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DEMONSTRACIJA 
- AR PAVYKO?

AKCIJA PO VILNIAUS 
DEMONSTRACIJOS

i. Po rugpjūčio 23 d. demonstracijos Vil
to juje, tenykščiai laikraščiai savo straips-
s. ®ose, skaitytojų laiškuose ir „sponta- 
t- jški" darbo žmonių susirinkimai pradė
ti j smerkti ją, reikalaudami, kad pana- 
ti įs įvykiai nepasikartotų. Tiek tų straips-

nj autoriai, tiek skaitytojai savo laiš- 
* jose sako, kad nedraugiškos radijo sto- 
į vs užsienyje (Amerikos Balsas, Laisvo- 
s ' Europa, BBC ir Vatikano radijas) ir 
į. dti centrai, neva vedantieji ideologinį ka- 

j prieš Sov. Sąjungą, kurstė Pabaltijo
j, jventojus surengti demonstracijas rugp- 
j, įčio 23 d. — Stalino-Hitlerio nepuolimo

akto pasirašyto 1939 metais sukakties
j, iatą-
u, štai ištrauka iš D. šniuko komentarų į
t. skaitytojų laiškus „Pravdoje" apie de- 
a. jonstraciją: „Kelias dienas iš eilės „bal- 
, jai“ įkyriai teigė, kad, esą, artimiausio- 
įj jis dienomis Vilniuje organizuojama de- 
.j. jonstracija „stalinizmo aukų atminimui 
10 pagerbti“. „Balsų" diktoriai, tikriausiai 
a. je be atitinkamų specialių tarnybų išsa

miai instruktuoja, kurioj gatvėj ir kurią 
valandą turi 'įvykti demonstracija, kas jo
to dalyvaus, kokių svečių laukiama iš

’• Latvijos ir. Estijos“.
4 Straipsnių autoriai ir skaitytojai savo 

diskuose teigia, kad demonstracija nepa- 
15 vyko, kad joje dalyvavo tik „keletas dė
to iėtkų" asmenų. Bet vienas iš skaityto- 

3 nenoromis nurodo, kad demonstracija 
tuvo įspūdinga: „Nuleistom galvom pasi- 
stikščioję, ir organizatoriai ir žioplinė
tojai išsiskirstė. Kai kurie dalyviai buvo 
n juodais raiščiais". Vadinasi, demons- 

4 racijos dalyviai pagerbė stalinizmo au
tos jiems nusilankdami ir dėvėdami juo- 
is raikščius.

, Kitas gi skaitytojas, matyti iš pavydo, 
'* taip puola demonstracijos dalyvius: „Už 
° putus iš užsienio automobilius, dolerius 

į įvairių antitarybinių fondų, bandote
1 kurstyti neramumus, savitarpio neapkan- 
0 tį ir, esu tikras, progai pasitaikius, pro- 
** rakuotute net daugiau kai ką“.
Is 0 štai dar vienas skaitytojas mušasi į 
3 tautinę: „Rugpjūčio 23 d. sužinojęs, kad 
1 rengiamas susirinkimas prie Onos bažny- 
r tios, smalsumo vedamas ir aš ten nuėjau.

Girdėdamas kalbančius oratorius, savo 
staigaus būdo vedamas, ir aš pasisakiau, 
nors pasisakyti pasiruošęs nebuvau. Dau- 

j. jau tokiuose susirinkimuose aš nedaly- 
j. rausiu nes esu už socialistinę santvarką, 
j. si tarybų Lietuvą. Su šio mitingo organi- 
j. storiais nieko bendro neturėjau ir netu- 
,0 rėšiu“.

Vilniaus radijas taip pat prisidėjo prieš 
tos kampanijos savo vietinėse programo
se ir laidose užsienio lietuviams, pulda
mas Nijolę Sadūnaitę, Alfonsą Bumbulį, 

i' Šubertą Grigą. Leoną Laurinčių, Joną 
'i Satkevičių ir kitus disidentus.
>S Panašūs įvairių profesijų žmonių par 
i- įsakymai laikraščiuose ir susirinkimuo- 
i- ie tęsiasi ir būtų galima be perstojo juos 
is rituoti. Bet kyla klausimas: jeigu demon- 
?■ stracija nepavyko ir joje dalyvavo, anot 
i' oranešimų iš Lietuvos ir Maskvos, tiktai 
a, apie 300 asmenų, kodėl kelti tokį didelį 
t- triukšmą apie tokį nereikšmingą įvykį?
ii Atrodo, čia nesunku rasti atsakymą, 
is Kiekvieną kartą politiniai įvykiai, kurie 
i- Mia Sovietų Sąjungą ir kuriuose, kaip 
ti jie tvirtina, yra įvelti kokie nors veiks- 
i- tiai užsienyje, sutinkami „spontaniškais“ 
r susirinkimais ir darbo žmonių protes- 
iž tais“. Gal būt, šis „nereikšmingas ‘įvykis“ 
n Lietuvoje nesusilauktų tokios reakcijos, 
i- 1*1 visa tai liečia visas tris Baltijos res

publikas. Juk takios pat demonstracijos 
« įvyko Latvijoje ir Estijoje, ir tokie patys 
I- .spontaniški“ susirinkimai, laikraščių 

straipsniai ir skaitytojų pasisakymai buvo 
ir ten. Tad visiškai aišku, kad visa de- 

, Sonstracijos pasmerkimo akcija buvo 
tuorganizuota Maskvos įsakymu.

Tai kur gi tos „glasnost“, „pertvarky
mas“ ir „demokratizacija"? Kodėl šiuo 
atveju jos negali būti taikomos? Jei so- 

iS dėtų valdžia toleruos tokias demonstra- 
j, tijas, kas gali įvykti ateity? Latvijos ir 

Estijos nepriklausomybės sukaktys artė- 
r ia, o ir Vasario 16-oji taip pat netoli. Kas 
v ii būtų, jei leistų jas minėti?
ė Tas susirūpinimas yra išreikštas Lat- 
. vijos komunistų partijos centro komiteto 

biuro nutarime, kuris buvo paskelbtas

PIRMAS BANDYMAS PASISEKĖ LIETUVOJE

Nepriklausomos Lietuvos 
iškilmių atidaryme. Fone

PABALTIJO ŠVENTĖ LONDONE
Gana seniai Londone esame turėję ben

drą Pabaltijo tautų koncertą ir iškilmin
gą vakarienę, kurioje garbės svečiais bu
vo visų trijų valstybių ministerial: Balu
tis, Zarinas ir Torma. Ilš visų vakarienė
je dalyvavusių Pabaltijo diplomatų liko 
tik vienas Vincas Balickas, Lietuvos 
Charge d'Affaires. Jam dėlto ir teko gar
bė atidaryti pirmą Pabaltijo dieną (Bal
tic Focus) Londono Westminsterio kate
dros konferencijų salėje, šeštadienį, rug
sėjo 26 d. Jį pristatė Baltų Tarybos vice
pirmininkė Nora Morley-Fletcher (estė), 
vyriausia šios šventės organizatorė, o 
šventę užbaigė kitas vice-pirmininkas, Zi- 
gurds Kronbergs (latvis).
Šventę pradėjo visų trijų tautybių miš

rus choras (apie 100 dalyvių) ir sudai
navo po estišką, latvišką ir lietuvišką dai
ną. Danuojant „Maldą už tėvynę“ jungti
niam chorui dirigavo Justas Cernis. Po to 
sekė latvių choras (4 dainos), estų cho
ras (5 dainos) ir lietuvių choras, diri
guojant Vincentui OBrien „Oi toli toli“ 
ir „Kur giria žaliuoja“ ir Vidai Gaspe- 
rienei — „Kalvelis“.

Po pertraukos sekė dainos ir šokiai, 
kurias išpildė tautybių ansambliai: latvių 
— „Atbalss" ir tautinių šokių grupė, es
tų — „Helin“ ir tautinių šokių grupė ir 
lietuvių — „Harmonija" ir tautinių šo
kių grupė. Programa buvo išpildyta su 
dar kai kam nematytais paįvairinimais, 
todėl programos atlikėjai buvo lydimi 
gausiais publikos plojimais. Nors progra
ma užtruko beveik šešias valandas, bet 
niekam neteko nuobodžiauti. Pertraukų 
metų buvo galima skaniai užvalgyti (Ve
ronika Jurienė tuo pasirūpino), bare, ku
ris buvo visą laiką atdaras, buvo galima 
išgerti ir stipresnių gėrimų. Loterijoje — 
laimę išmėginti, pasižiūrėti rankdarbių 
ir kitų gražybinių išdirbinių, apsipirkti 
knygomis ir žiūrėti video iš Pabaltijo 
kraštų. Na, buvo proga susitikti ir pasi
kalbėti su pažįstamais ir draugais, kurių 
buvo iš arti ir iš toli. Malonu buvo pasi- 

latvių spaudoj rugpjūčio 30 d. ir kuris 
sako, kad Rygos partijos komitetas ir Ry
gos vykdomasis komitetas nesiėmė rei
kiamų priemonių neleisti nacionalisti
niams elementams organizuoti demonstra
ciją. Jiems yra įsakyta pasimokyti iš 
rugpjūčio 23 d. pamokos ir su visa ener
gija sustiprinti auklėjamąjį ir propagan
dinį darbą tarp visų kategorijų gyventojų, 
sudaryti atmosferą intolerancijos prieš 
bet kokius pasireiškimus nacionalizmo, 
šovinizmo ir antisovietizmo.

Panašus nutarimas Estijos komunistų 
partijos centro komiteto biuro taip oat 
buvo paskelbtas Estijos spaudoj. Tarybi
nė lietuvių spauda kol kas nieko nepra
nešė apie panašų nutarimą Lietuvos ko
munistų partijos centro komiteto.

Bet viena yra aišku: Sovietų Sąjungai 
yra labai neparanku, kad jos nusikalti
mai Pabaltijo tautų atžvilgiu yra tokio
mis demonstracijomis ir kitomis akcijo
mis primenami pasaulio visuomenei ir ji 
bandys jas ateity trukdyti. Vagies kepurė 
dega. LB.

Atstovas Vincas Balickas Pabaltijo Dienos 
matosi Pabaltijo jungtinio choro dalyviai.

(Foto P.G. Mente)

Organizatoriai: A. Kuliukas. M.V. Grunts, 
P. Rinne. N. Morley-Fletcher, M. Mann- 
ing-Lobb, T. Peterson ir M. Zarina.

džiaugti lietuvių meninių pajėgų susior- 
ganizavimu, nes chore matėsi veidai iš 
Londono, Nottinghamo, Wolverhamptono, 
Birminghamo ir k., o šokėjų tarpe — iš 
Punsko ir net Paryžiaus.

Šią Pabaltijo dieną suruošė Baltų Ta
ryba kartu su Pabaltijo Sąjunga, ir 
sprendžiant iš atsiliepimų, ją teks karto
ti kas metai. Prie šventės i engimo iš 
lietuvių pusės daug pasidarbavo Algis 
Kuliukas ir Michael Manning-Lobb, o 
taip pat choristai ir šokėjai ir jų vedėjai 
— Vida Gasperienė, Justas Cernis ir Vin
centas OBrien.

JAV PRIIMTA
JAV ATSTOVU RŪMAI VIENBALSIAI 

PRIĖMĖ RELIGINĖS LAISVĖS 
LIETUVOJ REZOLIUCIJA

Rugsėjo 15 dieną JAV Atstovų rūmai 
nubalsavo 400-0 už rezoliuciją, kuri ragi
na Sovietų Sąjungą gerbti okupuotos Lie
tuvos tikinčiųjų teises.

Atstovų rūmų rezoliucija 192, kurį bu
vo įvesta birželio 10 kongresmenų John 
Miller (R-Washington) ir Edward Feig
han (D-Ohio) su 42 kongresmenų ko- 
sponsoriais, kritikuoja Sovietų Sąjungą 
už tai, kad „tęsia religinės laisvės ir kitų 
žmogaus teisių paneigimą sovietų oku
puoto) Lietuvoj", ir ragina Sovietų Są
jungą laikytis tarptautinių sutarčių, ku
rios apsaugo religines teises.

Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių 
Katalikų Religinės šalpos reikalų vedėjas, 
šitaip sveikino JAV Atstovų rūmų 192 
rezoliucijos pravedimą: „Faktas, kad 400 
Atstovų rūmų narių priėmė šią rezoliuci
ją ir, kad nei vienas žmogus iai neprieš
taravo. įrodo kaip stipriai Atstovų rūmai 
įvertina šią taip svarbią, iš visų žmogaus 
teisių — religinę laisvę. Šis balsavimas 
tvirtina, kad Atstovų rūmai nesitenkina 
persitvarkymo pažadais Sovietų Sąjun
goj — jie žino, kad eilinio Lietuvos ka
taliko gyvenimas žymiai nepagerėjo po 
Gorbačiovu".

Ši rezoliucija apibūdina tikinčiųjų dis
kriminaciją ir jų vadovų persekiojimą: 
įstatus, kurie suvaržo vaikų religinį au-

ARKIV. J. BULAITIS IRANE
Lietuvis arkivyskupas Jonas Bulaitis, 

ketvirtadienį iš Romos aerouosto išskrido 
į Irano sostinę Teheraną, kur yra paskir
tas popiežiaus pronuncijum. Arkivysku
pas Bulaitis švento Tėvo nuncijaus parei
gas nuo 81-mų metų iki šiol ėjo trijose 
Afrikos valstybių — Centrinės Afrikos 
respublikoje, čiade ir Kongo.

New Yorke prasidėjo Jungtinių Tautų 
Organizacijos generalinės asamblėjos 42- 
oji kasmetinė sesija, kurioje dalyvauja 
159-nių iš 170-ies pasaulio valstybių ats
tovai.

Dar gi išsprendus uždavinį (Quiz) apie 
Pabaltijo valstybes buvo galima laimėti 
nemokamai savaitgalį Lietuvių Sodyboje, 
o pagrindinėje loterijoje — nemokamą 
kelionę į Skandinaviją (ją laimėjo latvis 
Aldis Abolins).

Šventės vietovė labai jauki ir patogi, 
tik gal kiek per maža. Nesitikėta sulauk
ti liek svečių — apie 400. Svečių tarpe be 
V. Balicko ir ponios dalyvavo latvių pa
siuntinybės vedėjas Paulius Reinhard, 
kun. J. Sakevičius ir latvių katalikų ku
nigas P. Circis.

M.B.

REZOLIUCIJA
klėjimą šeimose; katalikų mokinių terori
zavimą mokyklose; vienuolynų uždarymą: 
vienintelės veikiančios seminarijos vals
tybinę kontrolę; kratas ir tardymus; pa
sauliečių ir dvasiškių areštus; bažnyčių 
uždarymus: griežtus religinės literatūros 
apribojimus.

JAV Atstovų lūmų 192 rezoliucija taip 
pat pastebi, kad Sovietų Sąjunga neleido 
Popiežiui Jonui Pauliui 11 lankytis Lietu
voje ir, kad ji „darė kitus žygius suvar
žyti" 19117 m. Atstovų rūmai išreiškia sa
vo paramą tiems lietuviams, kurie yra 
persekiojami už įsitikinimus ir ragina 
Reagano administraciją „stipriai žodiniai 
priešintis" prieš religijos represiją Lietu
voj, ir organizuoti visuotinai bendrą oa- 
ramą šiom pastangom.

Prieš balsavimą, visa eilė kongresmenų 
pasisakė už paramą rezoliucijai, įskaitant 
'.kongresmenus Miller. Feighan, Richard 
Duibin, William Broomfield, Bill Rich
ardson, Gerald Solomon ir Benjamin Gil
man. Jų pastabose, kongresmenai kvietė 
įjungti Lietuvos katalikus į glasnost vai
sių gavėjus. Kongr. Miller pabrėžė, kad 
šios rezoliucijos pravedimas bus ypatin
gai naudingas sovietų užsienio reikalų 
ministeriui Shevardnadze lankantis Was
hingtone. Tai bus signalas sovietams, kad 
JAV Atstovų rūmai rimtai rūpinasi reli
gine priespauda Lietuvoj. Kongresmenas 
Durbin, kuris yra lietuvių kilmės, sakė, 
kad jam besilankant Lietuvoj, jis matė 
Lietuvos katalikų ryžtą išlaikyti tikėjimą.

Kitu ateju. kongresmenai Miller ir Feig
han, kurie vadovauja JAV“ Atstovų rūmų 
Lietuvos katalikų religinės laisvės grupei, 
rugsėjo 14 pasiuntė JAV Valstybės se
kretoriui Shultz laišką, kuriame prašė 
aiškintis „katalikiškoj Lietuvoj tebesitę
siančią priespaudą" su sovietų užsienio 
reikalų ministeriu Shevardnadze per jų 
rugsėjo 15-17 pokalbius. JAV Atstovų rū
mų 192 rezoliucijos pravedimas seka pa
našios rezoliucijos piavedimą liepos 1 d. 
JAV Senate (Nr. 232). Šią Senato rezoliu
ciją įvedė senatorius Donald Riegle < D- 
MI), kuris kartu su senatorium Dave Du- 
renberger iR-MN), sutiko vadovauti Lie
tuvos katalikų religinės laisvės grupei 
JAV Senate. Si grupė bus panaši į tą. ku
rią kongresmenai Miller- ir Feighan įstei
gė JAV Atstovų rūmuose. (LIC)

Naujas prokuroras
Arsenijui Novikovui išėjus ; pensiją, 

Lietuvos TSR prokuroru paskirtas Liu
dvikas Sabutis.

Apgailestauja dalyvavęs demonstracijoje
Tarp daugelio „pasipiktinimo" laiškų, 

kuriuos po rugpjūčio 23 d. demonstracijos 
Vilniuje spausdino vielos spaudu, kaltin
dama „ekstremistus", dalyvavusius ir kal
bėjusius prie Adomo Mickevičiaus pa
sirodė vienas kitas ir „apgailestavimas".

Tarp kitą. KGB kino-kameros objekty
vau pateko LTSR Akademinio dramos 
teatro dekoratorius dail Vytas Jančaus- 
kas Dabar jis, kaip „demokratiškiausios 
šalies” pilietis, „Tiesoje" aiškinasi, jog į 
demonstraciją jis nuėjo tik smalsumo ve
damas „Girdėdamas kalbančius orato
rius. savo staigaus būdo vedamas, ir aš 
pasisakiau, nors pasisakyti pasiruošęs ne
buvau" sako bėdon patekęs socialisti
nės santvarkos šalininkus. „Daugiau to
kiuose susibūrimuose nedalyvausiu " 
Nauji bibliotekos rūmui

Kauno Radastų gatvėje, Žaliakalnyje, 
atidaryti nauji miesto viešosios bibliote
kos rūmai. Keturių aukštų pastate telpa 
vienas milijonas astuoni šimtai tūkstan
čių tomų knygų. {vairių specialybių 
skaitytojams yra įrengtos aštuonios skai
tyklos.

Juozui Miltiniui — 80 metų.
Rugsėjo 3 dieną Panevėžio dramos tea

tre įvyko pasižymėjusio režisorlaus Juozo 
Miltinio gimimo 80-ųjų metinių minėji
mas. Darbui Panevėžio teatre jubilijatas 
atidavė keturis dešimtmečius, pastatė 80 
spektaklių ir išgarsino patį teatrą.

Mirė rašytojas Alb. Žukauskas
Rugpjūčio 10 d, po sunkios ligos mirė 

rašytojas ir žurnalistas Albinas Žukaus
kas.

Gimęs 1912 m. sausio 25 d. Bubelių 
km., Seinų apskr., Albinas Žukauskas 
baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimna
ziją ir studijavo Vilniaus universitete bei 
Varšuvos aukšl. žurnalistų mokykloje. 
Pirmuosius eilėraščius išspausdino 1928 
m. Jo eilėraščių rinkinys „Laikai ir žmo
nės" pasirodė 1938 m. Vokiečių okupaci
jos metais dirbo administratorium Pane
vėžio dramos teatre. Vėliau dirbo „Lite
ratūros ir meno" redakcijoje, grožinės li
teratūros leidykloje, Lietuvos kino studi
joje, vertė į lietuviu kalbą baltarusių, 'en- 
kų ir kitų tautų kūrinius.

Skapiškio maisto parduotuvėje
„Tiesos" korespondentas (VIII.16) ra

šo:
— Užsukome į Skapiškio maisto par

duotuvę. Jos darbo laikas, žemdirbių pa
geidavimu, pratęstas viena valanda, ji 
veikia iki 20 valandos. Tačiau žmonėms 
tai menka paguoda, nes parduotuvės len
tynos apytuštės. Duonos „blynai" — lie
žuvis neapsiverčia jų pavadinti kepalais 
— guli jau trečia diena. Batonai irgi sun
kiai įkandami. Ant prekystalio stovėjęs 
majonezas buvo jau ištižęs, jo vartojimo 
laikas seniai pasibaigęs.

Nematėme čia ir pieno bei grietinės —• 
tik atveža, sakė parduotuvės vedėja, tuoj 
ir išperka.

Užkalbinome žmones, atvažiavusius j 
Skapiškio parduotuvę iš „Tarybinės auš
ros" kolūkio. Ten parduotuvė uždaryta, 
nes trūksta pardavėjų. Kolūkiečiai pri
versti važiuoti j kaimyninių ūkių par
duotuves. bet ir čia ne ką nusipirksi, kai 
duona ir batonai sudžiūvę, pieno, grieti
nės, mėsos, žuvies nėra
Aptarė kultūrinio gyvenimo klausimus

J Vilnių iš Maskvos buvo atvykęs TSKP 
CK kultūros skyriaus vedėjas J. Vorono
vas, kuris tarėsi su vietos KP vadovybe 
aktualiais respublikos gyvenimo ir veik
los klausimais. Pažymėtas inteligentijos 
vaidmuo ideologiniame darbe ir „kovoje 
su buržuazine ideologija".

Pasitarime dalyvavo naujas LKP CK 
kultūros skyriaus vedėjas J. Paleckis.

Prekyba išvietėje
Kauno autobusų stoties moterų tuale

tuose pilnu tempu vyksta spekuliacija. 
Čia galima nusipirkti tirpios kavos (ins
tant coffee) — dėžutė 10 rublių, raštuo
tų pėdkelnių (tights) — 25 rubliai už po
rą, ir visokių papuošalų.
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Viktoro Petkaus sukaktis
Liepos 13 d. buvo Viktoro Petkaus nutei

simo devintosios metinės. Nepaisydamas 
tarptautinės viešosios opinijos protestų 
ir prašymų, sovietinis teismas 1978 m. lie
pos 13 d. paskelbė ištarmę, nagai kurią 
žymusis žmogaus teisių gynėjas, lietu
viškosios Helsinkio grupės narys Vikto
ras Petkus buvo nuteistas trejiems me
tams kalėjimo, septyneriems metams 
griežto režimo lagerio ir penkeriems me
tams tremties. Mūsų žiniomis šiuo metu 
Viktoras Petkus yra kalinamas Kučino 
36-jame lageryje. Rugpjūčio mėnesį jis 
turėtų būti iš lagerio perkeltas į tremtį. 
Nesuskaitomi Viktoro Petkaus bičiuliai 
Lietuvoje ir visame pasaulyje šiandien 
meldžiasi ir deda visas pastangas, kad 
šis taurus lietuvis greitai galėtų laisvas 
sugrįžti į savo tėvynę Lietuvą.

Priėš keletą mėnesių rusų emigrantų 
laikraštyje „Forum“ Federacinėje Vokie
tijoje apie Viktorą Petkų plačiai rašė bu
vęs lietuviškosios Helsinkio gi upės narys 
Eitanas Finkelišteinas, šiuo metu gyve
nantis Israelyje. Savo straipsnyje autorius 
tvirtina, kad jeigu šiandien Sovietų Są
jungoje yra laisvėjimo ženklų, tai didele 
dalimi yra šio tauraus lietuvio nuopelnas.

