. Sekanti programos dalis 
— seminariukai (work shops). Žavūs 
„interviu“ su ponia Thatcher, p. Mur
doch, įdomios radijo programos ir t.t.

Niekur neeikvojamas laikas; matosi 
jog visos detalės iš anksto gerai išanali
zuotos. Po šio darbymečio gaunam „už
kandėlį“ — upėtakius su įvairiausiom 
mišrainėm. Kad ir gerokai jaučiamės pa
vargę, bet matyt, jog visų nuotaika kuo 
pakiliausia. Eina gandas, kad laikas ir 
laužą paruošti — šiais metais jis bus 
prie maudyklių. O ten jau ir aikštelė 
specialiai paruošta laužui visuomet gera
širdiškai besišypsančio Ričardo iš 
Australijos. Vieni jau tempia malkas, ki
ti žibintus, maistą. I ten kelelis tolimas, 
bet mielas. Niekam nepatariama priete
moj žioplinėt, mat, prūdas vienoj pusėj, 
o ežerėlis — antroje. Ir keliaujam pir
myn ir atgal „pasiguosdami“, kad ne
mokame plaukti. Prie suliepsnojusio lau
žo yra ir senjorijos su akordeonu, su py
ne dainų. Daina vejasi dainą, plyšta akor
deonas, sukasi ir ratelis, „Mūsų graži šei
mynėlė vėlei susirinko“. (Nesunku įspėt 
iniciatorių!). Ii- taip iki pirmųjų Sodybos 
gaidžių! Sekmadienį pusryčiaujame be 
klegesio, seka filmas „Cry for Home“. 
Salėn žengia vyriausias aktorius ir sėda
si pirmoje eilėje. Užtai ir filmą žiūrėt 
(septintą kartą) darosi dar smagiau. Fil
mui pasibaigus, dalis skubame pasida
bint, o pasidabinus į pamaldas. Kunigas 
Gėryba pasako jaudinanti pamokslą. Šv. 
Mišių skaitymus ir malonių prašymo mal
das skaito visa eilė žmonių. Tik Algis S. 
taip „įsibėgėjo“, jog, rodos, nesulauksime 
pabaigos. . Puslapis po puslapio, na, bet 
jei gražiai skaityta, kantriai ir klausyta. 
Po pamaldų pradedamas DBLJS metinis 
posėdis (nors ir nepilna valanda liko iki 
pietų!). Pirmininkauja Gerardas Jakima
vičius, kuris eina laikinojo pirmininko 
pareigas nuo Romo J. išvykimo į JAV. 
šis posėdis, kaip ir praeitų metų, vyksta 
kuo sklandžiausiai; it varpo skambėji
mas. Centro Valdybos pirm. Jaras Alkis 
sveikina jaunimą CV vardu, kviečia at
siųsti vieną ar du kandidatus į CV glau
desniam bendradarbiavimui, našesniam 
darbui. Išrenkama nauja valdyba, spren

džiama visa aibė reikalų. Visa tai atlie
kama profesionaliai, žaibo greitumu. O 
kaip būtų reikalinga užfiksuoti šituos po
sėdžius filmų juostose: vieniems pasidi
džiuoti, kitiems pasimokyti!!

Naujasis pirmininkas Gerardas „karū
nuojamas“ Gedimino Stulpų karūna. Įtei
kiama medinė druskinė su druska ir pi
pirais, kad neišsektų jėgos. Ta pačia pro
gas Algis K., antrasis Didž. Britanijos 
Kriaučeliūno vardo premijos laureatas, 
apdovanojamas grafika „Eglė žalčių ka
ralienė“ (pirmasis buvo Vidas). Naujo
ji valdyba, kaip ir buvusioji, pilna ener
gijos, žadanti gražių vaisių. Pirmininkas 
Gerardas atkreipia dalyvių dėmesį, ragin
damas jaunimą pozityviai dalyvauti baž
nytiniuose reikaluose — jog šiandien 
mūsų tauta per- Bažnyčią pavergtoje tėvy
nėje veda neišmatuojamą bet kokiu ma
tu kovą už Lietuvos laisvę, prieš žmonių 
teisių nuolatinį pažeidinėjimą. Seka eilė 
pranešimų. Sužinome, kad itin staiga, nuo 
absoliutaus persidirbimo, mirė ponas 
Kasnors-Padarys. Jo pareigas perimti jau
nimas organizuojasi į grupeles, kad veik
la ir toliau būtų efektinga — štai, „Pietų 
Anglijos“ grupė, su vadove Jeanne Mi- 
neikis, lituanistinių Savaitgalių vedėjai 
Vincent ir Gajutė O'Brien su talka, yra 
ir kitų grupių, kaip tai kompiuterininkai.

Reikia pastebėti, kad be kelių senjorų, 
garbės narių ir svečių, posėdyje, kiek lei
do laikas, dalyvavo Sodybos vedėjai. Jie 
taip pat atsilankė ir į kitą sąskrydžio 
programą bei parengimus. Puikus gestas, 
nes tik tokiu būtu yra pilnai suderinama 
ir vienų, ir antrų interesai, išvystoma re
alūs santykiai.

* ♦
O kaip knieti paklausti „E.L.“ galvų- 

leidėjų, kodėl DBLJS, ąžuolu gimus ir 
ąžuolu bujojanti, neturėjo ir dar šian
dien neturi savo pastovios „platformos“ 
tame vieninteliam laikraštyje, kurio vie
nas iš pirmųjų tikslų yra gi informuoti 
laisvosios Europos lietuvius apie visą lie
tuvišką veiklą, bet ypačiai jaunimo rei
kalų. Taip, jaunimo! Jaunimas čia gimė 
ir augo, išėjo mokslus, daugelis jų įsigijo 
laipsnius, dabar dirba atsakingose parei
gose. Atėjo metas, susibūrė į DBLJS ir 
šiandien verčia ypatingai svarbią vagą. 
Jiems daug kas yra žymiai prieinamiau, 
nei jų tėvams. Subrendę gyvenamojo 
krašto kultūroje, suaugę su papročiais ir 
tradicijomis, jie yra patys puikiausi rei
kalų stebėtojai ir taiklūs reaguotojai. Pvz„ 

po Černobylio katastrofos Radijo stotys 
buvo užverstos klausytojų laiškais. Skai
tė jų nedaug, pačius įdomiausius. Ingri
dos Petrauskaitės laiškas, kuriame ji tau
piu žodžiu išreiškė susirūpinimą dėl tėvų 
žemės ir bendrai viso Pabaltijo žmonių 
sveikatos saugumo, buvo BBC perskaity
tas milijonams šio krašto gyventojų. Ma
tome, jog visokiausiais momentais jauni
mas reaguoja. Jaunimas budi! Taigi, ne 
vien šeimose bei draugų rateliuose, bet 
visiems lietuviams jų pastangos turi būti 
žinomos ir visokeriopai, moraliai ir konk
rečiai remiamos.

