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jungą nešančią tautą. Lietuviai tai 
puikiai žino iš savo pastarųjų dviejų 
šimtmečių istorijos. Tačiau nereikia 
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DU MUITINI PAVOJA!
Daug grėsmingų pavojų tyko vergi-

VLIKo SEIMO REZOLIUCIJOS

t nereikia 
,ė praeities pamokų. Pakanka to, kas 
yksta mūsų dienomis, šiuo metu ypač 
aug jaudinimosi dėl dviejų pavojų, 
:urie gresia visai Lietuvai. Neseniai iš 
ėvynės pasiekusiame rašte tiesiog kul
iama apie ties Lietuva pakibusius du 
nirtinus pavojus, štai pagrindinės to 
ašto mintys:
Ignalinos atominė elektrinė, 

angimesta Lietuvai, yra visiškai 
saoat tipo, kaip toji, kurią ištiko 
luiielaimė černobilyje, tik gerokai 
?ia ;esnė ir blogiau kalinių rankomis pa- 
gii tatyta, todėl nelaimės galimybės čia 

lidesnės. Nelaimės atveju Lietuvos 
įraukia Hirosimos likimas. Antrąjį pa- 
eii'ojų, kiek kitokio pobūdžio, sudaro 
s naftos klodai Baltijos jūroje, netoli 
usfuršių nerijos, tarp Juodkrantės ir 
se imiltynės. Naftos gręžiniai ir gavyba, 
ai< ,uri labai rūpi Maskvos dujų pramo

nės ministerijai, galutinai užterštų visą 
mdetuvišką pajūrį ir jos puošmeną Kūr
inu neriją. Minėtame rašte iš Lietuvos 

i st akom a: „Jei vieno tanklaivio katas
trofa virto pajūrio nelaime, nuo ku- 
D ios sunkiai ir didelėmis pastangomis 
i. 'os vos pavyko apsivalyti, tai galima 

sivaizduoti, kas bus, kai iš ten pasto
tai pumpuos naftą rusai“.

?oi Nežinomas rašto autorius ar auto
riai karčiai priekaištauja užsienio lie
ji-avių spaudai, kad ji beveik negirdom 
Praleido žinias apie šiuos du gresian- 

ve ius pavojus Lietuvos 
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žmonėms ir 
amtai. Primenama, kad būrys žymių 

ouLietuvos kultūros veikėjų drauge su 
venai kuriais rusais rašytojais apie pa- 

ojų lietuviškam pajūriui rašė Mask
atuos laikraštyje „Literaturnaja gazie- 
niia“. Užsienio lietuviai raginami paro- 
Lu lyti daugiau veiklumo ir „paleisti di

liuosius trimitus“, kad su užsienio 
asuomenės spaudimu būtų galima 

SE veikti rusų biurokratų bukagalvišku- 
,m ną ir pašalinti Lietuvai gresiančius 
pavojus.
ve Nėra abejonės, kad šį 

rimą iš tėvynės užsienio 
pi ėtų paimti giliai į širdį ir veiksmingai 

iii jį atsliepti.
oli Šia proga galima pasidžiaugti, kad 

Tįagaliau sukruto ir mūsų nomenkla- 
-”1* ūros elitas. Tiesiog neįtikėtinos drą

sos parodė akademikas profesorius 
prlVytautas Statulevičius dviejuose savo 
dei įasikalbėjimuose iškėlęs visų lietuvių 
R ūpestį Kuršių nerijos ateitimi. Vis 
,u'lėlto reikia apgailestauti, kad Ignali
nos atominiam pavojui iškelti tokios 

’is drąsos šiuose sluoksniuose dar nepa- 
ial stebėjome.
tin Tačiau vienų apsileidimas jokiu bū
kit du neatpalaiduoja visų kitų nuo parei- 

u; gos padaryti, kas galima, kad tie du 
ii mirtini pavojai būtų pašalinti nuo 
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PALEISTA J. BIELIAUSKIENĖ

Įvairios spaudos agentūros ir laikraš
čiai gruodžio pradžioje pranešė apie pla- 

kalinės religinės 
10 laisvės ir pagrindinių žmogaus teisių gy- 

islnėjos Jadvygos Bieliauskienės priešlaiki- 
?ta nj išlaisvinimą iš Mordovijos moterų la
va gėrio Nr. 3-4. Agentūros primena, kad Ja

dvyga Bieliauskienė buvo areštuota 1982 
domėtais ir, kaip įprasta, apkaltinta „anti- 

iks sovietine agitacija ir propaganda“. So
ma vietinis teismas Jadvygą Bieliauskienę 

nuteisė ketverius metus kalėti griežto re
nginio lageryje ir trejus metus pasilikti 
ni tremtyje.
1 Išbuvusi lageryje ketverius metus, 
aja dabar — kaip praneša užsienio spauda — 
uV Bieliauskienė buvusi besąlyginiai paleis

im ta 'Į laisvę, nors nebuvo padavusi jokio 
51 malonės prašymo.

Pastarųjų mėnesių laikotarpyje, prime- 
na spaudos agentūros, ir kai kurios kitos 
politinės kalinės buvo pirma laiko paleis
tos iš lagerio Nr. 3-4 Mordovijoje.

)in čiai žinomos lietuvės
,’U<

,rt<

1. Lietuvos nepriklausomybės reikalai 
tebėra gyvi ir Jungtinių Amerikos Valsti
jų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Vatikano, Kanados, Australi
jos vyriausybių pripažįstami teisėtais jau 
keturiasdešimt šešerius metus todėl, kad 
patriotai Lietuvoje ir išeiviai svetur be 
atvangos jais rūpinasi.

2. Svarbiausias Lietuvos nepriklauso
mybės ir lietuvių tautos politinių reikalų 
vykdytojas ir gynėjas pasaulyje yra Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.

3. Pagrindinis Lietuvos nepriklausomy
bės ir lietuvių tautos teisių reikalų darbo 
išlaikytojas yra Tautos Fondas ir jo at
stovybės Įvairiose valstybėse. Tik Tautos 
Fondo pastangomis yra galima apmokėti 
šiam darbui būtinas išlaidas ir tik Tautos 
Fondo kuriamas Laisvės Iždas savo kapi
talo palūkanomis leis ateityje šį darbą 
tęsti. Tautos Fondui ir jo atstovybėms yra 
būtinos dosnios visuomenės aukos, pali
kimai ir talka.

4. Išeivijos lietuviškumo išlaikytojas ir 
ugdytojas yra sąmoninga lietuviška šei
ma, lietuvių organizacijos, lituanistinės 
mokyklos ir lietuvių bendruomenės. 
Šioms institucijoms yra reikalingas mūsų 
visų dėmesys ir parama.

5. Išeivių politiniai ir tautiniai darbai 
yna tarp savęs artimai susiję. Jie vykdy
tini atsižvelgiant į Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalus ir nuolat besikeičiančią 
tarptautinę padėtį ir iš jos išplaukiančias 
galimybes.

6. VLIKo darbui yra reikalinga nuo
širdi lietuvių organizacijų kraštų ir Lie
tuvių Bendruomenių talka, derinant Įvai
rių kraštų įvykius su VLIKo vystomomis 
politinėms progomis.

SVEIKINIMAI

1. Gausiai susirinkę Londone, Didžio
joje Britanijoje, sveikiname pasaulyje iš
siblaškiusius lietuvius su viltimi, kad Lie
tuvos nepriklausomybės ir mūsų tautos 
laisvės, tikėjimo išpažinimo ir asmeninių 
teisių reikalai yra visų lietuvių rūpestis.

2. Seimo dalyviai sveikina Lietuvos 
Respublikos Diplomatinę Tarnybą ir išti
kimai joje dirbančius pareigūnus.

3. Sveikiname Šv. Tėvą Paulių Joną II 
už jo dėmesį kenčiančiai lietuvių tautai ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.

4. Sveikiname demokratiškų valstybių 
vyriausybes už jų palankumą tęsti Lietu
vos Respublikos de jure padėtį drauge 
prašydami padėti mums rasti būdus, kad 
demokratiška nepriklausoma Lietuvos 
Respublika gyvuotų ne tik de jure, bet ir 
de facto.

5. Sveikiname Europos Valstybių Ben
druomenės Parlamentą būdami dėkingi, 
kad Lietuvos nepriklausomybės ir nepri
klausomos Lietuvos Respublikos dalyva
vimo klausimas Europos Valstybių Ben
druomenėje yra gyvas ir nuolat keliamas.

PADĖKOS

1. Esame dėkingi Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungai už šio pirmo Londone 
VLIKo Seimo surengimą ir įvykdymą.

2. Dėkojame buvusiam Švedijos minis- 
terio pirmininko pavaduotojui Per Ahl- 
martk ir Prancūzijos parlamentarui Jean 
Marie Daillet už nuolatinę talką ginant 
Lietuvos nepriklausomybės reikalus ir 
dalyvavimą pabaltiečių laisvės reikalavi
mo demonstracijose, Vienoje.

VIENOS KONFERENCIJA

Seimas išklausęs VLIKo Valdybos ir 
Seimo delegatų pranešimus apie Vienoje 
vykstančią Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferenciją, teigiamai įver
tina Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pasiruošimą, atliktus darbus 
bei VLIKo atstovų dalyvavimą pristatant 
konferencijoje dalyvajančioms valstybėms 
ir Europos spaudai Lietuvos okupacijos 
bylą ir Lietuvos teisę į nepriklausomybės 
atstatymą.

Seimas džiaugiasi dideliu lietuvių skai
čiumi iš visų pasaulio kraštų, jų dalyva
vimu VLIKo suruoštoje sėkmingoje de
monstracijoje Vienoje, iškeliant Lietuvos 
tragedija ir tebesitęsiantį lietuvių perse
kiojimą.

Seimas dėkoja visiems lietuviams bet 
kuo prisidėjusiems prie sėkmingo pasiro
dymo Konferencijoje ir demonstracijoje.

Ypatingas įvertinimas priklauso VLIKo 
surengtos išvykos į Europą dalyviams, nes 
tai patvirtina laisvojo pasaulio lietuvių 
nesugriaunamą pasiryžimą kovoti už Lie
tuvos išlaisvinimą iš Sovietų okupacijos.

Atžymėtina, kad Vienos konferencijoje 
dalyvaujančioms valstybėms buvo Įteiktas 
vienas bendras VLIKo paruoštas memo
randumas, pasirašytas Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir VLIKo.

POLITINĖ DIFERENCIACIJA IR

VEIKLOS KONSOLIDACIJA

Politinės partijos yra Europos valsty
binio gyvenimo realybė. Kadangi Lietuva 
yra Vakarų Europos dalis, jos nepriklau
somybė bus atkurta Jungtinės Europos 
ribose ir tai Įvyks su kitų Europos valsty
bių pagalba, todėl jau dabar palaikytini 
ryšiai su politinėmis partijomis Europoje. 
Seimas skatina mūsų politinių partijų, tu
rinčių atitikmenis Europoje, tolimesnį jų 
bendradarbiavimą, ir šią veiklą remia.

Politinė diferenciacija yra natūralus 
reiškinys puoselėjant tikrąją demokratiją, 
paremtą žmogaus asmens orumu, pagar
ba ir laisve bei valstybiniu suverenumu. 
Lietuvių jaunimo tarpe ši mintis skleisti
ną, o akademikai skatintini politinius 
klausimus studijuoti, ypatingai kiek jie 
siejasi su asmens laisvių ir demokratijos 
atstatymu Lietuvoje.

Lietuvių politinės ir Lietuvos laisvini
mo veiklos konsolidacija yra reikalinga 
taupyti mūsų jėgas ii' išteklius. Konsoli
dacija gnįstina tikslingu darbų pasidalini
mu ir pagarba vieni kitiems ir mintimi, 
kad galime būti vieningi ir būdami skirtin 
gi-

Iškilus svarbiam uždaviniui, kuriam 
reikalinga visų lietuvių jėgos, jį vykdo 
pagrindinės mūsų organizacijos — VL1- 
Kas, Lietuvių Bendruomenė ir ALTA 
bendrai.

Seimas, tautinio darbo darnumui atsta
tyti, pakartotinai ragina JAV Lietuvių 
Bendruomenę ir Reorg. Lietuvių Ben
druomenę baigti bylą teisme ją nutrau
kiant.

Seimas išklausęs VLIKo Valdybos ir 
Tautos Fondo pranešimus apie darbų vyk
dymą, užgiria jų darbus ir kviečia dar di
desne energija tęsti juos Lietuvos Respu
blikos suvereninių teisių vykdymui ats
tatyti.

Rezoliucijos priimtos VLIKo Seime, 
Londone, 1986 metų lapkričio 9 dieną.