(Draugas)

VIKTORAS PETKUS — NEEILINIS 
ŽMOGUS

Amerikiečių katalikų laikraštis „The 
Long Island Catholic" atspausdino 
straipsnį „Viktoras Petkus kalėjime". 
Straipsnyje pateikiama šio lietuvio sąži
nės kalinio biografija. Atsėdėjęs šešerius 
metus, grįžo vadinamon „laisvėn“, bet po 
ketverių metų vėl buvo suimtas ir nu
teistas aštuonieriem metam kalėjimo bei 
lagerio. Dešimtį metų pagyvenęs „laisvė
je“, 76-ais metais buvo trečią kartą suim
tas dėl dalyvavimo Helsinkio grupėje ir 
dabar, praėjus vienuolikai metų, dar te- 
bėia lageryje. Straipsnio autorius pri
mena, kad su Petkumi drauge kalėjęs žy
das Ščaranskis yra pažymėjęs, kad Pet
kus yra tikrai neeilinis žmogus, kurio 
draugystė jam padėjo sunkiomis kalėjimo 
dienomis, ščaranskis dabar jau yra lais
vas ir gyvena Vakaruose, o Petkus tebė
ra kalėjime. Straipsnyje pažymima, jog 
reikia ypatingu būdu rūpintis, kad ir tau- 
i usis lietuvis sąžinės kalinys Viktoras 
Petkus atgautų laisvę.

(T.Ž.)

ŠIMTAS ASTUONI KONGRESMENAI 
PRAŠO, KAD PETKUS BUTŲ 

PALEISTAS

Šimtas aštuoni kongresmenai rugpjū
čio 24 d. laišku kreipėsi į Vladimirą Kar
povą, Sovietų Sąjungos rašytojų tarybos 
pirmąjį sekretorių, su prašymu, kad jis 

padėtų kolegai — rašytojui Viktorui Pet
kui. Kongresmenai Karpovui aiškina, kad 
Petkus buvo \kalintas 1977 m. rugpjūčio 
23 d. už jo veiklą, susijusią su Lietuvos 
Helsinkio grupe, kurią jis padėjo įsteigti. 
Nuo to laiko Petkus esąs kalinys.

Kongresmenai sako, kad jų supratimu, 
Petkus kalėjime būdamas pradėjo rašyti 
enciklopediją apie pasaulio rašytojus. Sa
koma, kad kiekvienas tomas tos 33 tomų 
enciklopeoijos turi maždaug po 100 pus
lapių ir iš viso enciklopedijoj esą 45,000 
straipsnelių. Laiške pažymėta, kad buvęs 
politinis kalinys Natan Sharansky, kartu 
su Petkum sėdėjęs toj pačioj kameroj, pa
tvirtino jog Petkus šį darbą pradėjęs 1978 
metais.

Toliau kongresmenai reiškia susirūpini
mą dėl to, kad Petkaus literatūrinį dar
bą konfiskavo lagerio pareigūnai. Jiems 
dar didesnį nerimą kelia tas faktas, kad 
Petkus jau 24 metus praleidęs sovietų la
geriuose bei kalėjimuose už savo katali
kišką veiklą bei žmogaus teisių gynimą.

Rugpjūčio 23 d. Petkus baigė atkalėti 
jam skirtą lai«cą lageryje ir turėjo piadė- 
ti penkių metų bausmę tremtyje. Kon
gresmenai kviečia Karpovą šia proga kar
tu su jais pageidauti, kad Petkus būtų 
besąlyginiai paleistas, suteikiant jam ga
limybę sugrįžti į savo tėvynę Lietuvą. 
Baigiant, kongresmenai prašo, kad Kar
povas ragintų tinkamus pareigūnus Mas
kvoje praplėsti „giasnost“ dvasią, kad ji 
pasiektų Petkų ir kad jis ne tik būtų iš
laisvintas, bet ir jo enciklopedija jam bū
tų sugrąžinta.

Šio laiško iniciatoriai buvo kongresme
nai Edward Feighan ir John Miller, kurie 
pirmininkauja JAV Atstovų Rūmų Lietu
vos Katalikų Religinės Laisvės grupei. Su 
jais nuolatinį kontaktą palaiko Lietuviu 
Informacijos Centro (LIC) skyrius Was
hingtone. Grupelė Washingtono miesto 
apylinkės lietuvių skatino savo kongres
menus pridėti savo parašus po šio laiško 
ir ragino savo draugus kituose miestuose 
tą patį daryti. Neringos studentų stovy
klos dalyviai, LIC atstovo paprašyti, taip 
pat rašė laiškus savo kongresmenams 
bei V. Karpovui.

(LIC)

46 TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ PRAŠO 
IŠLAISVINTI ĮKALINTUS KUNIGUS
Nei viename kitame sovietų valdomame 

krašte dvasininkai ir pasauliečiai tikin
tieji nėra parodę tiek daug pilietinės drą
sos kaip Lietuvoje, pažymi austrų katali
kų žinių agentūra K-athpress, šiomis die
nomis informuodama apie tai, kad jau 
apie 46 tūkstančiai tikinčiųjų Lietuvoje 
pasirašė peticiją sovietinei valdžiai, pra
šant išlaisvinti tris įkalintus kunigus — 
Alfonsą Svarinską, Sigitą Tamkevičių ir 
Joną Kastytį Matulionį. Tikimasi, pažymi

ŠVENTOJO TĖVO ŽODIS APIE ŠEIMOS 
IR KRIKŠČIONIŠKŲJŲ VERTYBIŲ

REIKŠMĘ TAUTOS GYVENIME
South Carolines universiteto stadione 

Kolumbijos mieste, JAV-bėse, popiežius 
Jonas Paulius II susitiko su krikščioniš
kų religijų atstovais. Stadionas talpina 
apie 80 tūkstančių žmonių. Visos vietos 
— iki paskutinės — buvo užimtos tikin
čiųjų krikščionių. Susitikimas su Jonu 
Paulium II prasidėjo šv. Rašto skaitiniais, 
kurie yra bendri visiem krikščionim. 
Baigėsi „Tėve mūsų malda", giesmėmis ir 
šv. Tėvo bei kitų religinių bendruomenių 
vadovų palaiminimu. „Susirinkome čia — 
kalbėjo Jonas Paulius II, kreipdamasis į 
krikščionių minią — bendrai išpažinti 
savo tikėjimą į Jėzų Kristų ir įsiklausyti 
į Dievo žodį, kuris yra užrašytas Šven
tajame Rašte. Visi krikščionys yra pa
šaukti rūpintis šeima, kuriai mūsų lai
kais gresia dideli pavojai. Blogai supras
ta laisvė griauna pačius šeimos pagrindus.

Dievo žodis mus moko, kad santuokos, 
šeimos ryšys yra šventas. „Ką Dievas su
jungė, žmogus teneperskiria ', — sako 
Kristus. Kiekvienai krikščionių bendruo
menei tenka atsakomybė išsaugoti ir ap
ginti santuokos ir šeimos šventumą. Mei
lė ir ištikimybė yra šeimos veikimo vaisius. 
Ne veltui apaštalas Paulius sako: „Dva
sios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, 
kantrybė, malonumas, gerumas, ištiki
mybė, ramumas, susivaldymas“. Tai yra 
gyvenimo taisyklė ir gyvenimo programa 
visom krikščioniškom šeimom. Krikščio
nių bendruomenė yra pašaukta padėti 
šeimom vykdyti šią programą.

Krikščioniškoje šeimoje — kalbėjo šv. 
Tėvas — vaikai yra priimami kaip nuo
stabi Dievo dovana. Čia jie yra mokomi 
ir auklėjami, kad išmoktų vertinti žmogų 
ne pagal tai, ką jis turi, bet pagal tai, 
kas jis yra, kad išmoktų gerbti kiekvieno 
žmogaus asmens orumą ir pajustų pa
reigą padėti tiem, kuriem jų pagalba yra 
reikalinga.

Neveltui šeima yra vadinama „mažąja 

agentūra, kad greitu laiku peticiją pasi
rašiusiųjų skaičius viršys 50 tūkstančių. 
Peticijoje yra taip pat prašoma, kad vys
kupui Julijonui Steponavičiui būtų lei
džiama iš tremties sugrįžti atgal į Vil
niaus vyskupiją ir joje eiti ganytojines 
pareigas. Austrų katalikų agentūra Kath
press atkreipia dėmesį, kad Lietuvos ti
kintieji jau ir anksčiau daug kartų paliu
dijo savo pilietinę drąsą, masiniai pasi
rašydami įvairius prašymus arba protes
tus. Agentūra primena, kad dėl Klaipė
dos bažnyčios sugrąžinimo peticiją pasi
rašė arti 150-ies tūkstančių Lietuvos ti
kinčiųjų.

Šeima remiasi ateitis
namų Bažnyčia", — kalbėjo Šv. Tėvas.— 
Kaip iš Bažnyčios taip ir iš šeimos Evan
gelijos šviesa turėtų spinduliuoti į kitas 
šeimas ir į visą žmonių bendruomenę.

Amerikoje kaip ir visame pasaulyje 
šeima yra sukrėsta iš pačių savo šaknų. 
To sukrėtimo pasekmės atskiriem asme
nim ir bendruomenėm yra tiesiog neap
skaičiuojamos. Tačiau padėtis nėra be
viltiška, — pabrėžė popiežius. — Krikš
čioniškajame pasaulyje kyla ir vis sti
prėja šeimos gynimo sąjūdžiai. Tai sritis, 
kurioje visi krikščionys turi nuoširdžiai ir 
solidariai bendradarbiauti. Pirmiausia 
reikia išmokyti šiuolaikinius žmones tei
singai suprasti laisvę. Tikroji laisvė yra 
žmogaus sugebėjimas laisvai pasirinkti 
tai, kas yra gera. Kai iškyla vienokio ar 
kitokio pasirinkimo klausimas, žmogaus 
apsisprendimas tik tada bus tikrai lais
vas ir žmogiškas, kai jis apsispręs už tai, 
kas yra gera. Tik tada žmogus veiks kaip 
tikrai laisva ir už savo veiksmus atsakin
ga būtylbė. Reikia — pabrėžė popiežius 
pažadinti šiuolaikinių žmonių sąmonėje 
šį atsakomybės pajutimą. Tik taip žmonių 
bendruomenė galės siekti teisingumo ir 
solidarumo idealų.

Mes esame laisvi ir atsakingi žmonės, 
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs iš 
nuodėmės vergijos. Savo laisvę turime 
taip auklėti, kad sugebėtume pažinti ir 
pasirinkti tai, kas yra gera ir teisinga, 
kad sugebėtume atmesti tai, kas neati
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tinka tiesos, kurią Dievas yra įdiegęs i# 
sų prigimtyje, kas neatitinka mūsų |ų 
Dievo kūrinių paskirties.

Tiesa ■— pradedant atpirkimo tiej 
kuri yra susijusi su Jėzaus Kris;; 
kryžiumi ir prisikėlimu — kaibėjo Jot ; 
Paulius II, — tiesa yra laisvės taisyį 
yra pagrindas ir mastas kiekvieno tik; 
išlaisvinančio veikimo.

Būtų didelė tragedija visai žmoniį
— tęsė šv. Tėvas, — jeigu Jungtį 
Amerikos Valstybės, besididžiuočaj 
savo pilnu atsivėrimu laisvei, neįžveį 
tikrosios šio žodžio prasmės. O Ameriį
— kreipėsi į šimtą tūkstantinę krikšfį 
nių minią Jonas Paulius II. — Pabrėžiu 
teisę į laisvą pasirinkimą, negalima j 
pabrėžti pareigos pasirinkti gerai, pj 
rinkti tiesą. Jūsų bendruomenėje jau r 
nemaža netvarkos, nemaža kančios jį 
tik dėl to, kad pagrindinės vertybės, į 
riomis remiasi asmenų, šeimų ir vį 
tautos gerovė, buvo nuvertintos, nets 
savo turinio.

Bet iš kitos pusės, jūsų šalyje netrūį 
ta dinamizmo, netrūksta sąmonin?ų 5 : 
stangų apginti pagrindines gyvenimo ve 
tybes, atrasti tikrąją gyvenimo prasme.

Baigdamas savo žodį South Caroli# S 
krikščionim. Jonas Paulius II kvietė vi ir 
ningai ginti krikščioniškos šeimos šve p 
tumą. Krikščioniška šeima yra toli # 
pamainoma vertybė, kuria lemiasi ta; J: 
tos ir Bažnyčios ateitis. (VAT.R.) v.
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Lietuviai Lenkijoje
Lietuvių Visuomeninė Kultūros Draugija. 