Dar keli pavyzdžiai: ar yra visiems ži
noma metų metais jaunimo iniciatyva 
rengiamos Londone Vakaronės? Tai gan 
elektyvus šių jaunų žmonių, jų šeimų 
bei draugų suartėjimas, vienas antro gi
lesnis pažinimas, veiklos pagyvinimas. 
Tokių Vakaronių, galvojama, jau buvo 
per 50! Čia ne vien ragaujama lietuviški 
valgiai, bet susipažįstama su senomis ir 
dabartinėmis Lietuvos kaimo bei miesto 
tradicijomis, atitinkamai pagerbiami Lie
tuvos sukaktuvininkai, pokalbiams bei 
diskusijoms „pagaunami“ Londone trum
pesniam ir ilgesniam laikui užsukę meni
ninkai, veikėjai, rengiamos bendros Kū
čios (į praeitas tiek prigūžėjo, jog reikė
jo salės sienas pastūmėti). Kiti jų jau 
30 metų darbuojasi su skautais. Na, ir 
šaunieji Lithex Sodyboje. Jų jau įvyko 
6. Kiek man žinoma, paskutiniajam bu
vo ruoštasi ištisi metai. „Dienotvarkė“ su
sidėjo iš 20 mašinėle rašytų puslapių. Jo 
pasisekimas prilygo jo pasiruošimui. Ir 
kieno rūpesčiu ir pastangomis tas viskas 
daroma? Atkreipus tinkamą dėmesį į vi
sus tuos parengimus, „Europos Lietuvy
je“ žirkliniams straipsniams nedaug be
liktų vietos. Kodėl nepadaryt eilę interviu 
su tų renginių iniciatoriais, organizato
riais ir atlikėjais? O tai jau tikrai atjau
nintų ir mūsų laikraštį, ir mūsų širdis, ir 
tinkamiau pagerbtų mūsų jaunimą. Gal 
kas nors ir į jų gretas dar įsijungtų? 
Tikriausiai ne vienas (o kaip gi kitaip?) 
norėtų padiskutuoti įvairiausiais klausi
mais su tais jaunais žmonėmis per spau
dą, moraliai ir konkrečiai paremti jų 
darbą. Jų darbas — visų mūsų ateitis!
P.S. Lithex 86 pabaigtuvės, išradingas ir 

šaunus vakarėlis, „Lithuanian Caba
ret“ pavadintas, vertas plunksnos pa- 
miklinimo. Gal sekančiam numery 
apie tai.

e.g.
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VARGDIENĖLIO PATYČIOS
Visai neperdedant galima sakyti, 

kad Lietuvoje buvo ir bus apstu ne
paprastų biografijų žmonių — ir vei
kėjų, ir kūrėjų. Tad jų gyveninių apra
šymai galėtų jaudinti ir graudinti, 
juos kada nors paskelbus susidarytų 
didelio masto biblioteka.

Ir tarp tų žymesnių asmenų užimtų 
ypatingų vietų Radviliškio Jonas, jo 
gyvenimo kelias.

Jonas Marcinkevičius buvo ne iš 
•pačių didžiųjų rašytojų. Jo sukurtas 
Kordusas, nususęs šlėkta, bene vienin
telis ryškesnis personažas.

O kiti jau pernelyg „laikraštiniai". 
Juk Jonas Marcinkevičius ir atėjo į 
literatūrų iš laikraštinių skilčių. Tiesa, 
į tas skiltis jis pateko iš neįprasto šal
tinio: iš Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mo kameros. Radviliškietis — ne žudi
kas, ne plėšikas, o dezertyras. Visai 
žaliukas išėjo savanoriu į jaunųjų Lie
tuvos kariuomenę, susitiko kažkokią 
viliojančių paną ir su ja pabėgo j Len
kiją. Iš ten grįžęs, kariuomenės teisme 
buvo nubaustas ilgus metus kalėti.

Tad bepigu buvo surūgti, net į nevil
tį nugrimzti. Bet be mokslo, be pavel
dėto iš tėvų dvasinio bagažo, jis, pade
dant su Bažnyčia surištiems asme
nims, ėmėsi pirma nedrąsiai, o po to 
vis ryžtingiau valdyti plunksną.

Įdomu, kad Jonas gimė gana žymia
me geležinkelio mazge, pačioje šimt
mečio pradžioje. Ir truputį fantazuo
jant galime pasakyti, kad to geležin
kelio mazgo signalai pranešė apie, 
kaip ten bebūtų, lietuvių raštijoje 
busimojo veikėjo atsiradimą.

Bet kaip ir kada tai įvyko?
Buvo pati Lietuvos sovietinimo 

pradžia.
Naujieji valdovai mėgino įleisti šak

nis lietuvių inteligentijos tarpe. Žino
ma, jie rinko žmones su tam tikromis 
nuoskaudomis. Ir toks Jonas, nemaža 
laiko praleidęs už kalėjimo grotų, o 
vėliau dirbęs juodesnį darbą spaudoje, 
iš karto patraukė žmonių medžiotojų 
dėmesį ir pirmon eilėn buvo apdova
notas puikiu butu naujajam „rašytojų 
dvare“ — garsiuose Vailokaičio na
muose.

Ir padarė pasirinkimą — kartu su 
kairesniais, net ir „trečiafrontininkais“ 
aktyviai dalyvavo sovietinimo cirkuo
se, organizuojant fiktyvius rinkimus Į 
fiktyvų liaudies seimą, vėliau gilinant 
pradėtą procesą ir žengiant į atvirą 
Lietuvos bolševikinimą.

Psichologiniai galima suprasti, kad 
Jonas, Hitleriui užpuolus Sovietiją, bu
vo tarp bėgančių iš Vilniaus rašytojų 
ir rašytojėlių. Ir taip mes susitikom su 
juo Maskvoje, kur Jonas padarė tikrą 
sensacijų savo spalvota asmenybe. Ne
trukus pusė Maskvos pažinojo tų Rad
viliškio Joną, kurį čia plačiai vadino 
„Ivan Ivanovič“. Jonas laikėsi labai 
laisvai. Lyg pradėjo persigimti į tam 
tikrų naują asmenybę.

„Ivan Ivanovič“ baisiai patiko tuo
metiniam stalinistinės rašytojų sąjun
gos vadovui Fadejevui. Maskvos lite
ratūros dirvų doroloją net imponavo, 
kad atbėgėlis iš Lietuvos čia taip at
virai kritikuoja sovietinio gyvenimo 
trūkumus. Bet ypatingai įdomu, kiek 
aš suprantu tų sudėtingą ir kiekvienu 
atveju nepaprastą žmogų, Jonas ėmė
si kurti savo biografiją ir vaidinti.

Trupučiuką nuteisiu nuo pasakoji
mo linijos ir pabrėšiu, kad Radviliškio 
Jonas turėjo tam tikrą savo dainų re
pertuarą. Dainavo prie stikliuko ir taip 
patraukiančiai, kad net Antanas Snieč

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDIS SODYBOJE

Jaukioji Lietuvių Sodyba laukia at
vykstančių svečių iš toli ir arti į

METINĮ SĄSKRYDĮ
GEGUŽĖS 24-26 D.

šeštadienio vakare 
tnas su disko šokiais. 

pasilinksmini-

Sekmadienį, 11 vai., šv. Mišios, at
našaujamos vysk. P. A. Baltakio, 
OFM. 3 vai. po pietų vyks plati „Bal
tijos“, „Lietuvos“ tautinių šokių gru
pių ir Škotijos Canty dūdų orkestro 
meninė programa.

Sodybos vedėjai yra pasiruošę malo
niai ir paslaugiai visus priimti.

