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SUSITIKIMAS VILNIUJE

DEMONSTRACIJA VILNIUJE

ivt Rugsėjo 17-ją. kaip pranešė kitą dieną
H ^publikos spaudoje pasirodęs tarybinės
Stos pranešimas, LTSR Aukščiausiosios
je, irybos prezidiume įvyko savotiškas vai
ki. jios ir Katalikų Bažnyčios „viršūnių“
b. įsitikimas. Galima sakyti, sensacingas,
> esiog neįtikimas įvykis visoje ligšiolinė
se- -kelių dešimtmečių istorijoje. Formaliai
idį ikšėiausioji respublikos valdžia— Aukšijt tusiosios tarybos prezidiumo pirmininis Songaila,
Aukščiausiosios
tarybos
i» jurininkas ir Centro komiteto sekretoaii as Šepetys susitiko su Lietuvos vysku'bo I konferencijos pirmininku arkivyskupu
ui jviloniu, vyskupais, vyskupijų valdyto
jji- ms, Kauno kunigų seminarijos vadovais,
i sauso, nors netrumpo,
komunikato
ot paudai sunku susidaryti tikrą
vaizdą,
isti aip jis įvyko ir kas jame iš tikrųjų buian n kalbama. Tai, kas skelbiama, iš pir
ki k> žvilgsnio labai įkvepiančiai neskam>ri- į. Veikiau priešingai. Tariamos val
u'd žios viršūnės Bažnyčios atstovams pa
si> sakojo apie respublikos ekonomikos ir
revoliucijos
ui nltūros pasiekimus Spalio
M J-jų metinių išvakarėse, apie vykdomus
vi- zrsitvarkymus, naujus socialinių klausi
■sis ni) sprendimo ieškojimus. Tai primena
Slavišką „smegenų plovimo" operaciją,
rū- suklusti verčia užuomina, kad šiame ne
ras prastame susitikime buvo aptariami ir
Spausdiname Redakcijoje gautą
nuo
m Sažnyčios bei valstybės santykiai, o tai trauką 1987.VIII.23 Vilniuje vykusių de
jos ju reiškia, kad Bažnyčia laikoma dėme- monstracijų, apie kurias siuntėjas rašo:
ei- a> vertu partneriu. Tai lyg kažkas nau„Buvo labai gražu ir dalyvavo daug
są- J ir negirdėta kovingo valstybės ateizmo žmonių. Mūsų spaudoje rašomas skaičius
oti įlygomis. Ir tai turbūt pats reikšmin- apie 30 aktyvistų neatitinka tikrovės.
ah jaustas dalykas visame šiame susitiki- Nors milicija tuo laiku atvirai netrukdė,
es- ne. Šiaip visa kita iš to, kas minėtame
in- iranešime spaudai dėstoma, beveik neerta kartoti ar net verčia liūdnai šypso■ s. Apie česnavičiaus ir Anilionio atsa
inus ir jy lygį gerai žinome iš „LietuĮ is Katalikų Bažnyčios Kronikos“ oraSpalio 7 d., Washingtone, Rayburn
ĮŠitnų. Kokia bebūtų Gorbačiovo perHouse
Office Building, Lietuvių Katali
arkymų sparta, tie žmonės per trumpą
us
kų Religinė šalpa sukvietė svečius sutikti
siką negalėjo pasikeisti iš Sauliaus į
še
tolių. Tikrai klaikus įspūdis skaityti, lietuvių tautos herojų ir katalikų veikė
irįto susitikime kalbėję dvasininkijos ais ją, 'į JAV-bes tik ką emigravusį Vilniaus
iv:
trai — Jo Ekscelencija Telšių vyskupas, universiteto docentą ir buvusį sąžinės
mo
iauno kunigų seminarijos rektorius ir kalinį Vytautą Skuodį, jo žmoną Ireną ir
jo
Skuodo dekanas pritarė ir dėkojo. Dėkojo dukrą Daivą.
me
Priėmimas su vaišėmis buvo organi
- už ką? Už susitikimą, už atsakymus,
arii sąlygas atlikti religijos apeigas. Būtų zuojamas Religinės Šalpos kartu su JAV
iio
rslima prapliupti juokais, jei nereikėtų Atstovų rūmų Lietuvos katalikų religinės
kO
stebėtis pro ašaras. Būta ko dėkoti ir už laisvės grupės vadovais, kongresmenais
John Miller (R-Wash) ir, Edward Feig
ar
iidelę malonę, kad į jubiliejaus iškilmes
iu
Somoje buvo išleista delegacija su aš han įD-Ohio). Po angliškosios programos
įai
iniais kunigais ir vienu vyskupu. Be dalies, lietuviai turėjo progą atskirai Pa
dtrūko dar padėkoti už tai, kad neleido būti su Skuodžių šeima.
Lietuvių Informacijos Centro rūpesčiu,
us
atvykti į Lietuvą šventajam Tėvui ir
ris
Vytautui Skuodžiui buvo numatyta plati
Vakarų Europos bažnyčių atstovams...
JOS
Vis dėlto neskubėkime su ironija ir programa tos savaitės bėgyje. Jis Wassje
tapeikimais. Reikia pabrėžti, kad minė hingtono sluoksniuose iškėlė jo paties bei
rio
ta spaudos pranešimas neduoda aiškaus kitų Lietuvos tikinčiųjų pergyvenimus
,vo
raizdo, kas iš tikrųjų dėjosi tame netike okupuotos Lietuvos sąlygose. Pagal nu
įn
sne susitikime. Svarbiausia, tai buvo matytą dienotvarkę vyko šie susitikimai
jrrnas toks susitikimas. Gera pradžia, ir renginiai:
ni
Spalio 6 d., 9.30-12 vai. — Kongresinė
įplaktai prie žemės žolei nelengva at
ro- itiesti, bet ji atsities, jei nebebus min apklausa, kurioje liudijo Vytautas Skuo
su ama, kaip iki šiolei.
dis, latvis Rolands Silaraups ir estas Tiit
ar
Madison. Trims pabaltiečiams liudytojams
nepastebėti priėmimas, kurį
re Pagaliau būtų neteisinga
organizavo Jungtinis
iįo iii kurių viltingų užuominų ir tame sau Amerikos Baltų komitetas.
irt same tarybiškame komunikate. Po susi
2.00 vai. p.p. — Spaudos konferencija
kt tikimo Bažnyčios atstovai aplankė liau Skuodžiui, National Press
Clube
(tik
įe dies ūkio parodą, televizijos bokštą, Vil spaudai).
Vadinasi, ir jie kaip
iti- tas įžymybes.
Spalio 7 d., privatūs pasimatymai su
netrukdomi, spaudos korespondentais, valdinėm įstai
ou- imonės vieną kartą galėjo
jO- nerijami pasidžiaugti eilinio piliečio ma gom, žmogaus teisių grupėm ir lietuviš
susitikime kom institucijom.
ėse rumais. Beje, sakoma, jog
ius Mivo pakritikuoti ir kai kurie valdžios
šp iareigūnai, kad „neoperatyviai sprendžia
ili- Pagrįstus religinių bendruomenių prašy
iai, tos“. Dabar gal jau ir „Tiesa“ išdrįs už Kronikos sužinodavome. Gal tada būtų
kad lengviau patikėti, jog pagaliau padarytas
tos leisti savo puslapiuose kiek vietos,
mažas žingsnelis normalėjimo
ro Sipažindintų plačiąją visuomenę su tais pirmas
tos įrašymais, apie kuriuos iki šiol tik iš linkme?

Pirmas širdies persodinimas

bet manau nemalonumų tiems žmonėms
ateityje bus. Eina kalbos, kad tarp akty
viai dalyvavusiųjų vaikščiojo ir persiren
gusių saugumo darbuotojų. Labai įspū
dingas buvo atviras balsavimas už laisvą
Lietuvą. Dauguma dalyvių pakėlė rankas
už. Prieš nei vienas nekėlė. Buvo paskelb

Vytautas Skuodis Wasliingtone

tis,

ilė.
rė
kti
inro-

iio
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Rugsėjo 18 dieną Politinio švietimo na
guose, Kaune, įvyko respublikinis propaiandistų sąskrydis, svarstęs ideologinio
ferbo klausimus. Sąskrydyje dalyvavo
uK partijos vadovybė, miestų ir rajonų
taitetų sekretoriai ir kitas partinis bei
Grybinis aktyvas.
įžanginiame žodyje, Lietuvos KP CK
ūmasis sekretorius P. Griškevičius nafetė ir rugpjūčio 23 dienos demonstraci
ni ’įvykusią Vilniuje. Jis padarė prie
kaištą propagandistams, kurie „antitary
binių elementų sueigos metu
neparodė

5.00-7.00 — Religinės Šalpos priėmimas
JAV Kongrese ir lietuvių susitikimas su
Skuodžiais.
Spalio 8 d., posėdis su JAV katalikų
episkopato atstovais.

Kun. Kazimieras Pugevičius

PLB
KONFERENCIJA

Spalio 23-25 dienomis JAV sostinėje
Washingtone vyksta politinė konferenci
ja, kurią šaukia Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba kartu su JAV LB
Krašto, Kanados LB Krašto ir Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybomis.
Konferencija žvelgs į susidariusią tarp
tautinę padėtį, aptars Lietuvos laisvės vei
klos kryptį bei darbus išeivijoje, aiškin
sis šiuometinius išeivijos uždavinius lais
vės kovoje ir būdus juos sistematingai
įgyvendinti. į
konferenciją kviečiami
Bendruomenės ir kitų lietuvių institucijų
vadovai bei darbuotojai, politinėje srity
je veikiančios organizacijos bei vienetai,
ir pavieniai politinės veiklos puoselėto
jai.
Konferencijos atidarymas bus spalio 23
dieną, penktadienį, 10.30 vai. ryto. Po
himnų, invokacijos ir trumpų sveikini
mų, kalbės amerikiečiai kalbėtojai. Po
pietų Baltuosiuose Rūmuose specialus
pranešimas tarptautinės politikos klausi
mais. Vakare konferencijos viešbučio sa
lėje priėmimas dalyviams ir svečiams.
Šeštadienį, spalio 24 dieną, iš ryto bus
ligšiolinės Lietuvos laisvinimo veiklos ap
žvalga, pranešimai ir diskusijos. Vėliau
pranešimai ir diskusijos apie ryšius su pa
vergta tauta galimų pasikeitimų tarptau
tinės politikos šviesoje. Po pietų prane
J.Vd.
šimai ir diskusijos apie tariamų karo
nusikaltėlių ieškojimą ir gaires tuo klau
simu ateities veiklai. Vakare bendra va
karienė. Sekmadienį, spalio 25 dieną, iš
reikiamo aktyvumo“.
ryto šv. Mišios viešbutyje, vėliau baig
Pranešimą „Politinio ir ekonominio minė paskaita, konferencijos išvados ir
mokymo uždaviniai persitvarkymo ir uždarymas apie 1 vai. po pietų.
spartinimo sąlygomis" padarė CK sekre
torius L. Šepetys. Jis tarp kitko pasakė,
Red. prierašas
kad „visada ir visur būtina kovoti prieš
Rugsėjo 6 d., DBLS-gos posėdyje Lon
bet kokius nacionalizmo ir šovinizmo, an done, buvo svarstomas atstovo siuntimas
tisemitizmo ir sionizmo pasireiškimus...“ į PLB-nės Politinę Konferenciją, Was
Paaiškėjo, kad Lietuvoje dirba 24 tūks hingtone ir VLIKo Seimą, Kanadoje.
tančiai propagandistų. L. šepetys apgai
Protestuodami prieš vis dar vykstan
lestavo, kad tarp jų yra ir tokių, kurie čius nesutarimus tarp PLB-nės ir VLIKo,
savo darbą atlieka prastai, „tiesiog jį CV nutarė atstovo, nei j Konferenciją,
profanuoja".
nei į Seimą nesiųsti.