(Elta)

PLB Pirmininko laiškas
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmi

ninkas Vytautas Kamantas pasiuntė laiš
ką Vienoje vykstančios Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencijos daly
viams, atkreipdamas dėmesį į Lietuvos 
Helsinkio grupės dešimtmetį ir prašyda
mas, kad ši sukaktis būtų konferencijoje 
atžymėta. Laiške nurodoma, kad lygiai 
prieš dešimt metų Lietuvoje įsisteigusios 
Helsinkio grupės tikslas buvo remti Hel
sinkio konferencijos nutarimus žmogaus 
teisių apsaugojimo srityje, prižiūrėti, kaip 
tie nutarimai yra konkrečiai vykdomi 
Lietuvoje ir iškelti jų pažeidimų atvejus. 
Taigi grupės įkūrimas pilnai atitiko Hel
sinkio konferencijos nutarimų dvasią ir 
raidą. Nežiūrint to, sovietinė valdžia Lie
tuvoje neleido grupei oficialiai veikti, 
įkalindama arba net fiziniai likviduoda
ma jos narius. Laiške primenama, kad 
kaip tik lapkričio 24 d. suėjo penkeri me
tai nuo vieno grupės nario — kunigo 
Broniaus Laurinavičiaus tragiškos mir
ties: iškviestas tardymui į Vilnių, jis buvo 
pastumtas po sunkvežimiu. Kiti grupės 
nariai atlieka sunkias kalėjimo bausmes. 
Pasaulio lietuvių bendruomenės laiške 
pabrėžiama, kad Lietuvos Helsinkio gru
pės represavimas yra grubus Helsinkio 
susitarimų pažeidimas.

Pažymėtina, kad Lietuvos Helsinkio 
grupės dešimtmetis buvo atžymėtas Vie
noje lapkričio pradžioje surengtoje 
spaudos konferencijoje, kurią plačiai pa
minėjo užsienio spauda, ta proga iškelda
ma Lietuvoje vykdomus žmogaus teisių 
bei laisvių pažeidimus.

(LIC)

Broliams ir sesėms 
Lietuvoje

VLIKO SEIMO KREIPIMASIS Į 
BROLIUS IR SESES

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Neramų ir pakaitoms brandų laiko

tarpį gyvename. Nors kai kas lygina 
šį laikotarpį su 1938-1939 metais, mes 
panašumo su juo nematome. Esame 
optimistiški, kad galingosios valstybės 
išvengs branduolinių ginkų naudoji
mo.

Praeitis rodo, kad susovietinta Ru
sija tęsia caristinę užsienio politiką ir 
skaitosi tik su jėga. Ji vykdo tarptau
tines sutartis tik tol, kol tai yra jai pa
togu. Sovietų Sąjunga yra sulaužiusi 
tūkstančius politinių, ekonominių ir 
humanitarinių sutarčių ir pasižadėji
mų. Jos ūkis yra neapsakomai nualin
tas. Jai trūksta maisto ir užsienio va
liutos būtiniausiam importui.

Ši padėtis nepagerės. Generalinis’ 
sekretorius Gorbiačiovas, kaip ir 
Chruščiovas, ieško naujų išeičių. Yra 
labai abejotina, kad jam tai pavyks 
neatsisakius sovietinės diktatūros, nes 
valstybės našumas artimai rišasi su 
piliečių laisve; diktatoriškos valstybės 
niekad nepasižymėjo savo pastovumu 
ir piliečių gerbūviu.

Sovietinė sistema yra pagrįsta klai
dinga žmogaus būdo pakeitimo ir per
auklėjimo galimybe. Ji remiasi bruta
lia rusiškos šovinistinės diktatūros 
praktika, kuri atmeta sovietinės san
tvarkos pakeitimo galimybę. Mes tiki
me, kad tvirta užsienio valstybių lai
kysena, ekonominės problemos Sovie
tuos viduje ir žmonių poreikių spau
dimai gali net be ginkluoto konflikto 
privesti Sovietų imperiją prie didelių 
pakaitų. O su jomis keisis ir galimybės 
atgauti laisvę ir nepriklausomybę, jei
gu Jūs ir mes tam dirbsime su ki
tomis pavergtomis tautomis, ir nepa- 
vargsime.

Jūs, broliai ir sesės, kenčiate dau
geriopą jungą: rusišką šovinizmą, ne
atlyžtantį tautinį ir ekonominį rusini
mą, kolonizaciją, neatsakom ingai vys
tomų branduolinės energijos stočių ra
diacijos pasekmes, sovietinės dikta
tūros persekiojimus, ir beveik visišką 
izoliaciją nuo likusio pasaulio. Neš
dami šį jungą Jūs darote viską ką ga
lite, kad mūsų tauta nemažėtų, bet 
augtų, kad ji liktų tautiškai sąmonin
ga. dvasiškai tauri, fiziškai sveika ir 
ekonomiškai naši.

Mes, laisvajame pasaulyje, stebime 
kiekvieną Jūsų žingsnį, su dėmesiu ir 
su giliu supratimu pildome savo pa
reigą: visomis progomis pasaulyje ats
tovauti ir skelbti Lietuvos valstybės ir 
Jūsų, Lietuvos piliečių, skriaudas ir 
skundus tautiniais, religijos, žmogaus 
teisių, pagrindinių laisvių ir nuosavy
bės teisių reikalais, šios pastangos yra 
sunkios, bet tik jų dėka Lietuvos ne
priklausomybės klausimas tebėra ak
tualus pasaulyje jau keturiasdešimt 
šešerius metus. Lietuvos reikalai bus 
gyvi, jei šiais reikalais mes rūpinsimės 
tol, kol vėl mūsų Vytis ir geltona, ža
lia, raudona vėliava laisvai suplevė
suos etnografinės Lietuvos ribose su 
sostine Vilniuje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Londonas, Didžioji Britanija, 
1986 melų lapkričio 9 dieną.

LIETUVOJE
Baleto „Aura" premjera

Lapkričio 28 d. Lietuvos valstybiniam 
akademiniam operos ir baleto teatre įvy
ko baleto „Aura" premjera. Libretas B. 
Striubo. Baletmeisteris E. Bukaitis, dai
lininkės M. Jukniūtė ir 1. Zabarauskaitė, 
dirigentas J. Aleksa.
Rokas Zubovas >— pianistų konkurso 
laimėtojas

Vilniuje, Filharmonijos rūmuose įvyku
siame šeštajame tarprespublikiniame M. 
K. Čiurlinio vardo pianistų konkurse pir
mąją vietą laimėjo jaunas lietuvis pianis
tas Rokas Zubovas, M.K. Čiurlionio pro
vaikaitis.
Naujas televizorius

Šiaulių televizorių gamyklos eksperi
mentinis baras gamina pirmuosius nau
jo televizoriaus „Tauras“ serijinius pa
vyzdžius. Projekto vadovas J. Saldukas. 
Ekrano įstrižainė 51 cm, valdymas —sen
sorinis. Aparato svoris — 27 kg. Kaina 
645 rubliai.
Piniginė-daiktinė loterija

1986 m. loterijos aštuntosios laidos ti
ražas įvyko lapkričio 11d. Alytuje. Tame 
tiraže iš viso buvo 890 daiktinių ir 84,610 
piniginių laimėjimų, bendrai 162 tūkstan
čių rublių sumai. Piniginiai laimėjimai 
nuo 10 rb. iki 150 rb. Daiktiniai — žadin
tuvas 19 rb.), magnetofonas (465 rb.), 
automobilis „žiguli“ (7260 rb.) ir kt. 
Vėl eilės prie alaus

„Valstiečių laikraštyje“ rašoma, kad 
Pasvalio gyventojai pranešė, jog mieste 
vėl atsinaujino eilės prie alaus. Geria ir 
kieme prie baro „Klevas“, prie kino sa
lės durų. Tai blogas pavyzdys jaunimui, 
{kurtas jaunimo muzikos klubas

Vilniaus miesto komiteto iniciatyva 
įkurtas Vilniaus jaunimo muzikos klubas. 
Jis padės suburti visus roko gerbėjus bei 
koordinuoti jų veiklą.

BASTO TAISYKLĖS LIETUVOJE

Kauno centrinis paštas paskelbė lai
kraščiuose, kad Lietuvoje korespondenci
jos skirstymas yra automatizuojamas. 
Laiškus rūšiuoja elektroninės mašinos. 
Todėl svarbu, kad ant vokų būtų tiksliai 
užrašytas pašto indeksas (angį. Code).

Prašoma korespondenciją siųsti būti
nai su pašto indeksais. Visi laiškai turi 
būti siunčiami tiktai standartiniuose vo
kuose, kurių dydis 114x162 mm, arba 
dvigubo didumo, arba keturgubo. Pirmas 
dydis atitinka anglų standartiniam vokui, 
kurio numeris yra C6.

Į voką nepatariama dėti jokių metali
nių, plastmasinių ar guminių daiktų, nes 
jie užkliūva elektroninėse mašinose.

A. Marčenko
PAGERBĖ ŽMOGAUS TEISIŲ 

GYNĖJĄ
Jungtinių Amerikos Valstijų delegatas 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Vienoje prisiminė sovieti
niame kalėjime mirusį žmogaus teisių gy
nėja Marčenką. pasiūlydamas konferen
cijai tylos minute pagerbti šį žmogaus 
teisių kankinį. Amerikiečių delegatui kal
bant apie Marčenką, Sovietų Sąjungos ir 
Bulgarijos delegacijos protesto ženklan 
išėjo iš posėdžių salės.

1986 m. gruodžio pradžioje iŠ sovietų di
sidentų sluoksnių gauta žinia, kad čisto- 
polio darbo stovykloje mirė rusų disiden
tas Anatolij Marčenko.

Gimęs 1938 m. sausio 23 d. vakarų Si
bire geležinkeliečio šeimoje, Anatolij 
Marčenko išėjo pradžios mokslą ir pra
dėjo dirbti hidroelektrinės statyboje. 
1957 m. jis buvo suimtas ir išsiųstas į 
darbo stovyklą Kazakstane. Iš ten jis pa
bėgo ir bandė pasiekti Iraną. Už tai jis 
vėl buvo nuteistas, šį kartą šešeriems 
metams. Dirbdamas vėliau prie Maskvos, 
jis susipažino su gen. Piotru Grigorenko 
ir kitais disidentais. Jų paragintas, jis pa
rašė knygą „Mano paliudijimas" apie sa
vo pergyvenimus darbo stovyklose ir ka
lėjimuose. Ta savilaidos knyga pateko į 
Vakarus ir buvo išversta į anglų kalbą. 
1969 m. ji buvo išleista Londone.

1968 metais Marčenko buvo vėl suim
tas, šį kartą už parašymą atviro laiško 
čekų tautai, perspėdamas dėl sovietų in
vazijos į Čekoslovakiją. Prievartos dar
bus jam teko dirbti šaltyje be jokių žie
minių rūbų. 1971 metais jis buvo perkel
tas miško kirtimo darbams į Sibirą. Dirb
damas čuna vietovėje jis susitiko su La
risa Bogoraz, kuri ten buvo išsiųsta už 
demonstraciją prieš Čekoslovakijos oku
paciją. Po vedybų, pagaliau, jiems buvo 
leista grįžti į Kalugos sritį. Tačiau 1975 
m. jis vėl buvo suimtas ir grąžintas ket- 
veriems metams į Čuną. 1981 m. jis vėl 
buvo suimtas už „antisovietinę agitaciją" 
ir nuteistas 10 metų darbo stovyklos ir 5 
metams tremties.

Anatolij Marčenko pastaruoju laiku bu
vo Helsinkio susitarimų vykdymui stebė
ti grupės nariu ir teikė visą galimą pa
galbą kitiems nukentėjusiems disiden
tams. Jam mirus, liūdi jo žmona, sūnus 
ir bendraminčiai.

1
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A.A. F. ŠLENTERIS
NETEKOME DIDELIO LIETUVNINKO IK GARSAUS .EVANGELIKŲ

LIUTERONŲ BAŽNYČIOS VEIKĖJO FKICO SLENTERIO

Ericas šlenteris, gimęs 1905 m. rugsėjo 
mėn. 3 d. Šilglaliuose, Tilžės apskr., mirė 
staiga savo bute Bremene 1986 m. gruo
džio mėn. 1 d., sulaukęs 81 m.

Slenterio šeimoje augo 10 vaikų, trys 
iš jų mirė maži. Liko dabar tik dvi se
serys. Jo tėvas buvo geležinkelio valdinin
kas.

Lankė Silgalių pradžios mokyklų, vė
liau vidurinę ir prekybos mokyklą Tilžė
je. Užaugęs kaime, mėgo gamtą ir norėjo 
tapti girininku. 1923 m. spalio mėn. buvo 
priimtas mokiniu miškų urėdijoje Din- 
kiuose. 1925 m. liepos mėn. 1 d. paskir
tas sekretoriaus padėjėju ir 1927 m. spa
lio 1 d. Krašto direktorijos įsakymu per
keltas į Milkurpių miškų urėdiją prie 
Priekulės. Ten paskirtas eiti miškų urėdi
jos sekretoriaus pareigas: ištarnavo iki 
1936 m. birželio mėn. 15 d.