Visi lietuviai ir jų draugai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir susitikti su nau
juoju lietuvių Vyskupu.

kus neprotestavo, kai Jonas uždainuo
davo „Gėriau dieną, gėriau naktį, pas 
tą Sniečkų plikakaktį“. Bet bene mė
giamiausia jo daina buvo „Mes razbai- 
nikėliai Bivainių miškų, didi varg
dienėliai Lietuvos laukų“.

Ir tas didis vargdienėlis lyg 
sudarė savo ironiškųjų koncertų ir 
pasirodymų programų. Berods, jo už
davinys buvo tyčiotis iš tos cirkinės 
aplinkos, kur melas pasidarė menu. 
Leiskite kaip iliustracija pacituoti 
garsų įvykį rašytojų sąjungoje, kai Jo
nas pasirašė karo paskolą milžiniškai 
sumai. Apie tai plačiai su pasigėrėji
mu minėjo sovietinė spauda. Tik ne
galvokite, kad Jonas sumokėjo bent 
kapeiką tos fantastinės sumos.

„Vargdienėlis“ tikrai buvo paten
kintas padaryta sensacija ir netrukus 
iškrėtė naują šposų.

Tada garsus „Sovinform Biuras“ 
atidarė naują įmonę: „Nastpresą“. ši
tos įmonės uždavinys buvo teikti in
formaciją vakaruose, ypatingai Ame
rikoje pasirodančioje spaudoje apie 
sovietines tautybes, atstovaujamas ir 
už Europos ribų, šita įmonė veikė la
bai plačiai, nesigailint pinigų. Savaime 
aišku, kad „Nastpresas“ plačiai aptar
naudavo ir Amerikos lietuvių spaudą.

Ir štai „Nastpreso“ perduotame j 
Ameriką plačiame „Vargdienėlio“ 
straipsnyje buvo smulkiai aprašoma, 
kaip hitlerininkai nužudė Jono Mar
cinkevičiaus šeimų Kaune, metė po 
važiuojančiu tanku Jono žmoną ir 
sūnų.

Ir tas baisus pasakojimas padarė di
delį įspūdį. Ir nors Jonas puikiai žino
jo, kad visa tai iš piršto išlaužta, jis 
lyg pats pradėjo tikėti savo prasima-

Gorbačiovo 
problemos

Paskutiniuosius įvykius Sovietų Sąjun
goje britų „The Guardian“ koresponden
tas M. Walkeris komentavo šitaip:

„Nežiūrint, kokios bus pasekmės Sov. 
Sąjungos žmonėms po katastrofos Ukrai
noje, tikru pralaimėtoju gali likti draugas 
Gorbačiovas su savo ekonominėmis refor
momis. Pigi elektra yra būtina sovietų 
ekonomikai. Problema yra geografinė. Di
dieji fabrikai ir įmonės yra Sov. Sąjun
gos vakaruose. Didžiausias gyventojų prie
auglis — musulmoniškuose pietuose, o 
žaliavos pramonei ir energijos rezervai 
yra šalies rytuose ir šiaurėje. Europinė 
Rusija suvartoja 60 procentų krašto elek
tros, o pagamina mažiau kaip penktadalį. 
Naftos, dujų ir anglies netrūksta, bet di
dieji Sibiro šių energijos išteklių laukai 
yra už tūkstančių mylių nuo fabrikų ir 
gyvenančių žmonių. Sovietų inžinieriai ap
skaičiuoja, kad gaunamos energijos kaina 
padvigubėja su kiekvienu tūkstančiu my
lių jos žaliavų tranportu.

„Černobylio katastrofa gali turėti ir po
litinių pasekmių. Radiacijos tarša pasiekė 
Baltarusiją, Lietuvą ir Latviją. Tie kraš
tai yra religingi ir nacionalistiškai nusi
statę. Prieš paskutinįjį karą Pabaltijo val
stybės buvo nepriklausomos, jų gyvenimo 
standartas yra aukštas.

„Lietuvoje buvo protestų ir demonstra
cijų dėl didžiausios pasaulyje atominės jė
gainės statymo netoli Ignalinos. Demons
tracijos galbūt vyko ne tiek prieš pačios 
jėgainės statybą, kiek prieš rusų specialis
tų atgabenimą į Lietuvą. Numatoma sta
tyti 4 reaktorius Ignalinos jėgainėje. 

IKI PASIMATYMO!

nymu. Net tiek, kad sugalvojo iš nau
jo pirštis.

Anų laikų Maskvoje atsirado savo
tiškų salonų, kur Maskvos ponios ieš- 
kojosi turtingesnių vedybų partnerių 
pokario laikui. Tai buvo tam tikra 
praktiška filosofija. Išvijus vokiečius 
iš Lietuvos, ten šeimininkaus rusai, ir 
bus galimybė naujose Rusijos provin
cijose, kaip jos besivadintų, pasidaryti 
malonų gyvenimą. Beje, buvo ir net 
tokių stambių figūrų, kaip busimasis 
akademikas Žiugžda, kurį apvesdino 
su savo sūnaus buvusia žmona artiste 
Januškevičiene. Ir dabar maskviškė 
ponia žiugždienė net pasidarė Vilniu
je didelė mokslininkė — specialistė 
marksizmo klausimais.

Jonas Marcinkevičius svečiavosi ki
tame salone. Jį, kaip įmanomesnį part
nerį, buvo numačiusi pati salono šei
mininkė, iš profesijos kino scenariste. 
Ir Jonas viską darė, kad patvirtintų jos 
viltis.

Kita proga papasakosiu apie Jono 
Marcinkevičiaus karjerą Raudonojoje 
armijoje. Ir čia buvo daug ironiškų, ne 
visiems suprantamų patyčių.

Pagaliau sugrįžome į Lietuvą. Tuoj 
po karo buvo varoma „Naujoji ekono
minė politika“, leido privatinę preky
bą.

Ir Jonas Marcinkevičius, suradęs sa
vo žmoną gyvą ir sveiką, atidarė su 
ja... restoraną!

Pačių pokario laikų mano informa
cija yra labai nepilna. 1948 m. pra
džioje mane suėmė. Kai po Stalino 
mirties išėjau iš kalėjimo, Jonas jau 
buvo miręs plaučių vėžiu. Žinoma, 
suvaidino vaidmenį stikliukas.

1. Kaplanas

BERLYNO SIENA
Berlyno mūro siena yra skaudus sim

bolis, bet drauge ir kvailumo reiškinys, 
— pažymėjo Italijos respublikos preziden
tas Cossiga, lankydamasis buvusioje Vo
kietijos sostinėje. Prezidentas, kaip ir vi
si kiti Vakarų Berlyno oficialūs svečiai, 
buvo miesto burmistro palydėtas apžiū
rėti vadinamąją „gėdos sieną“, skirian
čią Berlyną į dvi dalis. Iš buvusio Reich
stago, Vokietijos Parlamento rūmų, už
pakalinio balkono atsiskleidžia rytinės — 
komunistą valdomos — miesto dalies niū
rus ir pilkas vaizdas, sudarantis ryškų 
kontrastą su vakarine — laisvąja miesto 
dalimi, kurioje bruzdėte bruzda gyveni
mas. Prezidentas Cossiga, stebėdamas 
Berlyno mūro sieną, už jos esančius na
mus, kurių visi langai į Vakarus yra už
mūryti plytomis, pažymėjo, kad šis vaiz
das negali nesukelti skaudaus įspūdžio. 
Čia visu ryškumu atsiskleidžia Europos 
drama, kalbėjo prezidentas. Mūro sienos 
priežastį sunku išaiškinti, pateisinti. Tai 
tragiškas, bet drauge ir kvailas reiškinys, 
pažymėjo prezidentas, nes istorijos vyks
mui sustabdyti nepakanka mūro sienos. 
Prezidentas pastebėjo, jog Berlynas praei
tyje buvo tiėk diktatūrinės valdžios, tiek 
ir rezistencijos prieš diktatūrą centras. 
Šiandien Berlynas ir vokiečių tautos lais
vės ir demokratijos troškimo simbolis.

