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KAPITULIAVO VOKIETIJOS 

REICHAS
JAV prez. Reaganas, atvykęs Europon 

dalyvauti Vakarų valstybių viršūnių kon
ferencijoje ir II pasaulinio karo 40 metų 
sukakties minėjime, gegužės 5 d. Vak. Vo
kietijoje aplankė buvusią Belseno koncen
tracijos stovyklą ir vokiečių karių kapi
nes Bitburge. Vokietijos kanclerio dr. 
Kohl lydimas, abiejose vietose jis pagerbė 
žuvusius ir padėjo vainikus.

.JAV karo aviacijos bazės Bitburgo būs
tinėje JAV prezidentas pasakė kalbą, ku
rioje įvertino 40 metų taiką Europoje ir 
per tą patį laiką vykusį tarpusavy kovo
jusių valstybių susitaikymą. Prezidentas 
iškėlė laimėjimus, pasiektus per tuos 40 
metų: buvę priešai, Amerika ir Vokietija, 
dabar draugai ir stipriausi sąjungininkai; 
vietoje baimės pasėtas pasitikėjimas; ka
ro griuvėsių vietoje dabar žydi taika.

Prez. Reaganas tarp kitko pasakė: 
„Mes laimėjome labai daug. Vokietijos 
Federalinė Respublika, Italija ir Japoni
ja dabar yra laisvų valstybių bendruome
nės nariai. Tačiau kova dėl laisvės dar ne
baigta, nes didžioji pasaulio dalis dai- te
bėra prislėgta totalitarinės tamsos. Prieš 
22 metus prezidentas John F. Kennedy, 
aplankęs Berlyno sieną, pareiškė, kad jis 
taip pat yra berlynietis.

DARBAS IR
DBLJS SUVAŽIAVIME

Nedaug kas atkreipė dėmesį į D. Bri
tanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(DBLJS) savaitgalius, periodiškai ren
giamus Lietuvių Sodyboje. Rengėjai 
galbūt sąmoningai perdaug jų negarsi
na. Suvažiuoja tik tie jaunuoliai, ku
rie nori tarpusavy praleisti kelias die
nas, trumpai atsikvėpti po darbo įstai
gose ar darbovietėse ir pasisemti nau
jų žinių, kurių nebuvo gavę mokyklose 
bei universitetuose.

Šiais metais surengtas savaitgalis, 
rengėjų pavadintas LITHEX V, buvo 
jau penktas iš eilės. Kartu jis buvo ir 
DBLJS narių metinis suvažiavimas or
ganizaciniams klausimams apsvarsty
ti. Į Sodybą suvažiavo apie 40 mergi
nų ir vaikinų, kurių vieni atkeliavo iš 
netolimo Londono, o kiti — nukorę 
700 mylių — atvyko iš Škotijos. Keli 
svečiai atskrido iš Australijos ir sau
lėtos Kalifornijos.

Kodėl tie jaunuoliai, niekieno per
daug neraginami, suvažiuoja iš artimų 
vietų ir tolimų kraštų? — Pasirodo, tie 
savaitgaliai yra labai populiarūs jau
nimo tarpe. Nors dažnais atvejais po
kariniai išeiviai nepasirūpino išmokyti 
savo vaikus lietuvių kalbos, ar įkvėpti 
jiems tautinės dvasios, suaugę ir išsi
mokslinę anglų mokyklose lietuviukai 
patys pasijuto lietuviais ir panoro iš
mokti lietuvių kalbą. Todėl savaitgalio 
programoje būna lietuvių kalbos pa
mokos, kurias šiais metais pravedė ne
seniai iš Lietuvos atvažiavęs mokyto
jas Algis Šveikauskas. Visi, kas pirmą 
dieną nepatingėjo anksti atsikelti, ga
lėjo be ašarų įsisavinti pirmuosius pa
grindus.