Šlenteris augo lietuviškoj aplinkoj. Tė
vų ir senelių šeimoje buvo kalbama lie
tuviškai, kaime beveik visi ūkininkai ir 
kiti gyventojai kalbėjo lietuviškai. Tuo 
laikų Silgalių kaime buvo tik dvi tautiš
kai susipratusios šeimos, ypač Enzelai- 
čių šeima, su kuria tėvai draugavo. Ji ir 
paveikė jo tautinį nusistatymą. Kaime bu
vo laikomi surinkimai, kuriuos jis lankė 
su tėvais. Jau 1924 m. stojo nariu į Rūkų 
jaunimo draugiją „Ąžuolas": netrukus 
buvo išrinktas į valdybą, dalyvavo drau
gijos chore, kuriam vadovavo L. Deivi- 
kas. Vėliau įsteigus „Giedotojų draugi
ją", buvo josios aktyvus narys. 1927 m. 
persikėlęs į Priekulę, įstojo nariu į Prie
kulės jaunimo draugiją „Viltis" ir „Giedo
tojų draugiją". Netrukus buvo išrinktas 
į jaunimo draugiją „Santarą", kuri tada 
buvo visų Mažosios Lietuvos jaunimo 
draugijij centras. 1934 m. „Santarai" su
sidėjus su Lietuvoje veikusia Jaunosios 
Lietuvos Sąjunga, buvo „Santaros" cen
tro valdybos nariu, kur iki 1939 m. ėjo 
įvairias pareigas, kartu kurį laiką buvo 
Priekulės rajono vadu. Klaipėdos krašto

KAILINIO MEMUARAI =
5

K.J. MATULIONIO 
NUSIKALSTAMA VEIKLA

K.J. Matulionis platino literatūrų 
įsu žinomai melagingais prasimany
mais. žeminančiais tarybinę visuome
nę ir valstybinę santvarkų.

Gavęs iŠ nenustatytų šaltinių, jis 
pas save laikė nelegalaus rinkinio 
„LKB Kronika“ numerius. Šio rinki
nio vienų numerį 1975 m. jis davė 
skaityti O. Matulionylci, o 1976 m. 
šio rinkinio 14 numerį — .1. Račkaus
kui ir du numerius, tame skaičiuje ir 
Nr. 20 S. Pačkevičiui.

1976 m. vasarų V. Lapieniui pra
šant įrišo autoriaus A. Solženicyno 
knygos „Gulago salynas’ Los dalies 
kopijų 2 egz., kurių vienų perdavė V. 
Lapieniui, o kitų pasiliko sau.

1976.X. 19 savo bute, kartu su V. 
Lapienių tikrino ir taisė klaidas 12 ne
įrištų mašinraščio egzempliorių „LKB 
Kronika“ 24 numerio, bet buvo sulai
kyti ir išplatinti nespėjo.

K.J. Matulionis kaltas prisipažino. 
Jis paaiškino, kad nelegalaus rinkinio 
..LKB Kronika“ davė skaityti O. Ma- 
tulionytei. J. Raškauskui ir S. Pačke
vičiui, nenorėdamas skleisti šmeižikiš
kus prasimanymus, žeminančius tary
binę visuomeninę ir valstybinę san
tvarkų. V. Lapieniui prašant, įrišo 
„Gulago salynas“ Lųja dalį dvi kny
gas. kurių viena pasiliko sau, o taip 
pat V. Lapieniui prašant, padėjo iš
taisyti klaidas mašinėle padaugintuo
se „LKB Kronika“ 24 numerio kopi
jose.

Be K.J. Matulionio prisipažinimo 
jo kaltė nustatoma ir šiais įrodymais.

Liudytojas S. Raškauskas parodė, 
kad K.J. Matulionis savo bute davė 
jam paskaityti „LKB Kronikos" Nr. 
14. o liudytojas S. Pačkevičius kad 
1976 m. gavo iš jo paskaityti šio rin
kinio du numerius, kurių vienas buvo 
N r. 20.

šių liudytojų parodymai sutampa 
su K.J. Matulionio aiškinimais. Tei
siamasis V. Lapienis parodė, kad jo 
prašymu K.J. Matulionis įrišo du egz. 
knygos „Gulago salynas“ Los dalies 
kopijas ir vienų egzempliorių paliko 
jam. Kratos metu šios knygos kopija 
buvo rasta pas K.J. Matulionį.

Iš šių įrodymų seka, kad K.J. Ma
tulionis įrišdamas antitarybinio turinio 
„Gulago salynas“ I dalies kopijas ga
mino tokio turinio literatūrų.

direktorijoj valdantieji vokietininkai šlen 
tenį visą laiką skriaudė: jo nepakėlė pil
nu sekretorium ir todėl mokėjo gana ma
žą atlyginimą, nors savo pareigas atliko 
geriausiai. Tai buvo sankcijos už jo lie
tuvišką veiklą. Prievarta norėjo jį per
kelti į visai svetimą žinybų — Viešvilės 
teismą. Jis pasipriešino, ir tada buvo at
leistas iš savo mėgiamos tarnybos. 1936 
m. gavo darbą Klaipėdos uosto muitinė
je, kaip sandėlių prievaizdos vyresnysis 
padėjėjas. Gyvendamas Klaipėdoje, buvo 
Visuomenės ir Tautininkų sąjungos nariu, 
buvo išrinktas į Tautininkų sąjungos 
Klaipėdos skyriaus valdybą. Giedojo 
lietuvių evangelikų bažnytiniam cho
re.

1939 m. kovo mėn. 22 d. atplėšus Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos, tą pačią die
ną Šlenteris pasitraukė 'į Lietuvą ir nuo 
balandžio mėn. 1d. buvo paskirtas į Garg
ždus organizuoti muitinę ir eiti muitinės 
viršininko pareigas. Vėliau ten liko bu
halteriu. Tų metų lapkričio mėn. 1 d. bu
vo perkeltas į Vilniaus muitinę buhalte
riu, kur dirbo iki josios likvidavimo 1940 
m. gruodžio mėn. 31 d.

Lietuvą valdant komunistams, ten ne
matė jokios ateities. 1941 m. su vokiečių 
repatriantais išvyko Vokietijon. Gyveno 
Bad Doberane (Macklenburge), vėliau 
Bayreuthe (Bavarijoje), kur dirbo re
patriantų stovyklų administracijoje. Bay
reuthe sulaukė Vokietijos kapituliacijos 
1945 m. gegužės mėn. 8 d. šlenterį neįpi- 
lietino ir todėl jam nereikėjo tarnauti 
Wehrmachte.

Po karo persikėlė į Bambergą, kur ne
mažai lietuvių rinkosi UNROs ir IRO sto
vyklose. Ten 1943 m. rugsėjo mėn. 8 d.. 
Tautos šventės proga, su kitais evange
likais suorganizavo pirmas lietuviškas pa
maldas, kurias laikė kunigas Ansas Tra- 
kis. Vėliau rūpinosi pamaldomis Bamber
ge ir kitur. 1946 m. Velykoms persikėlė į 
Luebeoką, kur gyveno jo sesuo su šeima.

Apie tai, kad K.J. Matulionis pla
tinimui tikrino „LKB Kronikos“ 24 
numerio 12 kopijų ir taisė jame spaus
dinimo klaidas, parodė V. Lapienis, 
kuris juos atsinešė pas K.J. Matulio
nį. Iš kratos protokolo matyti, kad K. 
J. Matulionio bute buvo rasta rinki
nio „LKB Kronika“ 24 numerio 12

Vladas Lapienis
kopijų su ištaisytomis klaidomis. Eks
pertizė nustatė, kad šiuos pataisymus 
8-se lapuose padarė K.J. Matulionis, 
o 4-riuose lapuose padarė V. Lapie
nis.

iš šių įrodymų seka, kad K.J. Ma
tulionis kartu su V. Lapienių gamino, 
-darydami klaidų pataisymus nelega
laus rinkinio „LKB Kronika“ 12 egz. 
kopijų, turint tikslų jas išplatinti, į kų 
nurodo pats skaičius egzempliorių.

K.J. Matulionis buvo susipažinęs 
su „LKB Kronikos“ turiniu ir tiks
lais, suprato, kad joje laipinama me
džiaga yra subjektyvi ir nušviesta ten
dencingai. bet jų platino duodamas 
skaityti kiliems asmenims. Jis taip pat 
žinojo, jog A. Solženicyno knyga „Gu
lago salynas" yra antitarybinio turinio, 
tačiau jų gamino. įrišdamas jos kopi
jas. Šios aplinkybės rodo, kad K.J. 
Matulionis platino bei gamino žino
mai šmeižikiškų literatūrų, žeminan
čia tarybinę santvarkų, neturėdamas 
tikslo silpninti Tarybų valdžių, jo vei
kla atitinka Lietuvos TSR B K 199-1 
str. kvalifikacijų.

O. PRANSKŪNAITĖS 
NUSIKALSTAMA VEIKLA

O. Pranskūnaitė sistemingai daugi
no literatūra su žinomai melagingais 
prasimanymais, žeminančiais tarybinę 
santvarka. Ji 1975 m. pavasarį užmez
gė ryšį su nenustatytu asmeniu, nele
galiai dauginančiu ir platinančiu šmei
žikiško turinio leidinį „LKB Kroni
ka“. Įsigijusi rašomąsias mašinėles, 
šiam asmeniui daugino „LKB Kroni
ka“ 13. 14, 15. 17, 19 ir 20 nume
rius. o taip pat antitarybinio turinio 
knygų „Lietuviškojo charakterio pro
blema“. šios literatūros ji daugino po 
5-6 egz., o rinkinio „LKB Kronika“ 
Nr. 20 po 10-12 egzempliorių.

O. Pranskūnaitė kalta prisipažino. 

Ten netrukus užmezgė ryšius su kunigu 
I Juozu Uroze ir įsteigė stovykloje lietuvių 
evangelikų liuteronų parapiją. 1948 m. iš
rinktas Vyr. Bažnyčios tarnybos nariu ir 
reikalų vedėju, šias pereigas jis ėjo ligi 
70 metų amžiaus kol pasitraukė į poilsį. 
Iš Luebecko persikėlė į Wehnenu prie 
Oldenburgo, kur išgyveno 10 metų su vir
šum. 1959 m. balandžio mėn. persikėlė į 
Bremeną ir ten gyveno ligi mirties.

Jau Luebecke būdamas, pradėjo rūpin
tis evangeliška spauda lietuvių kalba. Su 
kitais leido „Evangelijos Kelią“, vėliau 
spaustuvėje spausdintą „Sandorą", eilę 
metų redagavo ir administravo „Jaunimo 
Ratelį" ir nuo 1957 iki 1972 m. redagavo 
ir tvarkė ..Svečią“, vienintelį lietuvių 
evangelikų liuteronų laikraštį pasaulyje. 
Nemažai darbo įdėjo ir į dabartinio gies
myno paruošimą ir spausdinimą. Rašė 
straipsnius spaudai iki savo gyvenimo ga
lo. Dirbo nemažai ir mielai su jaunimu.

Nuo 1946 m. šlenteris priklausė Vokie
tijos lietuvių bendruomenei. Kurį laiką 
buvo Krašto Tarybos ir Valdybos nariu. 
Ilgus metus buvo LB Wehneno apylinkės 
valdybos ir BALF'o šalpos komisijos na
riu. LB Bremeno apylinkėje buvo 14 me
tų jos iždininku. Kur reikalinga, visur 
padėdavo savo broliams ir sesėms įstai
gose raštais ir darant įvairių dokumen
tų vertimus.

Fricas Šlenteris nusipelnė Lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčiai Lietuvo
je ir išeivijoje.

Palaidotas 1986 m. gruodžio mėn. 9 d. 
Luetjenburgo kapinėse prie Baltijos jūros, 
šalia savo svainio G. Butkaus, kuris mi
rė 1985 m. Laidotuvėse dalyvavo 20 as
menų iš įvairių vietovių. Laidojimo apei
gas bažnyčioje ir kapinėse atliko kunigas 
Fr. Skėrys iš Mannheimo. Jis prie duobės 
atsisveikino su savo geru bičiuliu ir tarė 
paskutinį sudiev asmeniškai. Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus Andriaus Smito, 
mokytojų, mokinių ir Evangelikų jaunimo 
ratelio vardu.

Mūsų Bažnyčios dabartinis valdybos 
sekretorius Vakarų Vokietijoje Kaspa
ras Dikšaitis atsisveikino Lietuvių evange
likų liuteronų Bažnyčios Tarybos ir Val
dybos išeivijoje vardu, iškėlė jo didelius

Ji paaiškino, kad 1975 m. pavasarį su
sipažino su vienu vyriškiu, iš kurio 
gavo dvi rašomąsias mašinėles ir jam 
prašant padaugino nelegalaus rinki
nio „LKB Kronika“ 13,14, 15, 17, 19 
ir 20 numerius po 5-6 egz., o Nr. 20 
apie 10-12 egz. Šiam vyriškiui taip pat 
padaugino knygą „Lietuviškojo cha
rakterio problema“, atspausdindama 
5-6 egz., kurių vienų egz. pasiliko sau.

O. Pranskūnaitės kaltė patvirtina
ma ir šiais įrodymais. Parengtinio tar
dymo organai surinko rinkinio „LKB 
Kronika“ 13, 14, 15, 17, 19 ir 20 nu
merius, o ekspertizė nustatė, kad jie 
atspausdinti rašomosiomis mašinėlė
mis iš O. Pranskūnaitės. Ekspertizė 
taip pat nustatė, kad knyga „Lietuviš
kojo charakterio problema“, paimta iš 
O. Pranskūnaitės, taip pat atspausdin
ta pas jų rasta rašomąja mašinėle.