Maskva turi rūpintis, kad jėgainė būtų 
saugi.

„Gorbačiovas žaidžia su Rytine Euro
pa, truputį švelnindamas senąją Briežne- 
vo doktriną. Jis stengiasi tuos kraštus su
sieti su Rusija ekonominėm priemonėm“.

BE PASO KELIAUJANTIS 
DEBESIS

Ryšium su Sovietų Sąjungoje įvykusia 
branduoline avarija, tarptautiniuose 
sluoksniuose vis stipriau pabrėžiamas rei
kalas tarptautiniu mastu nustatyti bran
duolinių jėgainių apsaugojimo nuo even
tualių nelaimingų atsitikimų taisykles, vi
sus kraštus įpareigojant tų taisyklių griež
tai laikytis. Šia proga atkreipiamas dė
mesys, kad Vakarų pasaulio kraštuose, 
statant branduolines jėgaines, jau seniai 
yra pritaikytos elementariausios saugumo 
priemonės, kurių dėka, kaip vieningai pa
brėžia šios srities ekspertai, negali įvyk
ti tokios nelaimės kaip Černobylio. Deja, 
kaip liudija tragiška patirtis, tų saugumo 
priemonių Černobyly nebuvo. Dėl to reika
laujama, kad ateityjeSov. Sąjunga atvertų 
savo branduolines jėgaines tarptautinei 
kontrolei, nes katastrofų padariniai palie
čia ne tik pačius sovietus, bet ir visą Eu
ropą. Taip pat reikrlaujama, kad ir sovie
tai, kaip visi civilizuotieji kraštai, nedels
dami painformuotų atitinkamas žinybas 
apie branduolinėse jėgainėse Sovietų Są
jungoje įvykstančius nelaimingus atsitiki
mus, kad tarptautiniu mastu galime būtų 
skubiai imtis apsisaugojimo priemonių. 
Absoliučiai nepateisinamas tas faktas, pa
žymima tarptautiniuose sluoksniuose, kad 
sovietinė valdžia net tris dienas uždelsė 
pranešimą apie Černobylio jėgainėje įvy
kusią didžiulę avariją ir dargi iš pradžių 
buvo paneigę nelaimingą atsitikimą, kai 
Švedijoje jau buvo pastebėtas radioakty
vumo staigus ir didelis padidėjimas at
mosferoje. Apie katastrofą net tris dienas 
nė žodžiu neužsiminė nei sovietų laikraš-

A. ŠČARANSKIO PAREIŠKIMAS

Ryšium su Berne, Šveicarijoje, vykstan
čia Helsinkio susitarimą pasirašiusių val
stybių ekspertų konferencija žmonių san
tykiavimo klausimais, neseniai išlaisvin
tas buvęs sovietų politinis kalinys Ana
tolijus Ščaranskis paskelbė pareiškimą, 
kuriame kviečia sovietinę valdžią nu
traukti žymaus ruso žmogaus teisių gy
nėjo akademiko Sacharovo persekiojimą. 
Jo ištrėmimas už žmogaus teisių gynybą, 
rašo Ščaranskis, jo izoliavimas nuo arti
mųjų ir nuo viso pasaulio, yra žiaurus ir 
nepateisinamas. Ščaranskis pažymi, jog 
Berno konferencijos dalyviai privalėtų į 
tai atkreipti sovietų valdžios atstovų dė
mesį, reikalaudami, kad Sacharovas ir kiti 
žmogaus teisių gynėjai Sovietų Sąjungo
je būtų pagaliau išlaisvinti. Benio konfe
rencijai yra pateikta gausi dokumentinė 
medžiaga apie sovietų vykdomus laisvo 
žmonių santykiavimo varžymus.

SUĖMIMAI ČEKOSLOVAKIJOJ

Čekoslovakijoje gegužės mėn. pradžio
je buvo suimtas ir internuotas psichia
trinėje ligoninėje 57 metų amžiaus katali
kas geležinkelietis Augustin Navratil. Mi
licija jo bute rado religinę literatūrą. Be
veik tuo pačiu metu buvo suimti evange
likų pastorius Jan Dus ir du žmogaus tei
sių gynybos sąjūdžio „Chartija-77“ veikė
jai. Be to, Moravijoje vienerius metus ka
lėti nuteisti aštuoni jaunuoliai, apkaltin
ti tuo, kad dalyvavo rock muzikos koncer
te, kuriam valdžia nebuvo davusi leidimo. 
Apie minėtų asmenų areštavimą ir nu
teisimą pranešė žmogaus teisių gynybos 
sąjūdis „Chartija 77“. Šis sąjūdis, kaip ži
noma, buvo įkurtas 1977-ais metais stebė
ti, kaip Čekoslovakijos valdžia vykdo pri
siimtus tarptautinius 'įsipareigojimus žmo
gaus teisių apsaugojimo srityje.

Sfaūtytoju tau&ai
LIETUVOS AUKSAS RUSAMS

Jaunimo laikraštis LYNES Nr. 38, 1986 
m. kovo mėnesio laidoje paskelbė, kad 
rusai reikalauja Prancūzijos atiduoti jos 
banke laikomą Lietuvos auksą, kurio yra 
3.5 tonos. Prancūzija rusams siūlo F350 
milijonų frankų. Panašiai pasielgė švedai 
ir anglai anksčiau. Tai aiškus sauvaliavi
mas, nesiskaitant nei su sąžine, nei su tuo, 
kad Lietuva nėra de jure pripažinta Rusi
jai.

Mūsų diplomatinė tarnyba užsienyje tu
ri nedelsiant reikalauti Prancūzijos vy
riausybės Lietuvos aukso Rusijai neati
duoti. Atgavus Lietuvai laisvę, ji turės 
grąžinti auksą Lietuvai. Jokia svetima 
valstybė neturi juridinės teisės į Lietu
vos nuosavybę, be to, jų niekas neįgalio
jo su Lietuvos turtu elgtis taip, kaip joms 
patinka.

Jei tai nepadėtų, reikia kreiptis į Euro
pos parlamentą, reikalaujant Lietuvos 
auksą ir kitokį turtą apsaugoti, kol Lie
tuva vėl bus laisva. Jei ir tai nepadėtų — 

čiai, nei spaudos agentūros, nei radijas, 
nei televizija.