Kiekviena savaitgalio diena buvo 
pradedama gimnastikos pratimais, ku
riems vadovavo grakščios lietuvaitės 
Audrilė Valterytė ir Regina Puodžiū- 
naitė.

Suvažiavimo išvakarėse, penktadie
nį, gegužės 3 dieną, buvo dalyvių regis
tracija ir susipažinimo vakaras, šešta
dienį iš pat ryto prasidėjo rimtas dar
bas: gimnastika, lietuvių kalbos pamo
ka. Po to, vienas svarbiųjų programos 
punktų — simpoziumas „Santykiai su 
Lietuva“. Diskusijoms įvadą padarė 
Vidas Puodžiūnas, Romas Kinka ir 
Vincas O‘Brien. šiuo opiu klausimu 
diskusijose pasisakė bemaž visi daly
viai, o ypač tie, kurie turi praktišką pa
tyrimą, t.y. buvo patys nuvažiavę į 
savo tėvų žemę. Daugumos nuomone, 
asmeniniai ryšiai su giminėmis bei 
draugais, pasikeitimas laiškais bei vi
zitais yra abipusiai naudingi. Siunti
mas knygų ir plokštelių taip pat. Tuo 
tarpu santykiai su sovietų įstaigomis.

Šiandien taiką mylintieji žmonės visa
me pasaulyje turėtų kartoti: aš esu berly
nietis, aš esu žydas, kuriam pasaulyje vis 
graso antisemitizmas; aš esu afganistanie
tis, aš esu Gulago kalinys... aš galiu būti 
totalitarizmo auka.

Antrojo pasaulinio karo ir nacizmo pa
moka turėtų būti ta, kad laisvė visuomet 
yra galingesnė už totalitarizmą, o gėris— 
galingesnis už blogį.“

Toliau prezidentas tęsė: „Turėdami at
mintyje praeities pamokas, mes atvertėm 
naują ir šviesesnį istorijos lapą... Nors 
žymi pasaulio dalis dar apimta priespau
dos tamsos, mes jau galime pastebėti, kad 
žemės rutulį vis plačiau apima naujos lais
vės aušra... Matome stiprėjančią Europos 
demokratinių valstybių sąjungą — tai 
šviesa, iš kurios vis plačiau plinta auš
ra...“

Kalbėdamas kitą dieną 'į vokiečių stu
dentus Hambach pilyje, prez. Reaganas 
pasakė: „Jūs galite sukurti naują Euro
pą, demokratinę Europą, sujungtą Rytų 
ir Vakarų Europą, Europą, kuri pagaliau 
bus visiškai laisva“.

Karo pabaigos 40 metų sukaktis buvo 
atžymėta ir kitose Europos sostinėse, vie
nur su paradais, kitur tik pamaldomis.

LIETUVOS VYSKUPAI ROMOJE
Balandžio 24 d. į Romą atvyko Lietu

vos arkivysk. Liudas Povilonis ir jo aug
ziliaras vysk. Juozas Preikšas, lydimi kun. 
V. Michelevičiaus. Romoje numato išbūti 
apie tris savaites.

PRAMOGOS
LIETUVIŲ SODYBOJE
kaip Tėviškės draugija, yra vengtini.

Popiet buvo J. Vilčinsko paskaita 
apie Lietuvos socialdemokratų partijos 
vaidmenį kovoje dėl mūsų krašto lais
vės ir apie partijos dabartinius uždavi
nius. Paskaita buvo pailiustruota spau
dos pavyzdžiais ir fotografijomis.

Šiuo metu Londone viešintis Aus
tralijos lietuvis Antanas Stepanas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo VI kongreso 
vienas organizatorių, papasakojo apie 
kongreso paruošiamuosius darbus ir 
kvietė D. Britanijos jaunimą 1987 me
tais atvykti į Australiją. Liet. Sodybo
je jis sutiko DBLJS vadovybę ir kelis 
kitus jaunuolius, jau dalyvavusius 
ankstyvesniuose kongresuose, ir turė
jo progos plačiau padiskutuoti būsimo 
kongreso reikalus.

