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GYVENIMAS—KOVA
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 

pasakytas DBLS metiniame suvažiavime,

TAIKA IR REZISTENCIJA
POPIEŽIAUS KALBA, PASAKYTA IŠ ŠV. PETRO BAZILIKOS BALKONO

Įjįjį w”Įįį

LIETUVOJE
Londone, 1985.IV.13.

Man yra malonu pasveikinti Jus vi
sus, susirinkusius į šį metinį suvažiavi
mą ir palinkėti geriausios sėkmės Jū
sų darbams.

Metinių suvažiavimų tikslas yra per
žvelgti organizacinę veiklą, pašalinti 
atsiradusius nesklandumus ir nustatyti 
tolimesnės veiklos gaires ateičiai.
Vykdydami šiuos uždavinius ir dary

dami nutarimus, aš tikiu, kad Jūs va
dovausitės organizacijos tikslais bei jų 
dvasia. Mano giliu įsitikinimu, visi ne
sklandumai yra nugalimi, jeigu ne
trūksta geros valios ir jeigu lietuviškas 
solidarumas vyrauja mūsų darbams.

Kokia yra šiandieninė Lietuvos bū
klė, mums visiems yra gerai žinoma. 
Kremlinė okupacija ir smurtinė sovie
tų santvarka Lietuvoje tebesireiškia 
pastangomis toliau tvirtintis ir dar 
griežčiau slopinti lietuvių tautos sie
kius. Tarptautiniai jėgų santykiai ir di
džiųjų valstybių laikysena taip pat 
dar neteikia realių duomenų Sovietų 
pajungtoms tautoms padėti išsivaduoti 
iš kremlinės priespaudos.

Be abejo, pati viena, lietuvių tauta 
yra per silpna, kad galėtų atsipalaiduo
ti nuo galingo kaimyno jai uždėtų pan
čių. Taip pat, ne mūsų galioje yra pa
keisti didžiųjų valstybių politiką. Bet 
mūsų pareiga yra akylai sekti tarptau
tinių įvykių raidą, laiku į ją įsiterpti 
ir išnaudoti ją mūsų siekimų įgyvendi
nimui.

Mūsų pastangas šia kryptimi galima 
būtų palyginti su jūrininkų pastango
mis, jų laivui sudužus vandenyne. To
kioj padėty esant, vyriausias uždavinys 
yra sukaupti jėgas, kad kuo ilgiau bū
tų galima išsilaikyti vandens paviršiu
je. Kita vertus, gyvenimas visuomet yra 
kova ir jame dažniausiai laimi tie, ku
rie ilgiausiai nepasiduoda.

Be abejo, mums reikia daug kantry
bės, nes turime suprasti, kad Lietuvos 
klausimo negalima išskirti iš bendrojo 
pasaulinio politinio vyksmo. Tas vyks
mas nėra toks spartus, kokio mes no
rėtume.

šiandien pasaulis gyvena tiktai lai
kinų paliaubų periodą. Kuo jos galų 
gale baigsis — tai didelė ateities pro
blema, kurios išrišimą nelengva šiuo 
metu numatyti. Bet yra aišku, kad jos 
išrišimas priklausys nuo to, kiek Va
karų pasaulis bus pasiruošęs ir vienin
gas. Tačiau žinokime, kad gyvenimas 
turi savo kietą. logiką. Istorijon nuėjo 
Vakarų kolonializmas, neamžina bus 
ir sovietinė tautų baudžiava.

Žvelkime tad į ateitį blaiviai ir su 
tvirtu tikėjimu. Būkime stiprūs, laiky
kimės organizuotai ir vieningai. To
kiomis mintimis ir jausmais sveikinu 
suvažiavimo dalyvius ir linkiu Jums 
geros sėkmės.

PRIIMTA REZOLIUCIJA DĖL 
NUTEISTŲJŲ

Balandžio pradžioje Zueriche įvyko 
„Europos žmogaus Teisių ir Apsispren
dimo Konferencijos“ (Europaeische Kon- 
ferenz fuer Menschenrechte und Selbst- 
bestimmung) valdybos posėdis. Jame val
dybos nario Dr. A. Geručio pasiūlymu pri
imta rezoliucija dėl nuteisimų bei trėmi
mų Sovietų Sąjungoje asmenų, reikalau
jančią, kad konstitucijoje garantuotosios 
piliečių teisės būtų respektuojamos.

Rezoliucijoje atkreipiamas laisvojo pa
saulio dėmesys į tai, kad nuteistieji siun
čiami atlikti bausmę tūkstančius kilome
trų nuo gyvenvietės, šiapus ir anapus Ura
lo, dažniausia atokiausiuose šiaurės Sibi
ro rajonuose. Tuo būdu kalinimo sąlygos 
pasiekia aukščiausią brutalumo laipsnį.

Rezoliucijoje reikalaujama, kad nuteis
tieji ar ištremtieji galėtų atlikti jiems 
uždėtąją bausmę bent jų tėvynėje. Tuo 
pat metu posėdžio dalyviai pareiškė pro
testą, kad prieš kur'į laiką darbo lagerių 
vadovybės įgalintos savo nuožiūra prail
ginti ištrėmimo laiką tiems nuteistiesiems 
kurie tariamai nusižengė darbo stovykli 
nuostatams.

Kalbėdamas Velykų pirmą dieną 
miestui ir pasauliui (Urbi et Orbi) iš 
šv. Petro bazilikos balkono, Romoje, 
popiežius Jonas Paulius II priminė II 
pasaulinio karo pabaigos 40 metų su
kaktį, kuri bus atžymėta ateinantį mė
nesį, ir pagerbė kovotojus prieš nacių 
priespaudą ir imperialistinę ideologi
ją-

Italų dienraštis CORRIERE DEL
LA SERA (IV.9) pažymėjo, kad po
piežiaus kalbos svarbiausioji dalis bu
vo pašvęsta rezistencijai karo metu, 
kada žmonės ir tautos kovojo su gin
klu rankoje ir žuvo kovoje dėl laisvės.

Laikraštis priminė skaitytojams, ko 
popiežius savo kalboje nepasakė: pats 
busimasis popiežius Karolis Wojtyla, 
karo metu turėjęs 25 metus, nacių oku
puotoje Krokuvoje dirbo „kultūrinėje 
rezistencijoje“ ir mokėsi slaptoje kuni
gų seminarijoje. Todėl dabartinis po
piežius turi rezistencinės veiklos as
meninį patyrimą.

Prisimindamas anuos laikus, popie
žius pasakė, kad per penkerius karo 
metus žmonija turėjo baisius pergyve
nimus: dešimtys milijonų vyrų žuvo 
karo frontuose, ištisi miestai buvo su
lyginti su žeme, sunaikinti lėktuvai ir 
laivynai, badavo gyventojai, kiti de
šimtys milijonų žmonių išžudyta kon
centracijos stovyklose, žydai pasmerkti 
išnykti, ir, pabaigai, baisūs pirmieji 
branduoliniai sprogimai.
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LONDONO KONFERENCIJA — KOMUNIZMAS IR LIBERALINĖ DEMOKRATIJA

Grafas N. Tolstojus, Laisvųjų rusų są
jungos pirmininkas, priminė, kad daug 
Raudonosios armijos kareivių perėjo į vo
kiečių pusę praėjusiam kare ir ragino 
NATO ruošti planus tokių pabėgimų 
skatinimui ir panaudojimui naujo karo 
atveju.

Baigdamas, Mr. Donnelly pasakė, kad 
tik stipri pozicija gali sulaikyti sovietų 
plėtimąsi. Lenino žodžiais: „Mėgink dur
tuvu, jei rasi minkštumą — tęsk toliau; 
jei ne — pasitrauk“.

Kalboje per pietų pertrauką V. Bukovs- 
kis pasijuokė iš vakariečių naivumo apie 
rusų vadus. Stalinas „buvo tvarkoj“, nes 
jis tik norėjo komunizmo savo krašte, 
Churščiovas, nes jis buvo liberalas, Brež
nevas, nes norėjo taikos, Andropovas mė
go whisky ir džiazą, o dabar Gorbačiovas, 
nes jis jaunas ir turi gražią žmoną. Tik
rumoje sistema valdo vadus ir — kaip 
jau tris kartus matėme —■ pristato juos 
kaip aktyviai veikiančius, net ir tada, 
kai jie miršta.

Konfliktą Trečiajame pasaulyje apibū
dino JAV ambasadorė J. Kirckpatrick, pa
brėždama, kai Sovietų Sąjunga žingsnis po 
žinksnio plečia savo 'įtaką, kaip šachma
tų lentoje, tuo būdu įvesdama pavojun 
daug nepriklausomų valstybių. JAV val
džia dažnai kaltinama, kad ji į tai rea
guoja isteriškai, bet jos minimalinė reak
cija turėtų būti nedavimas pagalbos tiro
nijai. Sovietų Sąjunga yra ekspansyvi im
perija. JAV nėra atsakomingos už kitas 
valstybes: jos pačios turi ginti savo ne
priklausomybę su paramos sutarčių pa
galba. JAV negali eiti prieš sovietus be 
sąjungininkų.

Po to sekė eilė kalbėtojų iš Kubos, Gre
nados, Zimbabvės, Brazilijos, Afganistano 
ir kitur.

Ketvirtai sesijai (apie „komunistų fron
tus ir aktyvias priemones“) pirmininkavo 
lordas Chapple, kuris save pristatė kaip 
„narį didžiausios pasaulyje politinės parti
jos — buvusių komunistų partijos“.

Pagrindinis kalbėtojas, politinis auto
rius B. Crozier, nagrinėjo užmaskuotas ko
munistines organizacijas (pvz., Pasaulio 
tarybą) ir jų pastangas perimti ir „vai
ruoti“ atominio nusiginklavimo grupes ir 
t.t.

Konferencija, kuri truko tris dienas, 
diskutavo dabartinį komunizmą ir jo grės
mę laisvajam pasauliui. Joje dalyvavo 
tarptautiniai sovietologai ir 47 kraštų ats
tovai. Čia spausdiname mūsų korespon
dento, dalyvavusio toje konferencijoje, 
trumpą santrauką.

Lordas Chalfontas atidarė konferenciją 
kovo 18 d. vakare, pakviesdamas L. La- 
bedzą pasiūlyti tostą už G. Orwellj, kurio 
knyga „1984“ davė mintį šiai konferenci
jai, pateikė daug paralelių tarp knygoje 
vaizduojamo košmaro ir šaltos sovietinės 
realybės.

Konferenciją laiškais pasveikino prez. 
Reaganas ir ponia Thatcher, o pirmąją 
kalbą pasakė lordas Quintonas, pabrėžda
mas trilypę sovietų komunizmo grėsmę: 
grynai karišką, vidaus ardymo ir pri
vedimo prie politinių suvaržymų, ginan
tis nuo pavojaus.

Pirmoji diskusijų sesija svarstė mark
sizmo-leninizmo ideologijos irimą ir pasi
keitimus oficialioje partijos dogmoje, ku
ri dabar, atrodo, grįžtanti prie nacionalis
tinės Stalino linijos. Pagrindinis kalbėto
jas buvo profesorius L. Kolakowskis iš 
Oksfordo universiteto. Iš kitų kalbėtojų 
verta paminėti V. Randpere, buvusį Esti
jos TSR viceministrą, pernai pabėgusį 'į 
Vakarus. Jis pabrėžė, kad galįs kalbėti tik 
apie realybę, ragino konferenciją kovoti 
prieš tolimesnį leninizmo plitimą, pasi
mokant iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos li
kimo.

Sovietų karinių jėgų reikšmė buvo dis
kutuojama sekančioj sesijoj. Ją apibūdi
no Chr. Donnelly iš Sandhurst Karo Aka
demijos, iškeldamas karo dvasios puoselė
jimą Tarybų Sąjungoje, jos ginklavimąsi, 
pabrėždamas, kad žodis „taika“ ten turi 
visai kitą prasmę. Modernūs ginklai la
bai sutrumpino atstumą tarp pergalės ir 
pražūties, ir yra būtina Vakarams tai su
prasti ir būti gerai pasiruošusiems.

Janis Andrups, latvių atstovas, kalbėjo 
apie „Sovietų karinę jėgą Pabaltijo kraš
tuose ir jos pasėkas aplinkai“. Jis pažy
mėjo, kad karštas vanduo iš naujosios Ig
nalinos atominės jėgainės bus leidžiamas 
tiesiog į Drukš'ų ežerą, o iš ten į Daugu
vą. Tai kelia pavojų aplinkos užteršimui 
ir — dėl techniško nepatyrimo ir apatijos 
— net ir atominės katastrofos.