Vroclavo skyrius.

SIDARINIS JUBILIEJUS
25-metai, tai ketvirtis amžiaus, ir kaip 

greitai bėga tie metai, lyg Oderio upės 
vanduo. Pasiimi Vroclavo skyriaus kro- 
niką-albumą bei „Garbės knygą“ ir prieš 
akis atgyja gyvi prisiminimai, kurie liko 
užfiksuoti albumo nuotraukose bei gar
bės knygos įrašuose apie įdomius žmo
nes, kurie čia gyveno, dirbo lietuvišką 
darbą Vroclavo miesto kultūros ir visuo
menės arimuose.

Buvo tai saulėtas gražus pavasaris, 
Vroclave žydėjo jau tulpės, alyvos, visas 
miestas skendėjo gėlėse, po darbininkų 
šventės dar švytėjo išpuoštos gatvės. To
ry bų-Sąjungos-Lenkijos draugystės klube 
vyko eilinis Lietuvos bičiulių susitikimas. 
Prisirinko daugiau kaip 30 žmonių. Tarp 
jų — apie pusė buvo tikri lietuviai, kilę 
iš Lietuvos bei Seinų-Punsko krašto. Inž. 
Vytautas Markavičius pasiūlė, kad Vro
clave reikėtų sukurti LVKD ratelį, nes 
tokie jau veikia Punske, Seinų krašte, 
Varšuvoje. Pasiūlymą lietuviai entuzias
tingai sutiko. Ir 1962 metų gegužės 2 die
na laikoma Vroclavo ratelio įkūrimo da
ta. Pagal LVKD Statutą buvo išrinkta vai 
dyba. Pirmininku liko inž Vytautas Mar
kavičius, kuris šiose pat eigose išbuvo 22 
metus, kol negailestingoji mittis 1984 me
tais išplėšė jį iš gyvųjų tarpo. Sekretore 
išrinkta mgr. Marija Trumpauskienė, iž
dininke — Leokadija Rutkauskienė, revi
zijos komisijos pirmininku — Antanas 
Žukauskas, sekretoriumi — Vincas Mar
cinkevičius, komisijos nariu — Elena Žu
kauskienė.

Naujai susikūręs ratelis iškėlė sau di
delius užmojus kuo plačiau išpopuliarinti 
Tarybų Lietuvos pasiekas šalies ekono

mikoje, meno ir kultūros srityje, supa
žindinti Vroclavo visuomenę su Lietuvos 
kultūra, istorija bei tautų draugyste am
žių bėgyje. Bet kaip įgyvendinti tuos vi
sus gražius užmojus, neturint nuosavų 
patalpų? Bet ir čia suradome išeiti, pra
dėjome rinktis restorane ar kavinėje prie 
puodelio kavos ar bokalo alaus, kur ben
drai galėjome aptarti visas savo veiklos 
aktualijas ir rytojaus perspektyvas. Suži
noję apie mūsų sunkumus ir problemas, 
mums draugišką ranką padavė Ukrainie
čių visuomeninės kultūros draugijos Vro
clavo skyrius ir sutiko mums leisti rinktis 
jų klube kartų į mėnesį, kol gausime nuo
savas patalpas

Nepamirštama diena Vroclavo lietu
viams liks 1964 metų spalio 10-oji, kai 
Vroclavo miesto valdžia paskyrė mums 
nuosavas patalpas. Tiesa, jos buvo nedi
delės, be elektros šviesos ir apleistos, bet 
geriau tai, negu nieko. Padėkoję ukrai
niečiams už pagalbą, griebėmės darbo, ir 
po penkių dienų jau sušaukėme darbinį 
narių susirinkimą. Susirinkimas vyko sto
vint, prie žvakių šviesos, bet, jei yra entu
ziazmo, galima visus sunkumus nugalėti. 
Inž. Petras Lekavičius įvedė šviesą. Ka
zys Baranauskas, Vincas Marcinkevičius, 
Stasys Žvirėla, Antanas Glušauskas ir 
kiti aktyvistai energingai kibo remontuoti 
mūsų patalpas, ir netrukus, nedidelis 
kambarėlis įgavo seklyčios išvaizdą. Pra
dėjo plaukti iš Vilniaus lietuviška spau
da, laikraščiai, žurnalai, knygos, čia jau 
galima buvo laisvai lietuviškai su drau
gu pasišnekučiuoti, pasiklausyti lietuviš
kos muzikos iš plokštelių.

Vroclavo Kultūros skyrius ir Centro 
valdyba Seinuose skyrė lėšų nusipirkti 
reikalingo inventoriaus, tad mūsų sekly
čioje atsirado televizorius, radijas, kėdės 
ir t.t...

Vroclave, pagal didumą ketvirtame Len
kijos mieste, lietuvį gali sutikti ne taip 
jau retai. Kartą su svečiu iiš Vilniaus, va
žiuodamas miesto taksi gražiausiu Vro
clavo tiltu, norėjau pasididžiuoti gražiuo
ju Giunvaldo tiltu. Tuo tarpu taksi vai
ruotojas, nugirdęs mūsų šneką, grįžtelė
jo ir pataisė mane lietuviškai, kad tai 
ne Grunvaldo, o Žalgirio, ir čia pat pri
sipažino esąs kilimo nuo Švenčionių. Su
žinojęs, kad veža vilniškį, pasiteiravo: — 
„O mūsų" ambasadoje" Rinkos aikštėje 
Nr. 7 ar buvote?“

Rinkos aikštė, kurią puošia XIII-XVI 
amžių nuostabus gotiškos architektūros 
šedevras — Vroclavo Rotušė. Čia svar
biausia aikštė. Senojo miesto centras, čia 
prie vienos vartų arkos atidesnę akį pa
traukia lietuviškas užrašas: ,Lietuvių vi
suomeninė kultūros draugija. Vroclavo 
skyrius". Giliame kiemelyje rodyklė 
kviečia pasikelti ąžuoliniais laiptais į pir
mą aukštą. Ir štai lietuviška seklyčia.

Net kai vakare sutemų skraistė priden
gia rodykles, čia nepaklysi, pro šviečian
tį langą matyti Vilniaus kertelė bei Tra
kų pilies kuorai, pro pavirą langą girdisi 
lietuviška melodija. Čia, šioje patalpoje, 
prieš karą galbūt glaudėsi nedidutė įstai
gėlė ar privatus butas. Kai vietinė mies
to valdžia paskyrė mums „laikinąją rezi
denciją", per penkiolikmetį du kartus 
vroclaviečiai pastūmėjo savo seklyčios 
sienas gretimų koridorių sąskaita, nes 150 
skyriaus nariams bei „Vilnelės“ ansam
bliui ankšta buvo sutilpti 43 m- patalpo
je-

Nuo 1964 metų Vroclavo lietuviai pra
dėjo vieni iš pirmųjų globoti St. Dariaus 
ir St. Girėno tragiško žuvimo vietų Pščel- 
nike, netoli Myslibožo (Soldino). Lietuvos 
Didvyrių tragiško žuvimo 33 metinių pro
ga prie paminklo buvo pritvirtinta me
morialinė lenta, su užrašu lietuvių ir len
kų kalbomis, kad pasikeitus vietos gyven
tojams būtų žinoma, kas „Soldino" miške 

prieš 33-jus metus žuvo! Minėtoji lenta 
šiuo metu saugoma Punske Juozo Vainos 
muziejuje, nes 1983 metais buvo restau
ruotas visas paminklas. Dabar paminklo 
globą perėmė Ščecino skyrius. Tvirtinant 
memorialinę lentą, daugiausia pasidar
bavo inž. Vytautas Markavičius, Vincas 
Marcinkevičius, Kazys Baranauskas ir 
šiuo laiku gyvenantis Suvalkuose Vladas 
Jakubauskas. Dar verta žinoti, kad po 
memorialine lenta yra užkastas butelis su 
šių žmonių parašais. Lentos atidengimo 
proga 1966 metais liepos 17 dieną daly
vavo 35 Vroclavo skyriaus nariai, kartu 
su vorclaviečiais dalyvavo ir Ukrainiečių 
VKD Vroclavo skyriaus delegacija, Misli- 
božo valdžios atstovai, Centro valdybos 
sekretorius Eugenijus Petruškevičius, 
gausus būrys tautiečių iš Slupsko ir 
Gdansko skyrių bei vietiniai gyventojai.

Skyriaus nariai aktyviai lanko tokias. 
vietas, kur yra įminti lietuvių pėdsakai, 
kaip Seinų katedrą, kur palaidotas rašy
tojas vysk. Antanas Baranauskas, Žal
girio mūšio laukus bei Malborko pilį, Kro
kuvos Vavelio muziejų, Zakopane, kur 
buvo palaidotas Jonas Biliūnas. Lanko 
ir Baltijos pajūrį, kur Pucko kapinėse il
sisi Štuthofo kaliniai — fašizmo aukos, 
kun. Alfonsas Lipniūnas ir inž. Antanas 
Šapalas; Varšuvą, kur yra pritvirtinta 
memorialinė lenta M.K. Čiurlioniui. Gau
siai dalyvauja ir turistinėse kelionėse po 
Seinų-Punsko kraštą, Žemutinę Sileziją 
bei kelionėse į Tarybų Lietuvą. Savo 
įspūdžiais visuomet pasidalina skyriaus 
susirinkimuose.

Tenka paminėti, kad per 25-erius me
tus Vroclavo skyriuje įvyko 245 bendri 
narių susirinkimai, kur buvo skaitomi 
įvairūs referatai, istorijos, kultūros, me
no tematika. O kiek kartų mūsų seklyčią 
aplankė svečiai iš Tarybų Lietuvos ir iš 
kitų šalių, kiek praleista įdomių vakarų 
— dabar jau sunku juos ir suskaičiuoti 
pėdsakai likę tik mūsų „Garbės knygo

je“ .
Skyriaus nariai gausiai dalyvauja įvs 

rių įžymių žmonių minėjimuose bei lite 
ratūros ir poezijos vakaruose, kartais: 
patys, kuris drąsesnis, paskaito savo ki 
rybos. O tokių vakarų buvo nemažai. Ke 
lėtą iš jų galima paminėti: K. Donelaiti 
A. Strazdo, M. Valančiaus, S. Daukanti 
M.K. Čiurlionio, A. Baranausko, J. lt 
maitės, J. Janonio, V. Kudirkos, A. M: 
kevičiaus, E. Platerytės, S. Nėries ir das 
gelį kitų. Didelio dėmesio susilaukia p 
rodos: medžio drožiniai, lietuviški audi
niai, Vilniui 650 metų, Vilniaus universi
tetui 400 metų, Vilniaus krašto verb® 
tautinės juostos, velykiniai margu® 
lietuviška tarybinė knyga ir kitos. Mūs 
seklyčioje buvo pradėta organizuoti li( 
tuvių kalbos kursai vaikams, kuriuos ve 
dė mokytoja Irena Dambrauskies 
ir mokytojas Pranas Sarlonas, vyko i 
pasitobulinimo kursai suaugusiems, to
liuos vedė Vilniaus Pedagoginio instituK 
doc Vincas Drotvinas. Skyriuje veikė i 
moterų sekcija, kur specialistai laikė P- 
skaitąs moterims apie grožio išlaikynil 
moterų kosmetiką, mezgimą, dirbtines F 
les, valgio gaminimą ir tt. Nemažai sk
riaus narių bei simpatikų pasinaudoj 
klubo-seklyčios biblioteka, kurioje sat 
goma per 1000 voliuminų.

Mėgsta vroclaviečiai lietuviškų pap® 
čių ir tradicijų vakarus, į tuos vakar® 
lankosi labai gausiai, dažnai su viso® 
šeimomis, ypač per Naujuosius Metus:: 
naujametinę „Kalėdinę eglutę“. Mėgsta® 
blynų vakarai, cepelinų baliai, margui:1 
vakarai, burtų vakarai, Andrinės, lege; 
dų vakarai ir t.t.