Jei toks elgesys, pažymima tarptauti
niuose sluoksniuose, yra nepateisinamas 
užsienio kraštų atžvilgiu, tai juo labiau 
yra netoleruotinas pačių Sovietų Sąjun
gos gyventojų atžvilgiu. Tris dienas žmo
nės Sovietų Sąjungoje, ypač katastrofos 
paliesto rajono gyventojai, nė žodžiu ne
buvo painformuoti apie jiems kilusį dide
lį pavojų, o po trijų dienų TASS'o agentū
ra apsiribojo tik penkių eilučių komuni
katu apie įvykusią katastrofą, nerasdama 
jokio reikalo painformuoti visuomenę, ko
kių saugumo priemonių turi imtis svei
katai ir gyvybei apsaugoti. Kaip pastebi 
vedamajame straipsnyje plačiai skaitomas 
Romos dienraštis . La Repubblica“, abso
liučiai nesuprantama, kodėl sovietinė val
džia elgiasi su savo tauta, tartum ji būtų 
dar pilnai neprotaujančių vaikų būrys, 
kodėl sovietinė valdžia nuo visuomenės 
viską slepia, net ir tuo atveju, kai iškyla 
pavojai gyventojų sveikatai, o gal net ir 
gyvybei. Visuomenės klaidinimas Sovie
tų Sąjungoje, pastebi Romos dienraštis, 
tiesa, nėra naujiena. Tai įprastas reiš
kinys, kuris nesiliauja stebinęs kiekvieną 
sveikai protaujantį žmogų. Šis liūdnas 
reiškinys, be to, nuolat vis iš naujo suke
lia giliausią užuojautą tiems milijonams 
žmonių, kurie gyvena už geležinės už
dangos sovietinėje santvarkoje.

Kitas italų dienraštis, Milane leidžia
mas „II Giomale“ iš savo pusės pažymi, 
jog yra neįmanoma kalbėti apie taiką ir 
kurti tikrąją taiką su tokiomis valsty
bėmis, kaip Sovietų Sąjunga, kurios reži
mas dvidešimtojo amžiaus pabaigoje ne
įveikiama tylos skraiste apdengia visa, kas 
joje vyksta. Viskas nuo visų yra slepiama, 
įskaitant mokslo ir technologijos sritis. 
Ar tokioje nepasitikėjimo dvasioje iš vi
so yra įmanoma palaikyti su sovietais ge
ros kaimynystės santykius, klausia dien
raštis „II Giornale“? Tarptautinė santar
vė, kurią nepaliaujamai propaguoja sovie
tinis režimas, rašo dienraštis, remiasi vi
si, pirma tarpusavio pasitikėjimu. Bet 
kaip gi galima pasitikėti valstybe, kaip 
Sovietų Sąjunga, klausia dienraštis, apie 
kurią patiriame žinių tik tuomet, kai iš 
jos prasiskverbia pasaulio erdves apnuo
dijantis radioaktyvus debesis, be paso ke
liaujantis per sienas, kurio neįmanoma 
įbrukti į gulagą.

(V.R.)

R.K. DELEGATAI KABULE

Trys Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
delegatai su humanitarine misija lankėsi 
Afganistano sostinėje Kabule. Per pa
staruosius penkerius metus šios organi
zacijos atstovams afganų režimas buvo 
uždraudęs įvažiuoti į Afganistaną. Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus delegatai 
atvykę į Kabulą bandė išgauti režimo lei
dimą periodiniai lankyti 'į nelaisvę paim
tus afganus partizanus, jiems teikti hu
manitarinę pagalbą. Raudonojo Kryžiaus 
atstovai iki šiol teturėjo galimybę lankyti 
partizanų į nelaisvę paimtus sovietų ka
rius. Raudonojo Kryžiaus pastangų dėka, 
susitarus su suinteresuotomis šalimis, 
nuo 1982-ųjų metų 11-ka afganų partiza
nų nelaisvėn paimlų Raudonosios armijos 
karių buvo nugabenti j Šveicariją ir čia 
laikinai internuoti. Pasibaigus internavi
mo laikotarpiui, trys sovietų kariai pasi
prašė politinės globos vakaruose, likusie
ji ryžosi sugrįžti atgal į Sovietų Sąjungą.

užvesti Europos teisme bylą. Teismo iš
laidas padengs nusikaltusi pusė ir sumo
kės pabaudą už sauvaliavimą.

Be to, visi, kas tik gali, turi rašyti Pran
cūzijos vyriausybei laiškus ir įsakmiai 
reikalauti rusams Lietuvos aukso neati
duoti.

Mūsų veiksniai nedelsiant turi duoti nu
rodymus, ką ir kaip daryti.

Nenusileisti!
A.P.

LAIŠKAS IŠ LENKIJOS
Sveikinu iš nepersveikiausio krašto. 

Balandžio 28 dieną po pietų pasiekė mū
sų miestą nei tai dūmai, nei garai ore. 
Nors diena buvo saulėta, saulę uždengė 
kažkokie garai. Ore buvo keistas kvapas. 
Dabar vaikai gauna gerti jodą. Mieste iki 
dešimtos vakaro veikia ambulatorijos.

Iš radijo transliacijų lenkų kalba iš 
Londono ir lietuvių kalba iš Amerikos su
žinojau, kas pasiekė mūsų kraštą...

Jūsų korespondentas
1986.V.3
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XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Antaninių, Joninių ir Petrinių pobūvis 
Wolverhamptone — birželio 21 d., Ukrai
niečių klube.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

Tautinių šokių ir muzikos koncertas 
Londone — birželio 7 d., šeštadienį, 7 v.v., 
Ukrainiečių klube, 79 Holland Park Ave., 
W.11. Rengia „Lietuva“. Programoje da
lyvaus ir latvių jaunimas.

D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje.

AUKOS SPAUDAI
S. Pučinskienė — 15 sv.
P. Grenda — 6.50 sv.
J. Pukteris — 4.50 sv.
B. Aukštiejus — 3 sv.
Kun. F. Skėrys — DM 10.
Ona Vilimas — 1.50 sv.
M.M. Mozūras — 1.50 sv.

SU IŠKILIUOJU SVEČIU
Pas vietos ir apylinkių lietuvius vysk. 

P. Baltakis, OFM, atvyksta gegužės 31 
vakarop. Apsistos Aušros Vartų Marijos 
Židinyje ir išbus visą savaitę.

Birželio 1 d. Ganytojas atvyks į šv. 
Barnabo katedrą, prie salės, 1345 vai. Visi 
kviečiami sutikti iš N. Circus — College 
St., ne iš Derby Rd. Šv. Mišias atnašaus 
14 vai. Visi kviečiami pasinaudoti išpa
žintimi ir priimti Sv. Komuniją.

Per pamaldas visi ryškiai atsakinės ir 
giedos iš padėto spaudinio. Vargonuos sės. 
Teresė, diriguos sol. J. černis. Po pamal
dų visi palydi Vyskupą prie katedros sa
lės. Bus fotografijų.

Salėje Nottinghamo Moterų Draugija 
ruošia pietus. Derby „Tėviškėlė“ Renatos 
Venskutės vadovybėje, vietos bei kitos 
meninės pajėgos atliks meninę programą. 
Meninei daliai ir pietums bilietai tik už 3 
svarus gaunami Židinyje ir pas V. Biele- 
vičių iki gegužės 25 dienos.