M. Fraser, buvęs Australijos min. pir
mininkas, manė, kad kiti pasaulio kraš
tai yra didesniam pavojuj negu Europa, 
nes Europoj „linijos yra gana aiškiai nu
brėžtos“.

E. Abrahams gvildeno dezinformacijos 
klausimus, paaiškindamas, kad ji yra nau
dojama politiniam kraštų puolimui, kurį 
paskui gali sekti karinė ataka. Politinis 
valdžios apjuodinimas užtikrina, kad ji 
gaus mažiau paramos iš kitur. Nikaragvoj

„Dar ir šiandien kai kas klausia, ar 
buvo prasmės tiek aukotis — tęsė sa
vo kalbą šv. Tėvas — žmonija pir
miausiai negali užmiršti kiekviename 
krašte vyrų ir moterų, paaukojusių sa
vo gyvybę kovoje dėl savo teisių ir 
žmogaus orumo. Vieni sutiko mirtį bū
dami beginkliai, tai holokausto aukos; 
kiti -— su ginklu rankose gindami savo 
laisvę. Priešinosi jie ne tam, kad smur
tui priešpastačius smurtą, blogiui blo
gį, bet tam, kad užtikrinus sau ir ki
tiems teisę ir laisvę, taip pat ir vaikams 
tų, kurie anuo metu engė kitus. Tai bu
vo kankiniai ir didvyriai! Tai buvo 
rezistencija. Tokiu būdu laikėsi ištisos 
pavergtos tautos. Jos gynė savo laisvę 
ir nepriklausomybę, teisę gyventi, tei
singą tarptautinę tvarką Europoje ir 
pasaulyje.

Po to, šv. Tėvas priminė Jungtinių 
Tautų gimimą, organizacijos įsiparei
gojusios „eliminuoti pačias karo šak
nis, karo, kuris kyla dėl žmogaus ir 
tautų teisių pažeidimo“. Bažnyčia ir
gi žengia panašiu, kaip ir JTO, keliu, 
— pasakė jis.

Tai pasakęs, popiežius paklausė, ar 
praėjus keturiasdešimčiai metų, „taika 
kaip teisingos tvarkos vaisius iš tikrų
jų yra įgyvendinta? — Deja, su skaus
mu tenka pripažinti, kad pasaulio že
mėlapyje dar daug tebėra vietų, kur 
žmogaus teisės yra paneigtos, ar pa
čiomis žiauriausiomis priespaudos for
momis pažeidžiamos“.

Baigdamas savo kalbą, popiežius 
kreipėsi į jaunimą, ragindamas jį įsi
jungti į svarbų darbą. Jis pasakė: „Jau
nimo laukia sunkus, bet kilnus uždavi
nys: pertvarkyti pagrindinius mecha
nizmus, kurie skatina žmonių tarpe 
egoizmą ir savimeilę, ir sukurti nau
jas struktūras, kurių pagrinde būtų 
tiesa, solidarumas ir taika.“ Popiežius 
pranešė, kad nuo dabar kasmet Ver
bų sekmadienį Romoje bus ruošiamos 
Jaunimo Dienos.

Popiežius pasveikino tikinčiuosius 
46 kalbomis, įskaitant ir lietuvių kal
bą, ir palaimino šv. Petro aikštėje bu
vusius maldininkus.

Italų laikraščio korespondentas pa
žymi, kad šiemetinė Velykinė popie
žiaus kalba buvo svarbiausia iš visų 
jo ligšiol pasakytų. Apie rezistencinį 
sąjūdį jis kalbėjo pirmą kartą, ir taip 
pat aiškiai nubrėžė uždavinius jauni
mui.

šita taktika beveik pasisekė. Ji taip pat 
buvo ar yra vartojama Turkijoj, Filipi
nuose, Indonezijoj ir Kambodijoj.

Prof. A. Štromo pranešimas buvo gerai 
priimtas. Imdamas pavydžiu Lietuvą ir 
kitus Pabaltijo kraštus, jis pabrėžė svar
bą žmonių, dirbančių komunistų naudai 
„iš vidaus“.

Dešimties punktų pamoka Vakarams:
1. TSRS okupavo Lietuvą su Hitlerio 

pritarimu. Tai buvo „saugus karas“. So
vietai visad ieško tokių karų;

2. Okupuodami visą Lietuvą, jie per
žengė net sutartį su Hitleriu. Sovietai ne
kreipia daug dėmesio 'į sutartis;

3. TSRS nekreipė dėmesio į eilę paktų, 
pasirašytų su neutralia Lietuva. Jei tik 
gali sovietai laužo ir paktus ir tarptautinę 
teisę;

4. Nepriklausomoj Lietuvoj Komunistų 
partija buvo labai maža ir nesvarbi. Bet 
po okupacijos ji buvo panaudota greitam 
ir pilnam valdžios perėmimui. Partijos dy
dis nėra svarbus — ji tarnaus komuniz
mo tvarkos įvedimui;

5. Lietuvos Komunistų partija buvo 
Kremliaus vairuojama krašto susovietini- 
mui, nors tai buvo rodoma kaip vietinė 
iniciatyva, į kurią Maskva palankiai atsi
liepė. Marksistai Vakaruose visuomet sa
kosi, kad jie yra prieš sovietus;

6. Dauguma Lietuvos Liaudies valdžios 
narių priklausė įvairioms partijoms. Aiš
ku, kad jos buvo komunistų infiltruotos;

7. Lietuvos sovietizacija pravesta lyg 
tai pagal egzistuojančią legalią ir konsti
tucinę tvarką. Tikrumoje ji buvo nelegali 
nuo pat pradžios;

8. Lietuvos Laisvės kovotojai kovojo 
prieš okupantus 8 metus po aneksijos. Ko
va baigėsi ne dėl to, kad sovietai laimėjo, 
bet dėl to, kad lietuviai, negaudami pa
ramos iš Vakarų, suprato savo beviltišką 
padėtį. Išvada — Vakarai neturėtų jaus
tis kalti, duodami paramą kovotojams 
prieš komunizmą;

9. Lietuviai tebetęsia „taikią rezistenci
ją“. Jie trokšta Vakarų paramos jų kovai 
ir politinių kalinių užstojimui;

10. Vakarų valstybės, išskyrus vieną N. 
Zelandiją, nepripažįsta de jure Pabaltijo 
valstybių okupacijos. Tai sumaniai panau
dojus, ateityje galėtų turėti svarbų vaid
menį Rytų-Vakarų santykiams ir pačiai 
Lietuvai.

Kiti kalbėtojai iškėlė Krymo totorių, af
ganų ir Bažnyčios padėtį.

Priešpaskutinėje sesijoje lordas Chal
fontas kalbėjo apie valstybės ugdomą te
rorizmą. Terorizmas yra pigus karas prieš 
Vakarus. Nors sovietai labai maskuoja sa
vo tiesioginį įsivėlimą, yra aiškų, kad jie 
finansuoja ir apmoko įvairias teroristų 
grupes (IRA, PLO, ETA, Bader-Meinhoff 
ir kt.) ir padeda joms palaikyti tarpusavio 
ryšius.

Izraelio JT ambasadorius B. Netanyahu 
davė konkrečių pasiūlymą kovai prieš te
rorizmą. Kiti kalbėtojai paminėjo atenta
tą prieš Popiežių, terorizmą Afganistane ir 
Bulgarijos ryšius su Italijos raudonosio
mis brigadomis.

Galutiniai debatai buvo apie liberalias 
demokratijas: Iššaukimas ir atsakymas.

J. Francois Rėvai (Amerikoje populia
rios knygos „Kaip žūva demokratijos“ au
torius) atkreipė dėmesį į ateitį ir pasiūlė

Paminėta J. Balčikonio sukaktis
Pažymint J. Balčikonio, žymaus lietuvių 
kalbos tyrinėtojo, pedagogo, vertėjo, Lie
tuvos Mokslų Akademijos akademiko, gi
mimo 100-jų metinių jubiliejų, Vilniaus 
universitete buvo surengta mokslinė kon
ferencija. Įžanginiu žodžiu minėjimą pra
dėjo universiteto rektorius, akademikas J. 
Kubilius. Pranešimą apie J. Balčikonio 
gyvenimą ir darbus padarė filologijos 
daktaras K. Ulvydas.
Sniegas ir perkūnija

Kovo 29 d. Lietuvoje snigo, pustė, griau
dė perkūnija, šiam metų laikui labai ne
įprastas reiškinys.
Muzikos šventė

Kovo 29 d. Lietuvos valst. akademinia
me operos ir baleto teatre įvyko iškilmin
gas muzikos savaitės uždarymas. Sąjun
ginėje muzikos vaikams ir jaunimui sa
vaitėje buvo surengta apie 80 koncertų, 
kurių klausėsi daugiau kaip 20 tūkstan
čių muzikos mėgėjų. Atvyko apie 500 sve
čių iš kitų respublikų.
Satyros ir jumoro paroda

Balandžio pirmą dieną Vilniuje atidary
ta tradicinė satyros ir jumoro paroda. 
Vandens valymo stotis

Alytuje pradėjo veikti nauja vandens 
valymo stotis. Numatyta, kad per parą 
nuskaidrins iki 27 tūkstančių kub. metrų 
vandens.

APLANKĖ KUN. POPELUSZKOS KAPĄ
D. Britanijos užs. reikalų ministras Sir 

Geoffrey Howe balandžio mėn. pradžioje 
aplankė Rytų Vokietiją, Čekoslovakiją ir 
Lenkiją ir kalbėjosi su komunistinėmis tų 
kraštų vyriausybėmis, visur atkreipda
mas jų dėmesį į Helsinkio baigiamojo ak
to žmogaus teisių nuostatus, kurių tos val
stybės nesilaiko.

Atvykęs į Varšuvą, Sir G. Howe aplan
kė nužudyto kun. Jerzy Popeluszkos kapą, 
kur uždegė žvakę, š'į jaudinantį mostą 
stebėjo didokas būrys „Solidarumo“ rė
mėjų. Po to, Britanijos ministras pasakė 
spaudos konferencijoje, kad Lenkijos ko
munistinė valdžia privalo laikytis pagrin
dinių žmogaus teisių, „dėl kurių Britanija 
ir Lenkija kovojo paskutiniame kare“.

NUTEISĖ ESTŲ DISIDENTĄ
The DAILY TELEGRAPH (IV.11) pra

nešė, kad Sovietų teismas Taline nuteisė 
30 metų amžiaus estų disidentą Jan Korb 
4 metams darbo stovyklos ir 4 metams 
tremties už „antisovietinę agitaciją ir pro
pagandą“.

dvylika konkrečių patarimų atsispirti 
prieš komunizmą. Tarp jų: geriau pažin
ti komunistų sistemą, saugotis naivumo, 
sekti sutarčių pildymą ir jas nutraukti, 
jei jos laužomos (Jaltos, Helsinkio ir kt.), 
išnaudoti komunistų krizes ir jų neremti, 
nesitikėti Sovietų imperijos subyrėjimo — 
ta viltis neatstos stiprios gynybos ir už
sienio politikos.

Filosofas R. Scrutonas nagrinėjo galvo
senos ir pažiūrų kovą universitetuose ir 
kitose institucijose, įskaitant ministerijas. 
Lady Cox paminėjo indoktrinaciją mo
kyklose. M. Fraser pakartojo savo įspėji
mą apie pavojingus Sovietų imperijos kės
lus ir reikalą juos atremti visokiomis prie
monėmis.

F. Shakespeare, Laisvosios Europos ra
dijo delegatas, nusistebėjo, kad tik vienas 
prelegentas (Rėvai) iškėlė klausimą, kaip 
padėti išsilaisvinti Sov. Sąjungos pri-
spaustiems milijonams žmonių. Dauguma 
kalbėjo tik apie išlaikymą savo pozicijų, 
bet futbolo komanda vien su gynybine tak
tika nelaimėtų jokių rungtynių. Net ir 
JAV Pentagone niekas nesvarsto kaip pri
vesti prie pasikeitimų Sov. Sąjungoje. Už 
vieno bombonešio kainą būtų galima pas
tatyti 6 radijo siųstuvus transliacijai į Ry
tus. Apie tai turim pagalvoti, nes „jei ne 
mes, tai kas?“ ir „jei ne dabar, tai kada?“.

Lordas Chalfontas baigiamoje santrau
koje pabrėžė, kad mes dar kovos nelaimi
me. Vakarai turėtų skubiai suderinti sa
vo veiklą. Jei Lenino pranašavimas, kad 
„bus tik vienas laimėtojas: kapitalizmas 
ar komunizmas“ yra teisingas, tai mes tu
rime prisiekti, kad laimėsime, ir nesigėdy
ti taip sakyti.