Propagandistų sąskrydis
ir
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ta, kad sekantis suėjimas bus Vasario 16.
Pažiūrėsim kas išeis. Antras kartas turė
tų būti dar geriau pavykęs. Jeigu organi
zatoriai būtų dar aštriau pasisakę prieš
rusinimo politiką, manau, kad pasiseki
mas būtų dar didesnis buvęs. Pagyvensim,
pamatysim“.

ESTAI PIKTINASI
Vaizdžia ir daug pasakančia antrašte
— „Maskva, zirzėk toliau nuo mūsų“, —
plačiai skaitomas italų savaitraštis „Pa
norama" atspausdino ilgą straipsnį apie
Estijoje smarkiai jaučiamą nepasitenkini
mų įžūliai sovietų vykdomu krašto iš
naudojimu ir rusinimu. Maskvos prie
spauda pykina estus, rašo italų savait
raštis. Pažangiausioji vadinama Sovietų
Sąjungos respublika sunkiai bepakelia
jos vykdomą išnaudojimą, jos gaminamų
turtų grobstymą. Estai piktinasi, kad ne
gali pasinaudoti savo darbo vaisiais. Pa
žangios jų pramonės ir žemės ūkio pro
duktus pasisavina sovietai: viskas yra
išvežama į Sovietų Sąjungą. Estijos oarduotuvėse lentynos lieka tuščios: nėra
vaisių, daržovių, mėsos ir žuvies. Bet vi
sų šių Estijos produktų yra apsčiai So
vietų Sąjungos parduotuvėse, įskaitant ir
elektronius gaminius, kuriais estai oasižymi. Savaitraštis „Panorama" rašo, kad
nemažesnis nepasitenkinimas ir susirūpi
nimas Estijoje jaučiamas ir dėl grubiai
vykdomo krašto rusinimo. Darbui Esti
jos pramonės įmonėse yra siunčiami ru
sai darbininkai, rusai pensininkai įsiku
ria Estijoje nes gyvenimas čia patoges
nis ir dvelkia vakarietiška dvasia. Estam
yra brukama rusų kalba. Estai, rašo sa
vaitraštis. su pagrindu stato klausimą, ko
dėl visuomenėje, kurioje sakoma, kad vi
si turi lygias teises, rusai turi daugiau
teisių už savo žemėje gyvenančius estus.
(K.L.)

OK. LIETUVOS VALDŽIA PRIEŠINASI
POPIEŽIAUS VIZITUI
Ryšium su Popiežiaus Jono Pauliaus
I-ojo apaštaliniu vizitu Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kai kurie Italijos laikraš
čiai vėl iškėlė Šventojo Tėvo vizito Rusi
joje ar Lietuvoje klausimą. Laikraščiai
atkreipia dėmesį, jog pirmą kartą iš sovietinų šaltinių buvo patirta, jog Popie
žiaus vizitui į Lietuvą priešinasi Lietu
vos valdžia. Tai patvirtino Sovietu Są
jungos užsienio reikalų ministerijos ats
tovas Gerassimov, neseniai kalbėdamas
spaudos konferencijoje Varšuvoje. Popie
žius, pažymėjo jis, niekada nepareiškė
pageidavimo vykti į Maskvą. Kiek tai
liečia jo išreikštą troškimą
aplankyti
Lietuvą, pažymėjo Gerassimov, tai tuo
klausimu neigiamą sprendimų padarė
Lietuvos valdžia, kuri savo iniciatyva
nusprendė neleisti Popiežiui aplankyti
Lietuvą. Dėl Popiežiaus kelionės į Mask
vą Gerassimov pridūrė, kad iki šiol šio
klausimo neiškėlė nei katalikai, nei so
vietinė valdžia.
(VAT.R.)

Maskvai kidus, Vilniaus ligoninėje pir
mų kartų ligoniui persodinta širdis. Ope
racija buvo padaryta rugsėjo 2 dienų.
šių pirmųjų Lietuvoje širdies trans
plantacijos operacijų atliko kardiochirur
gų kolektyvas,
vadovaujamas Vilniaus
universiteto medicinos fakulteto profeso
riaus Algimanto Marcinkevičiaus. Prie
operacijos pasisekimo prisidėjo jo padė
jėjai: prof. V. Sirvydis, docentas A. Bau
blys, gydytojai G. Uždavinys. S. Miniauskas ir kiti.
Resipientas — 46 metų amžiaus muzikos
mokytojas iš Ukmergės Albinas Penkauskas, jau seniai sirgęs sunkia širdies li
ga. Buvo laukta tinkamo širdies donoro.
Rugsėjo 1 dienų dėl sunkaus smegenų
sužalojimo autoavarijoje kitoje Vilniaus
ligoninėje mirė jaunas žmogus. Jo širdis
ir buvo paimta transplantacijai. Persodi
nimo operacija prasidėjo tuoj po pusiau
nakčio ir baigėsi 5 valandų ryto. Po tri
jų dienų Albinas
Penkauskas pasakė:
„Jaučiuosi puikiai, esu laimingas".
Vilniaus respublikinis širdies ir krau
jagyslių chirurgijos centras tikisi, kad
sėkmingai išlaikė didžiulį egzaminų.

Naujas greitkelis
šalia buvusio Žemaičių plento tarp
Kauno ir Klaipėdos atidarytas naujas
greitkelis. Tai keturių juostų 212 km il
gio automagistralė, aplenkianti visas gy
venvietes. Pakeliui 67 tiltai ir tilteliai,
tuneliai ir kiti inžinieriniai statiniai. Ke
liui projektą paruošė Lietuvos valstybinio
autokelių tyrinėjimo ir projektavimo in
stitutas. Kelias atidarytas rugsėjo 4 d.

Aplinkos tarša
TIESA (1X.4) pranešė apie įvykusį LT
SR Ministrų Tarybos posėdį, kuriame bu
vo apsvarstytas ekologinės būklės klausi
mas. Ministrų Tarybos pirmininko pir
masis pavaduotojas J. Šerys pranešė apie
ekologinę būklę kai kuriuose miestuose
ir pramonės centruose. Respublikoje be
paliovos teršiamos upės ir kiti vandens
baseinai, taip pat oras ir žemės ištekliai.
Dar nepastatyti reikiami miestų nuteka
mojo vandens valymo įrenginiai Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje, kituose miestuose,
taip pat Klaipėdos naftos produktų tieki
mo eksportui įmonėje, Klaipėdos celiu
liozės ir kartono fabrike ir kitur.

Naujas ministras
Kaziui Plechavičiui išėjus pensijon,
nauju LTSR buitinio gyventojų aptarna
vimo ministru paskirtas Levas Molotokas, ligšiolinis liaudies kontrolės komite
to pirmininko pavaduotojas.

Leidiniai kelionei į užsienį
LTSR vidaus reikalų ministro pavaduo
tojas Vaclovas Žemgulis paaiškino TIE
SOS skaitytojams apie naujoves lei
džiant sovietų piliečiams keliauti 'į už
sieni. Vykstant „persitvarkymo ir demo
kratizavimo" procesui, Sov. Sąjungoje
panaikinti kai kurie ankstesni apriboji
mai ir išplėstas kelionių j svečius pagal
iškvietimus diapazonas. Dabar, esant su
dėtingoms
šeimyninėms
aplinkybėms,
leidimas išvykti į užsienį gali būti duo
tas per tris paras. Kitais atvejais spren
dimai daromi per nustatytą laiką. Tačiau,
jeigu žmogus dirba ar mokosi, tai priva
čią išvyką pas giminaičius turi numatyti
per atostogas. Tiems, kurie pažeidžia nu
statytą tvarką, ar žino valstybinę paslap
tį, leidimas išvykti neduodamas.
Plečiant pastaruoju laiku turizmą, at
vykstantiems iš užsienio svečiams į lan
komų vietų skaičių įtraukiamos naujos
Lietuvos vietovės. Bet, dėl netinkamo tu
ristų elgesio, jų kelionės gali būti nu
trauktos. žodžiu, tarybiniai organai žada
su turistais elgtis „humaniškai“.

Pelikanas Žuvinto padangėje
Žuvinto ežero saloje neseniai buvo pa
stebėtas retas paukštis. Tai pelikanas.
Jo išskleisti sparnai siekia beveik tris me
trus ilgio. Pelikanai gyvena Europos pie
tryčiuose, Vidurinėje Azijoje ir Afrikos
rytinėse dalyse. Kartais jie nuklysta toli
nuo savo gimtaviečių. Matyti, vienas iš
tokių paklydėlių šiemet pasitaikė ir Žu
vinte. Jį matė Žuvinto rezervato darbuo
tojai A. Pranaitis ir G. Baublys. Paste
bėjęs artėjančią valtį, pelikanas pakilo
ir apsukęs ratą virš ežero, nuskrido.
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Tapytoja Emilija K. Somberg