Liudytojas H. Kunaitis parodė, kad 
O. Pranskūnaitė turėjo rašomąją ma
šinėlę, kurių jai du kartus remontavo. 
Tai patvirtino ir O. Pranskūnaitė.

Pas O. Pranskūnaitę buvo rastas di
delis kiekis rašomojo ir kalkinio po
pieriaus, o jos buto vonioje įrengtas 
elektrogra finis kopijavimo aparatas, 
kas taip pat liudija, jog ji sistemingai 
daugino nelegalių bei antitarybinę li
teratūrų.

O. Pranskūnaitė žinojo, kad jos 
dauginama literatūra prieštarauja 
įstatymui. Spausdindama „LKB Kro
nikos“ numerius žinojo, jog leidinys 
yra nelegalus ir kad jame patalpinta 
medžiaga yra antitarybinio turinio. 
Be to. ji visa tai darė slaptai ir vonios 
kambaryje buvo įsirengusi kopijavi
mo aparatų.

Iš liudytojo K. Šinkūno parodymų 
matyti, kad O. Pranskūnaitė buvo ne 
tik religinga, bei ir suvokė apie tarpiau 
tintus susitarimus, liečiančius sąžinės 
laisvę. Iš to seka, kad ji manė, jog 
prisidėdama prie tokios literatūros pla
tinimo, atkreips dėmesį į tikinčiųjų 
interesus.

Anksčiau aptarti įrodymai bei ap
linkybės rodo, kad O. Pranskūnaitė 
dėl išplatinimo gamino (daugino) ži
nomai šmeižikišką literatūrų, žemi
nančią tarybinę valstybinę ir visuo
meninę santvarką, ir jos veikla teisin
gai kvalifikuota paeal Lietuvos TSR 
BK 199-1 str.

(Bus daugiau) 

nuopelnus mūsų Bažnyčiai ir padėjo pui
kų vainiką. Kelerių ir Baliulių šeimų var
du atsisveikino Elena Baliulienė, gim. Ke- 
lerytė iš Hamburgo, padėkojo už nuoširdų 
ir draugišką bendradarbiavimą su tėve
liu senjoru A. Keleriu per 30 metų, su
kalbėjo maldą ir padėjo gražų vainiką. 
Vainikus dar padėjo Lietuvių bendruome
nės Bremeno apylinkė, Bremeno lietuvių 
evangelikų liuteronų parapija, bičiuliai 
Jocienė, Bružauškas ir Voveriai, visi iš 
Bremeno, seserys ir kiti giminės. Kapas 
skendo gėlėse. Visi dalyviai Butkų šeimos 
pakviesti į svetainę pietų.

Visiems reiškiu nuoširdžiausią užuo
jautą ir su visais mūsų broliais ir sesė
mis kartu liūdžiu netekęs ištikimo drau
go ir tėvynainio bei nuoširdaus bendra
darbio mūsų lietuvių evangelikų liuteronų 
Bažnyčioje. Ilsėkis, mielas Fricai, Vieš
paties ramybėje savo brangios ir myli
mos tėviškės nebepamatęs.

Kun. Fr. Skėrys

Prisimena Lietuvą
Popiežius Jonas Paulius II-sis, užbaigęs 

keturiolikos dienų apaštalinę kelionę Azi
joje ir Okeanijoje, gruodžio mėnesį lai
mingai sugrįžo į Romą. Pagal nusistovė
jusį paprotį, šventasis Tėvas, sugrįžęs į 
Vatikaną, apie vidurnaktį, nuėjo į švento 
Petro baziliką, kur susitelkė maldoje prie 
apaštalo šv. Petro kapo. Skrisdamas iš 
Seišelių salų į Romą, Popiežius, kaip pa
prastai savo kelionių metu, lėktuve susi
tiko su jį lydėjusiais žurnalistais, dėko
damas jiems už atliktą darbą, informuo
jant spaudą apie šios paskutinės apaštali
nės kelionės eigą. Popiežius apie pusan
tros valandos kalbėjosi su žurnalistais, 
atsakinėjo į ‘įvairius klausimus. Vienas 
žurnalistas paklausė Šventojo Tėvo, kas, 
jo nuomone, jungia vieną nuo kitos taip 
skirtingas ir įvairiais tautų kultūras, su 
kuriomis jam tenka susidurti apaštalinių 
kelionių metu. Į tai Popiežius atsakė, kad 
Bažnyčia yra tasai tautas ir kultūras 
vienijantis veiksnys. Keliaujant po pasau
lį, pažymėjo Popiežius, galima pilnai su
prasti Visuotinės Bažnyčios reikšmę. Vie
na ir ta pati Visuotinė Bažnyčia jungia 
įvairias tautas, nežiūrint jų etninių, is
torinių ir kultūrinių skirtumų, štai, ką 
reiškia Visuotinė Bažnyčia! Atsakydamas 
į kitą klausimą apie pavergtas ir pavoju
je esančias tautas, Jonas Paulius II-sis 
atsakė: aš visada giliai pergyvenu visų 
tikrai pavergtų tautų tragediją, o tokių 
priespaudą kenčiančių tautų pasaulyje 
netrūksta.

Būdinga, kad susitikimuose su Popie
žium, užsienio žurnalistai dažniausiai pri
simena ir Lietuvą. Jam keliaujant ‘į Azi
ją, atsakydamas į vieno žurnalisto klausi
mą, Popiežius pakartojo, jog jam rūpi ap
lankyti Lietuvą, kad kelionė į Lietuvą 
būtų jo pareiga. Šventajam Tėvui su
grįžtant iš Azijos, kitas žurnalistas pri
minė Popiežiui, kad Lietuvoje buvo pa
skirtas naujas vyskupas ir pasiteiravo, 
ką Popiežius apie tai gali pasakyti. Rei
kia dėkoti Dievui, kad yra naujas vys
kupas, atsakė Popiežius, Lietuvai reikia 
vyskupų, kaip ir kitiems kraštams pana
šioje padėtyje. Yra svarbu, kad Bažny
čia visur turėtų vyskupus, gerus vysku
pus, su atsakomybės jausmu vykdančius 
savo ganytojiškų misiją, Lietuva yra la
bai katalikiškas kraštas, pažymėjo Po
piežius, tikrai katalikiškas kraštas. Sa
kyčiau, kad kaip tik katalikybėje, pridū
rė Popiežius, lietuvių tauta atranda pati 
save.

(K.L.)

REŽISIERIAUS JONO JURAŠO 
SPEKTAKLIS MUENCHENE

Po devynių pastatytų spektaklių Ame
rikoje, vieno Japonijoje ir vieno Belgijo
je, gruodžio 16 d. Muencheno Kultūro: 
centre GASTEIG, eksperimentiniame 
„Black Box" teatre, įvyko rež. J. Juraše 
spektaklio „Choristė ir Perėjūnas“ — 
Čechovo ir Nabokovo apsakymų motyvais 
— premjera. Aktoriai, dailininkas it 
kompozitorius —■ vokiečiai.

„Choristė ir Perėjūnas“ — bene labiau
siai autorinis J. Jurašo spektaklis, kuria
mas iš dviejų skirtingų rašytojų apsaky
mų ir Vladimiro Nabokovo bei Zinaidos 
Gippius poezijos. Medžiagą vienija pro
vincijos teatro artistės ir klajūno tema. 
Spektaklyje dalyvavo du gitaristai, im
provizuojantys rusų romansų ir origina
liomis temomis. Pagrindinis scenografi
jos elementas ir spektaklio metaforagele- 
žinkelio bėgiai, nesibaigianti kelionė.

Rašytojo Vladimiro Nabokovo našlė, 
gyvenanti Šveicarijoje, asmeniškai leido 
inscenizuoti apsakymą, parašytą 1920 me
tais Vokietijoje, kuris iki šiol nebuvo iš
verstas į vokiečių kalbą.

Spektakliai vyko nuo 16 iki 21 gruodžio 
mėn.

(M.B.)

VLIKas
VLIKO VALDYBOS POSĖDIS

VLIKo Valdybos posėdyje gruodŽM 
d. buvo aptartas lietuvių dalyvavimai 
m. lapkričio mėn. Vienoje, Helsinkio; 
sitarimų peržiūros konferencijos pr; 
ir VLIKo Seimas Londone. Konstatų P< 
kad visa gerai praėjo, ir Vienoje Lipui 
vos laisvės reikalas buvo išgarsintas.oos,

Ta proga dr. J. Stukas pasiūlė, kadįkir 
ropoję būtų įsteigtas VLIKo informaiproį 
biuras. Dr. K. Bobelis paaiškino, jogįpat 
reikalu buvo tartasi Pasaulio Pabaltiįtair 
Santalkos posėdyje .gruodžio 12 d. jos 
viai ir estai norėtų, kad Europoje hĮtiet 
įsteigtas bendras pabaltiečių biuras. į Ši 
Bobelis pažymėjo, kad jei su latviaipač- 
estais nebūtų susitarta, tada lietuviai Kert 
ni steigtų savo biurą. ?. 1

Apie lietuvių veiksnių konferencijos^1 
šaukimą informavo dr. D. Krivickas. įolic 
reikalu iš PLB pirmininko V. Kamą P 
gauti keli laiškai. Parengtas jam atsaĮam 
mas. Konferencijos surengimo reikalįetr 
palikta ta pati komisija, kuri yra pasįie ! 
ta palaikyti ryšiams su PLB, būtent, tol 
L. Grinius ir dr. J. Stiklorius iš VLįiio 
Valdybos ir V. Šoliūnas iš VLIKo TLiu 
bos, prašant kad VLIKo Taryba pasįuv 
tų ‘į šią komisiją dar vieną asmenį. Bfeis 
svarstyta veiksnių konferencijos daŠia: 
apimtis. sto'

Iškilus sekančio VLIKo Seimo rengi 1 
vietos klausimui, pasiūlyta Australijatra 
Kanada. V. Jokūbaičiui pasiūlius Mka< 
trealį, pavesta jam ištirti galimybes yų 
kantį VLIKo Seimą ten surengti spsty 
mėnesį. for

Buvo pranešta, kad dr. K. Jurgį ( 
knyga apie Amerikos ir Lietuvos satyės 
kius jau atspausdinta. pa!

Dr. Bobelis pranešė, kad gauta eilė bu: 
riausybių atsakymų į VLIKo, PLB ir į,R 
plomatinės Tarnybos memorandumą, mė 
taip pat į Pasaulio Pabaltiečių Santalti. 
memorandumą Helsinkio Akto signiiir 
rams ryšium su Vienos konferenepk 
kaip, pvz., D. Britanijos, Austrijos, Švci? 
jos, Airijos, Vatikano, Lichtenšteino, (je 
nados. Lichtenšteino delegacijos vadoįWi 
grafas Levedur taip rašo: „Jo eksceleįLi1 
ja Hans Brunhart, Lichtenšteino kiKl 
gaikštijos vyriausybės galvos vardu, į 
kojų jums už 1986 m. spalio 1 d. lail 
ir prie jo prijungtą memorandumą. I

„Pabaltijo valstybių aneksija tikrai Į 
daro grubų Principo VIII, apsisprendii 
įkūnyto Helsinkio Baigminiame Akte,; 
žeidimą. Lichtenšteino kunigaikštijos I 
legacija tai turės omeny, dalyvaudaL. 
ESB konferencijoje, Vienoje“. (Eit:,, 
--------------------------------------------------------------f“

n3-T O Jl KNYG >

Nidos Knygų Klubo 113-toji knyga 
Alės Rūtos „Tarp ilgesio ir tėviškės". Dt 
giau kaip 300 puslapių knygoje autt^ 
aprašo savo kelionę po okupuotą Lietis

Nidos Knygų Klubo nariams „Tarpi 
gesio ir tėviškės" bus išsiuntinėta šių 4 
tų pradžioje. L

Jurgio Gliaudos istorinis romanas „i 
nytojas ir vilkai" baigiamas įrišti ir 
siuntinėjamas nariams. į

Specialiu leidiniu baigiamos ruošti 
gio Gliaudos novelės „Tornado" anglišL 
Nidos Knygų Klubo nariai ją įsigyti įĄ 
papiginta kaina.

Dalijos Mackialienės romanas „Bert 
už lango" baigtas spausdinti ir narią. 
siuntinėjamas bus šį rudenį. Tai 328 j 
knyga, kurioje aprašoma vienos šein 
istorija, nuo bėgimo iš Lietuvos iki įsi! 
rimo Amerikoje.

NAUJA PLOKŠTELĖ
TĖVYNĖS DAINOS. JŪS AUKSIN) 

Alfonso Mikulskio kūriniai. Albume j 
plokštelės. Išleido Lietuvių Tautinio I 
no Čiurlionio ansamblis. 1986. Clevelat 
Kaina — 15 dol.