1
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Australij
VI PASAULIO LIETUVIŲ

„Karalius mirė, tegyvuoja karalius!“ 
Dar neseniai skaitėme apie V-jj Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą, jo 
darbus, nutarimus ir pasėkas, o dabar 
Australijos lietuvių jaunimo sąjunga 
jau išėjo su nauju šaukliu, kviečiančiu 
visus planuoti ir rengtis dalyvauti VI- 
jame Pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese, kuris 1987-88 metais įvyks Aus
tralijoje.

Po pereitų metų pradžioje Australi
jos sostinėje Canberroje įvykusio Aus
tralijos lietuvių jaunimo suvažiavimo, 
buvo imtasi sudaryti Kongreso rengi
mo komitetą. Tame pačiame suvažiavi
me sudaryta ir provizorinė kongreso 
programa. Suįdominti kongresu ir su
daryti sąlygas kuo didesniam skaičiui 
Australijos lietuvių jaunimo dalyvauti 
kongreso rengime ir vykdyme, buvo 
nutarta Kongresą pravesti trijuose, iš 
šešių didžiausių Australijoj, miestuose: 
Sydney, Melbourne ir Adelaide.

Australijos lietuvių jaunimo sąjun
gos valdyba šiuo laiku yra Melbourne. 
Čia ir buvo sudarytas VI Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso rengimo ko
mitetas, vadovaujamas Henriko Anta
naičio. Henrikas šiame darbe ne nau
jokas — 1977-78 metais jis vadovavo 
organizavimui Pasaulio lietuvių skautų 
tautinės stovyklos, kurioje dalyvavo 
gražus būrys lietuvių skautų iš viso pa
saulio.

Savo apimtimi kongresas bus di
džiausias ir svarbiausias įvykis Aus
tralijos lietuvių gyvenime. Tikimasi su
silaukti 400 atstovų. Beveik pusė iš jų 
atvyks iš kitų pasaulio kraštų. Be at
stovų, laukiama beveik tokio paties 
skaičiaus stebėtojų ir svečių. Tad kon- 
graso metu Australijoje bus daugiau 
už-'enio svečių lietuvių, negu per visus 
kitus buvusius parengimus sudėjus kar
tu.

Australijos lietuvių gyvenime kon
gresas turės neįkainojamos vertės. Da
bartinės įvairių organizacijų vadovy
bės dar yra dominuojamos Lietuvoje 
gimusių, po karo į Australiją atvyku
sių, žmonių. Po keturiasdešimties me
tų užsieny gyvenimo nestebėtina, kad 
dauguma jų yra išsisėmę fiziškai ir 
dvasiškai. Galvodami, kad Australijo
je gimęs jaunimas nesugebės tęsti jų 
darbo, jie bijo pasitraukti iš vadovau
jančių vietų. Savo kartais nuo šių die
nų skirtingomis pažiūromis ir nesupra
timu gyvenamo krašto sąlygų, jie, 
kartais ir nenorėdami, nesąmoningai 
atstumia jaunąją kartą nuo įsijungimo 
į visuomeninę veiklą.

Kongreso darbų vykdymui Rengi
mo komitetas sudarė 14 komisijų. 
Kaip ir pats Rengimo komitetas, komi
sijos yra sudarytos iš jaunosios kartos, 
daugiausia Australijoje gimusių lietu-

a laukia
JAUNIMO KONGRESAS

vių. Kongreso rengimas bus trijų me
tų mokykla, kurią perėjus, Australijos 
lietuviai turės visą eilę visuomenės vei
kloje patyrusių žmonių. Veikloje, kuri 
apims visas visuomeninio gyvenimo 
apraiškas. Komisijos turės nuolatinius 
savo narius ir organizacines struktū
ras, bet jų talkininkai dirbs keliose, ne
būtinai savo apimtimi giminingose, ko
misijose.

Pagrindinės kongreso Rengimo ko
misijos yra sudarytos iš melbourniš- 
kių, bet svarbios atidarymo, uždarymo 
ir studijų dienų komisijos yra sudary
tos Sidnėjuje, Adelaidėje ir Australi
jos sostinėje Canberroje. Tad ir tų 
miestų jaunimas bus įtrauktas į kon
greso rengimo darbą.

Australijoje yra apie 8000 lietuvių, 
maždaug vienas kiekvienam tūkstan
čiui kvadratinių kilometrų jos žemės. 
Pagal šią proporciją, Lietuvoje tegy
ventų tik 65 lietuviai. Tad Australijos 
lietuvių jaunimo išsikovota privilegija 
rengti VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Australijoje yra reikalinga 
viso pasaulio lietuvių paramos.

Iš užsienio lietuvių australiečiai pir
mų pirmiausia tikisi ir laukia gausaus 
dalyvavimo. Australija yra palygina
mai toli nuo Amerikos ir Europos, tad 
ir kelionės išlaidos yra aukštesnės ne
gu tarp naujojo ir senojo pasaulio. Bet 
Australija turi tai, ko nė vienas iš tų 
pasaulių negali pasiūlyti: niekur kitur 
nepakartojamą gamtą ir gyvūniją, my
lių myliomis besitęsiančius balto smė
lio pajūrius, puikų klimatą, homoge
ninius ir ramius miestus. Vien tik pa
galvojimas apie gruodį ir sausį Čika
goje, Clevelande, New Yorke, ar Lon
done, Miunchene, Huettenfelde turėtų 
būti pakankamas paskatinimas susipa
kuoti ir važiuoti į Australiją. O kur 
dar Vl-is Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas bei draugiški ir vaišingi 
Australijos lietuviai, kurie jau dabar 
tam laikui pasiėmė metines atostogas, 
laukdami tūkstančių lietuvių atvyks
tant į pasaulio „apačią“!

Tad dabar jau laikas pradėti taupy
ti pinigus ir planuoti atostogas. 1987 
metų gruodžio pabaigoje ir 1988 metų 
sausyje Australijos lietuviai tikisi bū
ti šeimininkais didžiausio Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso šiame dešimt
metyje!

Svečių jie laukia iš viso pasaulio!
J. Mašanauskas

PRISIMINTAS LIETUVOS JAUNIMAS
Nors geležinė uždanga sutrukdė Lietu

vos jaunimui dalyvauti katalikų jaunimo 
pasauliniame kongrese Romoje, Lietuvos 
vardas šiame įspūdingame suvažiavime 
nebuvo pamirštas. Lietuva ir jos jauni
mas kongreso metu buvo prisiminti įvai
riomis progomis. Visų pirma, pats Popie
žius neužmiršo Lietuvos jaunimo lietuviš
kai pasveikinti pirmame susitikime su 
jaunimo minia kovo 30 d. didžiulėje aikš
tėje prie šv. Jono bazilikos Laterane. Čia 
Popiežius, pastebėjęs Romos lietuvių jau
nimo iškeltą ilgą — beveik dešimties me
trų transparantą su užrašu „Priespaudą 
kenčiančios Lietuvos jaunimas yra su Po
piežium“, kreipdamasis į įvairias pa
saulio jaunimo grupes, lietuviškai tarė: 
„Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos jaunimą“. 
Šiuos Popiežiaus žodžius palydėjo jaunimo 
minios plojimai . Romos lietuvių iniciaty
va, kongreso proga Romos gatvėse ir aikš
tėse buvo iškabinti 'įspūdingi dideli pla
katai, vaizduojantys Lietuvą, prikaltą prie 
kančios ir priespaudos kryžiaus. Kryžius 
nupieštas Europos žemėlapio fone. Kry
žiaus centre Lietuva yra atžymėta raudo
na, kraujo spalva. Be to, pirmame ir 
antrame kongreso dalyvių susitikime su 
Popiežium prie šv. Jono Laterane bazili
kos ir kovo 31 d. šv. Petro aikštėje, Romos 
lietuvių jaunimas ir jų bičiuliai italai da
lijo miniai specialiai atspausdintus lape- 
lus, kuriuose supažindinama su Lietuva 
ir jos dabartine padėtimi. Lapelių teks
tas suredaguotas klausimų forma: Ką ži
note apie Lietuvą? Ar žinote, kad Lietu
voje yra draudžiamas religinis auklėji
mas, draudžiama religinė literatūra, ar ži

50 M. SUKAKTIS

MIRĖ KUN. J. BUTKUS

Kovo 29 dieną Papilėje mirė vietinis 
altaristas, kunigas Juozapas Butkus.

Velionis palaidotas balandžio 1 dieną 
Papilės šventoriuje.

Kunigas Juozapas Butkus gimė 1903

Kovo 28 d. Baltų Draugija surengė 
Miunchene reikšmingą manifestaciją: tą 
dieną Meno Rūmų patalpose paminėta 
Baltijos valstybių sąjungos (Ententes) 50 
metų sukaktis. Pati sąjunga tarp Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pasirašyta Žene
voje 1934 m. rugsėjo 12 d. Minėjimas bu
vo numatytas praeitų metų rudenį, bet 
dėl įvairių priežasčių, kurių svarbiausioji 
buvo lietuvio diplomato Dr. Alberto Ge
ručio — konferencijos inciatoriaus — li
ga, nukeltas 'į šių metų pavasarį.

Minėjimo globėjas, Dr. h.c. Alfons Gop- 
pel, buvęs ilgametis Bavarijos ministras 
pirmininkas, pasveikino dalyvius, kurie 
užpildė 160 vietų turinčią salę. Jlis savo 
turiningoje kalboje ypač pabrėžė visų tri
jų baltų tautų ryšius su Vakarų Europa ir 
pareiškė įsitikinimą, kad tos tautos vėl 
atgaus savo vietą Vakarų kultūros pa
saulyje.

Po to sekė Europos parlamento nario 
Otto von Habsburgo referatas apie baltų 
tautas bei Baltijos valstybes. Žymusis Ku

rnėtais, kunigu įšventintas 1929 m.
Tai jau dešimtas šiemet Lietuvoje mi

ręs kunigas. 

note, kad Lietuvoje įsisteigusio Tikinčių
jų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto na
riai yra suimti, kad yra areštuoti taip 
pat ir Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti komiteto nariai, ar žinote, kad Lie
tuva ir jos jaunimas yra praktiškai izo
liuoti nuo Vakarų pasaulio? Toliau mini
mi kai kurie lietuviai sąžinės belaisviai — 
kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas 
Tamkevičius, Balys Gajauskas, Julius 
Sasnauskas, Algirdas Žyprė, Nijolė Sadū- 
naitė, pažymint, kad tai keli vardai iš dau
gelio kitų, kurie yra persekiojami vien už 
religinę arba tautinę veiklą. Nurodytos 
jiems paskirtos bausmės. Jūs galite mums 
padėti, toliau rašoma lapeliuose, painfor
muokite apie Lietuvą, neleiskite, kad ty
los uždanga apgaubtų Lietuvoje vykdo
mus persekiojimus, darykite žygius, kad 
jūsų kraštų vyriausybės reikalautų visur 
įgyvendinti tautų laisvo apsisprendimo ir 
žmogaus teises. Kova už laisvę yra gra
žiausia meilės giesmė. Viename lapelio 
aplanke italų kalba pateikiama ištrauka 
iš Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo kalbos, 
pasakytos lietuviam praėjusiais metais 
pamaldų metu, švento Petro bazilikoje, 
atidarant Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero 
jubiliejines iškilmes: Glaudžiu prie šir
dies visas krikščioniškas šeimas, kad pa
saulyje, kuris nepažįsta religinių verty
bių, mokėtų perteikti vaikams brangiau
sius turtus per krikštą gautąjį tikėjimą, 
dorybes, kurios sudaro tikrąjį žmogaus 
orumą, gražias krikščioniškas tradici
jas, kurios nuo amžių persunkė lietuvių 
tautos kultūrą. Ypatingai prisimenu Lie
tuvos jaunimą, kurį skatinu sekti švento 

ropos tautų apsijungimo šalininkas ir 
Pan-Europos Unijos pirmininkas, jau dau
geliu atvejų pareiškęs savo gilias simpa
tijas baltams, dar labiau paryškino Pa
baltijo nenutrūkstamą priklausomumą 
Vakarams. Referentas išvedė, kad Euro
pos vienybės idėja tol nebus pilnutinai 
įgyvendinta, kol baltų tautos liks atskir
tos nuo Vakarų.

Kaip trečiam vokiečių kalbėtojui žodis 
suteiktas Dr. Fritz Pirki, Europos Parla
mento nariui, ilgą laiką buvusiam Bavari
jos darbo ministru. Šis populiarus bavarų 
politikas iškalbingai pavaizdavo baltų 
tautų vaidmenį visuotinėje Vakarų Euro
pos kultūroje ir išreiškė įsitikinimą, kad 
baltų tautos atgaus laisvę ir užims joms 
prideramą vietą vieningoje Europoje.