Dailininkės Emilijos K. Somberg-Ob- '
Detroite yra viena garsiausių lietuviš
Skautų Aidas — oficialus Lietuvių
kų kolonijų Jungtinėse Amerikos Valsty Skautų S-gos Organas, birželis, 1987 m. carskaitės, kuri pastoviai gyvena Minnebėse. Čia gyvena daugiau kaip 20 tūks Nr. 6. Administratorė A. Ramanauskienė, apolyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose,
tančių lietuvių. Atvykus pirmiesiem lie 4613 W. 106 Pl., Oak Lawn, ILL. 60453, paveikslų paroda įvyks Minnesotos Tarp
tautiniame Institute ateinančių metų ba
tuviam praėjusio šimtmečio pabaigoje U.S.A.
landžio
mėnesį, ši paroda yra skirta vi
Detroite tuoj pradėjo veikti lietuviškos
Laivas — Religinio ir tautinio gyveni
draugijos, klubai, kuopos. Kaip ir kitose mo dvimėnesinis žurnalas, leidžia Marijo siems Minnesotos gyventojams.
Emilija K. Somberg yra gimusi Lietu
lietuvių kolonijose Detroito lietuviškos nų vienuolija. Adresas: 4545 West 63rd
voje. Ji studijavo meną Europoje ir Jung
veiklos centras yra katalikų parapija. St., Chicago, ILL. 60629 USA.
Pirmoji švento Jurgio parapija buvo
Šventasis Raštas, paruošė Kostas Bur- tinėse Amerikos Valstijose ir gavo meno
įsteigta 1908-tais metais. Vėliau įsikūrė bulys — Pirmoji Karalių, Ezro 4-ji kny diplomą (Masteis Degree ir Art) Con
kitos dvi lietuvių parapijos — Švento An ga. Spausdino Vivi Printing, 4346 So. necticut Universitete. Jos vyras, Herman
tano ir Dievo Apvaizdos, prie kurių vei Western Ave., Chicago, ILL., 60609, USA. Somberg, yra meno emeritas, profesorius
kia lituanistinės mokyklos, katalikiškos
Eltos biuletenis anglų kalba naujame Minnesota Universitete.
Emilija Somberg-Obcarskaitė iki šiol
„Ateitininkų“, „Skautų“, „Vyčių“ organi — aštuntame šių metų numeryje, pirmuo
zacijos, chorai, tautinių šokių ansambliai, siuose puslapiuose apžvelgia Lietuvos turėjo keturiolika asmeniškų parodų ir
teatras, dailės draugija. 55-tais metais krikščionybės sukakties minėjimus Lietu jos paveikslai buvo ištatyti daugelyje
Amerikos lietuvių katalikų federacijos voje ir pasaulyje, atkreipdamas dėmesį, meno kolekcijų New Yorke, Kanadoj ir
iniciatyva netoli Detroito buvo įkurta kad Lietuvoje minėjimai buvo suvaržyti Anglijoj.
Dainavos jaunimo stovykla. Dainavos ir kad juose nebuvo leista dalyvauti sve
„Jos paveikslai žėri aiškia šviesa ir
stovyklavietė yra viena populiariausių čiam iš užsienio. Yra spausdinamas Vy yra pagyvinti žaismingomis formomis, ku
vasarojimo vietovių Amerikoje, čia kas riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto rios šoka ir virpa neribota energija. Sen
met renkasi moksleiviai ir jaunučiai atei padėkos laiškas Popiežiui už krikščiony sacijų intensyvumas apie gamtą ir jos
tininkai, Lietuvos vyčių jauniai, Putnamo bės jubiliejaus atžymėjimą plačiu mastu įvairias lyriškas, audringas, laukines ir
seserų pravedama stovykla mergaitėm, Romoje ir ta proga katalikiškai Lietuvai švelnias nuotaikas ir jėgas yra paverstas
Tapytoja E.K. Somberg
ateitininkai sendraugiai, frontininkai, li paliudytą ypatingą palankumą. Toliau į romantišką sapnų ir nuolankumo pasautuanistinių mokyklų mokytojai, skautai, yra spausdinama prezidento Reagano lį. Jos menas ekstatiškai šventina ir nuo kow aprašė savo grožėj imąsi jos paveiks
šauliai. „Dainavos“ stovyklavietė yra proklamacija, skelbianti Pabaltijo kraštų lankiai patvirtina mūsų gyvenimo ste lais.
naudojama ir žiemos metu. Žiemą čia Laisvės Dieną, pristatomi paskutinieji buklą".
Emilija K. Somberg-Obcarskaitė lankė
vykstą įvairių lietuviškų organizacijų Lietuvos pogrindžio leidiniai — Lietuvos
Taip pasaulinio garso tapytojai Franz Anglijoje gyvenančius brolius: poetą Čes
kursai, studijų savaitės, sporto išvykos, Katalikų Bažnyčios Kronikos 73-iasis nu Kline, Willem De Konig ir Jack Owor- lovą Voldemarą ir Stasj Obcarskus. J.B.
rekolekcijos. „Dainavoje“ kas met stovy meris ir Aušros 56-asis trumpai supažin
klauja daugiau kaip tūkstantis jaunuolių. dinant su jų turiniu. Pateikiamas angliš
LIETUVĖ JAV VALDININKĖ
LIETUVIS JAV INŽINIERIJOS
AKADEMIJOS NARYS
kas vertimas Lietuvos katalikų peticijų
Washingtone gyvenanti Skirma KonFRONTININKAI DAINAVOJE
prašant gražinti konfiskuotasis bažnyčias dratienė yra paskirta JAV Žemės ūkio
Lietuvis profesorius Romas Viskanta
Dainavos stovyklavietėje,
Michigano ir išlaisvinti kalinamus lietuvius kunigus, ministerijos maisto ir mitybos patarnavi yra išrinktas Jungtinių Amerikos Valsty
valstijoje, JAV, įvyko tradicinė kasmeti angliškai kalbančiai visuomenei primena mų įstaigos administratore. Skirma-Kon- bių nacionalinės inžinerijos akademijos
nė Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir ma gėdinga nacių ir sovietų sutartis, ku- dratienė yra pirmoji moteris paskirta nariu. Viskanta yra pirmas lietuvis, kurį
poilsio savaitė, kurios metu kaip papras ri sovietus įgalino pasigrobti Pabaltijo šiom atsakingom pareigom. Kondratienė akademija pagerbia priėmimu į jos narių
tai paskaitose ir diskusijose buvo gvil kraštus.
studijavo Harvardo, Bostono ir George tarpą. Išrinkimas į akademiją yra aukš
denamos lietuviam aktualios politinės,
Lietuvių Dienos — žurnalo rugsėjo mė Mason universitetuose,
parašė
daug čiausias profesinis atžymėjimas, koks
kultūrinės ir visuomeninės problemos. nesio numeris jau išsiuntinėtas visiems straipsnių neturto, šalpos ir benamių gali būti suteiktas inžinieriui. Amerikie
Buvo prisimintas Lietuvių Fronto Bičiu prenumeratoriams ir platintojams.
klausimais. Neseniai Vašingtono televizi čių nacionalinė inžinerijos akademija sa
lių ideologas prof. Antanas Maceina ap
„Lietuvių Dienų“ žurnalo lietuviškoje ja pakvietė Oną Skirmą-Kondratienė kal vo nariais išrenka tuos asmenis, kurie yra
žvelgiant jo politines teorijas. Ta tema dalyje randama: Lietuvos krikšto datos. bėti benamių klausimais.
ypatingu būdu pasižymėję teorinės ir
kalbėjo prof. Skrupskelis. Nebuvo oa- Pr. Visvydo — Pagaliau parūpo tiesa. A.
praktinės inžinerijos srityje ir daug nu
mirštas Lietuvos krikšto jubiliejus. Bu B. Mažeikos — Kad daugiau nebūtų aukų.
sidėję prie naujosios technologijos vystiKONFISKUOTOS KNYGOS
vo paliestos ir kitos istorinės temos: prof. A. Juodvalkio — Lietuvių Fondo 25 metų
mo. Romas Viskanta dabar yra Purdue
Užsienio spaudos agentūros praneša,
Vytautas Vardys kalbėjo apie demokrati veiklos apžvalga. A. Kairio — Ateina
universiteto inžinerijos garbės profeso
kad
tarptautinėje
knygų
mugėje
Maskvo

jos žlugimą Lietuvoje, o prof. Adolfas kryžius (poezija). Nelės Mazalaitės —
rius.
Damušis pateikė Lietuvos genocido sta Pasaka apie kareivį Joną. J. Br. — Le je buvo konfiskuota 70 užsienyje atspaus
dintų
knygų,
jų
tarpe
apie
50
išleistų
tistiką. Vytautas Volertas gilinosi į temą gendų ir romantinės tikrovės kūrėja. XX.
PRANCŪZU SPAUDA APIE
„Kas ir kokie mes esame kaip lietuviai“. — Su džiugia malda ant lūpų. Dr. V. Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Beveik
OK. LIETUVĄ
Mykolas Drunga kalbėjo apie sovietų va Dambrava apdovanotas šv. Grigaliaus Di visos konfiskuotos knygos yra į Vakarus
Prancūzijoje leidžiamas žurnalas „Acdinamą persitvarkymo politiką. Studijų džiojo ordinu. Demonstracija Vilniuje. emigravusių rusų autorių, pavyzdžiui, tualite' religieuse dans le monde“ — pa
Yossifo Brodskio ir Vasilij Aksionovo.
dienos buvo užbaigtos jaunimo simpoziu Solistas Antanas Pavasaris.
saulio religinės aktualijos — atspausdino
Knygos buvo konfiskuotos tuo pagrindu,
mu tema „Jaunimo žvilgsnis į save“.
Anglų kalbos dalyje randama: Seselės
redaktoriaus Jose de Broucher (žozė de
kad jų turinys apšimeižiantis sovietinę
(Darb.)
Virgijos M. Vyteli, CJC, — Mintys apie
Bruše)
vedamąjį „Anapus Lenkijos“.
santvarką. Pažymėtina, kad konfiskuotų
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Hen
Straipsnyje rašoma apie Lietuvą, tą mažą
jų knygų tarpe yra ir hebrajų kalbos
riko L. Gaidžio — Baltimorės lietuvių
FILATELIJOS PARODA
šalį Lenkijos kaiminystėje, kurios gyven
gramatika. Sovietų Sąjungoje yra drau
Federacinės Vokietijos filatelistų są metinė šventė. Linno byla, ar sovietų
tojų daugumą sudaro katalikai. Šis kata
džiamas hebrajų kalbos mokymas.
likiškas kraštas, pažymi straipsnio auto
junga ruošia Pabaltijo kraštų pašto žen „kaltės įrodymais“ galima tikėti?
(VAT.R.)
Viršelyje Lietuvių Fondo pirm. M. Re
klų parodą. Ji įvyks ateinančių metų va
rius, nuo 1940-ųjų metų yra paverstas
sario mėnesį Kiele. Parodai garsinti įau inienės ir Tarybos pirm. Povilo Kiliaus
vadinama socialistine sovietine respubli
yra išleisti puošnūs trijų spalvų vokai su nuotrauka. Žurnalas gausiai iliustruotas 30 dol. (can.). Prenumeratas siųsti: Lie ka. Šį kraštą gaubia tylos siena už ku
sie
atitinkamais užrašais ir Pabaltijos kraš- nuotraukomis.
tuvių Dienos, 4364 Sunset Blvd., Los rios vyksta grubūs persekiojimai,
Prenumerata 20 dol. metams, Kanadoje Angeles, C A 90029.
kiantys sunaikinti tikėjimą ir katalikų
tų žemėlapiu.

Skaitytoju laiškai
Ge. biamieji.
Geriausi linkėjimai iš saulėtojo Dą
no visiems.

S. Jablonskas, Australį

Linkiu šio laikraščio leidėjams, re* ■
toriams ir visiems talkininkams geros;
sėkmės ir Dievo palaimos.
Nuoširdžiai jūsų.
>

Vysk. A. Deksnji
V. Vokieti#
(...) „Europos Lietuviui" įdedu 10 [
auką. (...) Malonu buvo su jumis irj
tais susipažinti Londone. Viso geria®

Kun. Fr. Skėrys, Vokietija
Gerbiamieji.
Prašau ir toliau man prisiųsti, kadai
nors įdomaus ir gero paruošite. Aš *
laiką buvau su NIDA reguliariame I®
takte, tačiau kažkaip šis kontaktas g
trūko, manau, kad prieš 8 metus. Aš ta
dar dėsčiau universitete ir gyvea
Woodstock, Connecticut valstijoje. Po;
man išėjus į pensiją ir porai metų a#
gyvenus Providence, R.L, jau nieko iš,’
sų nebegaudavau. Greičiausia todėl, #
Jūs neturėjote mano adreso. Nuo praeiti
vasaros, kada su keliais Jūsų kultūrini
kais susitikau Salzburge Studijų Savai!
metu, ir vėl kontaktas buvo užmegzti
Džiaugiuos reguliariai gaudamas EUJ
POS LIETUVJ.
Linkiu Jums visiems geriausios sek®
ir Dievo palaimos.
Kun. Vald. Cukuru