Po salėj 600 m. Lietuvos krikšto D. Bri
tanijoje minėjimo c. komiteto ir DBL 
Kat. Bendrijos c. valdybos nariai renkasi 
Židinin pokalbiui su Vyskupu.

Liet. K. Sielovada ir Bendrija

PRATYBOS IR PARODA
Ne tik „Gintaro“ choristai, bet ir visi 

maloniai kviečiami gegužės 30 d., 18.30 
vai., į katalikų katedrą, Derby Rd., būsi
mų vysk. P. Baltakio pamaldų giesmių, 
apeigų pratyboms.

Derbiškės Rūta Popikienė ir Gilma 
Zinkuvienė birželio 1 d., po vyskupo Mi
šių, katedros salėje turės savo meninių 
dirbinių parodą.

Sielovada ir Bendrija

Gloucesteris
EKSKURSIJA SODYBON

Gloucesterio ir Stroudo DBLS skyrius 
gegužės 25 d., sekmadienį, rengia ekskur
siją į Lietuvių Sodybą. Išvykstama nuo 
Ukrainiečių klubo, 37 Midland Rd., 8 vai. 
ryto, iš Stroudo miesto centro — 8.30 vai.

Prašome nesivėluoti.
Skyriaus valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

DBLS CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Gegužės 18 d. DBLS Centro Valdybos 
posėdyje, dalyvaujant Tarybos pirminin
kui, buvo nutarta, kad Metinio suvažiavi
mo rezoliucijos 8 ir 9, o taip ir DBLS-gos
C. Valdybos pasitikėjimo reikalas, bus 
svarstomi DBLS C. Valdybos, Tarybos ir 
Skyrių pirmininkų ar jų įgaliotinių spe
cialiai sušauktame posėdyje.

Vieta ir laikas greitu laiku bus paskelb
ti „Europos Lietuvyje“.

DBLS-gos Centro Valdyba

LAUKIAME SEKANČIO!
Atrodo, kad LNB-vės pirmininko V. 

Dargio idėja pristatyti lietuvių bendruo
menei naująsias mūsų spaustuvėje spaus
dintas knygas bus ir toliau puoselėjama, 
išsivystys į dar didesnio masto literatū
rines ir kultūrines vakarones. Šiais me
tais kovo mėnesį turėjome pirmąjį bandy
mą, įdomų inž. J. Vilčinsko knygos „Lie
tuvos Socialdemokratija“ pristatymą, o 
dabar štai vėl, praėjusį šeštadienį Lietu
vių Namuose, lyg ir krikštynas kitų nau
jųjų knygų — F. Neveravičiaus „Prie
šai“ ir A. Saudargienės „Naikinamieji“. 
Pirmąjį pristatymą surengė Londono 
„Vienybės“ klubas, o paskutinįjį — Lon
dono moterų „Dainavos“ sambūris. Galė
jom pasidžiaugti, kad savo tarpe dar tu
rime gabių skaitytojų ir programos pra- 
vedėjų, naujų sumanymų iniciatorių, ku
rių dėka ir ši paskutinioji knygų pristaty
mo vakaronė jau buvo paįvairinta net ir 
dainomis. Tik gaila, kad spaudoje iš anks
to nieks nepranešė apie atvykimą svečių- 
dainininkų iš Nottinghamo. Turbūt pra
džioj tai nebuvo numatyta, bet pačiu pas
kutiniu momentu suorganizuota mūsų lie
tuviškos dainos entuziasto Algio — lyg ir 
siurprizas atsilankiusiems.

„Dainavos“ pirmininkė J. Kerienė pa
sveikino susirinkusius ir pakvietė Algį 
Šveikauską pravesti vakaro programą. 
Trumpoje įžangoje jis iškėlė lietuviškųjų 
knygų leidimo svarbą, priminė, jog šiais 
metais a.a. rašytojui Fabijonui Neveravi- 
čiui būtų suėję 86 metai, pasveikino at
silankiusią rašytojo našlę Ireną Nevera- 
vičienę (ji savo artimiesiems draugams 
ir spaustuvės darbuotojams savo vyro at
minimui įteikė pasirašytas knygas).

Rašytojo F. Neveravičiaus gyvenimą ir 
literatūrinius darbus plačiai nušvietė jo 
bičiulis ir bendramintis J. Bendorius.

Apie rašytojos Avos Saudargienės bio
grafiją ir Nidos Knygų Klubo išleistas jos 
knygas kalbėjo VI. Dargis. Po to buvo iš
klausyta, iš Australijos atsiųsta, rašytojos 
įkalbėta juosta, kurioje ji dėkoja visiems, 
kurie surengė šį pristatymo vakarą ir sa
vo darbu prisidėjo prie knygos išleidimo.

Po supažindinimo su autoriais, susirin
kusieji pasiklausė abiejų knygų ištraukų: 
F. Neveravičiaus „Didysis simbolis“ įsi
jautusiai perskaitė V. šalčiūnas, keletą 
ištraukų iš A. Saudargienės „Naikinamie
ji* profesionališkai perdavė J. Černis, 
trumpesnį fragmentą iš „Naikinamieji“ 
skaitė Ž. Matukienė.

Tarp skaitymų buvo įterptos trys lie
tuvių liaudies dainos, kurias atliko vyrų 
kvartetas ir mišrus oktetas (V. Aleknavi
čius, J. Alkis, V. O‘Brien, A. Šveikauskas, 
G Aleknavičienė, B Bishop, G. O'Brien 
ir E. Gaputytė).

Pabaigoje A. Šveikauskas padėkojo pro
gramos atlikėjams, svečiams iš Notting
hamo ir visiems atsilankiusiems, pareiškė 
viltį, kad panašios kultūrinės vakaronės 
ateityje bus dažniau rengiamos, ir pakvie
tė dainaviečių paruoštai kavutei.

Vakaras paliko visiems malonų įspūdį.

Birminghamas
VYSKUPO PRIĖMIMAS

Vyskupas P. Baltakis lankys Wolver- 
hamptoną gegužės 31 d. vidurdienį. Po re
liginių apeigų, bus priėmimas lenkų klu
be. Kas norėtų dalyvauti, prašom praneš
ti ne vėliau kaip iki gegužės 17 dienos S. 
Jezerskiui Telef. 021 382 2319.

A.A. PETRAS MATULEVIČIUS
Gegužės 2 d. mirė Petras Matulevičius, 

gimęs 1903 m. vasario 12 d. Kiek žinoma 
ilgesnį laiką gyveno Kaune ir tarnavo 
Lietuvos kariuomenės Vyriausio štabo 
žinyboje. II pas. karui baigiantis pasitrau
kė į Vokietiją ir 1947 m. pasiekė Angliją. 
Dirbo Škotijoje žemes ūkyje, o vėliau per
sikėlė į Bradfordą.

Aktyviai dalyvavo DBLS-gos skyriuje 
ir Vyties klubo valdyboje, vienais metais 
net buvo jos pirmininku. Dainavo „Atža
lyno“ chore. Buvo draugiškas, nors nebi
jojo pasakyti kritišką žodį.

Kan. V. Kamaitis atnašavo šv. Mišias 
ir palydėjo į kapines, į krematoriumą. Vi
sų laidotuvėse dalyvavusių vardu, klube, 
prie užkandžių stalo, atsisveikinimo žodį 
tarė A. Bučys ir pareikė užuojautą arti
miesiems bičiuliams, bendrakeleiviams 
Jadzei Petravičienei ir Traškų šeimos na
riams.