Iš pačių baltų referatus laikė Adolfs 
šildė, latvių diplomatinės tarnybos įgalio
tinis Vokietijoje, ir estas Dr. Olgred Au
le, Baltų Draugijos pirmininkas, kaip 
Miunchene gyvenantis daugiausia prisidė
jęs prie renginio pasisekimo. Teisių ma
gistras šiilde atpasakojo Baltijos Ententes 
sutarties turinį ir išvedė, kad jeigu Balti
jos valstybių nebūtų 1940 metais ištikusi 
maskvinė okupacija, tų trijų valstybių 

Kazimiero pavyzdžiu, būti ištikimu Die
vui ir gyvenimo šventumui. Paskutiniame 
lapelio aplanke yra spausdinama ištrauka 
iš Sibiro lietuvaičių maldos: Dieve, mes 
praradome brangiausiąjį turtą — laisvę. 
Meldžiame Tave, sugrąžink mums ją ir iš
mokyk mus ją įvertinti, mylėti ir apginti! 
Išdalyti lapeliai apie Lietuvą buvo at
spausdinti italų ir anglų kalbomis. Pa
žymėtina, kad tokie lapeliai apie Lietuvą 
jau nebe pirmą kartą yra dalijami jauni
mo suvažiavimų dalyviams Romoje. Praė
jusiais metais jaunimo kongreso proga 
Romoje išdalyti panašūs lapeliai susilau
kė labai jautrių atgarsių iš jaunimo tar
po. Liet, bendruomenes įvairiuose kraštuo
se pasiekė gausūs jaunimo laiškai, kuriuo 
se buvo reiškiamas solidarumas persekioja 
mai lietuvių tautai, buvo prašoma suteik
ti daugiau informacijų apie Lietuvą.

(K.L.)

EV. KUN. PUTCEI — 60 METŲ
Mažą lietuvių evangelikų parapiją An

glijoje aptarnauja kun. Aldonis Putcė. 
Šis darbštus evangelijos skelbėjas kovo 
20 d. baigė 60-tąją gyvenimo vagą.

Kun. A. Putcė gyvena Leeds ir čia ap
tarnauja nemažą latvių parapiją. Jis taip 
pat yra Anglijos lietuvių skautų ev. ka
pelionas.

Kitais metais švęs savo kunigystės 25 
metų sukaktį.

Mielam kunigui ir kapelionui linkime 
sveikatos ir džiaugsmo, verčiant likusias 
gyvenimo vagas. E.

bendradarbiavimas būtų išsivystęs iki to
kio laipsnio, kuriam šiandien pavyzdį tei
kia Benelux valstybių grupė.

Dr. O. Aule kalbėjo apie „Baltijos val
stybes sovietų okupacijoje“. Jis, tarp kit
ko, nurodė į tai, kad baltų tautos ypač 
sunkiai išgyvena Maskvos pastangas izo
liuoti jas nuo Vakarų Europos ir jos kul
tūros.

Tiek latvis Šildė, tiek estas Aule 
savo referatų metu viešai pareiškė ap
gailestavimą, kad Miuncheno renginyje ne
galėjo dalyvauti mūsų tautietis Dr. A. Ge
rutis.

Renginį sveikino vengrų, lenkų ir uk
rainiečių organizacijų atstovai. Pabaigos 
žodį tarė Baltų Draugijos vicepirmininkas 
H. Hertlein.

Dalyvių tarpe buvo nemaža vokiečių 
šviesuomenės atstovų ne tik iš Miunche
no, bet ir tolesnių Vokietijos vietovių. 
Tarp jų pažymėtini prof. dr. H.J. Dah- 
men, ilgametis Baltų Draugijos vokiečių- 
lietuvių sekcijos pirmininkas, dabartinis 
draugijos garbės pirmininkas, ir prof. dr. 
Georg von Rimscha, paskelbęs kelis sva
rius veikalus apie Baltijos valstybes.

Miunchene veikiantieji Laisvosios Euro
pos ir Laisvės Radijai per savo laidas iš
samiai orientavo klausytojus anapus ge
ležinės uždangos. Taip pat Bavarijos radi
jas įtraukė renginį į savo programą.

P.V.

Izoliuoti lietuviai
ATSIŠAUKIMAS Į UŽSIENIO LIETUVIUS

Mes, buvę Lydos apskrities, dabar 
Baltarusijos TSR Varanavo ir buvu
sios Rodūnios rajonų gyventojai, tau
tiniu, etnografiniu, istoriniu, religiniu, 
požiūriu Pelesos, Dubinių, Leliušių, Pi 
liūnų, Pavalakės, Padžitvio, Sen. Drus
kininkų, Skirelių, Sukrantų ir kitų vie
tovių lietuviai — vakariniai dzūkai, 
lietuvių tautos dalis, po Antrojo pa
saulinio karo galutinai atskirti nuo sa
vo tautos kamieno, kreipiamės į Jus," 
broliai ir sesės lietuviai, gyvenančius 
vakariniuose kultūringojo pasaulio 
kraštuose, šiuo savo raštu, kad padė
tumėte paskelbti pasauliui apie mūsų 
nesėkmingas kovas dėl savo kalbos ir 
kultūros vadinamojo socializmo šaly- 

kur didžioji tauta engia mažąsias 
ir r ori jas žiauriomis priemonėmis asi
miliacijos tikslais izoliuoti nuo kultū
ringojo pasaulio.

Mes, minėtojo Lietuvos pakraščio 
lietuviai, visą pokario laiką kovojame 
dėl savo tautinės egzistencijos ir dėl 
savo tikėjimo. Per pastaruosius dešimt
mečius į Minsko ir Maskvos vyriausy
bines įstaigas esame pasiuntę apie dvi
dešimt įvairių skundų bei pareiškimų. 
Mūsų delegacijos lankėsi TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiume, Reli
ginių kultų komitete, pas Baltarusijos 
TSR kompartijos vadovus, kompeten
tingose Gardino srities ir rajono įstai
gose, prašydamos ir reikalaudamos 
mūsų neskriausti, laikyti mus lygiatei
siais Tarybų Sąjungos piliečiais, vyk

dyti mūsų kraštą liečiančius istorinius 
nutarimus ir 1.1., tačiau iki šiol valsty
binės įstaigos į mūsų pareiškimus ir 
skundus nieko neatsakė. Todėl šiuo 
raštu nutarėme kreiptis į Jus, broliai 
ir sesės, žinodami, kad Jūs galite bent 
paskelbti pasauliui pateiktus šiame raš
te faktus apie mūsų padėtį...

Likimas lėmė, kad mažai lietuvių 
tautai nuo Mikalojaus Daukšos laikų 
(16 a.) iki šių dienų reikia kovoti dėl 
savo kalbos ir kultūros, prieš kurias 
ilgus amžius (kėsinosi kaimynai slavai 
ir germanai, protarpiais tardamiesi jau 
sulydę visą Lietuvą ar tam tikrą jos da
lį su savo tautomis ir grojo jai laido
tuvių maršus. Tačiau tas pats likimas 
pačiomis kritiškiausiomis valandomis 
nuostabiai padėdavo pakelti Lietuvą 
iš mirties patalo, atsiųsdamas jai tau
tos pranašų, visuomenės veikėjų, poe
tų, karių, užburdavo tautiečius ir pa
kviesdavo juos į kovotojų gretas už 
Lietuvą.

šiandien visos Lietuvos vergija tik
rai sunki ir rafinuota, o nuo jos atskir
tų pakraščių — dar sunkesnė. Nors lie
tuvių kalba ir per dešimtmečius iško
vojusi sau tam tikras teises, tačiau ne
stinga jai ir senų klastingų priešų, ku
rie nuo Ekaterinos II laikų veidmai
niškai skelbia meilę, sugyvenimą ir 
draugystę, o patylomis engia ir stelbia 
visa, kas nerusiška, o mums, minėtojo 
pakraščio lietuviams, draudžia kontak
tus su savo tėvyne.

Tokių aplinkybių verčiami, šiuo 
raštu norime Jus, broliai ir sesės lie
tuviai, nors trumpai supažindinti su 
savo gyvenimu ir kovos istorija.

Dar prieš I pasaulinį karą mūsų 
apylinkėse veikė šiam kraštui nusipel
nę kunigai švietėjai —- Stašys, Lajaus- 
kas, Burba, Brazauskas, o po karo 
Budreckas, Tutinas, Vienažindis. Iš 
čia kilę mokslo vyrai — istorikas T. 
Narbutas gamtininkai broliai Jundzi- 
lai, prof, ornitologas T. Ivanauskas.

Laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių 
karų daugelyje Rodūnios, Palėsos, Va
ranavo apylinkių lietuviškų kaimų vei
kė Vilniaus lietuvių „Ryto“ švietimo 
draugijos daugiau kaip 40 lietuviškų 
pradžios mokyklų, bibliotekų, vaikų 
darželių, čia dirbo tokie veiklūs moky
tojai švietėjai kaip Motiejus Bigelis, 
Valentinas Kračius, Juozas Budėnas, 
Vincas Dailydka, Elzė čerlionytė, 
Bronė Švagždytė, Antanas Petkelis, 
Vincas Staselis, Mečislovas Skerla, 
Vacys Jakutis, Juozas Bujanauskas, 
Alfonsas Beinortus, Juozas Jonys. 
Kasmet šio krašto lietuvių valstiečių 
gabesnieji vaikai stodavo į Vilniaus 
lietuvių gimnaziją, mokytojų seminari
ją ar kitas mokymo įstaigas.

Šios srities turtingą folklorą rinko 
ir tarmės savybes užrašinėjo profeso
riai lietuviai J. Balčikonis, Z. Zinkevi
čius ir užsieniečiai— Gerulis, Artimas, 
Otrembskis.

Kai prieš II pasaulinį karą mišrios 
lietuvių parapijos Rodūnios bažnyčio
je, kuri priklausė Vilniaus diecezijai, 
arkivyskupo endeko R. Jalbžikovskio 
laikais nebeliko vietos lietuviškam žo
džiui, trečiajame šio amžiaus dešimt
metyje lietuviai atsiskyrė nuo Rodū
nios bažnyčios ir pasistatė savo pastan

gomis) darbu ir užsienio bei vietos 
lietuvių aukomis, įveikdami tuometi
nės lenkų valdžios trukdymus, Peleso
je akmeninę, iš savo laukų akmenų at
skirą bažnyčią ir įkūrė naują lietuviš
ką Pelesos parapiją.

Prasidėjus II pasauliniam karui ir 
1939 m. rugsėjo mėn. žlugus Lenkijos 
Žečpospolitai, kurios vyriausybė Vil
niaus vaivados L. Bocianskio siautėji
mo metais (1935-1937) lietuvių asimi
liavimo tikslais likvidavo visas Vil
niaus krašto, taigi ir Lydos apskrities 
lietuvių švietimo, kultūrines įstaigas, 
kraštą užėmusi Tarybų Sąjunga skai
tėsi su vietiniais lietuviais ir respekta
vo jų tautines ir kultūrines aspiracijas 
— buvo atidarytos lietuviškos pradžios 
mokyklos, viešai vartojama lietuvių 
kalba, leista veikti lietuvių meno savi
veiklai ir t.t.

Kai žlugus Lenkijos Žečpospolitai, 
1939 m. Maskvos sutartimi Tarybų 
Sąjunga jos užimtą Vilnių ir Vilniaus 
sritį perleido Lietuvos Respublikai,likę 
už jos ribų lietuviai per savo deputatus 
1939 m. spalio mėn. įvykusioje Balta
rusijos liaudies deputatų sesijoje parei
kalavo prijungti likusias už Lietuvos 
Respublikos ribų lietuviškas sritis prie 
Lietuvos, į tų deputatų reikalavimus 
Tarybų Sąjungos vyriausybė neatsi
žvelgė, bet vėliau, 1940 m. gegužės 
mėn. Lietuvos Resp. vyriausybei susi
tarus su Tarybų Sąjungos vyriausybe 
dėl Baltarusijos TS respublikoje liku
sių lietuvių repatrijavimo į Lietuvą, 
kilo didelis sąjūdis. Rodūnios, Vara
navo ir kitų rajonų centruose buvo su
organizuotos tam tikros repatriacinės 
komisijos. Ryždamiesi palikti savo 
ūkius ir namus, rašėsi išvykti į Lietu
vos Respubliką ne tik tikrieji, bet ir 

apgudėję ar aplenkėję lietuviai, nebe
mokantys lietuviškai. Rodūnios, No- 
čios, Žirmūnų ir kitose tautiniu atžvil
giu mišriose apylinkėse buvo susirėmi
mų su vietiniais pareigūnais, atsisakiu
siais surašyti visus norinčius išvykti. 
Rodūnios rajono pareigūnai visaip at
kalbinėjo gyventojus nuo repatriaci
jos. Kai ir tai nepadėjo, į rajoną buvo 
atsiųsta iš Minsko apie 300 propagan
distų — jų niėkas neklausė. Visi vie
ningai reikalavo leisti repatrijuotis ar
ba perduoti šiais sritis Lietuvai.