Vienas svarbesnių įvykių Vroclave 
lietuvių gyvenime tai dainininkų ir š- 
kėjų subūrimas į meno saviveiklą, kuo 
ir davė pradžią „Vilnelės", ansambli® 
Pradžioje, kokį šeštadienį ar sekmadie® 
tik taip sau sueidavo patrepsėdavo gi® 
tinėje šokamus šokius, vėliau A. Žukai®'
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Skautiškuoju keliu
LSS EUROPOS RAJONO 

„KARALIAUS MINDAUGO- VARDO 
38 SKAUTU VASAROS STOVYKLOS 

PINIGINĖ APYSKAITA
9i Pajamos: —

Stovyklautojui mokestis ............... £1140.00
” Aukos ................................................ £850.62

Iš Viso :— £1990.62 
<1 ________

Išlaidos: —
Maistas, tiekimo skyr. išlaidos..£1181.36
Reprezentacijai-sveikinimai, garbės 
ordinai, dovanėlės ..................... £140.75
Seserijos pastovyklės išlaidos-patyrimo 

s 1. programos, ženkliukai, ir kt...£86.27
Apdraudimas .................................. £50.00

l’t Autobusas į Londoną ..........  £135.00
a!l Spausdinimas „Lithuania" Nr. 4..£70.00 
* Parama „Budėkime" ..................... £60.00
ašį ________

Iš viso: — £1723.38 
flip ________
k" Balansas: —
Sa Pajamos: — .................................. £1990.62
!li Išlaidos: — ...................   £1723.38

Likutis: — £267.24

’#•
Likutis £267.24 pervestas į Tautinės 

n® Stovyklos Fondą. Virtuvė maitino 76 as- 
genis išduodama maistą penkis kartus 

es per dieną.
« Apyskaitą sutvarkė ir paruošė s. A. 
at Jakimavičius — Stovyklos kasininkas ir 
) i.s. J. Maslauskas — Rajono vadeiva.

Patikrino ir priėmė s. S.B. Vaitkevi
čius — Stovyklos viršininkas — Rajono 
vadas.

PADĖKA
Po sėkmingos, jau 38-tosios skautų va

saros stovyklos ir 40 metų lietuvių skau- 
tavimo Anglijoj sukaktuvių proga, noriu 
nuoširdžiai padėkoti visiems už mate
rialinę, dvasinę paramą, kurios įgalino 
mus veikti ir klestėti iki šiai dienai.

M Skautiškas ačiū DBLS Centro Valdy
si tai. DBLS Skyriams, Klubams, Orga- 

41 aizacijoms ir pavieniams rėmėjams, ne
pailstamai remiantiems skautiškąjį jau
timą. Dvasiškiams už dvasinę globą, mal
das. „Europos Lietuvio" redaktoriams, 
Nidos spaustuvei, „Budėkime" redakto
riui K. Barėnui, administratoriui J. Le- 
vinskui, „Šaltino“ redaktoriui, ii- Sody- 

. os v dėjams Podvoiskiams, už nuošir- 
žią paramą, globą stovyklos metu. Skau- 

tų rėmėjams A. Ivanauskui ir J. Šleper-
toi už taip puikiai stovyklos virtuvės ir
stovyklavietės sutvarkymą. Visiems mū
sų ilgamečiams instruktoriams, kurie au
koja savo vasaros atostogas skautų la
bui, skautiškam ir tautiniam auklėjimui. 
Ypatinga padėka atitenka mūsų lituanis
tikos instruktorei M. Balėnienei, kuri ne 
tik stovykloje, bet ir namuose, labai daug 
laiko paaukojo sudarydama ir išspausdin-

Du, Anglijos lietuviams labai gerai pa
žįstami tautiečiai, Justas Černis ir Bronė 
Namajuškienė, (našlys ir našlė), šešta
dienį, rugsėjo 19 d. susituokė lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Londone, dalyvau
jant apie 80 liudininkų. Vestuvines apei
gas atliko kun. J. Sakevičius. MIC, o Jus
to Černiaus bažnytinis choras, be Justo 
ir choristės Bronės, jiem esant prie al
toriaus, puikiai atgiedojo per vestuvines 
mišias. Choras ir vargonai buvo tuo me
tu gerose Vincento O'Brien rankose.

Vestuvinės vaišės vyko Lietuvių Sporto 

dama net 4 lituanistiniu pamokų rinki
nius „LITHUANIA". Juose apibūdinda
ma mūsų visą tautos istoriją, tautos var
gus priespaudos laikais, kultūrine, eko
nominę pažangą nepriklausomybės lai
kais. Rinkiniai puikiai iliustruoti, kuriuos 
skautai pasiima į namus mokytis žiemos 
metu. Ačiū ir pagelbininkams surištiems 
su „LITHUANIA" išleidimu.

Ta pačia proga noriu padėkoti visiems 

ir Socialiniam Klube, Victoria Park Road, 
kur Veronikos Jurienės ir pagelbininkių 
paruoštos vaišės laukė Visų iš bažnyčios 
grįžtančių „liudininkų". Buvo ir ko išger
ti ir sveikinimu ir dovanų, ką prižiūrėjo 
Stasys Kasparas. Visus maoniai nustebi
no jaunosios sūnus Rimas, kuris net iš 
Naujosios Zelandijos atvažiavo su 6 metų 
sūnumi į savo mamos vestuves.

Mielieji Brone ir Justai, linkime ju
dviem daug ir daug saulėtų dienų ir me
tų.

Mečys Bajorinas

mecenatams ir aukotojams, kurie kaip 
galėdami parėmė mūsų Rajono Albumo 
išleidimą, taip pat ir visiems kurie jau jį 
nusipirko. Tikiuosi, kad mūsų skautiškas 
„veidrodis“ rodąs lietuviu, skautų veiklą 
Anglijoj 1947-1983 metais, ras prieglobs
tį pas daugelį tautiečių. Visiems ir visoms 
nuoširdus skautiškas AČIŪ.

s. S.B. Vaitkevičius 
LSS Europos Rajono Vadas

MAŽOJI LIETUVA SVARSTO
DU MAŽOSIOS LIETUVOS 

SUVAŽIAVIMAI
Š.m. rugsėjo 5 ir 6 d.d. įvyko Mažosios 

Lietuvos Fondo ir Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio suvažiavimai Čika
goje. Mažosios Lietuvos Fondo suvažiavi
mą atidarė MLF Tarybos pirmininkas inž. 
V. Žicb.ys. MLF pirmininkas A. Lyman- 
tas painformavo suvažiavimą apie fondo 
.kūrimą, ir jo vystymąsi. 1985 m. įsteig
tas fondas šiuo metu turi 110 tikrų ir 100 
busimųjų narių, t.y. nariai kurie dar ne
papildo savo įnašų iki 100 dol. M.L.F. 
steigėjų yra penki: du įnešę po 3100 dol., 
2 po 3000 dol. ir vienas 5000 dol. Mecena
tų turima 12, kurių kiekvienas įnešė ne
mažiau kaip po 1000 dol. (Aukščiausias 
mecenato įnašas 1900 dol.). 16 narių 
įnešė po 300. penki po 500 dol.

Fondas per pusantrų metų sutelkė arti 
52.000 dol.

Po kasų globėjų (L Adomavičienės, Ka
nados ir R. Buntino, JAV) ir Revizijos 
Komisijos pranešimo, buvo svarstomi 
įvairūs organizaciniai reikalai ir leidžia
mų knygų aprobavimas. Suvažiavimas nu
tarė lygiagrečiai leisti šias knygas:

a) Mažlietuvio kalbininko Jono Už- 
purvio kalbotyros veikalą „Saugų tarmė", 
kuriuo jis daugeliui girdėtai, seniau Klai
pėdos krašte kalbamai, klaipėdiškių tar
mei pastatė paminklų ir kartu ją išgelbė
jo mokslui. Ir dar kas: veikalas papildy
tas klaipėdiškių taime įkalbėtu gyvu žo
džiu. Reiškia, jis pasirodys su magneto
foninių juostelių kasetėmis, kuriose pats 
veikalo autorius ir tarmės žinovas 3 va
landas kalbės iš juostelių klaipėdiškių- 
saugiškių tarme ir papasakos apie kraš
to žmones, papročius, istorinius įvykius. 
Veikalą suvažiavimui pristatė V. Pėterai- 
tis.

b) Kitas mokslinis veikalas, kuriam 
suvažiavimas taip pat suteikė pirmeny
bę, tai baltisto ir mažlietuvio kalbininko 
V. Pėteraičio, 400 psl. apimties, veikalas 
apie Lietuvos vandenvardžius. Veikalo 
autorius išaiškina kiekvienos Mažosios 
Lietuvos upės ar ežero vardo lietuvišką 
kilmę. Šis, daugel metų ruoštas, svarus 
Pėteraičio veikalas yra šiandien masko
lių okupuotos ir apgyventos Mažosios 
Lietuvos vienas stipriausių lietuviškos 
praeities įrodymų. Veikale telpa 40 žemė
lapių.

c) Trečias leidimui veikalas buvo pa
tiektas Mažosios Lietuvos publicisto M. 
Gelžinio veikalas „Mažosios Lietuvos pro
blema." Kadangi autorius dar nebaigė 
veikalo rašyti, jo aptarimas ir išleidimas 
atidedamas vėlesniam laikui.

Bendrai M.L.F. suvažiavimas vyko 
darbingoj nuotaikoj ir atviro išsikalbėji- 
jo bei išsiaiškinimo ženkle. Vienas svar
bus nutarimas buvo padarytas, kaip val
dybos narius atpalaiduoti nuo įvairių te- 

chiniškų darbų. Jie dabar galės ne tik skir 
ti daugiau laiko fondo vajaus organizavi
mui, bet ir savai kūrybai, veikalų užbai
gimui, naujų parašymui.

Suvažiavimas taip pat vienbalsiai nu
tarė nekeisti ikišiolinio M.L.F. valdybos 
sąstato: pirmininku ateinantiems dviems 
metams liko. A. Lymantas, vicepirminin
ku V. Pėteraitis, iždininku R. Buntinas.

Suvažiavime dalyvavo atstovai ir na
riai iš Montrealio, Toronto, New Yorko, 
Collinsvi'ės, Sioux Falls, žinoma, dau
giausiai buvo iš Čikagos.

Mažosios Lietuvos Fondo pirmininkas 
A. Lymantas pabrėžė, kad jei jau šian
dien galime pradėti realizuoti iki šiol tik 
pei- laiškas ir spaudą skelbtus fondo už
davinius (dėl pirmojo leidinio jau pasi
rašyta sutartis su spaustuve), esame, pir
moj eilėj, dėkingi visuose pasaulio žemy
nuose gyvenantiems Maž. Lietuvos fondui 
prijaučiantiems ir aukotojams, ar tai bū
tų fondo steigėjai, mecenatai, nariai ar 
ir tik rėmėjai.

Vakare abiejų suvažiavimų rengimo ko
mitetas Tautiniuose Namuose suruošė po
kylį su menine dalimi, vakariene ir šo
kiais.

Antros dienos popietį (sekmadienį) vy
ko Mažosios Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio suvažiavimo posėdžiai. Juose, ži
noma. daugiausia buvo nagrinėjami Ma
žosios Lietuvos politiniai klausimai ir su 
j.iis surištos problemos. Pakartotinai bu
vo pabrėžta, kad sąjūdis ir toliau palai
ko tas Mažosios Lietuvos sienas ir preten
duoja į tą sritį, dėl kurios atitinkamą me
morandumą pats Mažosios Lietuvos Ta
rybos pirmininkas, E. Simonaitis 1954 m. 
asmeniškai įteikė Valstybės Departamen
tui.

Vienas kitas atstovų pabrėžė, kad są
jūdis neieško konfrontacijos su vokiečiais, 
bet paaiškino, kad lietuviai šiuo metu be 
jokių diplomatinių suvaržymų gali kelti 
Rytprūsių klausimą, kas vokiečiams 
šiandien dėl „aukštosios politikos" ne
įmanoma. Buvo klausiama: ar vokie
čiams nereiktų ieškoti su lietuviais ben
dros kalbos dėl šiaurinių Rytprūsių?

Suvažiavime taip pat buvo išreikštas 
pageidavimas glaudesnio VLIKo san
tykiavimo su Mažosios Lietuvos Rezisten
ciniu Sąjūdžiu, ypač kai paliečiami įvai
rūs klausimai susieti su Mažąja Lietuva.