A-tas B.

Bradfordas
J.E. VYSKUPO P. BALTAKIO, O.F.M. 

VIZITAS
Birželio 7 dieną, 2 vai. p.p., šeštadienį, 

Šv. Onos bažnyčioje, Vyskupas atnašaus 
Šv. Mišias, pravesdamas dvasinį patarna
vimą atsilankiusiems, o po pamaldų Vy
ties klube bus Vyskupo priėmimas — ben
dri pietūs apie 4 vai. p.p.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašome 
užsirašyti pas Bendrijos narį p. R. Kara
lių iki gegužės mėn. 25 dienos klube.

Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti 
pamaldose ir klube.
Vyties Klubo Valdyba ir L.K. Bendrija

PENSININKŲ POBŪVIS
Balandžio 6 d., sekmadienį, surengtas 

klubo narių pensininkų ir jų bičiulių po
būvis. Prie gražiai paruoštų pietų susėdo 
apie 60 dalyvių. Sveikino klubo valdybos 
pirm. V. Gurevičius. Pietuose dalyvavęs 
DBLS-gos pirm. J. Alkis tarė sveikinimo 
žodį. Buvo ir daugiau svečių: P. Dzidoli- 
kas iš Škotijos ir kiti.

P. Vasis padainavo kupletų ir nuotai
kingos dainos skambėjo iki vėlesnio va
karo.

P. Pucevičius rodė televizijos ekrane sa
vo filmą. Klubas padengė pobūvio išlai
das.

Programai vadovavo A. Traška.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Motinos dienos minėjimas, gegužės 4 

d., sekmadienį, pradėtas St. Ann's bažny
čioje. Kan. V. Kamaitis atnašavo šv. Mi
šias, giedojo vietos vyrų chorelis, P. Dzi- 
dolikui pritariant vargonais.

Po pamaldų klube jausmingą paskaitą 
skaitė H. Vaineikis. Palietė praeities ir 
dabarties mūsų lietuvių motinų pasišven
timą.

Po paskaitos motinos apdovanotos ma
žytėmis gėlių puokštėmis ir sveikinimo 
kortelėmis.

Vyrų sekstetas: J. Adamonis, S. Budrys, 
V. Gurevičius, R. Karalius ir Zunde, P. 
Vasiui vadovaujant, motinų garbei pa
dainavo 6 dainas.

Šią motinos dieną dar labiau paįvairi
no ir praturtino surengtos net dvi paro
dos. Tai R. Popikienės rankdarbiai ir 
Filatelistų draugijos „Vilnius“ lietuviškų 
pašto ženklų platus, gražiai sutvarkytas 
rinkinys. Savo eksponatus nors trumpai 
aptarė R. Popikienė ir „Vilnius“ draugi
jos pirm. H. Vaineikis. Parodą atgabenti 
ir paruošti pagelbėjo draugijos valdybos 
nariai Lauruvėnas ir Pūras.

Labai gausūs minėjimo dalyviai pavai
šinti R. Vaičekauskaitės paruoštais už
kandžiais. Programai vadovavo V. Gure
vičius.

W olverhamptonas
VYSKUPO P. BALTAKIO VIZITAS
J.E. Vyskupas lankysis Wolverhampto

ne gegužės 31 d., šeštadienį. 12.30 vai. vys
kupą pasitiksim lenkų švč. Trejybės baž
nyčios šventoriuj STAFFORD Rd., OX
LEY, W-ton. Po to lydėsime į bažnyčią 
iškilmingoms šv. Mišioms, kurias atna
šaus vyskupas su lietuvių, lenkų ir anglų 
dvasiškiais. Mišių metu trys vaikučiai 
priims iš vyskupo rankų pirmąją šv. Ko
muniją ir penki Sutvirtinimo Sakramen
tą. Po Mišių didžiojoj salėj bus priėmi
mas ir pietūs.

Kas norės su vyskupu pietauti, prašom 
pranešti rengėjams iki gegužės 17 d. Pie
tų kaina suaugusiems 5 sv. asmeniui, vai
kams iki 12 m. amž. nemokamai.

Visus artimesnių kolonijų lietuvius ir 
kitus svečius maloniai kviečiame daly
vauti (tokioj retai pasitaikančioj šventėj.

Vyskupo priėmimo komitetas

FESTIVALIS NOTTINGHAME
Praėjusį savaitgalį Nottinghame 

įvykęs Europos Pavergtų Tautų kon- 
certas/festivalis pasiliks daugelio pri
siminimuose ilgą laiką, kaip svarbus 
kultūrinis įvykis mums lietuviams, laip 
kaip ir kitoms tautoms, dalyvavu
sioms šiame pasirodyme. Tai vaisius 
ilgų paruošiamųjų darbų, kurie prasi
dėjo praėjusį rudenį, susikūrus Euro
pos Pavergtų Tarnų Komitetui, vado
vaujamam Nott. Universiteto prof. D. 
Ręganui. Lietuvių atstovai tame komi
tete atliko pagrindinį vaidmenį savo 
praktiškais patarimais.

Komiteto pastangomis pavyko gau
ti Miesto Valdybos paramą pasamdyti 
Nottinghamo gražiausią Royal Con
cert Hall, talpinančią arti 3000 žmo
nių.

Sekmadienį, gegužės 11 d., šią di
džiulę salę pripildė masė žiūrovų, ku
rie susirinko išgirsti ir pamatyti lietu
vių, latvių, estų, ukrainiečių ir lenkų 
pasirodymo, ką kiekviena tauta gra
žiausio ir geriausio galėjo parodyti.

Salės įėjimas buvo papuoštas kiek
vienos tautybės tautinių rankdarbių 
parodėlėmis. Lietuvius reprezentavo 
tautiniais meno išdirbiniais jau mums 
visiems gerai žinomos R. Popikienė ir 
G. Zinkuvienė, o jaunesnę kartą šių 
laikų menu — DBLJS pirm. G. Jaki
mavičius. Gražiai ir apgalvotai paruoš
ta parodėlė savo spalvomis patraukė 
visų dėmesį.

Koncerto salės scenoje stovėjo visų 
dalyvaujančių vėliavos, o mūsų tris
palvė garbės vietoje — viduryje.

Koncertą pradėjo lietuviai — Not
tinghamo choras „Gintaras“, papildy
tas choristais iš Londono ir Wolver- 
hamptono.

Pasipuošę spalvingais tautiniais rū
bais, choristai nupynė melodingų dai
nų juostą, kuri pirmą kartą nuskambė
jo tokiai masinei publikai. Salės puiki 
akustika tikrai parodė lietuviškos dai
nos grožį ir kalbos skambumą. Kalba, 
kurią daugumas išgirdo pirmą kartą, 
išsivystė bedainuojant jau nuo senųjų 
vaidilų laikų, kai visi gyvenimo įvykiai 
buvo išreiškiami dainomis.

Kitos tautos irgi parodė, ką tik galė-

Manchesteris
VYSKUPAS MANCHESTERY

J.E. Vyskupas P. Baltakis lankys Man- 
chesterio lietuvius birželio 8 dieną, sek
madienį.