1940 m. birželio 15 d. įvykiai Lietu
vos Respublikoje viską nutraukė. Kai 
Tarybų Sąjungos vyriausybė panaiki
no nepriklausomą Lietuvos Respubli
ką ir suvaidino „savanoriško“ Lietu
vos įstojimo į Tarybų Sąjungą farsą, 
tų pačių metų rugpjūčio 3 d. TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje Bal
tarusijos TSR kompartijos pirmasis se
kretorius Ponomarenka pasiūlė grąžin
ti Lietuvai Švenčionių, Varanavo, Ro
dūnios rajonus ir gretimų rajonų lietu
vių gyvenamus kaimus. Toks aukšto 
asmens pasiūlymas tarybinėje santvar
koje esti būtinai iš anksto suderintas 
su aukščiausiąja partijos ir vyriausy
bės vadovybe ir būtinai visais balsais 
nubalsuojamas. Tačiau, deja, nutari
mas nebuvo pilnai įvykdytas — žymi 
dalis Varanavo ir Rodūnios rajonų lie
tuviškų kaimų liko už Lietuvos TSR 
ribų. Lietuvai tebuvo grąžinti Rodū
nios rajono Dubičių, Kaniavos ir Rud
nios apylinkių kaimai, o gretimos No- 
čios, Rodūnios, Piliakalnio, Smūginių, 
Pelesos, Pavalakės, Pamedės, Sen. 
Druskininkų apylinkės pasiliko Sovie
tų Baltarusijoje. Mat ir Sovietų Bal
tarusijoje ir Rusijoje veikia seni carų 
apetitai — ko daugiau pagrobti. Ge-
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DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS IR
LNB AKCININKU SUSIRINKIMAS

37-tąjį DBLS metinį suvažiavimą Lie
tuvių Namuose balandžio 13 d. atidarė 
Sąjungos pirm. J. Alkis, pasveikindamas 
susirinkusius ir prašydamas tylos minute 
pagerbti mūsų mirusius. I suvažiavimo 
prezidiumą pasiūlė H. Vaineikį — pirmi
ninkauti ir P. Popiką — sekretoriauti. 
Kandidatai buvo vienbalsiai priimti. Tuo 
pačiu paskelbtos nominacijų ir rezoliuci
jų komisijos.

Po trumpo suvažiavimo pirm. H. Vai- 
neikio žodžio, buvo priimta darbotvarkė. 
Tada žodį tarė Lietuvos atstovas V. Balic- 
kas. Po jo suvažiavusius sveikino, dėkojo 
už paramą ir kvietė būsimojon skautų 
stovyklon skautininkas S. Vaitkevičius. 
Sveikinimai raštu gauti iš PLB pirm. V. 
Kamanto, P.B. Varkalos ir kun. S. Matu
lio.

Praėjusių metų protokolas nebuvo skai
tomas. Toliau sekė pranešimai. C. v-bos 
pirmininko ir iždininko pranešimai nebu
vo kartojami, nes prieš suvažiavimą pa
skelbti laikraštyje. Ilgesnį pranešimą pa
darė Tarybos pirm. K. Bivainis. Tautos 
Fondo atstovas padėkojo už aukotojų dos
numą ir davė metinę apyskaitą. Tautinės 
paramos Fondo reikalus plačiai nušvietė 
dr. S. Kuzminskas. Revizijos komisijos 
pranešimą perskaitė P. Popika.

Diskusijose buvo iškelta Paramos Fon
do problemos, suvažiavimų protokolų rei
kalai, Sąjungos nario mokestis (ar visi 
privalo jį mokėti), savų revizorių reika
lingumo klausimas, testamentų sudary
mo būtinumas, bendravimas su kitom or
ganizacijom, neužbaigtas 'įstatų keitimo 
reikalas, „Europos Lietuvio“ spausdinimo 
būdas (ne visiem patinka didesnės rai
dės), jaunimo organizacijos reikalingu
mas, lituanistinio mokymo svarbumas, 
tautinių šokių grupės siuntimas į Švedi
ją, futbolo komandų rėmimas ir kita.

Po diskusijų ir pranešimų priėmimo, 
jaunimo veiklą plačiai nušvietė D. Brita
nijos Liet. Jaunimo pirm. R. Juozelskis (jo 
pranešimą spausdiname ištisai).

Skyrių ir organizacijų atstovų praneši
mus padarė: P. Dzidolikas (Škotija), K. 
Rugienienė (Škotija, kalbėjo tautinių šo
kių grupių reikalais), Filatelistų Draugi
jos vardu P. Popikienė (kvietė atsilan
kyti į liet, pašto ženklų, pinigų ir meno 
parodą Derbyje gegužės 18 d.), A. Traš
ka (Bradfordo „Vyties“ klubas), J. Bati- 
blys (Londono I sk.), J. Zokas (Derby, 
išsamiai apibūdino skyriaus kultūrinę ir 
politinę veiklą), H. Vaineikis (Boltonas).

Po pranešimų DBLS pirm. J. Alkis pri
minė apie būsimus šią vasarą Kanados 
„Aro“ koncertus, Lietuvių dieną Brad 
forde (rugsėjo 14).

Po pertraukos vyko
LNB 34-SIS AKCININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Susirinkimą atidarė, pasveikino susi

rinkusius ir paskelbė dienotvarkę LNB di-

rai kad Lietuva „savanoriškai“ ir 
„džiūgaudama“ laidojo savo nepri
klausomybę (tik, gink Dieve, neprasi
tark, kad pro ašaras, svetimų šnipų ir 
tankų apsupta) ir įėjo į „tarybinių tau
tų šeimą“, bet dar geriau, kad ji įėjo 
kaip galima labiau apčiulpta ir apkar
pyta. Juk vistiek „savanoriškai“ už vis
ką buvo priversta „dėkoti ir džiaug
tis“.

Vokiečių okupacijos metais (1941- 
1944) Vilniaus krašte, taigi ir buv. Ly
dos apskrityje, priviso šovinistinės 
slapstosios lenkų „Armijos krajovos“ 
(AK) karių, kurie ruošė dirvą lenkų 
įsivaizduojamai pokarinei didžiajai 
Lenkijai kurti. Ši Lenkija turėjo ap
žioti visą vidurio Europą ir, savaime 
suprantama, Pabaltijo respublikas 
(Lietuvą, Latviją, Estiją). AK visų 
pirma ėmė žudyti lietuvių veikėjus, ku
rie buvo nepageidaujamas elementas 
būsimajai Lenkijos „mocarstvai“ nuo 
jūros ilki jūros. Tuo būdu vokiečių oku
pacijos metais įsigalėjo lenkiškas te
roras, nuo kurios žuvo nemaža dorų 
lietuvių, jų tarpe mokytojas žiegždri- 
nis.

1944 m. Raudonoji Armija, išvijusi 
iš Lietuvos vokiečius, likvidavo AK 
būrius, o lietuvių atžvilgiu pakeitė sa
vo taktiką. Uždarė lietuvių mokyklas 
ir kitas įstaigas, lietuvių vaikus suva
rė į rusiškas bei gudiškas mokyklas, 
kuriose nė žodžio nebuvo lietuviškai, 
į vietinius savivaldybės organus neįsi
leido lietuvių, jų vietą užėmė lenkai, 
pasuose užrašyti gudais-baltarusiais 
(lenkais į pasus Baltarusijos TSR buvo 
uždrausta rašytis). Kaip ir reikėjo ti
kėtis, dabar prasidėjo nauja akcija 
prieš lietuvius. Užsimaskavę baltaru
siais ar rusais, lenkų šovinistai nutarė 

lektorių valdybos pirmininkas V. Dargis. 
Susirinkimo sekretorius A. Vilčinskas per
skaitė praėjusių metų susirinkimo proto
kolą. Rimtų klausimų bendrovės revizo
riui nebuvo. S. Nenortas paaiškino, kaip 
vykdomos apyskaitos. Po to V. Dargis pa
darė išsamų pranešimą Lietuvių Namų 
remonto ir spaustuvės modernizavimo rei
kalais.

Vykdant 33-čiojo Lietuvių Namų 
B-vės akcininkų susirinkimo nutarimus, 
Lietuvių Namų išorinio remonto darbams 
išleista 44.149 sv. Iš B-vės iždo išmokėta 
34.113 sv. Gauta 8.530 sv. pašalpos iš mies
to savivaldybės ir 500 sv. iš savivaldybės 
mokesčių skyriaus. 1000 sv. dar neišmokė
ta.

Lietuvių Namų priešgaisrinės apsaugos 
darbams išleista 17.296 sv. Iš B-vės iždo 
išmokėta 7.836 sv., gauta 9.460 sv. pašal
pos iš miesto savivaldybės sveikatos ir hi
gienos skyriaus.

Be šių darbų buvo dekoruojami kam
bariai, gerinami higienos įrengimai bei 
karšto ir šalto vandens sistema.

Jau pasirašyta sutartis atnaujinti Lie
tuvių Namų elektros įrengimus. Tai kai
nuos 18.000 sv. Miesto valdyba (neoficia
liai) pažadėjo paremti 600 sv. pašalpa. Ki
tų pašalpų nėra gauta, todėl 17.400 sv. bus 
išmokėta iš B-vės iždo.

Pradėti spaudos gerinimo darbai. Nu
pirktos rinkiminės mašinos 6.300 sv. ver
tės. Sekantiems tarpsniams — plokščių 
gaminimui ir litografinei mašinai įsigyti 
— - numatoma išleisti 14.000. Šios sumos 
B-vė neturi. Dedamos pastangos šią sumą 
sudaryti, užtraukiant paskolą iš privačių 
asmenų ar organizacijų.

Finansinė santrauka:
Lietuvių Namų išorinio remonto darbams 
išleista 34.113 sv.
Priešgaisrinės apsaugos darbams 7.836 sv. 
Elektros laidų atnaujinimui bus
išleista 17.400 sv.
Spaustuvės pagerinimui išleista 6.300 sv.
Spaustuvės pagerinimui.
numatoma išleisti 14.000 sv.

Viso: 79.649 sv.

Baigdamas šį pranešimą, LNB direkto
rių v-bos pirmininkas padėkojo kolegoms 
direktoriams, tarnautojams ir kitiems tal
kininkams, prisidėjusiems savo pagalba 
prie šių darbų 'įvykdymo.

Diskusijose ir sumanymuose iškelti įvai
rūs klausimai apie bendrą B-vės finan
sinę padėtį, Sodybos šaudyklos reikalus, 
atskaitomybės kvitus, pensininkus. Lietu
vių Namų remontą ir kitus smulkesnius 
dalykus. Svarbesnių sumanymų nebuvo. 
Apyskaita priimta.

19 vai. buvo vakarienė, kurios metu pa
sikalbėta ir plačiau pasiaiškinta įvairiais 
mūsų veiklos klausimais.

suimti visų gerbiamą veiklų Pelesos 
kleboną J. Vienažindį, o netrukus už
darė Pelesos bažnyčią, nugriovė jos 
bokštą ir bažnyčią pavertė sandėliu, 
(kai tuo tarpu nebuvo paliesta nė viena 
apylinkės vadinama lenkiška bažny
čia (baltarusiams katalikams nuo seno 
pamaldos laikomos lenkiškai). Susti
prėjo antilietuviška veikla, lietuvių gy
ventojų persekiojimas ir stebėkis, mie
las Skaitytojau, buvo uždrausti visi 
kontaktai su Tarybų Lietuva. Ne tik iš 
Pelesos, Smūginių ir kitų šios apylin
kės kaimų, bet ir iš Gervėčių, Apso, 
Brėslaujo apylinkių lietuviškų kaimo 
bibliotekų buvo išmestos ir sunaikintos 
lietuviškos knygos, o pašto skyriams 
uždrausta priimti lietuviškų Lietuvos 
TSR laikraščių prenumeratą. Vietiniai 
valdžios organai nuo to laiko iki šiol 
neįsileidžia iš Tarybų Lietuvos į Tary
bų Baltarusijos lietuviškus kaimus jo
kios meno saviveiklos. Uždrausta čia 
lankytis iš Tarybų Lietuvos organizuo
tai ar neorganizuotai turistams, stu
dentams, kraštotyrininkams. Vietinė 
milicija, saugumas ir administracijos 
darbuotojai ne kartą sulaiko svečius iš 
Lietuvos, juos tardo, krato, sunaikina 
foto juostas, atima Lietuvoje išleistas 
knygas. Jei iš Tarybų Baltarusijos val
domų lietuviškų sričių jaunuoliai iš
trūkę į Tarybų Lietuvą baigia čia ko
kią mokyklą, tai dirbti jiems savo gim
tajame krašte draudžiama.