Ikišioliniam ML M.L.R.S. pirmininkui 
teisininkui, Kr. Kikučiui, atsisakius iš pa
reigų, nauju sąjūdžio pirmininku buvo 
išrinktas inž. V. Žiobrys. Suvažiavime 
aktyviai dalyvavo ir M.L.R.S. Garbės Pir
mininkas Prof. M. Brakas iš Sioux Falls.

Vakare Dr. A. Trakienė, mirusio vysk. 
A. Trakio našlė, sukvietė dalyvius į Maž. 
Lietuvos, jau tradicija tapusį, pobūvį sa
vo namuose.
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kas, kurį vorclavietės pripažino lengviau
siu šokėju, ėmė teiktį pastabėles, kas kur 
te taip. Jam pasiūlius, buvo pamėginta 
išmokti vieną kitą populiarų lietuvišką 
šokį-žaidimą. Imta mokytis klumpakojo, 
noriu miego, žvilvičio, suktinį išmoko be
veik visi. Ansamblio veteranai mielai pri
simeną ansamblio gimimą, o jo vadovas 
dar ir dabar negali patikėti, kaip iš kele
to žmonių išaugo „Vilnelė".
Lengviausia į šokių būrį buvo atsivesti 

savo žmoną Liena. kurį begyvendama Lie
tuvoje šoko Kernavės šokių kolektyve; 
be didesnių raginimų į „Vilnelę" atėjo 
su žmona ir akordeonu Vincas Marcinke
vičius, Vladas Jakubauskas, nesunku bu
vo prikalbėti ir Emiliją Andrijauskienę, 
kilusią iš Švenčionių, vilnietę Aldoną Ma- 
raškevičienę, kuri savo jėgas bandė „Ma- 
tovšės" ansamblyje. Prie jų būrėsi ir kiti. 
Tėvų pramintais meno saviveiklos takais, 
tautiškai apsirengę ėjo ir jų vaikai. Tik 
kad to jaunimo ne taip daug. Vadovas, 
kelneris vieno didžiausio Vroclavo gas
tronomo, kur dirba daugiausia moterys 
arba gastronomijos mokyklos mokinės, 
ėmė dairytis gal nužiūrės vieną kitą kan
didatę ansambliui. Dairėsi ir kiti akty
vistai. Nužiūrėjo, pakvietė, ir ne viena 
nauja pora papildė ansamblį. Tiesa, tai 
Vroclavo lenkų jaunimas, bet kaip malo
nu išgirsti, kad, ilgesnį laiką dalyvavęs 
nnsamblyje, nenori su juo skirtis, nebent 
gyvenimo sąlygos priverčia. Buvo ir to
kių, kurie čia ir šeimas sukūrė, bendras 
vestuves iškėlė. Per XV ansamblio gyva
vimo metų šokių grupėje savo jėgas iš
bandė 186 jauni žmonės, per tą laikotar-
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Pi ansamblis pasirodė 93 kartus ne tik 
savo seklyčioje, bet užėmė tvirtą vietą 
Vroclavo saviveiklininkų tarpe. Jam bu
vo prieinamos kultūros namų bei teatro 
scenos. Ansambliui plojo Opolės, Legni- 
tos vaivadijii žiūrovai, plojo jam ir Puns
ko — Seinų krašto lietuviai.

Vokalinėje ansamblio grupėje dalyvavo 

beveik visi lietuviai arba mokantys lietu
vių kalbą. Nustatytomis dienomis susi
rinkdavo čia tie, kam brangus liaudies 
menas, skambi lietuviška daina, kuri su
darydavo neatskiriamą jų gyvenimo dalį. 
Sutiksi gydytoją, inžinierių, studentą, 
darbininką ir narių šeimininkę. Čia išdy
la profesijų ir titulų ribos lieka tik ben
dras skambumo, grakštumo potroškis.

Kartą paklausiau Gražiną Voroneokie- 
nę, ansambliečių pavadintą lakštingala, 
kuri net 40 km atvažiuodavo į ansamblio 
repeticijas, ar dargana, lietus, pusnys, ir 
visad rodydavo pavyzdį kitiems — kas 
ją atvedė į šį kolektyvą. — Aš labai myliu 
lietuviškas dainas, jas dainuodama išsa
kau, kas mano širdy susikaupia, tartum 
pati su daina susilieju, — aiškina Graži
na

Antrą klausimą pateikiau Zofijai Vait
kuvienei, ar ji negali laiko, praleisto re
peticijose. — Aš labai myliu liaudies dai
nas, jos tokios žavios, graudžios, jas dai
nuodama, pamirštu savo kasdienius rū
pesčius, savo vargus.

Žiūrovai gėrisi spalvingais raštuotais 
tautiniais rūbais, nežinodami, kad dažnai 
patys ansambliečiai ieškojo jiems me
džiagos arba detalių, patys siuvo, derino, 
patys sau ieškojo repertuaro, norėjo likti 
daugiau liaudiški, negu stilizuoti. Kartais 
apsilanko mūsų mieste Tarybų Lietuvos 
menininkai, visados stengiasi mums pa
dėti, patarti, pašefuoti. Visi gerai prisi
mena Vilniaus universiteto choro vado
vą Pr. Šližį, „Lietuvos" ansamblio vadovą 
Pr. Budrių, Ed. Pilypaitį, kanklininkus 
D. Juovalkaitytę, Z. Žukauskaitę, J. Do
marką, J. Kavaliauską, „Eglės“ choro va
dovą Leopoldą Digriį, grafiką R. Gibavi- 
čių, Stasį Krasauską, antropologą Gin
tautą Česnį, pianistę Aldoną Dvarionai
tę, rašytoją Algirdą Pocių, poetę Viliją 
Šulcaitę. Labai buvome dėkingi Kauno 
politechnikos chorui „Jaunystei", kuris 
mums ne tik koncertavo, bet padovanojo

6 poras lietuviškų tautinių rūbų, kita tiek 
laimėta konkurse „Ką žinai apie Tarybų 
Lietuvą“, kurį paskelbė Vilniuje išeinan
tis „Czerwony Sztandar“. Vroclave kon
certavo ir Punsko kultūros namų estradi
nis ansamblis „Punia“, kaimo kapela 
„Klumpė". Vėliausiai koncertavo Vilniaus 
estradinė grupė „ Trimitas“

Verta paminėti, kad jau 20 metų Vro
clavo Dominikonų bažnyčioje kartą į mė
nesį yra atnašaujamos šv. Mišios lietuvių 
kalba.

1976 metais miesto valdžia pa
skyrė mums naujas patalpas miesto na- 
krašty Wiosenna g-vė 14, o senas mūsų 
patalpas paėmė remontui, kuris vyksta 
iki šiandien. Naujos mūsų patalpos savo 
metražu buvo žymiai didesnės, net 92 m- 
bet nepritaikytos klubo poreikiams. Jas 
sudarė 8 kambariai, ir čia nebuvo vietos 
repeticijoms. Be to, jos toli nuo miesto 
centro. Visa tai neigiamai atsiliepė mūsų 
veiklai. Jaunimas pradėjo nelankyti re
peticijų, nes bijojo vakarais eiti tamsio
mis gatvelėmis

Vėliau karo stovis. Nustojo lankęsi sve
čiai iš Tarybų Lietuvos bei kitų šalių. Il
gainiui gyvenimas pradėjo grįžti į pir
mykštę padėtį, bet jau kas prarasta. — 
nusugrąžinsi. Iš stipraus ansamblio pasi
liko instrumentai ir rūbai. „Vilnelė“ iš
seko. Pasiliko tik nuotraukos ir žmonių 
prisiminimai.

Skyriaus valdyba pastebėjo tą reiškinį 
ir pradėjo vėl varstyti visų įstaigų duris 
su prašymu grąžinti mus į vidurmiestį, 
keletą kartu teko tartis ir su pačiu mies
to vaivada, prašėme jo užtarimo. Pasiro
dė, kad kai kurie vietinės valdžios atsto
vai neišlaikė duoto žodžio, ir buvusiose 
mūsų skyriaus patalpose Rinkos aikštėj
7 įkurdino kitus, nors buvo žadėta, kad 
po kapitalinio remonoto sugrįšime vėl čia. 
Ir visgi mūsų pastangos nenuėjo veltui. 
Po 7-erių metų vėl grįžtame į miesto cen
trą, gauname patalpas Wita Stwosza g-vė 

nr. 15, 3-me aukšte. Nors patalpos yra 
daug geresnės — 67 m-, virtuvė, tualetas 
ir du kambariai, bet pasirodo žemai yra 
gyvenamas butas, tad smarkiau ir nebe
galime sutrypti. Bet ką jau padarysi! Per 
tuos 7-erius metus sumažėjo narių skai
čius, iš 151 liko vos 62. Vieni išvažiavo į 
užsienį, kiti iškeliavo amžinojo poilsio. 
Netekome pačių aktyviausių skyriaus 
veikėjų: Dr. inž. Vytauto Markavičiaus 
dr. Česlovo Bankausko, inž, Zigmo Pliu- 
plino, inž. Petro Lekavičiaus, mgr. Bro
niaus Trumpausko, Stasio Žvirėlos, Jono 
Bastakevičiaus, Jono Lianskoronskio, 
Vinco Marcinkevičiaus, Gražinos Voro- 
neckienės, Bronislavos Vosienės ir kitų; 
visiems jiems tebūna lengva Vroclavo že
melė.

Einant Vroclavo senamiesčiu iš Rinkos 
aikštės į garsiąją Raclavicų Panoramą 
(Panorama Raclavicka), pastabesnę akį 
patraukia žalios spalvos iškaba su užra
šu „Lietuvių visuomeninė kultūros drau
gija. Vroclavo skyrius". Taigi prašom ne
tingėti ir nesivaržyti, pakilti į trečiąjį 
aukštą. Praverkite duris, o būsite sve
čiai. Čia, kaip ir anksčiau, kiekvieno mė
nesio piimą sekmadienį vyksta bendri 
visų narių susirinkimai, paskaitos, re
feratai, poezijos vakarai, net šeimyninės 
šventės. Kas penktadienį budėjimo dieną 
ateina tie, kas nori mielai praleisti vaka
rą, pasiskaityti lietuvišką laikraštį, pa
vartyti albumą, pasiklausyti lietuviškos 
muzikos ar pasišnekučiuoti su draugais 
savo gimtąja kalba. Štai keletas iš sky
riaus aktyvo. Visuomet kupinas energijos 
neseniai savo 80-metį atšventęs inž. Na
poleonas Markevičius, seklyčios dailinin
kas Antanas Glušauskas, inž. Kazys Čar- 
neckas, Jonas Kašauskas, Zigmas Kisie
lius — skyriaus sekretorius. Čia sutiksi 
visados linksmą, neseniai iš Lietuvos at
važiavusią ir Vroclave apsigyvenusią Bi
rutę Jurienę, einančią pirmininkės parei
gas. vos prieš keletą mėnesių atvažiavu- | 

šią kaunietę Iloną Ignatavičienę O ką 
sakyti apie klubo Veteranes Adelę Mar
cinkevičienę, Eleną Žukauskienę, Zofiją 
Vaitkuvienę, Jadvygą Zdembską ir kitas?

Skyrius ir toliau palaiko glaudžius ry
šius su pajūrio lietuviais, su Centro val
dyba ir lietuviškuoju Punsku. Palaiko 
glaudžius ryšius su Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio šalimis drau
gija Vilniuje, ypač sujos vadovu Ramojum 
Petrausku. Palaiko ryšius ir su „Tėviš
kės“ draugija Vilniuje bei su „Gimtojo 
krašto“ redakcija.

Žengiant į antrąjį dvidešimtpenkmetį, 
vroclaviečiams nestinga planų ir sumany
mų. Užgrūdinti visuomeniniame darbe, 
gal sugebės nugalėti visus sunkumus ir 
nesėkmes Kaip čia vyks lietuviškas kul
tūrinis darbas, parodys ateitis. Kaip no
rėtųsi nužerti dulkes nuo muzikos 
instrumentų, ištraukti iš spintos ir pra
vėdinti Vroclavo scenoje tautinius rū
bus. Laukiame naujų jėgų, gerų draugų 
bei bičiulių. Tikimės, kad mūsų gretas 
papildys jaunimas, kuris, baigęs Punsko 
vidurinę mokyklą, atvažiuos į Vroclavo 
aukštąsias mokyklas semtis žinių. O pa
sirinkti yra ką. Juk Vroclave veikia 8 
aukštosios mokyklos. Tad kviečiame tal
kon į vieną būrį, draugės ir draugai. Ki
tus planus ir sumanymus paliekame kol 
kas paslapty. Kai įgyvendinsime juos, 
stengsimės pasidalyti su mielais „Aušros“ 
skaitytojais.