2
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LAIŠKAS IS LIUKSEMBURGO LIETUVIAIS TURIME IR BUT...
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Kai Europos lietuviai snaude...
SOVIETŲ SĄJUNGĄ TĘSĖ SAVO NUO LATTNES PASTANGAS ĮTVIRTINTI

TA RIBINĖS LI ET I V OS PADĖTI PASAULIO AKYSE

Pereitų metų spalio-lapkričio mėn.

dėmesys buvo 
Žinia apie šią 
Liuksemburgo 
dienomis, bet

is

7

ie Liuksemburge vyko Sovietų Sąjungos die
nos, kurių metu ypatingas

jįskirtas Tarybinei Lietuvai.
CJjprogramą buvo paskelbta 
.Lpaudoje jau liepos 20-28

įJkaimynystėje esantys Belgijos, Prancūzi- 
Jįos ir Vokietijos lietuviai apie šiuos So- 
.įjvietų pasiruošimus niekam nepranešė.
į Šis įvykis sulaukė daug komentarų iš 
pačių liuksemburgiečių vokiškoje („Lu
xemburger Wort“, 1986.VII.28, VIII.2, 5, 
9. 16, 23, „Zeitung vum Letzebuerger“, 
VII.30, X.29) ir prancūziškoje („Le Repu
blican! Lorrain“, X.29) spaudoje.

ar Protestus prieš šį Sovietų užmojį par
ai lamente paklausimų formoje įteikė Link
iai semburgo socialkrikščionių atstovė Vivia- 
sk ne Reding ir liberalų frakcijos pirmininkė 
į Colette Flesch. Abi atstovės klausė užsie

ni nio reikalų ministro Jacques Poos, ar 
’a Liuksemburgo vyriausybė pripažįsta Lie
sk tuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos 
3a teisėtu, ar vyriausybė talkins Sovietams 
ai šias dienas rengiant ir ar vyriausybės at

stovai dalyvaus įvykių atidaryme.
Liuksemburgo užsienio reikalų minis

tras savo atsakyme parlamente nurodė,
Ml kad „Liuksemburgas, kaip dauguma lais

vų Europos valstybių, trijų Pabaltijo vai
sa stybių įjungimo į Sovietų Sąjungą niekad 

formaliai nepripažino“.
gė Gausių skaitytojų laiškų tarpe buvo lat
ru vės pasisakymas, kuriuo ji bodėjosi, jog 

pakartodama savo registraciją Liuksem
burge, ji rado savo gimimo vietą įrašytą 
„Riga/USSR“. Jos protestai dėl šio pažy
mėjimo valdžios įstaigoms nebuvo atsaky- 

rllĮti. Kiti skaitytojai reiškė savo pasipikti
nimą nurodydami lygiagretę tarp nacių

ici okupacijos Liuksemburge ir tebesitęsian- 
vc čią Sovietų okupaciją Lietuvoje, Latvijo- 
J je ir Estijoje. Dienraštis „Luxemburger 

oi Wort“ keliose antraštėse rašė „L reiškia 
en Lietuva“ ir pristatė Lietuvos istoriją nuo 
cu XIII amžiaus pradžios (naudojant Brock-

a

: i

ra

haus enciklopediją), 
Molotovo-Ribentropo 
sidėjimą prie Antrojo pasaulinio karo 
pradžios ir Sovietų pastangas slėpti liesą, 
neteisingai skelbiant apie Lietuvos pa
dėtį. Kitas skaitytojas, pripažindamas, 
kad Lietuva kadaise buvo caro imperijo
je, rašė, jog ir Liuksemburgas priklausė 
Romos imperijai, vokiečių tautai ir vo
kiečių sąjungai, bet tai jo nepadarė Vo
kietijos dalimi. „Maža tauta, kuriai grėsė 
panašus pavojus, neturi teisės užmiršti ki
tų tautų, kurios karo pabaigoje neatgavo 
savo laisvės", rase Šis skaitytojas. Kodėl, 
klausė kitas, Sovietų Sąjunga per ketu
riasdešimt metų kalba prieš kolonializ
mą ir už tautų apsisprendimą Afrikoje, 
Azijoje, Pietų ir Centrinėje Amerikoje, 
bet savo namuose ir rytų Europoje ji vi
soms pavergtoms tautoms, įskaitant ii- lie
tuvius, neleidžia pačioms apsispręsti?

Lietuvos padėties klausimui Liuksem
burgo parlamente iškilus, Sovietų amba
sadorius Kano Babinovičius Audomianas 
paskelbė paaiškinimus, kurie tvirtino, kad 
toks klausimas tiesioginiai paliečia Sovie
tų Sąjungos suverenitetą ir jos sienų in
tegralumą. Ambasadorius savo paaiškini
mą pagrindė trim tezėm: a. Nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos Liuksemburgo 
vyriausybė niekad klausimo dėl Pabalti
jo valstybių padėties Sovietų Sąjungoje 
nebuvo iškėlusi (ir negalėjo kelti): b. 
Šiam laikotarpy Liuksemburgas priėmė 
daug oficialių vizitų ir įvykių, kurių pro
gomis vyriausybė niekad nekėlė Pabalti
jo valstybių padėties teisėtumo klausimo; 
Pabaltijo valstybės buvo pristatomos So
vietų Sąjungos programų metu ir anks
čiau: 1985 metais vyko Estijos TSR die
nos; Lietuvių kamerinės muzikos orkes
tras pakartotinai dalyvavo Echternachto 
muzikos festivaliuose; niekas iš vyriausy
bės ar visuomenės atstovų, įskaitant ir da
bar pasireiškusius parlamentarus, nepa
sisakė prieš ankstyvesnes Sovietų resipu-

priminė 1939 metų 
paktą, Sovietų pri- 

pasaulinio

blikų kultūrines programas; 1985 metų bir 
želyje Liuksemburge lankėsi Sovietų 
aukščiausios tarybos atstovai, kurių tar
pe buvo ir „nelaisvos Estijos" pilietis M. 
Koop, Tartu universiteto rektorius; pro
testų autoriai galėjo su juo susitikti, bet 
jie „Estijos išlaisvinimo" klausimo nekė
lė; c. Negalima nuvertinti pokario Euro
pos istorijos ir jos realybės; Helsinkio 
aktai, kaip ir daugelis kitų dokumentų, 
pripažįsta Europos sienų neliečiamybę; tie 
faktai neleidžia minėtų klausimų kelti. 
Yra tik vienas klausimas, kurio negalima 
praleisti tylomis: kodėl keli parlamenta
rai nutarė aiškinti Pabaltijo respublikų 
padėties klausimą dabar?

Liuksemburgo komunistų partija, gin
dama Sovietų Sąjungą, prabilo su pajuo
ka bandymams lyginti Lietuvos padėtį su 
nacių okupacija Liuksemburge. Kom. par
tija pabrėžė jos didelį įnašą ir aukas ko
voje prieš nacius ir išreiškė dėkingumą, 
pirmiausiai sovietų kariuomenei ir jos 
eilėse buvusiems pabaltiečiams, įnašui už 
Liuksemburgo išvadavimą tuomet, kai 
tuometiniai Lietuvos vadai kooperavo su 
naciais. LKP teigimu, Helsinkio sutartis, 
kurią ir Liuksembuigas pasirašė, pripa
žįsta Lietuvos, kaip Sovietų socialistinės 
respublikos padėtį, nes garantuoja esamų 
Europos sienų neliečiamumą. Esą, šio 
laikraščio („Zeitung vum Letzebuerger") 
išsišokimai nėra naujiena, nes jis jau 1933 
metais sveikino Hitlerį, kaip pylimą prieš 
bolševizmą. Šiandien jis bendradarbiauja 
su senais ir naujais fašistais, pasaulinėje 
antikomunistėje lygoje kovoje prieš ko
munizmą. LKP džiaugiasi, kad yra daug 
rimtų katalikų, kurie vadovaujasi krikš
čioniškais mielaširdystės principais ir at
sispiria ultra dešiniųjų klikon pakliuvusio 
„jų“ laikraščio bandymui juos įtraukti į 
aklų socialrevanišistų (netgi drauge su 
teroristais, fašistais ir erdvės karo pa
galba) eiles.

Puškino kultūrinės draugijos surengtos

Už nuoširdų sveikinimą Klaipėdos 
krašto susijungimo minėjimo dienos pro
ga, išspausdintam „Europos Lietuvyje" 
1986 m. lapkričio 27 d. Nr. 46, ir Juozui 
Masilioniui (F.D.B. Lietuva) už netiesio
ginį „paraginimą” susirūpinti Klaipėdos 
krašte vartotais pašto ženklais, „Europos 
Lietuvis" 1986 m. spalio 23 d., Nr. 41, 
mažlietuvio padėka tenka dr. St. Kuz
minskui.

Kiekviename naujausiame filatelistų 
naudojamame pašto ženklų kainoraštyje 
interesantai-mėgėjai ras abiejų Vokietijų 
ir „Memelgebiete“ vartotų-nevartotų paš
to ženklų rinkinius ir kainas. Mažosios 
Lietuvos istorijos raidos aprašymui įdo
mūs buvę Klaipėdos krašto pašto ženklai, 
klijuojami ant laiškų ir atvirukų nuo 1919 
iki 1923 m.

Kodėl? Minėtame laikotarpyje santar
vininkų įgalioti vokietis grafas Lambs- 
dorff, prancūzai Odry ir Petisne mėgino 
Versalio sutartyje 1919 m. nuo Reicho 
atskirtam Klaipėdos kraštui surasti nau
ją, politiškai priimamą teisinį statusą. 
Anuomet, vokiečių mažiau, prancūzų 
(asistuojant lenkų patarėjams) tuo la
biau buvo propaguojama Klaipėdos kraš
tui valdyti „Freistaato“ forma. Si idėja, 
Klaipėdos krašto lietuvių gyventojų-suki- 
lėlių ryžtingumo ir drąsos dėka, nuėjo 
niekais. 1923 m. sausio 15 d. susijungė 
krašto lietuvininkai su D. Lietuvos bro
liais ii' seserimis.

Prisiminkime. Po 1-mojo pasaulinio ka
ro, neužilgo pradėjo reikštis dvi kontra- 
versinės, nehumaniškos idėjos: vak. Eu
ropos valstybėse — netolerantiško rasiz
mo kiaute, o Rusijoje — marksizmo-leni- 
nizmo-internacionalizmo pavidale. Šių 
ideologijų reikšmingiausiais protagonis
tais 3-čioje šio šimtmečio dekadoje Ber
lyne tapo A. Hitleris, Maskvoje —- J.V. 
Stalinas. Bepigu buvo jiems, kaip savo 
tautų „absoliutiniams valdovams", kon
centruoti visas jėgas naujam karui arba 
pasaulio bolševikinei revoliucijai, šian
dien II-jo pasaulinio karo dalyviams aiš
ku, kad „karo molochui" atnašautos kru
vinos žmonių aukos padėjo Sov. Sąjungai 
sustiprėti Euroaziniame kontinente. Rusų 
hegemonija šiandien jaučiama Pabaltijo, 
vidurinės ir pietvakarių Europos tautose.

Kadaise Hitlerio nacionalistinės „Blut 
und Boden" teorijos sufantazuota „ariško- 
ji rasė", dalinai vėl atgimsta ir tarpe „nie- 
mellaenderių", neonacislinių idėjų platin
tojų dėka. Fašistinės scenos žinovai ma
no, kad jaunimo susidomėjimas dabartine 
padėtimi Klaipėdos krašte gerokai „at
šalęs". Indikatoriumi laikomas ir pašto 
ženklų filatelistinės vertės nusmukimas. 
Memelgebieto, Danzigo ir Sudelenlando 
pašto ženklų dauguma parduodama net 
su 50 proc. nuolaida.

Tačiau tai nereiškia, kad „verlorener 
Ostgebiete" klausimas, ypač Bundestago 
(Parlamento) 1987 m. sausio 25 d. rinki
mo priešrinkiminiame įkarštyje, butų pra
radęs savo aktualumą. Ne tik pabėgėlių 
— tremtinių atstovų agitacinėse kalbose, 
bet ir konservatyvinių partijų vadovai 
mėgina svyruojančių fašistinių grupuo
čių balsus patraukti šiandien Vak. Vokie
tijoje valdžią sudarančių partijų pusėn. 
Nežinia, ar fašistinių-komunistinių 
ekstremistų siekimai, pablogėjus darbo 
sąlygoms, bedarbių milijoninėje armijoje 
neras pritarimo tiems „draugams", kurie 
jau kartą V. Europos kultūrinį įnašą žmo
nijai bandė sunaikinti.

Ventės Ragas

Lietuvos savaitės proga vyko tapytojo ir
iii

i i 
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SJiaitųtoiu laiškai
skulptoriaus Jono Dalinkevičiaus 39 pa
veikslų paroda. įvykį piketavo apie pus
tuzinis jaumt demonstrantų, kurie dalino 
„Luxemburger Wort“ laikraščio ir 1983

Neramumai Kazakstane

’ LENKIJOS SUVERENUMAS
Paryžiaus lenkų žurnale „Kontakt“ J. 

Darskis, apžvelgęs diskusijas su lenkais 
‘ta dėl Vilniaus lietuvių spaudoje, piktinasi, 

Į kad Lenkija laikoma suverene, nepriklau
są soma valstybe (Europos Lietuvis, Nr. 39, 

1986 spalio 9 d.).
* Nuostabu, kad Darskis, kuris bando 

'■ spręsti lietuvr.Į ir lenkų santykių klausi
mą, nenori pripažinti Lenkijos dabartinės 
padėties.