Nors ir draudžiami Tarybų Baltaru
sijos lietuviškų sričių kontaktai su Lie
tuva ir vice versa — Tarybų Lietuvos 
su atskiromis nuo jos lietuviškomis sri
timis, tai vis dėlto yra ir Tarybų Bal
tarusijoje žmonių, kurie kontaktus no
ri palaikyti, ypač kai oficialiai Tarybų 
Lietuva draugiškai lenktyniauja su Ta

po vakarienės dalis atstovų autobusu 
išvyko nakvynei į Lietuvių Sodybą.

Sekmadienis, balandžio 14 d.

DBLS suvažiavimo antroji dalis prasi
dėjo 11 vai.

Mandatų ir nominacijų komisijos narys 
J. Zokas pranešė, kad suvažiavime daly
vauja 17 skyrių 24 atstovai (atstovauja 
681 nariui) ir 9 organizacijų atstovai. Iš 
viso 699 balsai.

Rinkimuose į C. v-bą pasiūlyti kandi
datai: J. Alkis, V. Dargis, Z. Juras ir A. 
Lapinskas. Į tarybą: P. Dzidolikas, A. Nu
liukas, J. Levinskas, V. Puodžiūnas, I. 
Timmins ir N. Vainoriūtė. Revizijos ko
misijom K. štarka, P. Popika ir P. Bukaus
kas. Mandatų ir nominacijų komisijon: J. 
Zokas, M. Gelvinauskienė ir A. Ivanaus
kas.

Po to, suvažiavimo pirm. H. Vaineikis 
perskaitė sveikinimus ilgamečio suvažia
vimų atstovo A. Jalovecko, kuris dėl li
gos negalėjo šį kartą atvykti. Suvažiavi
mas nutarė pasiųsti jam laišką.

Klausimuose ir sumanymuose iškelti 
jaunimo reikalai, Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės ekskursija, tautinių šokių grupės 
siuntimas 'į Stockholmą, Čikagos Anglijos 
lietuvių klubo ekskursantų priėmimas ir 
kt. Taip pat pareikšta suvažiavimo daly
viams rekomendacija, kad LNB-vės valdy
bos narių rinkimuose balsuotų už DBLS 
kandidatus.

Į C. v-bą išrinkti : J. Alkis (693 balsais), 
V. Dargis (619) ir Z. Juras (533).

Į tarybą: J. Levinskas (484 balsais) ir 
N. Vainoriūtė (400).

J. Zokas iškėlė Tarptautinės Žmogaus 
teisių konferencijos Toronte klausimą ir 
siūlė pasiųsti D. Britanijos lietuvių me
morandumą. Išsiaiškinta, kad tuo reikalu 
jau rūpinamasi.

Po to vėl buvo tęsiamas LNB akcinin
kų susirinkimas ir paskelbti rinkimų re
zultatai. Į valdybą išrinkti: V. Dargis 
(6573 balsais), J. Alkis (6276) ir Z. Juras 
(5600). Kandidatu liko A. Lapinskas 
(2828). Iš viso balsuota 6925 akcijom.

Išsiaiškinus dar kelis mažiau svarbius 
klausimus, akcininkų susirinkimas baigė
si.

Baigiant DBLS atstovų suvažiavimą 
perskaitytos ir priimtos rezoliucijos ir at
skira padėka šv. Tėvui. J. Zokas pasiūlė 
pasveikinti ir Europos parlamento atsto
vą, didelį pabaltiečių draugą, Otto von 
Habsburgą. Suvažiavimas pritarė.

Dr. S. Kuzminskas padėkojo suvažiavi
mo prezidiumui už tvarkingai atliktą dar
bą, o suvažiavimo pirm. H. Vaineikis — 
visiems dalyviams, linkėdamas valdyboms 
sėkmės ateities darbuose.

Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

rybų Baltarusija visose gamybos srity
se (mat Tarybų Sąjungoje natūrali kon
kurencija paversta visiems įkyrėjusiu 
lenktyniavimu). Toks buvo „Leninskij 
pūtį““ kolūkio pirmininkas, II pasau
linio karo veteranas Arkadijus Lapko. 
Jo laikais neišdildomą įspūdį palikda
vo bendros vakaronės Vilniuje su Ta
rybų Lietuvos lietuviais ir Smilginių, 
Dubinių, Pelesos, Pavalakės kaimuose- 
Vilniaus universiteto studentų krašto
tyrininkų, kuriems sumaniai vadovavo 
prof. C. Kudaba, apsilankymai tauto
sakos rinkimo tikslais. Bet ir už tokį 
bendrų vakaronių toleravimą ir sim
patijas lietuviams, už nuoširdų ben
dravimą su jais Lapko prarado val
džios pasitikėjimą, ir Varanavo rajono 
partijos komitetas atleido jį iš darbo, 
o vėliau pasiūlė išsikelti kitur. Į jo vie
tą buvo paskirta jau anksčiau pagar
sėjusi šiose apylinkėse savo šovinisti
nėmis tendencijomis lenkomanė Liu
cija žilinskaja. Ji pirmoji Varanavo 
rajone uždraudė viešose vietose kalbė
ti lietuviškai. Už jos įsakymo nevykdy
mą keletas Pelesos gyventojų nubausta 
piniginėmis baudomis.

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros institu
tas. Vilniaus universiteto filologijos 
fakultetas, LTSR Kraštotyros ir Pa
minklų apsaugos komitetas bandė or
ganizuoti kraštotyros ekspedicijas į 
Baltarusijos TSR lietuviškas sritis. Pa
skutinė tokia ekspedicija sužlugo 1975 
m. vasarą. Vilniaus universiteto pa
grindinių rūmų kieme susirinkusiai 
mokslininkų, studentų, mokytojų gru
pei buvo pranešta, kad Varanavo ra
jono vadovai atsisakė įsileisti kraštoty
rininkus. šit kaip keistai atrodo faktas, 
kad tos pačios TSRS valstybės piliečiai

DBLS SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos meti
nis suvažiavimas, įvykęs 1985 m. balan
džio 13-14 d. Londone, sveikina brolius 
ir seseris pavergtoje tėvynėje, kovojan
čius dėl Lietuvos laisvės ir pagrindinių 
žmogaus teisių, ir linki ištvermės tiems 
patriotams, kurie yra kalinami sovietų 
kalėjimuose, darbo stovyklose bei Sibiro 
tremtyje.

♦ *
DBLS suvažiavimas sveikina PLB Cen

tro Valdybą ir per ją visus lietuvius lais
vajame pasaulyje.

* 4*
DBLS suvažiavimas sveikina VLIKą, 

vadovaujantį Lietuvos išsilaisvinimo ko
vai, ir pasižada D. Britanijos lietuvių var
du tvirtai remti jo darbus.

* *
DBLS suvažiavimas sveikina Lietuvos 

Diplomatinę Tarnybą ir nuoširdžiai linki 
jos darbams sėkmės.

♦ ♦
DBLS suvažiavimas, išklausęs C. Valdy

bos pranešimą, dėkoja jos nariams už ne
nuilstamą darbą D. Britanijos bendruome
nės labui. Visi Sąjungos nariai yra kvie
čiami prisidėti prie to darbo, bent sąžinin
gai kasmet sumokant nario mokestį, ku
ris yra privalomas visiems pilnateisiams 
nariams. Turint omenyje, kad nario mo
kestis yra tik vienas svaras metams, Sky
rių Valdybos atleidimo nuo mokesčio tei
se turėtų naudotis tik išimtinais atvejais.

* *
DBLS suvažiavimas, išklausęs praneši

mą apie Baltijos respublikų bylos eigą 
Europos Parlamente, nutarė pareikšti nuo
širdžią padėką Otto von Habsburgui, Eu
ropos Parlamento atstovui ir Politinės ko
misijos nariui, už jo iniciatyvą pravedant 
per Parlamentą rezoliuciją „dėl padėties 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“.

Didžiai Gerb. Otto von Habsburg buvo 
ir tebėra vienas iš ištikimiausių Baltijos 
tautų draugų, kuris ir toliau rūpinasi, 
kad minėta byla gautų tolesnę eigą ir bū
tų įtraukta į JTO dekolonizacijos komisi
jos darbotvarkę.

** *
DBLS suvažiavimas, išklausęs D. Bri

tanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos vei
klos apyskaitą, džiaugiasi lietuvių jauni
mo gražia veikla ir kviečia Skyrių valdy
bas dėti pastangas, kad kuo daugiau mū
sų jaunimo 'įsijungtų į DBLS ir vieningai 
veiktų lietuvių tautos labui.

* *
DBLS suvažiavimas priima C. Valdybos 

pasiūlymą paskirti Kano, Creed, Weston 
& Co Sąjungos revizoriais 1985 metams.

PADĖKA ŠV. TĖVUI

DBLS metinis suvažiavimas, įvykęs 
1985 m. balandžio 13-14 d. Londone, nuo
širdžiai dėkoja Jo šventenybei Popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam už Jo nuolatines 
maldas už lietuvių tautą ir už Jo gilų su
sirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų, 

neturi teisės laisvai keliauti net moks
lo tikslais. Mat šovinistams tokios ke
lionės kelia baimę, kad svečiai nekurs
tytų meilės Lietuvai.

Pastaruoju laiku minėtojo rajono 
vadovai jau neįsileido į lietuviškus kai
mus net rusų, baltarusių ar kitų tauty
bių mokslininkų. Antai 1979 m. liepos 
mėn. į Pelesos kaimą atvyko grupė TS 
RS Mokslų Akademijos mokslininkų, 
kuriems vadovavo žinomas baltų kal
bų tyrinėtojas, prūsų kalbos žodyno 
autorius. Slavistikos ir Baltistikos in
stituto mokslinis darbuotojas V. To
porovas. Nenujausdamas nieko blogo, 
Pelesos aštuonmetės mokyklos direk
torius Stračinskas apgyvendino sve
čius mokyklos bendrabutyje. Tasai ru
sų mokslininkas iš Maskvos domėjosi 
šio krašto tautosaka, bendravo su vie
tos gyventojais. Tai nepatiko rajono 
pareigūnams. Į bendrabutį, kuriame 
gyveno V. Toporovas su šeima, įsibro
vė milicijos, saugumo, liaudies švieti
mo ir kitų rajono žinybų atstovų lydi
mas, rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas I. Kuzmičius. 
Pareigūnai pareikalavo asmens doku
mentų, svečius ištardė, bute padarė 
kratą ir pagrasė, kad be Varanavo ra
jono vadovybės žinios čia jie daugiau 
nekeltų kojos (sic!).

Tai tokia yra tvarka valstybėje, kur 
viešpatauja kumščio teisė ir didžiavals
tybinis šovinizmas, kadaise piktai pas
merktas šios valstybės kūrėjo Vladimi
ro Uljanavo-Lenino, šiandieninio TS 
RS valstybės ir kompartijos tarybinio 
dievaičio.

Malonėkite šias žinias, kur galima 
paskelbti. To labai prašome dar kartą. 
Už žinių tikrumą atsakome.

(„Aušra“ Nr. 42)

kurie vyksta okupuotoje Lietuvoje.
D. Britanijos lietuviai ypatingai dėko

ja šv. Tėvui už išv. Kazimiero, Lietuvos 
Patrono, 500 metų sukakties iškilmingą 
paminėjimą 1984 metais Romoje ir už Jo 
pastangas ta proga nuvykti į Vilnių, Lie
tuvos amžiną sostinę.

Nuoširdžiai dėkojame Jo Šventenybei už 
iškėlimą šių metų „Urbi et Orbi“ kalboje 
II-jo pasaulinio karo metu vykusios re
zistencijos Europos pavergtuose kraštuose, 
rezistencijos, kuri žymia dalimi prisidėjo 
prie karo laimėjimo. Rytų Europos tautų 
rezistencija toje kovoje sudėjo milžinš- 
kas aukas, turėdama vilčių, kad po karo 
jų kraštams bus atstatyta laisvė ir nepri
klausomybė, kaip didžiųjų valstybių buvo 
skelbta Atlanto Chartoje. Deja, 40 metų 
praėjus po II-jo pasaulinio karo pabaigos 
daugeliui Rytų Europos kraštų, jų tarpe 
garbingą praeitį turinčiai Lietuvai, yra 
paneigtos pačios pagrindinės žmogaus tei
sės. Lietuvių tauta pateko kitos imperia
listinės valstybės vergijon ir yra priversta 
tęsti rezistencinę kovą dėl savo laisvės ir 
nepriklausomybės.