Antanas Žukauskas 
„Aušra" Nr. 1(76), 1987.

Red. Antanas Žukauskas mirė ir buvo 
palaidotas 1987 m. birželio 16 d.

Gedimino šliko apysaką-romaną „Kru
vina vasara" Europos Lietuvio atkarpoje 
tęsime vėliau, o dar vėliau Nidos Knygų 
Klubo vardu ją išleisime knygos formate.

Red.
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).

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 būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Kronika
KAS—KADA—KUR

Spalio 11 d. — St. Barnabo Katedroje. 
Derby Rd., Nottingham, pamaldos „ONE" 
sukakčiai.

Spalio 16 d. — ..White Eogle“ klube, 
Pelham Rd., Nottingham, „ONE“ sukak
čiai paminėti iškilmingi pietūs su mizika 
ir šokiais.

Spalio 23 ir 24 — Vokietijos Lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavimas Bad 
Godesberge, Annaberge. Spalio 23 vaka
re — dail. J. Batūraitės-Lemkienės paro
dos atidarymas. Spalio 24 — LKD meti
nis suvažiavimas ir diskusijos. V. Nat
kevičiaus, M.A., paskaita apie A. Macei- 
ną-Jasmantą. Vakare koncertas. Daly
vauja — prof. dr. Lampsatytė-Kollars, 
M. Kollars, H. ir V. Mozūraitytės. Spalio 
25 — kelionė į Centrinį Lietuvos krikš
čionybės 600 metų minėjimą Mainze.

Spalio 23-25 — Vokietijos Lietuvių kul
tūros instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje.

Spalio 24 d. šeštadienį, 7.30 v.v. Bol- 
tono lietuvių tradiciniai šokiai Ukrainie
čių salėje, 99 Castle Street Bolton. Visi 
tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Spalio 31 d. Derbyje — įvyks DBLS- 
gos Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.

Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.

1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfeldo Buergehause, 
Vokietijoje.

Valdybos rinkimai ir Nottinghamo klubo 
pirkimo reikalai.

Dalyvaus DBLS-gos pirm. J. Alkis ir 
LNB-vės pirm. Z. Juras.

Kviečiame visus skyriaus narius ir 
apylinkių jaunus ir vyresnio amžiaus 
lietuvius susirinkime dalyvauti.

Sky. Valdyba

VEIKLOS SUKAKTIS
Spalio 11 d., 3.15 vai. po pietų, St. Bar

nabas Katedroje, Derby Rd., atžymint 
„ONE“ organizacijos antrųjų metų veik
los sukaktį, ‘įvyks pamaldos. Lietuvius at
stovaus V. Gasperienė su tai dienai pa
ruoštomis giesmėmis.

Lietuviai kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.

Taip pat spalio 16 d. „White Eagle“ 
klube, Pelham Rd., ruošiami pietūs su 
muzika ir šokiais. Bus trumpa programa. 
Pradžia 7 vai. vakaro, o užbaiga 12 vai. 
nakties, šiam vakarui bilietus įsigyti ga
lima pas V. Gasperienę ir pas J. Kičą.

Skyriaus Valdyba

JAUNIMO KONGRESO FONDE 
JAU 4161 SV. IR 70p.

PAVYKUSI LOTERIJA
Iš loterijos pajamų gauta 909 sv. Visa 

ši suma yra pervedama į Kongreso fondą. 
Ačiū visiems padėjusioms pravesti loteri
ją ir pardavusiems loterijos bilietus.

Žemiau dedu loterijoje laimėjusių pa
vardes ir bilietų nr. Du laimėję bilietai 
buvo be pavardžių: skelbiu jų numerius 
ir prašau, kurie juos pirkote, ligi spalio 
24 d. atsiliepti ir atsiimti laimikius.

1. Savaitgalis Sodyboje nr. 01818 — S. 
Nenortas, Londone.

2. Spalvuota TV nr. 05040 — (Šaknelė 
be pavardės).

3. Kasetė/Radio nr. 00777 — Mr. Sam- 
kievsky, Boltone.

4. Bonka Vodkos nr. 07615 — A. Kuliu- 
kas, High Wycombe.

5. Bonka Whisky nr. 09087 — B. 
Beach, Londone.

6. Bonka Brandy nr. 06475 — G. Iva
nauskienė, Wolverhamptone.

7. Bonka Gino nr. 06190 — M. Vaice-, 
kauskas, Škotijoje.

8. T-marškiniai nr. 01863 — (šaknelė 
be pavardės).

9. T-marškiniai nr. 05112 — A. Val- 
gauskas, Nottinghame.

10. T-marškiniai nr. 05720 — A. Wal
ker, Stoke-on-Trent.

11. T-marškiniai nr. 05074 — B. Gece- 
vičius, Nottinghame.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 

MOKYKLA
Spalio 3 d., šeštadienį, Lietuvių Na

muose Londone, pradeda veikti Londono 
Maironio lietuvių mokykla vaikams. Pa
mokos lietuvių kalba vyks kiekvieną šeš
tadienį nuo 10 vai. iki 12 vai. Mokinių 
amžius — nuo mažiausio iki didžiausio, 
visi mokysis lietuviškai. Bus žaidimai, 
dainos ir vėl žaidimai.

Trys mokytojos: Živilė šlėkytė-Stanton, 
Gajutė O'Brien ir Elena Gaputytė pa
ruošė švietimo programą pirmųjų metų 
perengiamajam skyriui, pagal Toronto 
Maironio Mokyklos programą Kanadoje.

Programa remiasi trim lietuviško švie
timo tikslais išeivijoje: lietuviško sąmo
ningumo ugdymu, lietuvių kalbos moky
mu ir lietuviškų žinių pasisėmimu. Taip 
pat atsižvelgta į mokinių lietuvių kalbos 
lygį. Pamokos pritaikytos šiek tiek kal
bantiems ir višiskai nemokantiems lietu
viškai.

Spalio 3 d. bus pirmoji Londono lietu
vių Maironio mokyklos diena. Tėvai pra
šomi atvežti vaikučius pirmai pamokai. 
Laukiame jų patarimų bei pasiūlymų. 
Vėliau ir tėvams ir vaikams įsijungti bus 
sunkiau.

Londono lietuvių Maironio mokyklą re
mia ir globoja DBLS-ga.

Derby
DAUGIAKULTURINĖ PARODA

Paroda įvyks š.m. spalio 10-31 d., Art 
Gallery, The Strand, Derby. Parodoje su 
savo eksponatais dalyvaus ir Derbio lie
tuviai, R. Popikienė, G. Zinkuvienė, F. 
Ramonis ir G. Bugailiškienė su a.a. P. 
Bugailiškio tapybos darbais.

Visus vietos bei apylinkės lietuvius ir 
svetimtaučius, kviečiame parodą aplan
kyti.

Nottinghamas
SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d., 4 vai. p.p., Ukrainiečių 
klubo patalpose, 30 Bentinek Rd., DBLS- 
gos Nottinghamo skyrius šaukią metinį 
visuotiną narių susirinkimą.

Dienotvarkėje: pranešimai, diskusijos,

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 12 d. užsieniečių „Susitikimo 
namuose“, paminėta Tautos šventė Miun
chene. (Pamaldos ta proga įvyko rugsė
jo 6 d., po kurių buvo rodomas vienos 
valandos filmas apie Lietuvos krikšto 
minėjimą Romoje).

Pirmininkas inž. R. Hermanas atidary
me prisiminė ne tik Tautos šventę, bet ir 
rugsėjį — Lietuvių Bendruomenės mėne
si-

Inž. Jonas Simokaitis, prieš keturis mė
nesius atsiradęs Vakaruose, padarė įdo
mų pranešimą apie Gulagą, kur jis pats, 
už mėginimą nukreipti sovietų lėktuvą 
į Švediją, iškalėjo 15 metų. Jis dėkojo 
Vokietijos lietuviams, kurie daug prisi
dėjo įvairiais žygiais ir protestais, kad 
jam paskirtoji mirties bausmė buvo oa- 
keista kalėjimu.

Pasakodamas apie šiandieninę Lietuvą 
ir tremtinių santykius su ja, jis ragino 
drąsiau jaustis nuvykus į ten, nes oku
pantas nieko mums negali padaryti. Ben
dravimas su kraštu yra abipusiai reika
lingas ir naudingas.

Po pranešimo dalyviai statė daug klau
simų, į kuriuos gaudavo tikslius atsaky
mus.

Meninę dalį užpildė solistė Violeta 
Hermanaitė-Sarrach, palydint Joanai M. 
Farcas, sodriu mezzosopranu padainuoda
ma Vytauto Laurušo dainų ciklą.

„Geras buvo minėjimas" — girdėjosi 
publikos įvertinimas iš visų kampų.

AG.

ATOSTOGOS ANNABERGE
Kunigas Klumbys iš Bensheim Vokie

tijoj, pravedė vasaros atostogas Annabeę- 
ge, prie Bonnos. Dalyvavo apie šimtas 
penkiasdešimt asmenų, daugumoje — 
evengelikai. Oras buvo pusėtinas. Iškyloje 
į Drachenfels prie Rheino upės, buvo šil
ta bei saulėta. 570 metrų aukštumoje ra
dome pilies griuvėsius ir naujai pastaty
tą didelį viešbutį. Po to, apsilankėme 
Drachenburg pilyje, kur matėme gražių pa 
veikslų.

Drachelfels aukštuma susidarė prieš 20 
milijonų metrų. Veikiančio vulkano išsi
veržusi lava laikui bėgant atšalo ir su
akmenėjo.

Vulkaninę lavą — trachyt — jau ro
mėnai naudojo. Iš tos medžiagos yra pa
statyta Kiolno bazilika.

Šiuo laiku jau tokių plytų nedaro. Dra
chenfels dabar lanko turistai, kurių saugu 
mui vulkano karūna yra sustiprinta beto
nu ir metalu. Apsaugos ilgis siekia 40 me
trų.

Po ekskursijos vėl tęsėsi maldos ir 
diskusijos bei pasivaikščiojimai.

Maistas buvo geras ir šeimininkai la
bai mandagūs. Už devynias dienas mokė
jome tik 200 DM.

AUSTR4LI4
FONDUI AUKOJO

Corby skyrius — 6 sv. 25p.
Savonis iš Prestono — 10 sv.
Prestono .skyrius — 19 sv.
Wolverhamptono skyrius — 71 s v.
Manchesterio L. Klubas — 50 sv.
Visiems aukojusiems nuoiširdžiai dėko

jame.

Aukas siųskite šiuo adresu:
A. Blinstrubas 

120 Desborough Avenue 
High Wycombe 
Buckinghamshire

HP H 2SQ
Čekius ar pašto perlaidas rašyti 

„DBLJS Kongresas Account“ vardu.

PAMALDOS
Bradforde — spalio 4 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 4 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Covcntryje — spalio 4 d., 14 vai., Šv. 

Elzbietoje. Po pamaldų ten pat Lietuviš
kųjų didžiųjų iškilmės Romoje filmas.

Nottinghame — spalio 11 d., 11.15 vai., 
Židinyje ir 15.15 vai., šv. Barnabo kat. 
katedroje pavergtų tautų pamaldos, be 
Mišių.

ROŽINIS
Rožinis — spalio 3 d. 4.30 v.p.p., orie 

Švč. Sakramento, 24-26 Meridale Rd., Cha
pel Ash, Wolverhampton. Vieta pasiekia
ma iš autobusų stoties Nr. 513, važiuoti 
iki Eye Infirmary.

Melsimės už mūsų laisvės kovotojus 
N. Sadūnaitę. R. Grigą, kun. R. Puzoną.

N. Narbutienė

Atostogos prasidėjo 7 rugpjūčio ir pasi
baigė 16 rugpjūčio.