J Lenkijos suverenumo ir nepriklausomy
bės klausimas buvo išspręstas, kai Va
karų valstybės apsikeitė su ja ambasado
mis ir pradėjo kalbėtis su jos vyriausybe 
Varšuvoj, o ne egzilais Londone.

Su pavergtais ir nesavarankiškais kraš
tais Vakarų valstybės tokių santykių ne
palaiko. Pavyzdžiu gali būti Pabaltijo 
valstybės, kurių sovietinių vyriausybių 
Vakarų šalys nepripažįsta, ir todėl su jo
mis jokių diplomatinių santykių nepalai
ko, ir jos nekviečiamos į jokias tarptau
tines konferencijas. Už Helsinkio susita
rimų pažeidimą Lietuvoje, pvz., kaltina
ma ne Lietuvos sovietinė valdžia, bet 
Maskva.

Tuo tarpu ne kas kitas, o Lenkijos vy
riausybė Varšuvoj, kuri kartu su kito
mis suverenėmis valstybėmis pasirašė 
Helsinkio susitarimus, yra kaltinama už 
jų nevykdymą Lenkijoj.

' Kodėl?
Ijo . ._ .

Į šį klausimą aiškiai atsake per pasi- 
kalbėjimą Amerikos delegacijos Helsin
kio susitarimų peržiūros konferencijoje 

P Vienoje vadovas amb. Warren Zimmer- 
n v

mann: „Mes nepripažįstame sovietų įta-

naip ar kitaip, tą sukaktį atžymėti ir sa
vo atsiminimais su kitais pasidalyti.

O kiek entuziazmo ir didžių užsimoji
mų būta tais pirmaisiais metais, ir ko
kiomis viltimis kūrėme savo ateities vaiz
dą!

Tikime, kad mūsų lietuviškoji spauda 
ras daugiau vietos tai sukakčiai atžymėti 
ir papuoš ją skaitytojų atsiminimais.

Kviečiame mūsų savaitraštį EUROPOS 
LIETUVI, žurnalą ŠALTINI, Anglijos 
Lietuvių BIULETENI, L.J.S. laikraštį 
LYNES ir L.S.S. laikraštį BUDĖKIME at
žymėti sukaktuvinius metus specialiomis, 
arba padidintomis laidomis, o skaityto
jus kviečiame visokeriopai juos parem
ti.

Reikia tikėti, kad mūsų organizacijos 
ir bendrijos savo šių metų veiklos pla
nuose ‘įpins tam tinkamas programas.

Sėkmės, sėkmės visiems! Pagyvenkime 
vėl anų dienų dvasia!

K. Vilkintis

metų Europos parlamento rezoliucijos at
spaudus.

Liuksemburgo įvykis yra pamokantis. 
Kaip Sovietų ambasadorius nurodo, liuk
semburgiečių simpatijos Lietuvai neatsi
rado staiga. 1980 metais užsienio reikalų 
ministeriją lankantis VLIKo pirmininkas 
buvo joje gana šaltai sutiktas. 1983 sau
syje, VLIKo atstovams dalyvaujant, 
Strasburge buvo priimta pirmoji rezoliu
cija Pabaltijo valstybių nepriklausomybės 
atstatymo reikalu. Tais pat metais VLI- 
Kas Liuksemburge atstovavo Lietuvą Pa
saulinės antikomunstinės lygos suvažia
vime. 1985 metais Europoje plačiai nu
skambėjo pabaltiečių surengtas Sovietų 
Sąjungos teismas Kopenhagoje ir taikos 
ir laisvės išvyka Baltijoje. Liuksemburgo 
pavyzdys rodo šių pastangų pasėkas. Bet 
jis rodo ir ką kita: lietuviai turi sekti 
spaudą ir įvykius ir apie juos informuoti, 
kad Sovietų melai apie Lietuvos padėtį ir 
jų „kultūrinių santykių“ ir „kultūrinin
kų“ vizitų plėtimo pastangos nebūtų pri
imami tyloje. L. Kasiulis

Gruodžio 18 dieną pirmą kartą istori
joje Sov. Sąjunga oficialiai pranešė apie 
krašte įvykusius neramumus. Tą dieną 
sovietų žinių agentūra TASS pranešė, jog 
gruodžio 17 d. „grupė studentų, naciona
listinių elementų sukiršintų“, Alma-Ata 
mieste, Kazakstano sov. respublikos sos
tinėje, sukėlė riaušes. Jie protestavę prieš 
Kazakstano kompartijos centro komite
to plenumo nutarimus. Vėliau paaiškėjo, 
kad riaušės tęsėsi dvi dienas.

Oficialiai buvo pranešta, kad „Chuliga
nai, parazitai ir kiti asocialūs gaivalai", 
pasinaudodami susidariusia padėtimi, 
ėmės neteisėtų veiksmų prieš teisėtvar
kos atstovus. Jie padegė maisto parduo
tuvę, du privačius automobilius ir užka
binėjo miestiečius.

Pradžioje buvo kalbama, kad riaušės 
kilo dėl to, kad naujuoju Kazakstano 
kompartijos sekretorium buvo paskirtas 
i ūsas Genadij Kolbinas, atleidus vietinį 
Dinmuchadedą Kunajevą. Vėliau buvo 
pranešta ir kita riaušių priežastis: maisto 
trūkumas.

Gruodžio 19 dieną sukviestoje spaudos

konferencijoje Sovietų užs. reikalų minis
tro pavaduotojas V. Petrovskij pasakė, 
jog padėtis Alma-Atoje atstatyta. Apie 
neramumus tame mieste buvo visuome
nė painformuota tuoj pat, nes pagal Kom
partijos 27-to kongreso nutarimą dabar 
yra laikomasi atvirumo. Tačiau, užsie
nio korespondentai sako, tas naujas „at
virumas“ neleido sovietų pareigūnams 
pasakyti, kokiomis priemonėmis tos stu
dentų riaušės buvo numalšintos. Mano
ma, kad riaušėse dalyvavo keli šimtai 
jaunuolių, kurie padarė nemažai nuosto
lių. Buvo sudeginta bent 20 automobilių.

Londono dienraštis THE TIMES (XII. 
20), pasisakydamas dėl „įskilimų imperi
joje" (Cracks in the Empire), pareiškė 
nuomonę, jog neramumai Kazakstane ro
do, kad Sov. Sąjungos „didysis brolis" 
per praėjusius dešimtmečius nepajėgė nu
slopinti nacionalizmą savo valdomose tau
tose. „Nacionalistiniai protestai Sov. Są
jungoje buvo pasireiškę ir anksčiau — 
Baltijos valstybėse ir Kaukaze — bet jie 
nebuvo tiek grėsmingi, kiek neramumai 
centrinėje Azijoje, — sako THE TIMES, 
— čia jie žymiai pavojingesni Sov. Są
jungai, nei kiti buvę įtempimai“.
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kos sferos Rytų Europoje ir jos niekada 
nepripažinsime. Kiekviena valstybė Hel
sinkio procese yra pripažįstama kaip ne
priklausoma ir suvereni valstybė, nors 
tikrovė nėra visai tokia“. (Newsweek, 
November 10, 1986. Mano pabr. J.V.).

Tokios nuomonės laikosi ne tiktai
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Jungtinės Valstijos. Jei Darskiui ji ne
patinka, jis gali gyventi savo fantazijos 
pasauly.

Juozas Vitėnas
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KĄ VEIKSIME ŠIAIS 
SUKAKTUVINIAIS METAIS?

1987 metai daugeliui mūsų bus sukak
tuviniai metai nuo atsiradimo Di
džiojoj Britanijoj. Tokiais atvejais mūsų 
atsiminimuose iškyla šimtai įvykių ir 
vaizdų, giliai įspaustų 'į mūsų pasąmonę 
ir noru nors trumpai jais pagyventi. 
Reikia manyti, kad daugelis norės, vie

LIETUVIŲ VALGIAI BELGŲ 
TELEVIZIJOJE

Belgų televizijoje, flamandų kalbos sek
toriuje, kas savaitę programoje yra vir
tuvės valandėlė. Žiūrovai kviečiami siųs
ti pasiūlymus ypatingesnių patiekalų, ir 
laidos realizatoriui parenka tai, kas pa
traukia jų dėmesiį. Taip ir pateko lietuvių 
tradiciniai valgiai televizijos ekrane, ku
riuos pasiūlė Belgijoje gyvenanti lietuvai
tė Bronė Spies-Gailiūtė.

Bet ne vien tik su lietuvių valgiais su
pažindino mūsų tautietė belgus. Televi
zijoje reporteris parodė lietuvių tradici
nius drabužius, išsiuvinėtus rankomis, iš
klausinėjo kur iš tikrųjų randasi toji Lie
tuva, nes daugumoje šiuolaikiniuose že- 
mėlapiuse ji yra sulieta su Sovietijos plo
tais.

Šis lietuviškas pasirodymas belgų tele
vizijoje buvo staigmena, šalia lietuviško 
kugelio, blynų, žemaitiškos burokėlių 
mišrainės, pokalbiai apie Lietuvą suda
rė malonų vaizdą ir parodė, kad iš tikrų
jų stalo tradicijos, papročiai visose tauto
se yra tam tikra kultūros išraiška. O mes 
lietuviai esame perdaug užsidarę, kad ją 
parodytume kitataučiams.

Reikia priminti, kad Bronės Spies ini
ciatyva rado paklausos pas vieną televizi
jos darbuotoją, kuri yra duktė mirusio 
lietuvio Juozo Jančo. Išauklėta mišrioje 
šeimoje, ji domisi apie Lietuvą kaipo sa
vo tėvelio kraštą.

St. Baltus

SACHAROVO ATSIMINIMAI
įvairiuose Vakarų pasaulio kraštuose 

netrukus bus išleisti Vakarus slaptai pa
siekę akademiko Sacharovo atsiminimai. 
Kaip praneša užsienio spauda, šiuose at
siminimuose Sacharovas plačiai pasakoja 
apie aplinkybes paskatinusias jį pasiprie
šinti branduoliniam ginklavimuisi ir įsi
jungti į taikos, teisingumo ir žmogaus tei
sių gynybos sąjūdį. Sacharovas jau prieš 
20 metų įspėjo sovietinę valdžią apie 
branduolinio ginklavimosi pavojų žmoni
jai, sakydamas tai, ką dabar propagandi
niais sumetimais nesiliauja skelbę Krem
liaus valdovai.

NELEIDŽIA LANKYTI DRAUGŲ
Kaip pranešė Vakarų Berlyne gyvenan

tys rusai ir žydai emigrantai, Belgijoje gy
venančio Liutauro Kazakevičiaus motinai 
Valentinai Kazakevičienei nebuvo leista 
aplankyti draugų komunistinėje Vokieti
joje. Emigrantų sluoksniams V. Berlyne 
tai yra labai keista, nes praeityje Valen
tina Kazakevičienė jau lankėsi šiame 
krašte.

Ponia Kazakevičienė su savo seserim 
Zinaida Gierasimova gyvena Vilniuje ir 
jau šešis kartus jos gavo neigiamą atsa
kymą į jų prašymą aplankyti jų sūnų ir 
sūnėną Belgijoje.

Dabar joms uždarytas kelias ir į komu
nistinius kraštus. Jos abi yra pensininkės.

KANADA PRIĖMĖ 
5 UKRAINIEČIUS

Afganistane iš sovietų armijos pabėgę 
penki ukrainiečiai atvyko į Kanadą. Ka
nados min. pirmininkas patvirtino, kad 
jie yra saugūs. Jie atskrido iš Pakistano 
į Kanados karinę bazę netoli Kingstono. 
Jiems buvo suteikta medicininė priežiūra 
ir pravesti apklausinėjimai. Dar vienas 
sužeistas kareivis turėjo atvykti kartu, 
bet jis liko kažkur toliau Afganistane ir 
negalėjo būti išgelbėtas.

Pastangos juos atgabenti į Kanadą pra
sidėjo 1984 m., kai Toronto advokatas S. 
Jusyp užmezgė ryšius su jais Afganistane.

Balandžio mėnesį Kanados laikraščio 
Whig-Standard reporteriai buvo nuvykę 
; Afganistaną ir susitikę su tais kariais. 
Tik po to pajudėjo visas reikalas. Bob 
Mykytiuk, kuris yra Kanados Ukrainiečių 
imigracijos pagalbos draugijos pirminin
kas Toronte, jiems suteikė reikalingą pa
ramą ir pažadėjo materialinį aprūpini
mą.

Būdami afganų nelaisvėje, kariai nuo
širdžiai bendradarbiavo, suteikdami vi
sas žinias, kokias tik žinojo. Ukrainiečiai, 
kurių vyriausias yra 26 metų, pasakojo, 
kad jiems buvo meluota apie Afganistano 
padėtį ir įsakyta kovoti prieš laisvės ko
votojus.

Afganistano partizanai kovas veda iš 
savo bazių, esančių Pakistane. Sovietai 
okupavo Afganistaną 1979 m. gruodžio 
mėnesį.