Sekmadienį 1 vai. p.p. šv. Mišios St. 
Chad's bažnyčioje, po pamaldų, 3 vai. p.p., 
pietūs su Vyskupu Manchesterio lietuvių 
klube. Kas norėtų pietuose dalyvauti pra
šome užsirašyti ne vėliau gegužes mėn. 31 
dienos.

Užsirašyti pas kan. V. Kamaitį arba 
pas Ant. Jalovecką lietuvių klube. Kaina 
asmeniui 6 sv. sumokama užsirašant.

M.L.K. Bendrija

TĖVO DIENA
Gegužės 25 d., sekmadienį, po lietuviškų 

pamaldų, M.L.M. Ratelis „RŪTA“ rengia 
M. lietuvių klube Tėvo dieną — pobūvį. 
Moterys paruoš užkandžių, vyrai — gėri
mo.

Rengėjai

MOTINOS DIENA

Gegužės 3 d. M. lietuvių soc. klubas su
rengė motinos minėjimą, į kurį atsilankė 
daug žmonių. Programa ir motinoms ar
batėle rūpinosi skautai I. ir A. Gerdžiūnai.

Minėjimą atidarė klubo pirm. A. Pod- 
voiskis, kuris pasveikino motinas ir pa
dėkojo visiems už atsilankymą. Minėjimą 
pravesti pavedė I. Gerdžiūnienei, kuri pa
sveikino motinas ir pažymėjo, kad kartu 
yra minimas ir tėvas, ko anksčiau nebū
davo.

Paskaitą skaitė A. Bruzgys. Prieš pra
dėdamas paskaitą, paprašė visus tylos va
landėle pagerbti visas mirusias lietuves 
motinas. Savo paskaitoje peržvelgė lietu
vės motinos kelią nuo seniausių laikų iki 
dabar — laisvės ir okupacijų metu — ir 
iškėlė jų didmotinišką pasišventimą, gim
dant Lietuvai naujas kartas ir sunkiose 
okupacijų sąlygose mokinant vaikus skai
tyti iš lietuviškos maldaknygės bei pa
ruošiant juos gyvenimui, be kurių nebūtų 
savanorių, kurie iškovojo Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę. Jo pageidavimas bu
vo, kad kai Lietuva bus laisva, pastatyti 
nežinomai lietuvei motinai paminklą, 
kaip yra pastatytas paminklas nežinomam 
kariui. Paskaita patiko visiems — juo la
biau, kad buvo pasakyta ne iš rašto ir kad 
buvo jo pirmoji paskaita.

Meninėje dalyje eilėraščius deklamavo 
I. Gerdžiūnienė, A. Podvoiskienė. 

jo. Estus reprezentavo lietuvaitė iš Pa
ryžiaus — Jolanta Vaičaitytė, kuri pa
dainavo estiškai ir porą dainų lietu
viškai, pritariant smuikui.
Latviai gražiai pavaizdavo savo tau

tos senovės laikotarpį.
Lenkų ir ukrainiečių nėra ko ir mi

nėti, nes jie turi daug daugiau už mus 
pajėgų ir paramos.

Šis svarbus kultūrinis įvykis labai 
pagarsino pavergtų tautų reikalą, o 
ypač lietuvių. Mūsų vardas buvo mini
mas lygiagrečiai su kitų didesnių ir 
daugiau žinomų tautų vardais, atkrei
piant dėmesį į sunkia letena prispaus
tą ir beveik užmirštą mažesnę valsty
bę.

Nors šio koncerto tikslas buvo tik 
parodymas mūsų kultūros platesnei 
publikai, bet neišvengiamai pasidarė 
ir politinis, vien tik paminint, kur tos 
valstybės yra.

Tai pirmas žingsnis čia Nottingha
me į platesnes klausytojų eiles. Tas 
žingsnis mums vieniems būtų buvęs 
neįmanomas žengti. Jėga yra tik vie
nybėje, ir mes ja turime pasinaudoti, 
kad atsiskirdami nuo kitų nenusikals- 
tume prieš savo tautą.

Reikėtų padėkoti Londono ir Wol- 
verhamptono dainininkams, taip pat 
Jaunimo Sąjungai, kurie nuolatos pa
gelbsti Nottinghamo „Gintarui“. Toks 
entuziastiškas bendradarbiavimas sti
prina ir skatina mūsų išeivijos veiklą.

hg
* *

PROF. D. REGANO PADĖKA 
LIETUVIAMS

Gegužės 11 d. įvykusiam O.N.E. sureng
tam kultūros festivaly Nottingame, O.N.E. 
organizacijos komiteto pirmininkas prof.
D. Regan, reikšdamas didelį pasitenkini
mą tuo renginiu, padėkojo Nottinghamo 
„Gintarui“, ypač dirigentei V. Gasperie- 
nei, p. Popikams, P. Zinkuvienei ir jauni
mui už surengtą lietuvišką meno parodė
lę (ją pamatė apie 1800 dalyvių), o taip 
pat visiems atsilankiusiems lietuviams.

Šią padėką pareikšti lietuviškoj spaudoj 
buvo pavesta vienam O.N.E. komiteto na
riui.

PAMALDOS
Manchesteryje — gegužės 25 d., 12.30 v.
Leigh — gegužės 25 d., 16.30 vai.
Nottinghame — gegužės 25 d., 11.15 v., 

Židiny.
Mansfielde — gegužės 25 d., 15 vai., Šv. 

Pilyne Neri, 3 Chesterfield Rd. South.
Nottinghame — gegužės 29 d., 19 vai., 

Židinyje. Devintinių pamaldos.
Nottinghame — gegužės 25 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Mansfielde — gegužės 25 d., 15 vai., 

Šv. Pilype Neri, 3 Chesterfield Rd. South.
Nottinghame — gegužės 29 d., Dievo 

Kūno-Kraujo šventėj, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — birželio 1 d., 14 vai., 

Šv. Mišias aukoja katedroje vysk. P. Bal
takis.

Nottinghame — birželio 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Ketteringe — birželio 8 d., 14 vai., Šv. 
Eduarde.

Northamptone — birželio 8 d., 18 vai., 
Šv. Lauryne.

ROŽINIS
Rožinis — birželio 7 d., 4.30 vai. p.p., 

prie Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale 
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta 
pasiekiama iš miesto centro autobusais 
Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye Infir
mary.

Birželis — Lietuvos tragedija. Melsi
mės už Lietuvos išvežtuosius ir kalinamus.

N. Narbutienė

Skautė I. Gerdžiūnienė visoms motinoms 
įteikė po sveikinimo kortelę ir gėlę. O Lie
tuvai motinai skirta kėdė buvo papuošta 
žalumynais, gėlėmis ir tautine juosta. Mi
nėjimas baigtas sugiedant Sveika Marija.

Po programos motinoms paruošta ar
batėlė, kurioje dalyvavo ir kan. V. Ka
maitis. I. ir A. Gerdžiūnai skautų reika
lams pravedė loteriją, kurios fantų sudė
tyje buvo ir lietuviškos degtinės bonka.

Buvo pasižmonėta ir linksmai praleis
tas laikas.

Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja A. 
Bruzgiui už paskaitą, I. ir A. Gerdžiūnams 
už programos pravedimą ir arbatėlę, dek
lamatoriams ir publikai už atsilankymą.

A. P-kis
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