Bažnyčią. Katalikų Bažnyčia Lietuva
iki šiol betgi išliko gyva ir stipri, bet a
nėtoji siena tebėra nesugriauta. Popiet
Jonas Paulius II-sis, rašo straipsnio l
torius, jau tris kart lankėsi Lenkijoje
tris kart nebuvo įsileistas Lietuvon nei
Horn valandom. Dėl to sugrįžęs iš Vi
šuvos Popiežius, tartum pratęsdamas i
vo kelionę Rytuose, Romoje iškilmini
paminėjo Lietuvos „Krikšto" šešių šit
metų jubiliejų. Šis įvykis, pažymi straį
nio autorius, vėl iškalbingai priminė ii
vąjam pasauliui, kad anapus Lenki}
anapus Lietuvos nusitęsia didžiulė i
perija, kurioje valstybinis ateizmas t
karia geležinius savo įstatymus sąžinė
šeimom, krikščioniškosiom bendrui®
nėm. Popiežius, pažymi baigdamas straį
snio autorius, sielovadiniu rūpesčiu re
liauja priminęs pasauliui šios imperij
prislėgtus tikinčiuosius, gindamas jų k
sę laisvai ir netrukdomai išpažinti sat
jį tikėjimą.
(T.Ž.)
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Kovos dėl Pietinės Suvalkijos
KOVOS DĖL PIETINĖS SUVALKIJOS
1919-1920 M.
Ištrauka iš A.P. Suvalkiečio straipsnio
„Aušroje“ Nr. 56(96) „Seinų-Suvalkų
kraštas
1919 m. kovo mėn., dar tebesant Lietu
voje vokiečių kariuomenei, Suvalkuose,
Seinuose ir Alytuje lietuvių buvo suorga
nizuotos karo komendantūros. Jos šauk
davo ir priimdavo į mūsų kariuomenę sa
vanorius ir perimdavo iš vokiečių mūsų
valstybės turtus. Prie kiekvienos komen
dantūros buvo po vieną kuopą, 80-100
durtuvų, tvarkai palaikyti. Seinuose su
organizuotos komendantūros vadu buvo
paskirtas karininkas St. Asevičius.
1919.VII.2 d. Seinuose iškilmingai at
švęsta Lietuvos nepriklausomybės šventė;
gyventojai iškėlė lietuviškas vėliavas.
Marijos Aplankymo atlaidų šventės proga
susirinkusi didžiulė miesto ir apylinkės
gyventojų minia (per 10.000) išreiškė sa
vo prisirišimą Lietuvai. Iškilmingo akto
metu kalbėjo apskrities viršininkas A.
Kubilius, kun. J. Laukaitis, mokyt. L.
Čepulis, J. Dereškevičius ir kt. Sugiedo
tas tautos hinmas. Minia nešė plakatus
su įrašais: „Lai gyvuoja Seinai, Lietuvos
miestas!“, „Lai gyvuoja nepriklausoma
Lietuvos valstybė!“ Dainuodama lietuviš
kas patriotines dainas, minia demonstra
vo aplinkui abi miesto aikštes, iš namų
balkonų kalbėtojai sakė karštas kalbas.
(Mūsų Lietuva, III t., p. 456).
Pagal Vokietijos ir Santarvininkų, lai
mėjusių karą, taikos sutartį vokiečių ka
riuomenė turėjo apleisti Lietuvos terito
riją. 1919.VII. mėn. pradžioje vokiečių ka
riuomenė Santarvės verčiama, pradėjo
apleisti Suvalkiją.

Kur vokiečiai pasitraukdavo, lenkai
stengdavosi tą teritoriją užimti. Lietuvos
vyriausybė kreipėsi į Santarvininkus pra
šydama nustatyti tarp Lietuvos ir Len
kijos kariuomenių ribą. Tuomet Suvalki
joje 1919.VI.18 buvo nustatyta demarkeijos linija, kuri ėjo nuo Vokietijos sienos
(dabar Elko miesto) šiauriniu Augusta
vo miesto šonu (miestas Lenkijos pusė
je); nuo čia į rytus Augustavo kanalu ir
Juodosios Ančios upe iki Nemuno, toliau
pro Ratnyčią iki Varėnos miestelio, Vil
nių paliekant lenkų pusėje (Vilnius tuo
met buvo lenkų užimtas). Šią demarkaci
jos liniją nustatė Baltijos Komisija, su
daryta Taikos Konferencijoje ir veikė
Paryžiuje. Jai pirmininkavo anglas E.
Howard, dalyvavo joje prancūzų atsto
vas Kammerer. Pagal VI. 18 d. demark.
liniją Seinų, Suvalkų apskritys ir šiauri
nė Augustavo apskrities dalis liko Lietu
vos pusėje. Lietuviai buvo nepatenkinti
šia linija, nes Vilnius buvo paliktas lenkų
pusėje. Bet kadangi ši linija turėjo tik
laikinos militarinės reikšmės, tai Lietu
vos vyriausybė ją priėmė.
Prieš Baltijos Komisijos nustatytą VI.
18 d. demak. liniją energingos akcijos
ėmėsi lenkai. Lenkų atstovai Paryžiuje
pasirūpino paveikti maršalą Fošą, vy
riausią Santarvininkų karinių pajėgų va
dą ir jo štabą, kad būtų pakeista VI. 18 d.
demark. linija. Ta kryptimi veikė lenkų
karinės misijos vadovas Paryžiuje gen.
T. Rozvadovakis. Lenkų pastangos Fošo štabe davė reikiamų rezultatų. Buvo
revizuota Baltijos Komisijos nustatyta
demark. linija ir išvesta nauja. 1919.VII.
18 maršalas Fošas pasiūlė savo projektą,
kurį išdirbant dalyvavo taip pat eksper
tai lenkų reikalams vadinamoje Cambono komisijoje, kuri buvo sudaryta Tai-

kos konferencijoje Paryžiuje. Dėl Fošo
linijos Lietuvos nebuvo net atsiklausta,
ji buvo nustatyta be lietuvių dalyvavimo
ir sutikimo.

Fošo demarkacinė linija, pasiūlyta VII.
18 d. ir Santarvininkų Aukščiausios Ta
rybos patvirtinta VII.26 d., įvarė kylį į
Lietuvos teritoriją Suvalkijoje: ne tik
Augustavas ir Suvalkai, bet ir Seinai bei
Punskas liko Lenkijos pusėje (t.p. ir Vil
nius).
Lietuvos delegacija Paryžiuje (pirmi
ninkas prof. A. Voldemaras, sekretorius
P. Klimas) protestavo prieš šią demak.
liniją, bet jos pastangos nedavė vaisių.
Prancūzai, kurie Taikos Konferencijoje
turėjo sprendžiamą balsą, palaikė len
kus.
Fošo linijos Lietuva nepripažino, šią
liniją daug kartų peržengė ne tik lietu
viai, bet ir lenkai.
Vokiečiams iš Suvalkijos išėjus, plotą
iki Augustavo perkaso užėmė lietuvių ka
riuomenė, taip kaip buvo nustatyta Bal
tijos Komisijos. Lenkijos vyriausybė, no
rėdama įrodyti, kad Seinų-Suvalkų apy
linkės gyvenamos lenkų, sugalvojo su
kilimą prieš Lietuvos valdžią. Buvo su
organizuoti sukilėlių-partizanų būriai. Tai
buvo POW (Polska organizacija wojskowa) padaliniai. Rugpjūčio 22 d. partiza
nai sukilo. Pasinaudodami tuo, kad lietu
vių karinės jėgos šioje apylinkėje buvo
menkos (tik Marijampolėje ir Seinuose),
o vietos lietuvių įgulas sudarė tik negau
si milicija, lenkų partizanai užėmė Gibus,
Kapčiamiestį, Lazdijus ir Krasnapolį. Jie
lengvai užėmė Tartokus, nes prie lenkų
sukilėlių prisidėjo lietuvių kuopos vadas
karininkas Bardauskas. Taip pat buvo
paimta lietuvių užtvora Pranckuose, nes
lenkų jėgos buvo didesnės; sukilėliams at
ėjo į pagalbą lenkų kariuomenė iš Au
gustavo. Lenkų kariuomenė, atvykusi iš
Augustavo (ten ji nuginklavo lietuvių

karinį dalinį), VIIII.22 d. užėmė Suval
kus (Vyr. Int. Tarasovas, Marijampolės
grupės operacijos 1919-1920 m., Karo Ar
chyvas, III t., Kaunas 1926, p. 225-257).
Norėdami užimti Seinus, partizanai su
sigrupavo Sumovų kaime. Iš čia VIII.22
d. 18 vai. partizanai puolė Seinus, bet lie
tuvių įgulos buvo atmušti. VIII.23 d. apie
4 vai. partizanai, gavę iš lenkų kariuome
nės pastiprinimo žmonėmis ir ginklais,
antrą kartą puolė Seinus (apie 600 vyrų
dalinys, vadovaujamas reguliarios ka
riuomenės karininkų). Po atkaklių kau
tynių Seinų įgula, norėdama išvengti ap
supimo, pasitraukė Lazdijų kryptimi,
o lenkai užėmė Seinus. Šiose kautynėse
tirštos partizanų eilės buvo naikinamos
mūsų kulkosvaidžių ir šautuvų ugnimi.
Tose kautynėse partizanai turėjo apie 40
nukautų ir sužeistų, mūsų pusėje 1 užmumu.štas ir 4 sužeisti (Tarasovas, ten
pat, p. 230).
Besitraukiant į Lazdijus, Seinų komen
dantas Asevičius sužinojo, kad Lazdijai
lenkų partizanų užimti. Seinų įgulos ka
reiviai išvadavo Lazdijus.
Užėmus Seinus, tuojau prasidėjo masi
nis lietuvių suiminėjimas mieste ir apy
linkėse. Buvo suimti ir visi berniuku
gimnazijos mokiniai. Kelias valandas iš
laikyti komendantūroje, mažieji (pirma
klasiai) buvo paleisti, visi kiti drauge su
mokytoju S. Tijūnaičiu ir šimtais kitų
suimtųjų buvo uždaryti kalėjime. Suėmi
mo dieną į Seinus atjojo lenkų ulonų
būrys.
Atvaduoti Seinams iš Marijampolės į
Lazdijus buvo pasiųsta viena kuopa (50
durtuvų) kareivių ir iš Alytaus 30 ka
reivių. VIII. 25 d. apie 7 vai. kar. Asevi
čius su savo kareiviais (150) užpuolė
Seinus. Puolėjų grupėje dalyvavo sava
noriais ir iš Seinų pasprukę gimnazistai
Ve. Alksninis ir K. Mikalonis. Po pusės
valandos miestas buvo paimtas (puoli
mas buvo staigus ir netikėtas). 127 ka