PABĖGO ESTAI
Du jauni estai Raudonosios armijos 

kariai, tarnaujantys Rytų Vokietijoje so
vietų kariuomenės daliniuose, gruodžio 
mėn. per griežtai saugomą Rytų Vokieti
jos sieną laimingai pabėgo į laisvuosius 
Vakarus, pasiprašydami V. Vokietijoj 
politinio pric»globsčio, kuris jiems buvo 
suteiktas. Abu jauni estai, kurių pavar
dės dar nėra skelbiamos, pabėgo apsiren
gę civiliniais rūbais ir nebuvo ginkluoti. 
Estai bėgliai pareiškė norą įsikurti Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Užsienio 
spaudos agentūros šia proga atkreipia dė
mėsi, kad Raudonosios armijos karių pa
bėgimai iš Rytų Vokietijos į Vakarus yra 
labai reti: paskutinių septyniolikos metų 
laikotarpyje tiktai šeši kariai pabėgo į 
Vakarus. Raudonosios armijos daliniai 
Rytų Vokietijoje yra dislokuoti toliau nuo 
pasienio zonos ir jiems nėra leidžiama 
pavieniui laisvai judėti. Pagal turimas ži
nias, Rytų Vokietijoje yra arti keturių 
šimtų tūkstančių sovietų karių.

(V.R.)

KRISTINAI GRINIENEI 90 METŲ
Kristina Grinienė, buvusio Lietuvos 

prezidento Kazio Griniaus našlė, rugsėjo 
29 d. susilaukė 90 metų. Šios ypatingos 
sukakties proga, ji gavo gausių svei
kinimų iš laisvojo pasaulio ir iŠ okupuo
tos Lietuvos.
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

DBLS Tarybos posėdis — sausio 10 d., 
Židinyje, Nottinghame. Pradžia 2 val.p.p.

Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 15 d., 11 vai., pamaldos už Lietuvą 
Lietuvių bažnyčioje. 2.30 v.p.p. koncer
tas Bishopsgate Institute salėje. Vasario 
16 d„ 7 v. vak., oficialus priėmimas Lie
tuvių Namuose.

DBLS-gos Visuotinis suvažiavimas — 
balandžio 4-5 d. Lietuvių Namuose, Lon
done.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 26 — liepos 3 d.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

Pr. LB Paryžiaus lietuvių susirinkimai
— sausio 11 d., vasario 8, kovo 7 (Vasario 
16 minėjimas ir šv. Kazimiero šventė), 
32, rue du Petit-Musc, Paris 4e (metro 
Bastille ar Sully-Morland), 12 vai. pamal
dos, paskui bendri pietūs.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champlgny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS SPAUDAI
Dr. V.A. Kaišys — 16 sv.
P.K. — 10 sv.
P. Remėza — 8 sv.
Po 5 sv. — G. Kaminskienė, O. Ramo

nienė (vietoj gėlių), V.M. Žemaičiai (vie
toj sveikinimų), L. Dzemyda.

Po 4 sv. — J. Tamulaitis, J. Kuliukas, 
K. Kairys, S. Gabrilaitis, J. Viliūnas, K. 
Drungilas.

C. Navickas — 3.50 sv.
Po 3 sv. ■— K. Kubilius, J. Navickas, J. 

Kičas, J. Sankauskas. kun. V. Kamaitis.
Kun. F. Skėrys — 10 DM.
P. Šumauskas — 2 sv.
Po 1 sv. — V. Cibulskas, B. Drevinskas, 

S. Sasnauskas.
Visiems nuoširdi padėka.

Londonas
VASARIO 16-JI LONDONE

Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Londone prasidės sekmadieni, 
vasario 15-tą, 11 vai. ryto, šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą.

Po pamaldų priėmimas bažnyčios sve
tainėje.
Tą pačią dieną, 2.30 vai. p.p., BISHOPS

GATE INSTITUTE salėje įvyks Šventei 
skiriamas koncertas.

Vasario 16-tą, pirmadienį, 7 vai. vaka
re, Lietuvių Namuose rengiamas oficialus 
svečių priėmimas.

Bishopsgate Institute salė yra netoli 
Liverpool Street požeminių traukinių 
stoties.

Manchesteris
RAMOVĖNŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Ramovėnų metinis susirinkimas įvyks 

sausio 17 d., 5.30 vai. p.p., šeštadienį, 
Manchesterio Lietuvių Klube.

Prašom visus narius kuo gausiau atsi
lankyti.

Valdyba

IEŠKO GYVENIMO DRAUGES

RAJONO ALBUMAS
Kai karo bangos dalį lietuvių nubloš

kė Vakarų pasaulin, daugumą Vokie
tijon, jų tarpe buvo ir skautai, kurie 
netrukus atgaivino Lelijėlę ir Rūtelę, 
ir po ja būrėsi. Emigracijai prasidė
jus, keliems skautų vadovams ir vado
vėms bei skautams ir skautėms pate
kus į D. Britaniją, gyventojų įtaka ir 
iš pradžios sunkus gyvenimas neįsten
gė nuslopinti lietuviškosios skautavi- 
mo idėjos, kuri 1918 m. Lietuvos sos
tinėje Vilniuje buvo paskelbta su 
skautišku šūkiu DIEVUI, TĖVYNEI 
ir ARTIMUI.

D. Britanijoje skautų organizacija 
yra viena iš stipriausių jaunimo or
ganizacijų: gyva, veržli ir nešanti mū
sų tautos simbolį — trispalvę jau 38- 
uosius metus, lietuviškąją skautybę 
garsindama ir tarptautinėse skautų 
stovyklose. Tiesa, nors ir mažas vie
netas, tačiau turėjo gan įvairų skautiš
kos veiklos laikotarpį: skautiška vei
kla, stovyklos ir skautiški savaitgalio 
susibūrimai tęsiami be pertraukos. Ir 
tai Didžiosios Britanijos lietuvių vi
suomenės yra įvertinta teigiamai, šil
tai priimtas skautų vadovų darbas ir 
gauta didelė parama įvairiems skautų 
užmojams. Visiems ačiū!

Skautų vadija užsibrėžė išleisti kny- 
gą-albumą prisiminti skautiškos vei
klos žingsniams D. Britanijoj, palikti 
pėdsakus ir padrąsinti jaunąsias kar
tas, kurių rankose ir širdyse šio kraš
to skautiškos veiklos ateitis.

Kaip nuoširdžiai užsibrėžta išleisti, 
taip dėkingai priimamas kiekvieno 
prisidėjusio įnašas, šis leidinys yra 
skiriamas taip pat ir rėmėjams, kurie 
nuoširdžiai per visus skautavimo me
tus mus rėmė.

{ skautininko Eimučio Šovos „Euro
pos Lietuvyje“ Nr. 48-49 atsišaukimą 
skubiai dėmesį atkreipė ir atsiliepė 
savo įnašais: Kazys Bivainis, gyvenan
tis Nottinghame — 50 sv., Juozas Vil
činskas, gyvenantis Londone — 10 sv., 
Jonas Verbickas, gyvenantis Manches- 
teryje — 10 sv. O skautiškai veiklai: 
U. Silius, Bolton, a.a. Br. Litvaičiui 
mirus, vietoj gėlių — 10 sv., visų in
stitucijų rėmėja Ona Ramonienė — 
3 sv. („Budėkime“ — 2 sv.).

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 
už dosnias aukas ir skubu tarti nuo
širdų ir skautišką AČIŪ!

v..v. J. Maslauskas
TRADICINĖ STOVYKLA

Škotijoje susirinkusi skautų ir skau
čių vadija nutarė, kad 1987-jų metų 
LSS Europos rajono skautų-čių 38-oji 
tradicinė vasaros stovykla įvyks liepos 
25 — rugpjūčio 2 d. Lietuvių Sodybos 
kalnelio beržynėlyje.

Stovyklinis mokestis 25 sv. asme
niui, o stovyklos iškilmės ir atsisveiki
nimo lauželis numatytas rugpjūčio 2 
dieną — sekmadienį.

Seses ir brolius kviečiame kuo gau
siau stovykloje dalyvauti, o rėmėjus, 
tėvelius ir globėjus prašome rezervuo
ti atostogas ir maloniai dalyvauti sto
vyklos uždarymo pamaldose, iškilmė
se ir paskutiniame lauželyje.

VOKIETIJA
ATSIŠAUKIMAS

Mieli lietuviai,
Vak. Vokietijos lietuvių bendruomenės 

valdyba kasmet rengdavo vaikų vasaros 
stovyklas. Praėjusiais metais dėl mažo 
stovyklautojų skaičiaus arba dėl pavė
luoto jų užregistravimo stovykla neįvyko. 
VLB valdyba mano, kad reikia keisti 
stovyklų pobūdį.

Šiais metais yra numatoma organizuoti 
jaunų lietuvių šeimų, t.y., kartu tėvų ir 
vaikų stovyklą. Ji įvyktų paskutinę lie
pos mėn. ir pirmą rugpjūčio mėn. savai
tę Huettenfelde. Pragyvenimas už parą 
kainuotų:

tėvams (vienam asmeniui) — 15 DM; 
vaikams nuo 6 metų amžiaus — 10 DM; 
vaikams iki 6 metų amžiaus — nemoka

mai.
Tuo pačiu metu galėtų stovyklauti ir 

vieni vaikai, kaip ir iki šiol, nuo 8 iki 14 
metų amžiaus. Jiems gi reikėtų, kaip 
įprasta, samdyt stovyklos vadovus, to
dėl jų pragyvenimas už parą kainuotų 15 
DM.

VLB valdyba paskyrė Onutę Šiugždi- 
nienę ir Bronę Lipšienę ištirti, ar tokios 
stovyklos lietuviai nori. Todėl prašome 
jus visus, kuriuos pasieks šis atsišauki
mas, pareikšti šios stovyklos klausimu sa
vo nuomonę, pastabas bei pageidavimus, 
šiuo adresu: Onutė šiugždinienė, Litauis- 
ches Gymnasium, 6840 Lampertheim-Hue- 
ttenfeld. Galite taip pat šitai padaryti ir 
telefonu: darbo metu — 06256/322, kitu 
laiku — 06256/1200. Labai prašome Jus 
pasisakyti iki vasario 14 dienos.

Tikimės, kad Jūs suprasite, kaip svar
bu surasti tinkamą būdą rengti sėkmin
gas stovyklas ir laukiame Jūsų pagalbos.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais
VLB valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ HAMBURGE
Dr. med. I. Pašaitienės inicatyva gruo

džio 19 d., 18 v., Hozdamm, Hamburg 1, 
buvo surengta Kalėdų eglutė.

Kad Hamburgo lietuvių vaikai ne visi 
lietuvybės prisilaiko, subuvime buvo 
daugiau suaugusiųjų. Programos išpildy
mui paramos gavome ir iš vokiečių.

Pradžioje sugiedota „Jau šiandieną gul 
ant šieno". Visas giesmes, solo ar ben
dras, pianinu palydėjo prof. Dr. Raminta 
Lampsatytė-Collars. Ponia Mazūraitie- 
nė (solistės Vilijos motina) pasakė porą 
eilėraščių ir pagiedojo keletą giesmelių. 
Solistė V. Mozūraitytė nors šventėje da
lyvavo, bet, gaila, giedoti negalėjo. Solis-

tas W. Schaefer pagiedojo „Biblische 
Gesange“, „Sveika Marija“. Dalyvių pra
šomas pridėjo dar porą giesmelių. Visų 
nustebimui, priauganti, dar visai jauna 
solistė Wegneryte pagiedojo „Stoviu prie 
prakartėlės“ ir vokiškai „O Tannen
baum“.

Ponia Lukas rodė DIAS paveikslus apie 
Kristaus gimimą. Vaikai buvo labai su
interesuoti ir pateikė daug klausimų.

Dr. L. Pašaitienė irgi DIAS parodė pa
garsėjusio menininko Prano Gailiaus kū
rinių paveikslus.

Dailininkas yra dalyvavęs daugelyje 
parodų ir užsipelnęs medalių. Pranas Gai
lius buvo paprašytas ir sutiko surengti 
savo naujų kūrinių parodą Hamburge, 
įvykstančioje išplėstinėje šventėje, mi
nint 600 m. krikščionybės įvedimo Lietu
voje, kuri įvyks vasarą. Tam tikslui dai
lininkas pažadėjo nupiešti šiai šventei 
pritaikytų kūrinių, ši didžioji šventė bus 
Hamburgo ir apylinkės lietuviams nepa
prastas ir labai svarbus įvykis. Šioje 
šventėje sutiko dalyvauti solistai, meni
ninkai ir istorikai.

Gausiai įvairių valgių apkrauti stalai 
pasotino dalyvius. Tai dr. Liucijos Pa
šaitienės nuopelnas.

I. Sragauskis

PRANCŪZIJA
PrLB TARYBOS IR GARBĖS TEISM 

RINKIMAI 1987 M. f 
Prancūzijos lietuvių bendruomenės ; 

ryba ir garbės teismas yra renkami 14 
šešeri metai. Paskutinieji rinkimai bA 
1981 metais.