Po atsisveikinimo Ignas šmigelskis pa
sakė keletą eilėraščių ir visiems palinkė
jo laimės. Jeigu neišplėš mirtis, tai vėl po 
metų visi dalyviai tenai žada susirinkti. 
Manoma, kad ir katalikų kunigas daly
vaus.

Mirusio pono Urdzės žmona, džiaugėsi 
gražumu ir išsireiškė, kad ir toliau reikė
tų taip elgtis laupsinant Dievą.

Dalyvis

TUT MADISON VAKARUOSE

Sovietinė valdžia iš Estijos į Švediją 
ištrėmė 37-nerių metų estą žmogaus tei
sių gynėją Tiit Madison. Jis yra vienas 
iš pagrindinių organizatorių demonstraci
jos, kuri rugpjūčio 23 dieną įvyko Taline 
Molotovo ir Ribbentropo susitarimo au
kom prisiminti. Madison atvyko į Stok
holmą drauge su žmona ir dvylikos metų 
sūnumi. Čia jis buvo šiltai sutiktas Stok
holmo estų bendruomenės. „Palikau savo 
tėvynę Estiją ne savo noru, pažymėjo jis. 
Po rugpjūčio 23-ios dienos demonstraci
jos pas mane prisistatę saugumiečiai be 
ilgų kalbų man pasiūlė pasirinkti tarp 
Sibiro ir užsienio. Man nereikėjo ilgai 
galvoti, kad pasirinkus Vakarus“, pažymė 
jo Madison. Tiit Madison 81-ais metais už 
tariamą antitarybinę veiklą buvo nuteis
tas penkerius metus kalėti griežto reži
mo lageryje. Atlikęs bausmę jis sugrįžo į 
Estiją, kur daugiausiai rūpinosi opia Es
tijos gamtos aplinkos apsaugojimo pro
blema. šiais metais, artėjant Molotovo ir 
Ribbentropo susitarimo sukakčiai, jis nu
sprendė surengti taikingą demonstraciją 
Taline susitarimo aukom prisiminti ir 
pagerbti. Už tai jam buvo duota galimybė 
pasirinkti tarp ištrėmimo į Sibirą arba 
išvykimo į Vakarus. Stokholmą jis pa
siekė prieš kelias dienas. Apie jo atvy
kimą Švedijon pranešė Londono dien
raštis The Times. (VAT.R.)

„PRO COOPERATIONE“
Užsienio spaudos agentūros pranešė 

apie neseniai įsisteigusios Centro ir Rytų 
Europos tautų atstovų grupės „Pro Co- 
operatione“, — Už bendradarbiavimą — 
paskelbtą deklaraciją, kurioje pasisako
ma už nepriklausomybę, demokratiją ir 
draugystę tikroje taikoje, atmetant bet 
kokią neapykantą ir konfrontaciją tautų 
tarpe. Trys deklaracijos signatarai gyve
na komunistų valdomuose kraštuose: 
Čekoslovakijoje — dramaturgas Vaclav 
Havel ir filosofas Vaclav Benda ir Lietu
voje — Nijolė Sadūnailė. Likusieji devy
ni yra išeiviai: du lenkai, du čekai, bul
garas, latvis, rumunas kunigas Calciu, 
lietuvis Algis Klimaitis, ir ukrainietis.

Grupės „Pro Cooperatione“ nariai de
klaracijoje pažymi, kad nenori kovoti su 
jokia valstybe ar tauta, bet tik su totaliz- 
mu, priespauda ir žmogaus pažeminimu. 
Deklaracijos autoriai laiko parlamentinę 
Vakarų demokratiją geriausiu pavyzdžiu 
komunistų valdomai Rytų Europai ir 
tvirtai pasisako už žmogaus teises, so
cialinį teisingumą ir tarptautiškumą kely
je 'į nepriklausomybę, į draugišką, taikią, 
laisvą ir demokratinę Europos šalių ben
druomenę. Yra atmetamas žmogų paže
minantis totalizmas ir priespauda, Rytų 
Europos tautos kviečiamos pamiršti pra
eities nesantaikas ir ugdyti savitarpio 
solidarumą bendroje kovoje už laisvę ir 
demokratiją. (T.Ž.)

PAŠA U L Y JĮ
Susišaudymai Persijos įlankoje 
padažnėjo

Buvo manoma, kad po JT sekretorę i 
apsilankymo Irane ir Irake padėtis aj I 
ramins, išėjo visai priešingai. Ir;, M 
bombardavo alyvos instaliacijas Iranį * 
kelis Irano alyvą vežančius tanklaivi; 
Irano motorlaiviai, apšaudė vieną aią 
tanklaivį, žuvo vienas jūreivis. Po jji 
Amerikos helikopteriai apšaukė Iri *■ 
laivą, kuris neva dėliojo minas jūroj 
Laivas įgula buvo areštuoti. Amerikieį 
įgulą po kelių dienų perdavė arabą fe 
donąjam Kryžiui. Žuvo trys Irano laį 
įgulos nariai. Laive buvo rasta dar 
minų.
Saugumo Taryboje, šių 'įvykių pasėką 

britai ir amerikiečiai, siekė gauti nut# įi 
mą, kad sulaikytų ginklų pardavimą į 
nui. Sovietai ir kiniečiai tačiau tam pa 
šinosi. Saugumo Taryba paprašė JT i je 
kretorių dar kartą mėginti surasti bį (u 
pasiekti karo paliaubų Persijos įlankoj jk 
Partijų konferencijos tęsiasi Anglijojt

Pirmadienį prasidėjo 
partijos metinė 
metais sukėlė ypatingą dėmesį. Daj 
partija pralaimėjo iš eilės tris rinkim; po

Per paskutinius Gallup apklausipį 
mus 48 proc. pasisakė už konservalotj 
ir tik 35 proc. už darbiečius. Šioje k« sp: 
ferencijoje bus ieškoma, kaip pakęs įa 
socialistų programą, kad ji būtų dama 
priimtina balsuotojams, kurie pasta 
niais metais praturtėjo ir pasidarė sups ba 
vatinių bendrovių akcininkais. Iki j įi. 
socialistai grąsino vėl suvalstybinti s pa 
privatintas bendroves ir kompensuoti i ku 
turimas akcijas. Dabar norima palik 
taip kaip buvo, tik įvedant didesnę > 
riausybės priežiūrą. Darbiečių kairys 
sparnas priešinasi tokiam pakeitimui.

Profesinės Sąjungos irgi kelia susis Su 
pinimą. Jos nenori atsisakyti savo įtaki įpr 
darbo partijoje, nes jų piniginė para Ba 
beveik išlaiko partiją. Iš kitos pusės, j jai 
turi taip vadinamą bloko balsavimo te šio 
sę, kas reiškia, kad vienas profesinės s ja 
jungos atstovas susirinkime gali balsia sąl 
kelių tūkstančių narių vardu, gi kiti pi gia 
tijos nariai balsuoja tik savo vardu. Ii me 
koma būdų, kaip tuos skirtumus suderi pr< 
ti.
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KAS NORĖTŲ ĮSIGYTI 
LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ

Parduodama Lietuviška Enciklopedija 
(Kapočiaus) 24 tomai be papildymų ir 
3 tomai Raštikio atsiminimų.

Skambinti: 01-845 0889

MIRĖ ANTANAS BERNOTAS

į Antanas Bernotas mirė 1987 rugsėjo 
17 d. Bary miesto ligoninėje Ontario, Ka
nadoje. Liko žmona Marta, dvi dukterys 
Birutė ir Danutė, taipgi dukraitė Kristina.

A.A. Antanas turėjo brolį Juozą Čika
goje, kuris mirė prieš metus laiko. Abu 
pasitraukė iš tėvynės kaip ir mes— visi 
nuo artėjančio pavojaus iš rytų. Vargo 
dienos stovykloje Vokietijoje. Persikėlus 
į Angliją vedė ir apsigyveno Nottingha
me. Vėliau šeima persikėlė Kanadon, kur 
abu sunkiai dirbdami 'įsigijo Toronte na
mus, o pirkę sklypą žemės patys savo 
rankomis pasistatė gražų namą prie upės, 
kur kūrėsi naujas kaimas. Antanas, bū
damas ūkininkas, mėgo gamtą ir todėl 
persikėlė ten iš miesto.

Išmokslino dukteris, kurios abi gyvena 
savarankiškai mieste, o jis su žmona jau
tėsi laimingi toje gražioje sodyboje ne
toli Vasagos. Čia pat bent penkios lietu
vių šeimos gyveno draugystei palaikyti. O 
draugiškas jis buvo. Tik praėjusiais me
tais pradėjęs pensininko gyvenimą, rodė
si, jog viskas gerai po širdies operacijos 
taip, kad galėjo aplankyti senus draugus 
Anglijoje ir tuo džiaugėsi, bet štai liepos 
mėnesį pasijutęs negerai kreipėsi pas gy
dytoją, kur po tyrimų rasta neoperuoti
nas skaudulys...

Taip užverčiamas tavo gyvenimo kny
gos paskutinis lapas, Antanai. Ilsėkis 
ramybėje, o tavo gerąją žmoną ir dukras 
tegloboja Dievas ir geri kaimynai bei 
draugai.

A. Šliūpienė

KLAUSIMU .
Pabaltijo okupaciją ir rytų-vidurio i F 

ropos kontrolę Sovietai mėgina pateisi . y 
Jaltos susitarimu, kuris tebesąs 
tas". Su šia Jaltos interpretacija 
ka daugelis užsienio politikų ir 
bei politinių mokslų žinovų. Jų 
nės išryškėjo balandžio mėnesį Austrą 
je įvykusiame simpoziume, pavadintai 
„Jalta Europos Saugumo ir Bendra* 
biavimo Konferencijos šviesoje“ (Rad 
Liberty Research, May 11, 1987). Lenk 
universiteto Londone profesorius Gave 
da teigė, kad tarptautinės teisės požiūri 
Jaltos konferencijoje pasiekti susitari®: 
esą negaliojantys, nes jie remiasi price 
pu „galybė yra teisybė“. Antra vertu 
Kiolno universiteto profesorius Meissner, 
ragino stipriau spausti Sovietų Sąjunf 
vyriausybę, kad ji įvykdytų savo Jaltoj 
padarytus pažadus ir leistų rytų-viduc 
Europos tautoms laisvai išsirinkti sir 
vyriausybes ir susikurti demokratines i 
stitucijas.

Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių ko» 
sijos pasiuntinio Afganistanui, austrops 
fesoriaus Ermacoros manymu, Jaltos si- įor 
sitarimų negalima laikyti tikromis suk 
timis tarp valstybių: tam tikrame Eure 
pos istorijos tarpsnyje Jaltos konferenciį 
j e dalyvavusieji valstybės vyrai pasitss 
ir suderino savo politines nuomones. R 
ir svarbiausias Jaltos dokumentas, ,J> 
klaracija apie išlaisvintą Europą“ nesu 
ti tikra sutartis, nes ją pasirašant net-' 
vo laikytasi, ypač Vakarų valstybėms, K 
tinos procedūros. Pavydžiui, Jungtinės 
Amerikos Valstijose tokius susitarime 
turi patvirtinti Kongresas. Nors prezid® 
tas Wilsonas pritarė po pirmojo pasauk 
nio karo pasirašytai Versalio sutarčių 
ši sutartis nesaistė Jungtinių Amerita 
Valstijų, nes Kongresas ją atmetė, P’’ 
fesoriaus Ermacoros nuomone, JaW 
konferencija buvo žingsnis į Helsinkio s} 
sitarimus, kurie daug stipriau išreiški* 
pasaulio sąmonėje įvykusius pasikeitime 
žmogaus teisių klausimu.

Jalta vis dažniau linksniuojama f 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ne1 
Yorko liberalinės krypties savaitral® 
The New Republic, kovo 23 d. pasiūk 
kad demokratų partijos kandidatas pm 
zidento rinkimuose pasiūlytų sušauk 
naują Jaltos konferenciją, kuri panaik? 
tų pirmosios pasekmes ir suteiktų Eurfr 
pai daugiau savarankiškumo. Straipsni* 
autorius ragina vėl pradėti rimtai diske 
tuoti Jaltos problemą, kuri iki šiol bur* 
„tabu".
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