reiviai ir milicininkai, kurie buvo pale!
į lenkų nelaisvę, ir daug lietuvių veikt
buvo išvaduoti. Mieste buvo rasta m
kautų: 3 lenkų kariuomenės kariniai:
(jų tarpe ir lenkų Seinų komendante
18 kareivių ir 27 partizanai.
Pasiųsta žvalgyba pranešė, kad Si®’
vuose ir Konstantinovkoje partizanai:
lenkų kariuomenės dalys tvarkosi ir f
yra apie 700 žmonių. Karininkas Ass
čius nusprendė, kad su savo kareivis
nepajėgs lenkų atremti, todėl suorgai“
zavo esančio Seinuose valdiško turto i
grobio išvežimą. VIII.25 d. 13 vai. lenk
daliniai pradėjo veržtis į miestą. Mi;kariai pasitraukė į Lazdijus.
VIII.27 d. iš Marijampolės į Lazdijų
pasiųsta dar viena kuopa kareivių ir
patrankos. Kar. Asevičiui buvo duot
fronto vado (kar. Žuko) įsakymas s
esančia Lazdijuose įgula užimti SeinVIII. 28 d. apie 7 vai. prasidėjo Seinpuolimas. Kar. Asevičius su 180 kareivpuolė plentu nuo Beržininko, karininke
Kemežis su 10 kareivių1—keliais iš žk
mių pusės. Apie 12 vai. buvo užimta vis
rytinė miesto dalis, bet lenkų partizane
buvo tiek sustiprinti lenkų karinome®
kad lietuviai, apšaudomi daugiausia kf
kosvaidžių ugnimi, 13 vai. apleido mis’
tą. Miesto pakraščiuose kautynės tęsė
iki vakaro ir tik sutemus pasibaigė.
Vaduojant Seinus iš lietuvių pusės s-’
žeista 1 karininkas, o kareivių nukauti
7, sužeista 31, pateko nelaisvėn ir bei*
nios dingo 12 (Tarasovas, ten pat. p.
232).
A. Raulinaitis, nuo 1918.1.15 d. moif
sis „Žiburio" gimnazijoje iki lenkai
užimant Seinus, pasakoja:
1919.VIII.22-23 naktį lenkai netikėt*
užpuolė Seinus ir užėmė. Suėmė arti $
mokinių, kurie gyveno bendrabutyje. Ss
ėmę klausė minios, ką su jais (mokiniais1
daryti. O minia šaukė: „Do kosciola i
polską wiarą!“ (į bažnyčią ir atversti i
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Prisimenant Žemaitės parapija
Suvesdamas į galą savo įvairialypį žur
nalisto kelią noriu skaitytojams paaiškin
ti kaikurias, keistas aplinkybes. Gimiau
buvusioje Caro imperijos sostinėje, o po
to pamėgau — o gal įsimylėjau — lietu
višką žurnalistiką. Beje, minėjau jau, kad
Lietuvoje atsiradau tik 1926 metais, kai
mūsų šeima, (tėvas mirė 1913 metais)
kaip optanlai sugrįžo į Pabaltijį. Aš ap
sigyvenau pas tėvo brolį Kaune.
1925 metais baigiau Petrogrado univer
siteto teisės fakultetą, prieš tai dar studi
javau klasikinę filologiją. Bet dabar te
ko iš naujo stoti į teisės fakultetą, nes Lie
tuvoje negaliojo nei mano brandos ates
tatas, nei diplomas.
Dar studentaudamas pradėjau dirbti
kaip žurnalistas. Pirmuoju mano žurna
listikos mokytoju buvo garsus savo lai
ku satyrikas Arkadijus Buchovas. Emi
gravęs iš Sovietijos jis dirbo kelerius me
tus Berlyne, po to pasirinko Lietuvą. Čia
jį labai svetingai priėmė ir visokeriopai
rėmė.
Bet prasidėjo kriziniai laikai. Kaip tik
1926 metais sovietai paaštrino savo poli
tiką, aiškiai ruošdami Lietuvos užgrobi
mą, Lietuvos kariuomenė ėmėsi drastiškų
priemonių perversmui išvengti ir Buchovą išprašė iš Lietuvos.Maskvoje jį priėmė
su pompa, 'įtaisė geroje vietoje krokodi
lo' redakcijoje, bet vėliau, valymų metų,
sulikvidavo...
Mano didelei laimei universitete mūsų
Sėtuvių kalbos profesore buvo didžiojo
Ciurlionies našlė, S. Čiurlionienė. Beje,
draugavau su lietuviais. Lietuvių kaliba
man darėsi vis artesnė, vis savesnė. Vei
kė tikrai tai, kad tėvo šeima tiek šimtmefių gyveno Lietuvoje.
Dirbau .Lietuvos Žinių“ redakcijoje.
Čia vyravo nuoširdūs santykiai. Mane
traukte traukė toji tolerancijos atmosfe
ra. Taip atėjau į .Varpo' bendrovės namus, kur veikė ir, to labai paplitusio
populiaraus, laikraščio redakcija.
Pirmiausia susitikau su tos redakcijos
f .Varpo' gerąja dvasia, neužmirštama
Felicija Bortkevičiene. Ji buvo ne tik
rūpestingoji to žurnalistikos centro šeinininkė, bet ir jaunųjų spaudos ir kultu
os veikėjų globėja. Per ją, mes jaunuč
iai, gaudavome savotiškas stipendijas, o
ėliau tapydavome vertingais kultūrinin:ais. Man kažkodėl ponia Felicija visa
avo asmenybe, savo veikla, primindavo
lemaitę. Tad dvasios gilumoje pradėjau
adinti .Varpą' ir .Lietuvos Žinias' ženaitės parapija.
Bet dabar į mano pasakojimą veržiasi
abai įdomus ir man tiek gero padaręs
magus — Jonas Kardelis.
Pradėkime nuo to, kad šis vieno stamliausiųjų Lietuvos laikraščių vyriausias
edaktorius, plačiai ir be galo kvalifikuo
si rašinėjęs apie sudėtingiausius meno
liausimus, buvo esmėje savamokslis —
lene veterinorius. O visa Lietuva su di
leliu susidomėjimu ir susižavėjimu skaiė jo rašinius apie muziką, teatrą, tapy

enkų tikėjimą!). Mažiukus mokinius paeido, o vyresniuosius ir mokyt. Tijūnaitį
įsodino į kalėjimą. Mokiniai kalėjime
ado nuo Augustavo paimtus lietuvius
areivius, kurie ten ėjo sargybą. Paskui
įsus mokinius iš kalėjimo paleido len
ai partizanų vadas, atvykęs su gėlių
ukietu (matyt, apdovanotas už pavykuį žygį). Labai mandagiai atsiprašė.
Du mokiniai iš bendrabučio, lenkams
dėjus, pabėgo (Alksninis ir Mikalonis),
ledu nuvyko į Lazdijus ir iš ten jau
rįžo ginkluoti (buvo apie 17 metų amlauš), jis padėjo išvaduoti Seinus.
Seinų užėmimą lenkai organizavo taip:
plinkui Seinus sukūrė laužus — tai bu
ll ženklas partizanams rinktis prie tų
lūžų. Partizanai, susitelkę prie laužų,
molė ir užėmė Seinus.
Seinus, lenkų pirmą kartą paimtus, išadavo lietuviai kariai ir savanoriai, kuių iš viso buvę apie 200. Savanorių dauuma susidarė Lazdijuose, prie jų prisi
ėjo ir lietuviai iš Seinų komendantūros,
urie, lenkams užėmus Seinus, pasltrauė į Lazdijus.
Seinus lietuviai vadavo puldami iš
viejų krypčių -— šiaurės ir rytų. Dar bū
ti paleistas gandas lenkams klaidinti,
ad lietuvių kariuomenė nuo Kalvarijos
aukia į Seinus (tikrovėje to nebuvo),
ile prie Seinų buvo pastatyta lenkų saryba (du vyrai). Juos lietuviai nuėmė be
ivio, kad lenkai neišgirstų Seinuose apie
etuvių atėjimą.
Kautynėse su lenkais per tą puolimą
lietuvių pasižymėjo Antanaitis (jis tar
avo Seinų komendantūroje). Jis ėjo
ačias viduriu plento ir šaudė'įbesiprienančius lenkus. Kai nušovė pirmą len}, iškėlęs rankos pirštą sušuko: „viens!"
o to nušovęs antrą, rodė du rankos pira
is, šaukdamas „du!“ Toliau jo rankos

bą. Verta paminėti, kad ir bolševikams
pagrobus Lietuvą ir atėmus Kardeliui
plunksną, jam davė Lietuvos filharmoni
jos muzikos meno vadovo vietą. Po an
trosios sovietinės okupacijos Kardelis iš
važiavo į emigraciją ir ilgą laiką darba
vosi kaip redaktorius Kanadoje.
Trumpai paminėjome Kardelio žurna
listinės kūrybos aukštąjį kultūrinį lygme
nį. Bet neužmirškime, kad jis vadovavo
laikraščio kolektyvui ir organizavo ne
mažą vietinių bendradarbių tinklą. Tie
Kardelio darbo bitės buvo labai dažnai
savotiški fenomenai. Tiksliai neprisimenu
— bene Kriukelis buvo iš profesijos kai
mo siuvėjas. O tas žmogus su laiku ra
šinėjo baisiai gražias korespondencijas
su nemažu liaudišku sąmojumi, tiesiog
stovėjo beveik prie literatūros slenksčio.
Pažiūrėsime į antrąją .Žinių' redakto
rių Januškevičių. Caro Rusijoje jis buvo
parlamentaras, Valstybinės Durnos narys.
Ten jis priklausė vadinamai .Darbo' —
.Trudovik' frakcijai. Nežinau, kokio jis
buvo mokslo, bet jis labai intensyviai
dirbo tame parlamente. Po revoliucijos
jis išvažiavo namo į Lietuvą. Čia jau ti
krai nebuvo problemos, kur dirbti labai
patyrusiam politikui. Tokiu būdu jis at
sirado .Lietuvos Žinių' redakcijoje. Ir jo
mėgiamiausia tema buvo Sovietinių pin
klių ir klastingumo narpliojimas. Jis de
maskavo tuos tariamus liaudies rėmėjus
su tikrai meistrišku kandumu. Manau,
kad iš jo straipsnių galima būtų sudaryti
tam tikrų feljetonėlių rinkinį.

važiavo pats Hitleris agituoti už nacių
sąrašą rinkimuose į Reichstagą. Rašyto
jas jau turbūt planuodamas savo vėles
nę kelionę į Šveicariją, po to į Jungti
nes Valstybes, tuo tarpu, kaip malonus
šeimininkas, priėmė tą žaliuką žurnalistą
ir maloniai papasakojo jam, kaip Nidos
kopos įkvepia jį rašant .Juozą ir jo bro
lius'. Aš rijau kiekvieną jo žodį, negalė
damas atplėšti žvilgsnį nuo jo pranašo
akių. O po to turėjau laimės atsakyti į
jo klausimus apie Lietuvos literatūros
naujienas. Papasakojau jam apie neseniai
įvykusias Maironio laidotuves. Ir didysis
rašytojas tikrai su gera valia ir su atvi
ru susidomėjimu sekė mano pasakojimą
apie didį mūsų Maironį.
Dar man bedirbant ,Echo' redakcijoj
ėmiau rašinėti recenzijas. Taip man at
sivėrė nauja žurnalistikos sritis — teat
ras. Pasirinkau vėliau prigijusį slaptavardiį ,Skif“. Iš savo teatrinės tematikos ypa
tingai paminėsiu susikirtimą su garsiu
Michailu Čechovu, didžiojo rusų klasiko
brolvaikiu, nepaprastu kino ir dramos ak
torium ir net režisierium.
Ir čia pat veržiasi į atmintį kitas var
das — lietuviškojo teatro didelio kūrėjo
ir vadovo: A. Olekos Žilinskio. Buvęs
Maskvos Dailės teatro aktorius Lietuvo
je vadovavo Kauno teatrui. Jis ne tik
statė pjeses, bet ir organizavo teatro san
tykius su spauda. Jo dėka mums buvo
atviras kelias į teatro repeticijas. Ypa
tingai buvo įdomu susipažinti su tuo
dviejų tautų meno sąlyčiu.