PrLB tarybos posėdyje buvo nutai 
pravesti naujus tarybos ir garbės teisjr. 
rinkimus 1987 m. kovo 10 d. Posėdyje IT" 
vo priimtos rinkimų taisyklės ir išrinl. > 
rinkimų komisija: prof. Georges Mato*'’ 
Eglė Klimaitė-Fourier-Ruelle ir Rir. 
Puniškaitė. į„)F 

RINKIMŲ EIGA
— Pagal PrLB tarybos ir garbės te?1 

mo taisykles (str. 1) rinkimus praveį

Vienijas Australijos lietuvis, turintis 
nuosavą namą, negeriantis ir nerūkantis, 
vedybų tikslu nori susirašinėti su lietu
vaite, kuri norėtų atvykti Australijon. Ap
mokės kelionės išlaidas. Rašyti: Gus, A. 
Jasmantas, 1 Nottingham St., Flemington 
3031 VIC. AUSTRALIA

PADĖKA
Negalėdamas asmeniškai visiems padė

koti kas mane sveikino šv. Kalėdų ir N. 
Metų proga, man baigiant 90-tuosius me
tus, reiškiu visiems nuoširdžią padėką, 
taip pat dėkoju, kurie mane aplankė.

Jonas Liobė

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIAI

Chicagos Anglijos lietuvių klubo sukak
tuvinis balius, spalio 25 d., pavyko. I 
Šiaulių salę atsilankė 200 asmenų. Meni
nę programą atliko jauna solistė Linda 
Burbienė, gitarai palydint padainavo lie
tuviškų dainų pynę. Ilgamečiams klubo 
nariams Bronei ir Algirdui Pužauskams 
iš Chicagos išsikeliant į Washingtono val
stiją, pirmininkas A. Lakas atsisveikino, 
linkėdamas gražiai įsikurti ir neužmiršti 
Chicagos. Jiems baliaus dalyviai sugiedo
jo Ilgiausių metų. Pr. 1986 metais klu
bas šventė 25-kių metų įsisteigimo su
kaktį. Ta proga išleistas sukaktuvinis 
leidinys, kurį redagavo Anatolijus Lakas.

Nežiūrint, kad dalis narių iškeliauja 
amžinybėn, klubo veikla nemažėja.

* •
DAIL. INŽ. M. IVANAUSKO PARODA

Dali. inž. Mikalojaus Ivanausko dailės 
darbų paroda, surengta Floridoj, St. Pe
tersburg Beach, bus iki sausio 15 d. Eks
ponuojama aliejinės grafikos ir eksperi
mentinė technika.

rinkimų komisija su PrLB valdyba. g
— Kandidatai į tarybą ir garbės teijų 

mą yra siūlomi pilnateisių narių apylijg, 
kės susirinkimuose. Kandidatus taip jįs£ 
gali siūlyti kiekvienas pilnateisis narj; 
gyvenantis paskirai (ne daugiau kaip 
į tarybą ir 3 į garbės teismą (str. 8). G

— Siūlomi kandidatai turi būti pr^ 
nešti rinkimų komisijai ne vėliau kaip; j 
savaites prieš rinkimus (str.9), tai yra, įr. 
1987 vasario 9 šiuo adresu: CommunaiLj 
Lithuanienne, 7 rue dės Lions-St. PaLif 
75004 Paris. un

— Ne vėliau kaip dvi savaites priį ( 
rinkimus kiekvienas rinkėjas gauna b£r< 
savimų voką (str. 12).

— Rinkimai 
būdu.

— Rinkimų 
skaičiuoti yra 
vauti stebėtoju kiekvienas pilnateisis nau 
rys (str. 16).

— Paryžiaus lietuvių susirinkime, k; 
ris įvyks 1987 m. sausio 11 d., 15 vai., 
pamaldų ir bendrų pietų 32, rue du Petį .

r1111 
r 

1! 
aP|nk 

tyt 
Europos saugumo ir bendradarbiavineik 

konferencija Vienoje, Austrijoje, praspjų

vyksta

komisijos
viešas ir

)s 
korespondenciją,

įer 
posėdis baisau 
jame gali dal^

Muse, Paris 4), bus pranešimai apie šių?1 
rinkimus ir vyks kandidatų statymas^. 
PrLB tarybą ir garbės teismą, be 
PrLB valdyba padarys pranešimą, 
savo veiklą. PrLB valdyba

L.L.M. „DAINAVOS“ SAMBŪRIO 
PADĖKA

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Sambūris nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams, kurie prisidėjo aukomis ir dar
bu prie tradicinio Kalėdinio Bazaro ren
gimo. Ypatinga ■ padėka tenka Londono 
lietuviams už paaukotus daiktus ir pini
gines aukas.

Pinigais aukojo: dr. Mockus — 20 sv.; 
po 5 sv. — kun. J. Sakevičius, Tamošiū
nas, Grupiljonaitė, Černis, Drungėla, Na- 
majuškienė, Gipas; Adams — 3 sv.; po 2 
sv. — Gudaitis, Šalčiūnai, Masteikienė, 
Žvirblis, Grupiljonienė, Ruzkienė; po 1 
sv. — Bubliauskas, Motiejūnas, Taujins- 
kas, Kačinas, Šimelis, Pakalniškienė.

Nuoširdžiausių padėką reiškiame nuo
latinei „Dainavos“ rėmėjai O. žvirblienei 
už paaukotus tautinių motyvų dirbinius, 
gintarus ir kitus dalykus, kurie ypač puo
šė mūsų stendą.

šio bazaro pajamos buvo vienos iš pel
ningiausių — £503.22.

Kaip ir visada, pelnas skiriamas kultū
riniams ir šalpos reikalams.

Naujųjų Metų proga, sveikiname „Dai
navos“ rėmėjus, linkime sveikatos ir lai
mės 1987 metais!

Dailia vietės

MIRĖ DR. J. KAŠKELIS
Toronto slaugymo namuose p.m. lap

kričio 22 d. mirė dr. Juozas Kaškelis, 82 
m. Palaidotas lapkričio 25 d. lietuvių ka
pinėse. Kurį laiką jis buvo Pavergtųjų 
tautų federacijos pirmininku. Nepriklau
somoje Lietuvoje dalyvavo visuomeni
niam ir politiniam gyvenime.

dėjo p.m. lapkričio 4 ir numatyta ją uįiat 
baigti 1987 m. liepos 31. Konferenciją 
atidarymo dieną vyko pabaltiečių maitų 
festacija, reikalaujanti Pabaltijo krabje 
tams laisvės. Demonstracijoje Vienam 
miesto pagrindine gatve dalyvavo apiis, 
1500 pabaltiečių iš įvairių kraštų. Ietį

Iš Prancūzijos lietuvių į Vieną nuvyti e 
Rimas ir Andrius Bačkiai, Zigmas Baniaci 
vičius, Jolanta Goutt-Vaičaitytė ir Karįidė 
liną Masiulytė. įeri

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Kiasi 
miteto Seimas vyko p.m. lapkričio 7her 
Londone. Iš Prancūzijos lietuvių seinške 
dalyvavo Ričardas Bačkis ir A. ir keri 
Venskai. ai

-tad

PAMALDOS
Eccles -— sausio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame — sausio 11 d., 11.15 vai., 

Lietuvių židinyje.
Prestone — sausio 18 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 18 d , 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje. DBLK Nottinghamo 
Bendrijos Maldos Diena už Lietuvą ir 
Krikščionių Vienybės aštuondienio pra
džia.

Derbyje — sausio 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Manchesteryjc — sausio 25 d., 12.30 v.

KUN. J. VAIŠNORA, MIC, 
SVEIKSTA

Iš Romos gautomis žiniomis, kun. J. 
Vaišnoros. MIC, sveikata žymiai pagerė
jo. Prieš keletą savaičių jį ištiko paraly-
žius, gydosi Romos ligoninėje.

ARBA...
Praeitų metų gruodžio mėn. 15 dieną 

Škotijos Lietuvių Socialinis klubas su
šaukė nepaprastą susirinkimą. Buvo pa
prašytos dalyvauti visų Škotijos lietuvių 
organizacijų valdybos. Posėdyje dalyvavo, 
be keleto klubo valdybos narių, kun. J. 
Andriušius, Šv. Kazimiero Par., šv. Ceci
lijos choro, Liet. Kat. Moterų, Tautinių 
šokių, DBLS, Skautų, Glasgowo Blaivy- 
vybės valdybų atstovai, viso apie 25 as
menys. Pradžioje nebuvo aišku, kuriam 
tikslui šis susirinkimas buvo šaukiamas, 
nes faktinai minėtos organizacijos klubo 
vedime jokios reikšmės neturėjo, bet ne
trukus visa paaiškėjo.

Posėdį pradėjo klubo pirmininkas J. 
Bliūdžius ir pateikė gana ilgoką praneši
mą. Prieš dešimt, ar daugiau metų val
džiai nusavinus Liet. Instituto patalpas 
ir žemę, buvo pastatytos Škotijos lietu
viams naujos patalpos. Netrukus Liet. 
Inst. iškilo lėšų klausimas naujiems, jau 
daug didesniems valdžios mokesčiams ap
mokėti. Niekas iš to meto buvusių Inst. 
narių nepasiūlė jokios konkrečios tuo 
reikalu išeities. J. Bliūdžiaus pasiūlymas 
atidaryti naują klubą su baru buvo val
dybos ir visu narių priimtas, išskyrus K. 
Savonį. Vėliau pats K. Savonis, keletui 
asmenų padedant, pastatė naują barą,
bet netapo naujo klubo nariu. Gauta 
Bradfordo Vyties klubo piniginė paskola 
padėjo naujam klubui tvirčiau atsistoti 
ant kojų. Po metų kitų bravoro pagalba 
buvo pristatytos naujos patalpos. Padi
dinta virtuvė ir yra du barai. Naujo klu
bo valdyba pačioje pradžioje padarė nu
tarimą, kad klubo valdybos ir narių dar
bas būtų savanoriškas, tai yra be atlygini
mo. Tuo būdu klubas netrukus tapo fi
nansiškai pajėgus. Pirmininko pranešimu 
klubo išlaidos yra labai didelės, vien val
džios mokesčiai viršija 9000 svarų, klubo 
pelnas 1985 metais buvo 14000 svarų. 
Taip pat didelė suma pinigų laikoma ban
kuose ir dalis tų pinigų neša didesnį nuo-
šimtį.

nes

ARBA... rk
Kai

Dabar grįšime prie paties šio svarbat|y(. 
susirinkimo tikslo. Visos pradžioje mjn^sp 
tos organizacijos, daugiau ar mažiau naijįet 
dojasi klubo patalpomis nemokėdamos jįjnį, 
kio mokesčio. Pats klubas dviejų metg 
laikotarpy davęs piniginę paramą skalįan( 
tams, apmokėjo kai kurias šv. Kazimiįtsi 
ro par. išlaidas, taip pat išvardijo eilę i- l 
mokėjimų kitiems tikslams, kurių sunnįjnį; 
nebuvo taip jau didelės. Buvo prašonifen( 
kad organizacijos padėtų klubui, ypatus 
gai savaitgaliais, surankioti bei išplauįovj 
stiklus, bet prašymas taip ir liko prašįru| 
mu. Tuo būdu pasidarė padėtis, jeigu niįan 
kas nenori dirbti, tai, anot pirmininkėje 
klubas reikės uždaryti. Klubo sekretofjeie 
K. Bliūdžiuvienė pareiškė dirbanti jaga 
septynis metus be jokio atlyginimo ir b p 
jokios padėkos. Pats pirmininkas J. Bliigan 
džius nusiskundė, esą net nebuvęs palje £ 
viestas į privatų choro pobūvį. Toliau Iną, 
Bliūdžiuvienė dar pridėjo, esą jeigu r<?tnel 
kėtų samdyti darbininkus, tai kainuotgja 
klubui apie 17000 svarų per metus, k«brėž 
būtų nuostolis. J. Bliūdžius pastebėjo trbim 
jaunimo atstovų pavardes, norinčių vykja r 
šių metų pabaigoje į Australiją atstovaifcmo 
ti Škotijos lietuviams. Čia jis aiškiai pi ž< 
brėžė, be aukščiau minėtos paramos kliįimi 
bui, klubas neduos piniginės paramos, nėši

.hybi
Savanoriško įsipareigojimo reikalu diįgg^ 

kusijų nebuve, nes klubas nedviprasmiu 
kai pabrėžė padėties rimtumą, ir pačiOpaja 
organizacijos turėtų rasti praktišką išeiįaut 
padėti savanorišku darbu klubui. ^abus 
giant padėtis kiek atšilo. Penki asmen)eu 5 
pasisiūlė tuojau padėti. Iškeltas sumanu 
mas, kad klubas turėtų panašaus pobi:VysĮ 
džio susirinkimus ateityje, buvo priimtaįj^g 
Taip pat klubas pasiūlė mokėti kun. ‘g0]į( 
Andriuliui savaitinį atlyginimą, kurį ni^inč 
statys klubo valdyba, šiam susirinkimi^e! 
protokolą parašė K. Bliūdžiuvienė. Seįį

cija 
Klemensas Savonis fca<l

vimi
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