D. Britanijos lietuviai nuoširdžiai dėko
ja Jo šventenybei už Jo maldas, kad lie
tuvių katalikiška tauta galėtų tęsti savo 
religines tradicijas ir gyventi laisvėje.

TARYBINE BIUROKRATIJA
KAIP Į UŽSIENĮ PASIŲSTI 

LIETUVIŠKĄ KNYGĄ
Seniau tarybinio leidimo knygą į 

Vakarų kraštus galėjai pasiųsti laisvai 
iš bet kurio pašto. Tiesa, niekas ne- 
laidavo, kad, nors ir registruota, ban- 
darolė nueis. Be to, ne kiekviename 
pašte atsirasdavo pakenčiamesnio po
pieriaus banderolei įvynioti. Bet galė
jai turėti ir savo.

Dabar jau antri metai siuntimui į 
užsienį tokia tvarka — turi gauti leidi
mą. Leidimus duoda Kultūros minis
terija Vilniuje. Viršininkas tam reika
lui sėdi ne ministerijoje, o Gorkio gat
vėj 49, mažame kambarėly kieme. Nė
ra jokios iškabos, jokio skelbimo. Tu
ri lyg uoste suuosti.

Sulaukęs savo eilės (norinčių siųsti 
vis dėlto atsiranda), parodai knygas. 
Jeigu jos leistinos (yra ir neleistinų), 
rašo leidimą -— siuntėjo vardas, pavar
dė, adresas. Lygiai ir adresato vardas, 
pavardė, adresas, knygos pavadini
mas. Iš karto galima siųsti tris knygas, 
vis tiek ar visos jos siunčiamos vienam 
asmeniui, ar ne vienam. Jei norėsi pa
siųsti daugiau, ateisi ar atvažiuosi lei
dimo kitą kartą. Leidimas būtinas aliai 
leidinėliui, kelių ar keliolikos pusla
pių žurnaliukui ir atvirukų rinkinėliui.

Su išrašytuoju leidimu eini į taupo
mąją kasą ir, vėl atstovėjęs eilėje, su
moki muitą, 100 proc. knygos vertės. 
Tuomet su abiem popieriais (leidimu 
ir kvitu) eini į Vilniaus centrinį paštą. 
Ten, jei reikia, sulaukęs eilės, atiduo
di leidimus, knygą įpakuoja ir paima 
siuntimo mokestį, kuris kartais prašo
ka knygos kainą. Taigi ir su leidimu į 
užsienį siunčiamoji knyga pabrangsta 
trigubai. Ir niekas negarantuoja, kad 
adresatas ją gaus.

Kam reikia šios biurokratijos ir po
pieriaus eikvojimo, ne mums spręsti. 
Turbūt laisvė suderinama su „tvarka“ 
ir iš to dar gaunama pelno. Siuntimo 
laisvė yra, bet siunčiama turi būti 
„tvarkingai“, apėjus visus kryžiaus ke
lius ir valstybei sumokėjus muitą.

Autorius ir vertėjas, nors leidimo 
privalo, bet nuo muito mokesčio atlei
džiamas.

Tarybiškai propagandinės knygos 
svetimomis kalbomis siunčiamos be 
leidimo.

T. Žolys ' 
(„Aušra“, Nr. 42)

ILGISI DVASINIŲ VERTYBIŲ
Rusijos jaunimas išgyvena gilų dvasinį 

atsinaujinimą. Komunistinės valdžios prie
varta brukamas ateizmas nepatenkina 
jaunosios kartos lūkesčių. Kuo smarkiau 
yna vykdoma ateistinė propaganda, tuo 
labiau jaunimas ilgisi dvasinių vertybių, 
kurios vienos pilnai įprasmina žmogaus 
gyvenimą. Tai pažymėjo, kalbėdama Bon- 
noje, V. Vokietijoje, katalikų ir evangeli
kų ekumeniniame susitikime iš Sovietų 
Sąjungos ištremta žmogaus teisių gynėja 
Tatjana Goritčeva. Mokslinio ateizmo 
dvasioje išauklėtas Rusijos jaunimas, kal
bėjo ji, nors anksčiau ir nepažinęs 
krikščionybės, atsiveria tikėjimui ir savo 
gyvenimui kelrodžiu pasirenka Kristaus 
Evangeliją. Goritčeva pažymėjo, jog nuo 
spalio revoliucijos pradžios Sovietų Sąjun
goje yra daugiau kankinių už tikėjimą, ne
gu jų buvo pirmaisiais krikščionių perse
kiojimų amžiais.
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Kronika

JAUNIMO VEIKLA
Didi. Britanijos Liet. Jaunimo 

Sąjungos pirm. R. Juozelskio 
pranešimas DBLS suvažiavime 

balandžio 13 d.

KAS—KADA—KUR
32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa

vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.
36-ji Skautų-skaučlų vasaros stovykla 

Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Lietuvos pašto ženklų, meno ir rankdar
bių paroda Derbyje — gegužės 18 d., Uk
rainiečių klube, 27 Charnwood St. Parodą 
atidarys Derby miesto burmistras 11.30 v.

Pabaltiečlų Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

Motinos dienos minėjimas Muenchene
— gegužės 4 d., „Haus der Begegnung“, 
15 vai.

Motinos dienos minėjimas Londone — 
gegužės 5 d., 17 vai., Lietuvių namuose.

Londono lietuvių Sv. Kazimiero para
pijos išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
26 d. Išvažiuojama nuo Sporto ir Soc. 
Klubo 8.30 vai. ryto, nuo Liet, bažnyčios
— 8.35, nuo Lietuvių Namų — 9 vai.

Vokietijos ateitininkų šventė Memmin- 
gene — balandžio 26-28 d., su paskaitomis, 
menine programa, moksleivių įžodžiu ir 
iškyla.

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos su
važiavimas — gegužės 11 ir 12 d., Vasa
rio 16 gimnazijoj.

Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 22 d. Pradžia 15 vai. Vakare bus lau
žas.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Bradfordo liet, klubas „Vytis“ — 150 sv.
DBLS Sodybos skyrius — 46 sv.
DBLS Škotijos skyrius — 30 sv.
DBLS Stokc-on-Trent sk. — 10 sv.
DBLS Boltono skyrius — 10 sv.
A. Bučys, Bradfordas — 7 sv.
Jaunimo Baltijos kelionės reikalams:
Dr. S. Kuzminskas — 30 sv.
Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 

nuoširdžiai dėkoja.
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

Škotijos skyrius — 15 sv.
P. Matulevičius, A. Tirevičius, J. Zokas

— po 5.50 sv.
V. Kilius — 5 sv.
S. Pušinskienė — 5 sv.
J. Levinskas — 4.50 sv.
A. Galbuogienė ir J. Varaškevičius — 

po 4 sv.
O. Vilimienė — 2.50 sv.
A. Traška — 1.50 sv.
Visiems didelė padėka.

DBLS TARYBA

Naujoji DBLS Taryba pasiskirstė pa- 
1 'igomis: K. Bivainis — pirm., N. Vaino- 
riūtč — vicepirm., J. Levinskas — sekr., 
J. Adomonis ir J. Bliūdžius — nariai.

Londonas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Sekmadienį, gegužės 5 d., Lietuvių Na
muose, Londone rengiamas

Motinos Dienos Minėjimas.
Pradžia 5 vai. p.p. Bus programėlė ir 

arbatėlė.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 

pagerbti motinas.

SUŽEISTAS BRONIUS MOTIEJŪNAS

Balandžio 9 d. Broniui Motiejūnui vė
lai vakare grįžtant iš baro, jį pasekė pik
tadarys ir, jo buto durims nesant užsklęs
toms, užpuolė ir taip žiauriai sužeidė, kad 
be sąmonės buvo patalpintas Londono 
(Whitechapel) ligoninėje ypatingos prie
žiūros skyriuje.

Derby
PARODA IR MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS DERBYJE

Lietuvos pašto ženklų, pinigų, meno ir 
rankdarbių paroda bus Derbyje gegužės 
18 d., Ukrainiečių klube, 27 Charnwood 
St. Parodą atidarys Derby miesto burmis
tras ir DBLS-gos Centro Valdybos Pir
mininkas J. Alkis 11.30 vai. ryto. Paroda 
bus atidaryta iki 9 vai. vakaro.

18.30 vai. bus Motinos Dienos Minėji
mas toje pačioje salėje. Paskaitą skaitys 
DBLS Centro Valdybos p-kas p. J. Alkis. 
Programą išpildys lietuvių meninės pa
jėgos iš Nottinghamo, po to seks links
moji dalis su lietuviška muzika.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti pasižiūrėti parodos, 
pagerbti mamytes ir praleisti laiką lietu
viškoje dvasioje.
Anglijos Lietuvių Filatelistų Draugija 

„Vilnius“ ir DBLS Derby Skyriaus 
Valdyba

Bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
„Vyties“ klube rengiamas

Motinos dienos minėjimas.
Bus p. Giedraitienės paskaita ir me

ninė dalis.
Tą pat dieną, 12.30 vai., St. Ann's baž

nyčioje bus pamaldos už motinas.
Visus kviečiame pamaldose ir minėji

me gausiai dalyvauti.
Klubo valdyba

AUKOS LITUANISTIKOS KATEDRAI

Lietuvių Vyties klubas — 25 sv. S. Sas
nauskas ir V. Motuzą po 5 sv. Kun. A. Put- 
ce — 2 sv. Po 1 sv.: J. Adamonis, J. Ver
bickas, S. Budrys, E. Silnickienė, J. Pod- 
voiskis, J. Gerdžiūnas, P. Vasis, S. Gry
bas, A. Bučys, V. Gurevičius, J. Degutis, 
V. Ašlmenskas ir S. Banaitis. Viso 50.00 sv.

Vasario 16 minėjimo proga Tautos 
Fondui aukojo:

Lietuvių Vyties klubas — 43 sv.; J. 
Paulauskas — 10 sv.; po 5 sv.: V. Versec
kas, B. Kuzmickaitė, J. žiliukas, A. Jaki
mavičius, E.S. Sasnauskai, P. Vasis, V. Nor 
kevičius, V.A. Štromai, R. Karalius; po 
3 sv.: J. Pacepavičius ir J. Žalys; po 2 sv.: 
A. Giedraitienė, V. E. Silnickai, S. Vaice
kauskas, Rudzevičius, M. šilingienė, V. 
Gurevičius ir J. Podvoiskis; A. Traška — 
1.50; 29 asmenys po 1 sv. ir 3 asmenys po 
50 p. Viso 150 svarų.

Nottinghamas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d., Ukrainiečių klubo salėje, 
30 Bentinck Rd., Nottingham, Moterų 
draugija rengia

Motinos dienos minėjimą.
Kun. S. Matulio paskaita. Meninę pro

gramos dalį atliks vietinės pajėgos.
Po programos — šokiai ir pasilinksmi

nimas.
Pradžia 6.30 vai. vak.
Kviečiame visus atvykti ir pagerbti 

lietuves motinas.
Moterų Draugijos Valdyba

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 d., sekmadienį, 1 vai.. Uk
rainiečių klube, 80 Molesworth St., šaukia
mas Rochdale skyriaus narių susirinki
mas, kuriame bus padarytas pranešimas 
apie DBLS atstovų ir LNB akcininkų su
važiavimą ir aptariami kiti skyriaus rei
kalai.

Visus narius ir prijaučiančius maloniai 
kviečiame susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MIRĖ A. RINKCNAS
Toronte balandžio 1 d. palaidotas Kana

dos lietuvių veikėjas Antanas Rinkūnas.
A. Rinkūnas gimė 1909 m. Rusijoje. Bai

gęs Simano Daukanto seminariją, studija
vo Vytauto Didžiojo universitete pedago
giką. Lietuvoje mokytojavo, buvo Telšių 
mokytojų seminarijos direktorius. 1948 m. 
atvyko Kanadon. Čia baigė mokytojų ko
legiją ir mokytojavo kanadiečių šv. Tomo 
Akviniečio mokykloje iki pensijos.

Lietuviškoje veikloje ir spaudoje reiš
kėsi nuo pat jaunystės. Jis buvo vienas iš 
„Tėviškės žiburių“ laikraščio steigėjų, jo 
pagalbinis redaktorius. Buvo Kanados ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybo
se ir tarybose.

A. Rinkūno mirtimi lietuvių visuomenė 
ir spauda neteko žymaus darbuotojo ir 
didelio patrioto.

MIRĖ P. SENVAITIS
Kovo 16 d. Wellingborough, Northants., 

staiga mirė Petras Senvaitis.