Jo žmona Januškevičienė pasiliko Mas
kvoje ir rado sau kino-aktorės darbą. Jos
vienas vaidmuo pragarsėjusiame savo
laiku filme .Kelialapis į gyevnimą —
.Putiovka v žisnj*, nebuvo kritikos la
bai atžymėtas. Po Lietuvos okupacijos
Januškevičienė atskubėjo 'į Lietuvą, už
ėmė gerą vietą meno darbuotojų tarpe,
o po antrosios okupacijos sugrįžo vėl iš
Maskvos, kaip vieno iš bolševikinių vado
vų žmona ir apsukrioji prekybininkė.
Rėkia paminėti, kad dirbau ne vien
.Lietuvos žiniose'. Labai artimi ryšiai bu
vo su .Naujuoju žodžiu', .Diena* ir kita.
Tik priminsiu, kad kaip .Lietuvos žinių'
korespondentas turėjau svarbiausi ir la
biausiai atmintiną interviu su Tomu Mannu. Tai buvo 1934 m. Didysis vokiečių
rašytojas, taip neapkenčiamas nacistų,
pasišalino į savo vilą prie Kuršių Nerin
gos, Nidoje. Tai buvo tikras Kuršių Ne
ringos perlas tarp neaprėpiamų kopų. To
mą Manną sutikau Nidos pliaže, prieš tai
palikęs jam savo vizitinę kortelę. Rašyto
jas pasakė, kad buvo jau pavedęs mane
priimti savo žmonai, bet kai susitikom
prie jūros bangų — pakvietė kavos.
Buvo baisūs laikai. Tomas Mannas bi
jojo, kad jį gali pagrobti per sieną ges
tapininkai, bet tikėjo, kad vokiečiai ne
eis į atvirą skandalą su Lietuva, kuri dar
buvo Klaipėdos krašto, tad ir Kuršių Ne
ringos suverene. Žinoma, jaudino ir gąs
dino pati mintis, kai tuo metu į Tilžę at-

O ir čia jau turiu galvoje išėjusį iš lie
tuviškojo kaimo gilumos nuostabų daini
ninką, kuris dar caro laiku Peterburge
savo balsu ir visa savo poza surado atda
ras duris 'į carišką operą — kaip solistas.
Kalbu apie Kiprą Petrauską, kurį taip mė
go genialus Šaliapinas. Kipras Petrauskas
pats labai mėgo žurnalistus, ir iš jo iš
girdau labai vertingų ir neužmirštamų
epizodų. Beje, be Kipro Petrausko buvo
neįmanomas operos gyvenimas. Jo vardas
traukė Lietuvon žymiausius senus rusų
muzikos atstovus, dirigentus, solistus.
Na, apie kitas savo žurnalistines karje
ros stadijas pakalbėsime su skaitytojais
kitą kartą.

pakėlimas rodė „trys“, „keturi“ ir 1.1. Vi
so jis sakėsi nukovęs apie 8 lenkus. Po
kautynių (Seinų užėmimo) jo milinė bu
vo ištisai kulkų sukarpyta, o jis liko gy
vas ir net nesužeistas. (Per pirmą lenkų
puolimą pasitraukęs iš Seinų, jis grįžo su
lietuvių savanoriais vaduoti Seinų). Ki
ti lietuviai savanoriai kovėsi atsargiau
negu Antanaitis: ėjo plento šonais, pasi
lenkdami, guldami ant žemės.
Mokytojo J. Dereškevičiaus liudijimu
tuomet Seinuose žuvę apie 50 lenkų. Iš
lietuvių savanorių, tuomet puolusių Sei
nus, nė vienas nežuvo.

Seinus lietuviai neilgai išlaikė: dienos
vidury užėmė, o vakare vėl pasitraukė,
nes iš Suvalkų atvyko lenkams pastipri
nimas.
Prie besitraukiančių iš Seinų lietuvių
karių ir savanorių prisijungė ir vienas
kareivis, atbėgęs net nuo Augustavo, kur
lietuvių karius lenkai nuginklavo.
VIII.28 d. lietuviai mėgino atsiimti Sei
nus, bet jų jėgos buvo per silpnos. Minė
tas Petruškevičius su savo būriu buvo
įėjęs ‘į Seinus, bet turėjo pasitraukti. (Čia
baigiasi A. Raulinaičio pasakojimas, per
teiktas 1981 m.).
Po to karo veiksmai buvo sustabdyti.
1919.IX.6 lietuvių kariuomenė užėmė
Fošo liniją. (IX.2 d. lenkai buvo užėmę
Veisiejus, bet IX.3 mūsiškių buvo iš ten
išmušti).
Po IX.6 d. lenkai darė puldinėjimus
už Fošo linijos įvairiose vietose (prie
Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Vištyčio ir ki
tur). Puldinėjimai lietuvių sargybų tęsė
si ir 1920 m.
1920 m. liepos mėn. pradžioje prasidėjo
lenkų-rusų karas. Bolševikai užėmė Vil
nių. Norėdama išvengti apsupimo pavo
jaus, lenkų kariuomenė pradėjo evakuoti
Suvalkijos pietus, pasiliko tik vietiniai

I. Kaplanas

LKD SAVAITGALIO PROGRAMA

Prof. Raminta Lampsaitytė-Kollars, Vilija Možūraitytė ir Michael Kollars.
LKD-jos savaitgalio 23-24 spalio, šešta vo Kaune lankydama J. Gruodžio Aukš
dienio popietei, programa Annabergo pi tesniąją muzikos mokyklą. Pradžioje lan
kė dirigavimo klasę, bet 1981 su tėvais
lyje.
16.00 vai. V. Natkevičius M.A., litua persikėlusi j Vokietiją, įstojo j koncerti
nistas, socialogas-filosofas, ilgametis lie nio ir operinio dainavimo klasę Hambur
tuvių Gimnazijos direktorius ir Frankfur ge, Aukštojoje Muzikos Mokykloje. 1987
to universiteto docentas skaitys paskaitą: m. atliko diplominę partiją Mocarto „Už
burtoji fleita". Ši jaunutė operos solistė
„filosofas ir poetas, A. Maceina".
19.00 vai. koncertas Europinio mas Berlyno konkurse gavo Mendelsono pre
to menininkų: prof. dr. Raminta Lamp miją ir tais pat metais Muencheno kon
saitytė-Kollars,
Vilija Možūraitytė ir kurse R. Strauso premiją.
Gastroliavo visoje eilėje Europos ir
Michael Kollars.
Prof. dr. Raminta Lampsatytė-Kollars. JAV miestų.

Čikagoje gimusi lietuvaitė,
studijavo
Amerikoje piano, cembalo ir muzikologi
ją. Studijas tęsė Berlyne, kur 1977 apgy
nė disertaciją. Nuo 1982 metų Aukštosios
muzikos mokyklos Hamburge profesorė,
egzaminuotoja. Muzikinių festivalių Toulous, Bonoj, Hanovery, Hamburge, Berly
ne, Čikagoj ir Paryžiuj žiūri narė. Gastro
liavo JAV. Kamerinės muzikos ir operos
solistų akomponavimo meistriškumu pri
pažinta Hamburge, Paryžiuje, Čikagoje ir
Vilniuje.
Vilija Možūraitytė muzikos pradžią ga

Michael Kollars, smuikininkas, ištisos
eilės koncertų dalyvis radijo ir televizi
jose su savo žmona gastroliavo ištisoje
eilėje šalių. 1985-86 metais jis atliko pa
saulinio garso kompozitorių muziką Čiur
lionio Mokykloje Vilniuje, Denverio uni
versitete ir St. Louis mokykloje JAV.
Michael Kollars yra jautrus
meninkas, sugebąs pabrėžti subtiliausias deta
les, dramatiškiausius momentus, nepa
prastai aukštos interpretacinės kultūros.
Lauksime atsilankant!

A. Palavinskas

TAUTOS ŠVENTĖ LIUBECKE
Rugsėjo 20 d. Liubecke gyvenantieji
lietuviai šventė Tautos šventę ir kartu
600 metų lietuvių krikšto jubiliejų, šven
tė prasidėjo pamaldomis, kurias šventė
kun. Bunga, atvykęs iš Bavarijos. Po pa
maldų suėjome užsieniečiams skirtoje
„Caritas“ salėje, kurią išpuošė valdybos
pirmininkas H. Simonas. Buvome visi nu
sėlinai išalkę, todėl sėdome prie gražiai
išpuoštų ir įvairiais skanėstais apkrautų
stalų. Apylinkės sekretorė V. Simonienė
pasveikino
susirinkusius
ir padėkojo
jiems už dalyvavimą, paprašydama p.

Kotk'į pasakyti šiai dienai pritaikintą žo
dį. Jis pirmiausiai prisiminė š.m. pra
džioje mirusį, visų Liubecke gyvenančių
lietuvių didžiai gerbiamą ir mylimą, kun.
dek. V. Šarką, kuris paskutinį kartą, sun
kiai sergantis, apsilankė pas mus praė
jusių metų tautos šventės proga. Kalbė
tojas pabrėžė, kad tai buvo ne eilinis ku
nigas, bet ir didelis tėvynės mylėtojas —
patriotas, kuris Lietuvos reikalus gynė
kiekviena
pasitaikiusia
proga.
Su
kalbėjus už velionį trumpą maldelę buvo
prisiminta lietuvių
krikšto jubiliejaus.

Meninę dalį atliko sesutės Vanda ir Olga
Macaitytės, padainuodamos keletą liau
dies dainelių, o V. ir H. Simonai lietuvių
bendruomenės Liubecko lėšomis įsigytu
kasečių muzikos aparatu, pagrojo lietu
viškų plokštelių muziką.
Pobūvis praėjo jaukioje nuotaikoje.
Buvo taip pat kalbėta apie tolimesnę
apylinkės veiklą, kuri dėl kun. dek. mir
ties ir kete tai veiklių bendruomenės na
rių iš Liubecko išvykus, paskutiniu laiku
buvo truputį apsnūdusi.

lenkų partizanai. Liepos 19 d. bolševikai
užėmė Gardiną ir nužygiavo Balstogės
link. Lietuvių kariuomenė tada užėmė
Vyzainį, Punską, Seinus ir Gibus (VII.20
jau buvo Seinuose); VII.29 d. užėmė Su
valkus. Marijampolės grupei buvo įsaky
ta pasiekti Augustavo perkasą; ji tai
įvykdė VIII.3d.
Pagal 1920.VII.12 d. sutartį bolševikai
atidavė Lietuvai Vilnių, bet ši sutartis
tarp Lietuvos ir Tarybų Rusijos paliko
atvirą priklausomybės klausimą pietinės
Suvalkijos dalies. Jei VII.12 d. sutartimi
išvestą liniją, pasibaigusią žemiau Gar
dino (sutartis Gardiną paliko Lietuvos
pusėje) pratęsime tiesiai į vakarus ligi
Raigardo, t.y. buvusios Vokietijos sienos
(atstumas apie 30 km), tai Lietuvos pu
sėje
lieka Augustavas,
Suvalkai ir
Seinai). Dėl pietines Suvalkijos dalies
rusai paliko lietuviams susitarti su len
kais.
Nuo rugpjūčio antros pusės lenkai pe
rėjo į priešpuolį prieš bolševikus. Bol
ševikai nuo Varšuvos buvo atmušti. Tai
buvo prancūzų generolo Veygando ir 1000
prancūzų karininkų, atsiųstų Lenkijon
ir įtarptų lenkų kariuomenėn, nuopelnas
(„Mūsų Vilnius", 1936 N 10, p. 157). Bol
ševikai buvo priversti trauktis. VIII.25 d.
lenkų kariuomenė, persekiodama bolševi
kus, prislinko apie 30 km nuo lietuvių už
imtos linijos. Gardino mieste buvo bolše
vikai. VIII.27 d. Lietuvos kariuomenė su
ėjo į sąlytį su lenkų kariuomene Augus
tavo apylinkėse.
VIII.27 d. Santarvininkų atstovams tar
pininkaujant prasidėjo derybos Kaune
su atvykusiais lenkų atstovais. Lenkai
griežtai reikalavo, kad mūsų kariuomenė
atsitrauktų į Fošo demark. liniją. Lietu
viai nesutiko. VIII.28 d., per Kauno dery
bas su lenkų atstovais, jų kariuomenė už

ėmė Augustavą. Mūsų įgula Augustave
(3 karininkai ir 90 kareivių) buvo inter
nuota. VIII.29 derybos Kaune nutrūko.
VIII. 30 d. lenkai pradėjo pulti visą Mari
jampolės grupės barą. Išstūmė lietuvių
užtvoras iš štabino, Dambravos ir Lipsko.

stumus, buvo nuvargę. Kariuomenei bu
vo reikalingas poilsis. (Tarasovas, ten
pat, p. 237).
Bet dabar buvo laikas, kada reikėjo
ginklu ginti savo teises. Kai tave varo iš
nuosavų namų, reikia gintis. Reikia kovo
ti už savo žemę, į kurią priešas įsibrovė.
Reikia kovoti, nors kova nelygi ir gali bū
ti pralaimėta, nes priešas stipresnis. Rei
kia sumokėti už savo žemę kraujo kainą,
-— tegu žino pasaulis, tegu žinos būsimos
kartos, kad savo žemės neatsižadėta. To
kių motyvų vedama Lietuvos vyriausybė
ryžosi pasiųsti savo karines jėgas į Su
valkiją atsiimti savo žemių, kurios Lietu
vai istoriškai ir teisiškai priklauso.

VIII.31 d. 10 vai. lenkai užėmė Suval
kus. VIII.31 apie 14 vai. lenkų kariuome
nė užėmė Seinus.

Dalyvis

Suvalkijos gynimas negausingai Mari
jampolės grupei buvo ne pagal jėgas. Pa
darytos žygiuotės vien sunkiai nuvargi
no kariuomenę, kas labai atsiliepė vė
liau. Per šias operacijas mūsų kariuome
nės buvo 5 nukauti, 12 sužeisti ir 48 ka
Lietuvos vyriausybė įsakė neatidėlio
riai pateko į nelaisvę (Tarasovas, Karo
jant išstumti lenkų kariuomenę ligi lini
Archyvas III t., p. 238).
jos
Grabovas-Augustavas-Lipskas-Gardi
nas. Tokį įsakymą nuo armijos vado
Augustavo operacija. Lietuvos kariuo
pulk. Įeit. Ladygos gavo Marijampolės
menei užėmus plotą ligi linijos Augustagrupės vadas pulk. Grigaliūnas-Glovakis
vas-Stabinas-Lipskas-Gardinas,
paliktos
1920. VIII.31 d. vakare. IX 1 d. apie 14
miesteliuose mūsų karinės įgulos buvo
vai. duotas grupei įsakymas nurodė tiks
labai silpnos. Miesteliai valdėsi savival
lą „atmesti iš Lietuvos ribų išdavikiškai
dybėmis, kurias sudarė lenkiškas elemen
su pagalba prancūzų karo misijos įsiver
tas. Vietos policija, daugumoje POW na
žusias lenkų karines dalis". Puolimo vyk
riai, buvo mums nepatikima. Augustavo
dymas buvo numatytas 3 voromis. Apie
Suvalkų ir Seinų apylinkės miškingos.
17 vai. į grupės štabą atvyko armijos va
Pilna balų, pelkių ir ežerų. Kariuomenės
das Ladyga. Vakare (IX. 1d.) buvo duo
veikimas galimas tik plentais.
tas toks armijos vado patikrintas įsaky
Pradedant Augustavo operacija lietu mas:
vių kariuomenės stovis Suvalkijoje buvo
Kairioji vora (majoras Čaplikas) turė
apgailėtinas. Turėjo pasitraukti nuo Au
jo žygiuoti nuo Sopockinės ir spausti
gustavo perkaso iki Fošo linijos. Kariuo
lenkus link Augustavo.
menė (10-tas pėstininkų pulkas) buvo nu
Vidurinė vora (majoras Ramauskas) iš
vargusi dėl to, kad buvo pražygiavusi di
delius atstumus. Antras pėstininkų pul Beržininko žygiuoti Augustavo kryptimi.

kas, iš Vilnijos atžygiavęs į Beržininką,
Dešinioji vora (majoras Jakaitis) iš
taip pat buvo nuvargęs, nors turėjo gerą Cipliškių
žygiuoti
Suvalkų-Augustavo
nuotaiką. Visi kiti mūsų pėstininkų pul link.
kai, atvykę į Suvalkiją naujoms kauty
nėms su lenkais, nužygiavę didelius at
(Bus daugiau)
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Spalio 11 d. — St. Barnabo Katedroje,
Derby Rd.,
sukakčiai.

Nottingham, pamaldos „ONE"

Spalio 16 d. — „White Eagle" klube,
Pelham Rd., Nottingham, „ONE" sukak
čiai paminėti iškilmingi pietūs su muzika
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. Maceinų-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 minėjimų Mainze.
Spalio 23-25 — Vokietijos Lietuvių kul
tūros instituto mokslinė konferencija ir
suvažiavimas Vasario
16 gimnazijoje
Romuvoje.
Spalio 24 d. šeštadieni, 7.30 v.v. Boltono lietuvių tradiciniai šokiai Ukrainie
čių salėje, 99 Castle Street Bolton. Visi
tautiečiai kviečiami dalyvauti.
Spalio 31 d. Derbyje — įvyks DBLSgos Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.
Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB aarbuotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.
1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16
minėjimas Huettenfeldo
Buergehause,
Vokietijoje.

Ilgamečiu! Vyties klubo nariui
Izidoriui DEGUČIUI mirus,
Jo globėjai bei gyvenimo draugei
Domicėlei Lauraitienei
ir jo seserims Lietuvoje,
lindėdami nuoširdžių užuojautų reiškia
Klubo valdyba ir nariai

Pietų Angoloje vyko dideli mūšiai, kg
Jono Savimbi Unitą sukilėliai, remias į
Pietų Afrikos, kovėsi su Angolos, Kubai
ir Sovietų kariais. Mūšyje iš Angolos p; I
sės dalyvavo 15.000 kareivių, kuriems vs ’
dovavo Sovietų generolas
Konstantina,
Shagnovitchas. Jonas Savimbi, partizaip z
„Unitą" vadas, reikalauja, kad Kubos ks
riniai daliniai išsikraustytų iš Angolos j
kad vyriausybė pradėtų derybas su Uni
ta dėl bendros vyriausybės sudarymo,

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.

Skaidrėse — Lietuvos vaizdai, kuriuos
jis nufotogravo Lietuvoje prieš išvykda
mas į Vakarus.
Bus labai įdomus vakaras. Prašome
gausiai atvykti.
įėjimas nemokamai, bet bus renkamos
aukos, kurios bus perduotos A. Stinkuls.

I’AL. JURGIO MATULAIČIO
BEATIFIKACIJOS PADĖKOS
PAMALDOS
Marijonų Gailestingumo Dievo Motinos
provincija Britanijoje kviečia į palaimin
tojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos pa
dėkos Mišias š.m. spalio 10 d., šeštadie
nį, 19.15 vai. Brompton Oratory. Vilnie
tis kardinolas H. Gulbinowicz dalyvaus ir
vadovaus.

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. Bugailišikienė 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 Bentinck Rd„ DBLSgos Nottinghamo skyrius šaukia metinį
visuotiną narių susirinkimą.
Dienotvarkėje: pranešimai, diskusijos,
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

PADĖKA
„Tautos šventės minėjimo dalyviai,
Wolverhamptone suaukojo
112.00
sv.
Tautinės Paramos Fondo šalpos darbui
paremti.
Visiems aukotojams ir ypatingai p.p.
Ivanauskams, kurie, nors ir užimti kitais
minėjimo darbais, šių rinkliavų pravedė,
Tautinės Paramos Fondo Valdyba nuo
širdžiai dėkoja".

T.P.F. Valdyba

KALĖDINĖ DOVANA
Nidos 1988 m. sieninis kasdien nu
plėšiamas kalendorius yra graži dovana,
bet kur gyvenančiam lietuviui.
Prie kartoninės, „Vytimi"
pasipuošu
sios, plokštės prisegtuose 345 lapeliuose
prirašyta 100.000 lietuviškų žodžių apie
mokslų, literatūrų, lituanistikų ir šiaip
įdomumus sudaro malonų pasiskaitymų
kiekvienam.
Dideliais skaičiais sužymėtos dienos
yra aiškios jaunam ir neklaidingos vyres
niam. Nepamirštos lietuviškos tautinės
religinės šventės ir šventųjų ir ne taip
šventų vardadieniai.
Šiandien užsakytų kalendorių mes pa
siųsime. kad jį gautų laiku, prieš Kalė
das.
Sieninio kalendoriaus kaina 6 sv ir 50p.
Užsisakyti jį galima: Nidos Knygų Klube.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.
Skubėkite ir užsisakykite kalendorių
šiandien, nes 1988-Ji jau ne už jūrių, ma
rių.
1988 m. sieninį Nidos kalendorių reda
gavo A. Bučys.

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

Bradfordas
MIRĖ IZIDORIUS DEGUTIS

L Degutis, prieš metus susirgęs vėžio
liga ir paraližuotas, ligoninėje mirė rug
sėjo 19 d.
Gimęs pasiturinčių ūkininkų šeimoje,
Obelių vaisė.. Rokiškio apskr. 1923 m.
lapkričio 17 d. Kariuomenėje ištarnavęs
5 metus pasiekė puskarininkio laipsnį.
Po karo iš Vokietijos, 1947 m. atvyko į
Angliją. Dirbo bravore ir vėliau, kaip
mechanikas, plytinėje, Bradforde. 1953
m. vedė vietinę anglę, įsigijo namus ir
patogiai gyveno. 1981 m. mirė žmona ir
1982 m. persikėlė į Huddersfieldą.
Dar kariuomenėje, labai jaunas būda
mas, pamėgo tvarkingai ir drausmingai
gyventi, toks ir buvo savo gyvenime, nors
vėlesniais metais sušlubavo širdis, nebe
galėjo dirbti ir buvo reikalingas artimos
globos. Tačiau, kaip ilgametis Vyties klu
bo narys, kartas nuo karto lankydavo pa
rengimus ir minėjimus.
Laidotuvių pamaldas ir atsisveikinimo
pamokslą pasakė kan. V. Kamaitis. Pa
SKAIDRIU VAKARAS
maldose dalyvavo ir į krematoriumą HuLIETUVIU NAMUOSE
Spalio 9 d., 7.30 vai., Lietuvių Namuose ddersfielde palydėjo daug lietuvių ir kai
bus rodomos skaidrės. Jas rodys latvis mynų, sunešusių daug gėlių.
Vėl netekome taikaus visuomenės na
Alfreds Stinkuls, kuris prieš metus iš
rio.
A-tas B.
Latvijos atvyko į Vakarus.

Londonas

PA S A II. Y J t.
Kautynės Angoloje

George Bush Lenkijoje
Prieš kelias dienas Amerikos vice-prt
zidentas George Bush, aplankęs beveik
visas Europos valstybes, grįžo į Amerilą
Gal jo reikšmingiausias vizitas buvo Lenkijoje, kur jis galėjo laisvai kalbėti ne
Varšuvos televiziją. George Bush Lenk;.
joje matėsi ne tik su generolu Jaruzeh.
kiu, bet taip pat su „Solidarnost" vark
Lech Walesa.