Manchesteris
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Manchesterio ir apylinkės skautai-ės ir rė
mėjai rengia Manchesterio lietuvių klube 

MOTINOS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Po pro

gramos bus arbatėlė.
Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjai

VELYKOS KLUBE
Manchesterio lietuvių klubas Velykų 

antrą dieną surengė gražiausių margučių 
ir kepuraičių varžybas, kurios įvyksta 
kiekvienų Velykų proga. Kadangi per ne
susipratimą švenčių programa ir varžybos 
nebuvo paskelbtos, kiaušinių ir kepurai
čių nebuvo daug.

Varžybų komisiją sudarė kan. V. Ka- 
maitis, M.L.M. Ratelio „RŪTA“ pirm. O. 
Ramonienė ir klubo pirm. A. Podvoiskis.

Margučių varžybose I-mą premiją lai
mėjo S. Verbickas, II-trą — I. Gerdžiū- 
nienė, III-čią — S. Verbickas.

Kepuraičių varžybose, kurių buvo tik 
viena, laimėjo E. Žebelienė. Jai premiją 
įteikė klubo pirm. A. Podvoiskis. Margu
čių laimėtojai nedalyvavo.
Po varžybų klubas visus pavaišino užkan 

džiais, prie kurių prisidėjo K. Verbickienė 
ir M. Miliauskienė. įLaikas praėjo ypatin
gai linksmoje nuotaikoje.

A. P-kis

Prestonas
PRANEŠIMAS

Balandžio 27 d., šeštadienį, 3 vai. p.p., 
126 Queens Rd., bus daromas pranešimas 
apie DBLS atstovų ir LNB akcininkų su
važiavimą.

Skyriaus narius, prijaučiančius ir ak
cininkus maloniai kviečiame dalyvauti.

Prestono skyriaus valdyba

Birminghamas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 27 d., 12 vai., John Bright St., 
Victoria restorane, šaukiamas skyriaus su
sirinkimas. Bus pranešimas apie metinį 
suvažiavimą Londone, renkama skyriaus 
valdyba ir aptariami kiti reikalai.

Prašome tėvus paraginti savo vaikus, 
kad atvyktų į susirinkimą.

Kviečiame ir laukiame gausaus narių 
ir jaunimo atsilankymo.

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Halifaxe — balandžio 21 d., 13 vai., St. 

Columba's bažn.
Manchesteryje—balandžio 28 d., 12.30 v.
Leigh — balandžio 28 d., 4.30 vai., St.

Joseph's bažn.
Nottinghame — balandžio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
Derbyje — balandžio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

ŠVEICARIJA
TRIGUBA SUKAKTIS

Šveicarijos sostinėje gyvenanti ponia 
Irena Kaestli-Augevičiūtė surengė šaunų 
trigubą paminėjimą. Nors sukaktuvininkų 
gimimo dienas skiria keli mėnesiai, sukak
tuvėms buvo paskirta kovo 30 d. — pačios 
minėjimo rengėjos gimtadienis.

Kiti du sukaktuvininkai buvo jos moti
na Lidija, kuri gegužės mėnesį peržengs 
95-tuosius metus, dr brolis med. dr. Kos
tas Augevičius, kuris rudenį pasieks 70 m. 
amžių.

Jaukiame minėjime dalyvavo apie 30 
žmonių.

Irena Kaestli-Augevičiūtė, Lietuvą oku
pavus Raudonajai armijai, 1940 m. ištekė
jo už Šveicarijos konsulo Kaune dr. F. 
Kaestli. Jis mirė Berne 1972 m.

Praėjusiais metais DBLJS svarbiausi 
tikslai buvo šie;

1. Naujųjų narių verbavimas ir 2. 
Ryšių sustiprinimas su kitom organi
zacijom.

Kiek darbo DBLJS valdyba per pa
skutiniuosius metus yra atlikusi, o ti
krai nemaža, rodo šis pranešimas.

Valdybos tikslas buvo per 12 mėne
sių padidint DBLJS narių skaičių ir 
tam reikalui pradėtas jaunimo verba
vimas. Buvo išspausdinti specialūs in
formacijos paketai apie Lietuvą ir jau
nimo veiklą. Iš pat pradžios turėjome 
problemų, nes vėlavo paketų brošiūrų 
spausdinimas. Už atliktą darbą dėko
jame Nidos spaustuvei.

Teikiama informacija buvo įvairi: 
pradedant Lietuvos istorija ir baigiant 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ekskur
sija šią vasarą. Paketai išsiuntinėti kar
tu su atsakymo anketom. Atsakymų 
esame mažai gavę, todėl prašome čia 
visų susirinkusiųjų savo vietovėse pa
raginti jaunimą, kad kuo greičiau jas 
užpildytų ir prisiųstų mums. Gautieji 
rezultatai padės mums planuoti toli
mesnį organizacinį darbą ir turėti dau
giau žinių apie mūsų jaunimą .

Praėjusiais metais padarėme du ver
bavimo pranešimus. Pirmasis buvo 
Nottinghame gruodžio mėnesį, o an
trasis — Bellshill, Škotijoje. Valdyba 
labai nusiminė, kad tiek maža jaunimo 
susirinko Nottinghame, bet apsidžiau
gė, kai grįžo iš Škotijos. Planuojame 
ir toliau tęsti verbavimą ir tam darbui 
jau ruošiamės.
Kultūrinė veikla

Praėjusių metų gegužės mėnesį DB 
LJS prisidėjo prie Nottinghamo festi
valio karnavalo, ir šiemet prisidės.

Liepos mėnesį sutikom Mancheste
rio aerodrome kanadiečių „Gintarą“, 
o Londone suorganizavom pakvieti
mus į iškilmingus šokius.

Rugpjūčio mėnesį DBLJS surengė 
„Lithex IV“ — jaunimo kultūros sa
vaitgalį Lietuvių Sodyboje.

Rugsėjo 15 d. surengė pantomimos 
spektaklį Londone ir prisidėjo prie 
Tautos šventės minėjimo programos 
parengimo Nottinghame.

Ateinantį liepos mėnesį tautinių

VOKIETIJA
A.A. J. MACKEVIČIUS

Balandžio 1 d., širdies smūgio ištiktas, 
sulaukęs 70 m. amžiaus, Vokietijoj, Sch- 
leswig-Holsteino valstijos sostinėje Kiely 
mirė Juozas Mackevičius.

Jis gimė 1915 m. kovo mėn. 12 d. Di
džiųjų šeivių km., Vilkaviškio apsk., ūki
ninko šeimoje. Karinę prievolę atliko pio
nierių batalione Kaune. Išmoko staliaus 
amato. Antrą kartą rusams okupavus Lie
tuvą, dirbo stalių kombinate Vilkavišky.

Į Vokietiją atvyko 1959 m. Apsigyveno 
Kietyje, kur iki pensijos dirbo laivų sta
tykloje. Išaugino 3 dukteris ir sūnų.

Velionis buvo taurus lietuvis, skaitė lie
tuvišką spaudą, lankėsi lietuviškuose pa
rengimuose.

Palaidotas balandžio 4 d. Elmschen/Ha- 
gen kapinėse. Laidojimo apeigas pravedė 
ir atsisveikinimo žodį tarė kun. dek. V. 
Šarka. Atsisveikinti atvyko gausus būrys 
lietuvių, giminių ir draugų. Dalyvavo ir 
Vokietijos LB Luebecko apylinkės atsto
vai. Po laidotuvių visi dalyviai velionio 
šeimos pakviesti kavutei.

Tebūnie tau lengva, nors ir ne sava, bet 
svetinga Baltijos pajūrio žemė.

pk

LILIJA ŠUKYTĖ JAV-SE

Solistė Lilija Šukytė vasario mėn. kon
certavo Chicagoje ir Bostone. Dėl staigaus 
susirgimo koncertai Vašingtone ir Detroi
te buvo atidėti.

VIOLETA RAKAUSKAITĖ 
VOKIETIJOJE

Kovo 21 d. „Haus der Begegnung“ bu
vusiame tai^ptautinių estradinių dainų 
koncerte dalyvavo iš Anglijos atvykusi 
Violeta Rakauskaitė-Štromienė. Su dide
liu pasisekimu dainavo lietuviškas, pran
cūziškas, vokiškas ir itališkas dainas.

EKSKURSIJA Į PARYŽIŲ

Muencheno lietuviai planuoja ekskursi
ją į Paryžių. Ekskursija numatoma gegu
žės mėnesį, kainuos apie 260 DM. 

šokių grupė „Lietuva“ dalyvaus Pa
baltiečių kultūros koncerte Stockhol- 
me, Švedijoje.

Gal svarbiausias iš visų DBLJS at- 
siėkimų yra įsteigimas dviejų lietuvių 
kalbos pamokų klasių — Nottinghame 
ir Londone. Raginame jaunimą stoti į 
lietuvių kalbos klases, nes jaunimas 
turi išlaikyti lietuvių kalbą. Kokia gi 
tauta be savo kalbos?
Politika

Praėjusius metus pradėjom be poli
tinės veiklos, bet laike metų daug kas 
pasikeitė. Jaunimo atstovai dalyvauja 
ELG ir taip pat Baltų tarybos susirin
kimuose. Keli jaunimo atstovai daly
vavo Pabaltiečių sąjungos įstatų pa
ruošime ir padėjo įsteigti pačią sąjun
gą D. Britanijoje. Valdybose yra Algis 
Kuliukas ir Ingrida Petrauskaitė, kuri 
rinkimuose gavo daugiausa balsų.

Organizacijos siekiai: jungti pabal- 
tiečius D. Britanijoje, informuoti apie 
padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
reikalauti apsisprendimo teisių Pabal
tijo kraštams, kad galėtų laisvai tvar
kytis, vystyti savo politiką, ekonomiją 
ir kultūrą.

Ryšiai su latviais ir estais ne tik su
stiprėjo, bet tvirtai susijungė visuo
meniniuose, kultūriniuose ir politiniuo
se reikaluose.

Praėjusiais metais buvo suorgani
zuota pora pabaltiečių savaitgalių, pa
baltiečių vakaras Londone ir bendrai 
veikta Europos parlamento narių rin
kiminėj kampanijoj.
Ryšiai

Ryšiai su kitom organizacijom labai 
sustiprėjo. Be minėtų estų ir latvių or
ganizacijų, glaudžiau bendradarbiau
jama su Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir po truputį vystosi ryšiai su 
Europos lietuvių jaunimu.

Ryšys su DBLS labai stiprus, kartu 
gražiai dirbam, tikiu, kad taip bus ir 
toliau.

Buvo neblogi metai, daug darbų at
likom, o dar daugiau laukia. Manau, 
kad šis pranešimas supažindino jus su 
mūsų veikla.

DBLJS turi ateitį, ir su jūsų parama 
ir jaunimo energija tikime pasiekti sa
vo tikslus!

KUN. A. RUBIKAS SIRGULIUOJA

Memmingene gyvenantis kun. A. Rubi- 
kas po gripo ir kitokių nesėkmių vis dar 
silpnai jaučiasi.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
ABITURIENTAI

Šiemet abitūros egzaminus laiko 7 mo
kiniai: mergaitės — Marytė Balaišytė, Li
li Burškaitytė, Monika Gaižauskaitė, Li 
cija Kuršytė ir Erina Seidlerytė; vyrai — 
Gintautas Korintas ir Orenas Levšteinas.

Vasaros atostogos prasidės liepos 6 ir 
baigsis rugsėjo 1. Pamokų pradžia rugsė
jo 2.

GIMNAZIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖS, CHORO IR ORKESTRO 

PASIRODYMAI

Gegužės 4 d. — Hamburg/Saar. VLB 
Saaro krašto apylinkės Motinos dienos mi
nėjime.

Gegužės 5 d. — 14 vai., Heppenheime. 
Vokiečių pabėgėlių sąjungos renginy.

Gegužės 19 d. — Hofheime prie Frank
furto a. M. Vokiečių pabėgėlių suvažiavi
me.

Gegužės 22 d. — 19 vai., Triero kat. aka
demijos renginy apie Lietuvą, Triere, Auf 
der Juengt 1.

Birželio 9 d. — Schwetzingene, Bavarų 
sąjungos renginy.

Birželio 16 d. — Stuttgarte, Pan-Euro- 
pa-Union renginy.

Birželio 22 d. — Huettenfelde, Vasario 
16 gimnazijos Romuvoje rengiamose Jo
ninėse.

PAGERBS KUNIGĄ

Gegužės mėnesį Muencheno lietuviai 
pagerbs kun. J. Tautkevičrų jo jubiliejaus 
proga.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos dienos minėjimas įvyks gegu
žės mėnesio pirmąjį šeštadienį, gegužės 
4 d., „Haus der Begegnung“, 15 vai.
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