Kronika
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Kuo baigsis sukilimas Fiji salyne?
Fiji valstybėje, kuri susideda iš keli} ie
mažų salelių ir yra netoli Australijos it F
N. Zelandijos, pulk. Sitiveni Rabuka nu- 16
vertė vyriausybę ir nušalinęs Anglijos ks *
Londono Lietuvių Maironio mokyklos mokiniai ir mokytojai.
ralienės įgaliotinį pats pasiskelbė preį Is
seniai iš Europos atsikėlusi gyventi An dentu. Jis tačiau sakosi esąs ištikimas B. re
LONDONO LIETUVIU
glijoj.
MAIRONIO MOKYKLA
Britanijos karalienei ir norįs, kad Fij rii
Susidarius didesniam skaičiui mokinių, būtų Britų „Commonwealtho" nariu.
Paskelbėme laikraštyje ir asmeniškai pasidalinome į dvi grupes. Živilė šlekytė- Britų Darbo Partija keičiasi
paskleidėme žinią Londone, kad steigia Stanton paėmė mažųjų grupę (12 vaikų
Pralaimėjusi tris rinkimus Britanijos K;
ma lietuviška mokykla! Tik nežinojome iki 10 metų) o vyresniuosius (7) Aldona Daibo Partija nutarė peržiūrėti savo oar- ta
Strikaityte-Waterman. Pagelbėjo
Živilė tinę programą, pritaikant ją pagal dabar ir
kiek ir ką skelbimai pritrauks.
tinių balsuotojų reikalavimus. Taipgi, iki*8
Matukienė
ir
Gajutė
O'Brien.
Ateityje,
Šeštadienio rytą neilgai reikėjo laukt
pirmųjų mokinių. Nidos spaustuvės dar jei užteks mokytojų, žadame mažųjų gru šiol Darbo partijos nusistatymas buvt ®
buotojas S. Mockus su vaikais atsirado pę suskirstyti į visai nemokančių ir šiek vienašališkas nusiginklavimas. Tai būvi
pirma mokytojų! Mokiniai atvažiavo ir iš tiek mokančių.
nutarta ir paskutinėje konferencijoje, be
Mokyklai sėkmingai įsisteigti padėjo palikta spraga specialistams peržiūrėti
rytų Londono ir iš vakarų, iš Readingo,
iš Buckinghamshire ir iš High Wycombe. DBLS pritarimas ir rūpestingumas.
ginklavimosi programą ir. jeigu pravartu ‘Sl
Londono Lietuvių Maironio mokykla prieš nusiginkluojant derėtis su Sovietai
Noras išmokti lietuvių kalbą pritraukė iš
JŲ
toli, subūrė ir pažįstamus ir svetimus. renkasi kas šeštadienį 10-12 vai. Lietuvių reikalaujant iš jų nuolaidų.
Matėsi, pvz. Vlado Gedminto šeima ne Namuose.
Šią savaitę Blackpoolyje vyksta ta 84
servatorių partijos metinė konferencija, na
Konservatoriai laimėjo
tris iš eilė
Nuo 23 iki 26 spalio Mainzo katedroje
rinkimus ir atrodo, laimės ir ketvirti®
bus paroda apie krikščionybę Lietuvoje.
sius, kadangi opozicinės partijos šiuo ms na
Lapkričio 19-22 Lietuvos krikštas bus
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS
ra
tu yra nepajėgios.
minimas Eichstaette. į Eichstaettą ypač
ae
MINĖJIMAI VOKIETIJOJE
Ir
Tibete
neramu
kviečiami visi tie, kurie, pradedant 1944
Tibete vienuoliai ir kiti gyventojai
Rugsėjo 27 Lietuvos krikšto jubiliejus metais ten studijavo. Didžioji dalis jų
monstravo prieš Kinijos okupaciją,
buvo paminėtas Augsburgo vyskupijoje. šiandien yra kunigais, kai kurie vėliau
monstracijose buvo užmuštų
____________________________
„_______
ir daugsu
Augsburgo vyskupo dr. J. Stimpfle no yra pasirinkę kitokias profesijas. Jie visi
žeistų. Kinija laiko Tibetą, kaip Kinija '*'1
ras buvo tai atlikti galimai iškilmingiau yra labai prašomi vėl atvykti į Eichstae
dalį, bet neramumai ten prasidėjo po 1951F
ir jis, susitaręs su Lietuvių sielovados de ttą.
metų, kada Kinija numalšino sukiW
Prof. dr. Vytautas Vardys lapkričio 19,
legatu kun. Antanu Bunga, tam parinko
ir Tibeto dvasinis vadas Dalai Lama S Ottobeuren šventovę, vadovaujamą tėvų 19 vai. Eichstaetto universitete skaitys
bėgo į Indiją. Jis neseniai lankėsi Amen *
benediktinų. Tačiau taip jau atsitiko, kad paskaitą apie Lietuvos krikštą vokiečių
koje, kalbėdamas už Tibeto nepriklausąvysk. Stimpfle susirgo ir tame minėjime kalba.
mybę.
Br. Liubinas
negalėjo dalyvauti. Kad minėjimas įvyk
mą
Paliaubos Vidurinėje Amerikoje
tų, jis įgaliojo vieną savo pavaduotojų,
re»
“
Pietų Amerikos valstybės priėmė
vysk. Ziegelbauer, laikyti lietuviams pa
liuciją. reikalaujančią sustabdyti kan 101
maldas ir pasakyti pamokslą jų metu
PAKVIETIMAS
veiksmus Nikaragvoje, suteikti žmonėm:
Ottobeuren šventovėje. Sekmadienio rytą
Vokietijos Lietuvių Katalikų Sielova demokratines laisves ir sustabdyti ginki; Ho
bazilika buvo pilna žmonių. Prie altoriaus
dos Rengėjų komiteto vardu kviečiu į pardavimą. Kuo tas viskas baigsis, dar ne Mišėjo Augsburgb vyskupas pavaduotojas
Lietuvos krikšto 600 metų pagrindinį mi aišku, bet Nikaragvos vyriausybė jau lei
Ziegelbauer, lietuvių vyskupas A. Deksnėjimą Vokietijoje, kuris įvyks 1987 m. do pasirodyti opozicijos laikraščiui L pu
nys ir benediktinų vienuolyno abatas tė
spalio 25 d. Mainze.
Prensa ir katalikų radijo stočiai Radio pa:
vas Vitalis, o kartu su jais dar 10 kuni
10.00 vai. — Iškilmingos pontifikalinės Catholica pradėti transliacijas. Nikaraf 'or
gų, kurių tarpe buvo 8 lietuviai. Pamal
Mišios, kurias atnašaus Vokietijos vys vos prezidentas Ortega taipgi praneš, nėi
dos pradėtos giesme „O, Kristau Pasau
kupų
konferencijos
pirmininkas
J.E. kad kariuomenė paskelbė dalines paliau tin
lio Valdove" ir baigtos „Marija, Marija“.
Pa.
Mainzo vyskupas dr. Karl Lehmann. Po bas kai kuriose provincijose.
Per mišias giedojo choras, skaitymai bu
pamaldų, katedros aikštėje, Vasario 16
Contras partizanai gi sako, kad tai yn tar
vo abiem kalbom, aukas nešė prie alto
gimnazijos tautinių šokių grupės šokiai.
tik propaganda, o prezidentas Reagant:
riaus lietuviai, vėliavos buvo laikomos
12.00 vai. — Kolpinghaus salėje, Holz- reikalauja, kad kongresas paskirtų dau
Vasario 16 gimnazijos mokinių. Pamoks
strasse 29, akademijoje prof. dr. kun. giau pinigų Contras partizanams remti. V
lą apie Lietuvą sakė vyskupas Ziegelbau
Pauliaus Rabikausko, SJ paskaita „Lie Gorbačiovas — autorius
er, jame paliesdamas Lietuvos krikštą ir
tuvos krikštas" ir solistės Lijos šukytės,
Gorbačiovas buvo ilgesnį laiką dingęs
šiandieninį lietuvos katalikų gyvenimą,
palydint V.M. Vasyliūnui, lietuvių kom ir gandai ėjo, kad jis nesveikuoja. Dabar
ypač, jų nuolatinius persekiojimus. Au
Hi
pozitorių dainos.
paaiškėjo jo nesirodymo priežastis: jis
kojimo metu Lietuvių sielovados delega
Kun. A. Bunga
baigė rašyti savo knygą „Perestroika, mu
tas kun. Antanas Bunga uždegė didžiulę
aę
sų viltys mūsų kraštui ir pasauliui" 1
žvakę, kaip simbolį lietuvių tautos. Mišių
Pre
bus tuo pačiu laiku išleista Rusijoje ir va
pabaigoje kun. Antanas Bunga padėkojo
tie
karuose anglų kalba. Anglų kalba laidos Lie
mišias aukojusiems vyskupams, abatui ir
VOKIETIJOS LKI SUVAŽIAVIMAS
yra bendrai nupirktos
dviejų leidėjų
kunigams, o ypač taip gausiai dalyvavu
»ts
Harper & Row Amerikoje ir Collins An
Septinto
LKI
suvažiavimo,
kuris
įvyks
siems tikintiesiems, kurių tik dalelė buvo
1987 m. spalio 23-24 d.d.
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knygą sumokėjo didelius pinigus, bet w
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Sekantis Lietuvos krikšto minėjimas
Programa
sako kiek. Mokėjimo dyd'į galima spręst
įvyks spalio 25 Mainzo mieste. Mainzo Penktadienis, spalio 23
iš to, kad vienas anglų laikraštis sumokė
katedroje 10 vai. šv. mišias už Lietuvą
jo 200.000 svarų už teisę atspausdinti sf- lai
18.00 vai. — vakarienė,
laikys naujasis Vokietijos katalikų vys
riją ištraukų iš tos knygos savo laikrašty kv,
20.00 vai. — pokalbis Seefelde.
kupų konferencijos pirmininkas Mainzo šeštadienis, spalio 24
je.
lai
vyskupas dr. Karl Lehmann ir jų metu
8.00 vai. — pusryčiai,
ial
pasakys tai progai pritaikintą pamokslą.
9.30 vai. — LKI suvažiavimo atidary
mas, Vincas Bartusevičius, LKI.
tų
10.00 vai. — Kova prieš vadinamuosius
buožes pokario metais Lietuvoje — Dr.
ik;
Nottinghame — spalio 11 d., 11.15 vai. spt
Kęstutis Girnius ir diskusijos.
11.30 vai. — Dipl. Bibl. Arthur Her- Židinyje ir 15.15 vai., Šv. Barnabo kat tai
katedroje pavergtų tautų pamaldos, be Ta:
manno paskaita.
TRECIASIS SEIMU SAVAITGALIS
Mišių.
13.15 vai. — pietūs.
SODYBOJE
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Eccles — spalio 11 d., 12.15 vai.
14.00 vai. — kava.
spalio 30 — lapk. 1 dienomis
Nottinghame — spalio 11 d., 11.15 vai- iai
15.00 vai. — Prof. Dr. Manfred HellDu pavykę šeimų savaitgaliai jau pra
Židinyje.
ėjo ir štai vėl Sodyba mus vilioja. Kur manno paskaita.
Ur
Rochdalėje — spalio 18 d.. 12.30 vai. iiy
16.30 vai. — Prof,
Dr. Paulius Rabi
kitur gali taip smagiai, pasprukęs iš kas
Nottinghame — spalio 18 d.. 11.15 vai. >ie
dienybės, savųjų tarpe pagilinti lituanisti kausko, S.J., paskaita.
Židinyje.
18.00 vai. — vakarienė.
nes žinias bei lietuvių kalbą? čia vaikai
*ia
Derbyje — spalio 18 d., 14 vai., Bridge 'er
19.00 vai. — Dr. Helmuth G. Dahms
susidraugaus, pasimokins, tėvai pasitars
Gate.
paskaita.
ir pasimokins kartu.
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Nottinghame — spalio 25 d., 11.15 vsL Ih
20.30 vai. — Suvažiavimo uždarymas ir
Registracijos lapai gaunami pas: —
Židinyje.
Nijolė Bridges, 20 Hall Farm Court, Main bendras pobūvis.
*9,
Wolverhamptone — spalio 25 d., 17 v- An
St.. Stanton by Dale, Derbyshire DE7 Sekmadienis, spalio 25
10.00
vai. — Jubiliejinės
pamaldos 24-26 Mariadale Rd., Chapel Ash.
4QA. Tel. 0602 329778.
»ai
Manchesteryje — spalio 25 d., 12.30 *■ 'iii
Prašome užsiregistruotis iki spalio 24 d. Mainzo katedroje.
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