Vėliau Rūta Popikienė, atvykusi iš 
Derby, parodė savo gražų margučių 
bei meniškų dirbinių iš kiaušinių keva
lų rinkinį. Paaiškinusi, kaip ji pati iš
moko to meno ir kaip dabar moko ki
tus, ji papasakojo apie savo paskaitas 
anglų moterų draugijoms plačioje Mid
land© apylinkėje. Be to, ji parodė sa
vo puikų Lietuvos pašto ženklų rinki
nį.

Kitame salės gale ant stalų buvo iš
dėstytos knygos bei žurnalai, kuriuos 
dalyviai galėjo apžiūrėti, o kai ką ir 
nusipirkti.

Vakare toje pat salėje buvo demons
truojamas lietuviškas filmas „Smeto
na“. Dar vėliau vyko visų bendras pasi
linksminimas.

Sekmadienį, gegužės 5 d. — kun. 
A. Gerybos atnašaujamos mišios ir 
metinis DBLJS narių susirinkimas. Va
kare — kitas filmas ir laužas Sodybos 
parke.

Savaitgalio pabaigai, pirmadienį — 
gimnastika, sportas, vėl lietuvių kal
bos pamoka ir LITHEX V įvertini
mas. Vyresnės kartos lietuviai, stebėję 
šį jaunimo suvažiavimą, galėjo tik pa
sidžiaugti viskuo, ką matė ir girdėjo. 
Ypač džiugu, kad mūsų jaunuoliai, gi
mę ir užaugę toli nuo tėvynės, gerai su
pranta mūsų tautos aspiracijas ir pra
deda dirbti Lietuvai naudingą darbą.

Suvažiavimo organizacinius reika
lus gabiai tvarkė V. Puodžiūnas, A. 
Kuliukas ir G. Jakimavičius. Nors or
ganizacijai priklauso per šimtą narių, 
visiems suvažiuoti buvo neįmanoma 
dėl didelių atstumų ir piniginių išlai
dų. Bet buvo ir tokių, kaip Antanas 
Dambriūnas, kuris atvyko net iš Kali
fornijos. Reikia manyti, kad visi da
lyviai, praleidę gražų darbo ir pramo
gų savaitgalį Sodyboje, patenkinti 
grįžo namo. J.V.

PRITARIMAS ŽYGIUI
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Valdyba pritarė Pabaltiečių Taikos 
ir Laisvės ryžto žygiui Skandinavijoje 
praėjusių metų vasario mėnesį ir pradėjo 
energingai šiam įvykiui ruoštis.

1984 m. birželio mėnesį VLIKas para
gino Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininką jungtis prie jaunimo iškylos 
Baltijos jūra. PLJS valdyba liepos 17 d. 
nutarė iškylą remti:

„...esame pasiruošę dirbti kartu su vi
somis organizacijomis, kurios remia šį pro 
jektą. Norėtume, kad visos lietuviškos or
ganizacijos vieningai stotų įgyvendinti šį 
įvykį.“

Žygio informacijai platinti ir dalyviams 
registruoti Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga paskyrė p-lę Ingridą 
Petrauskaitę. D.B. Lietuvių Sąjunga žygį 
remia nuo praėjusių metų pabaigos ir ren
ka aukas per Tautos Fondo atstovybę An
glijoje.

Amerikos Lietuvių Taryba vasario pra
džioje išplatino tūkstantį VLIKo paruoš
tų pranešimų apie Kopenhagoje įvyksian
tį Sovietų Sąjungos teismą ir Pabaltiečių 
Taikos ir Laisvės išvyką Skandinavijoje.

OTAVOS KONFERENCIJA
Gegužės 7 d. Kanados sostinėje Ottawo- 

je prasidėjo Europos Saugumo ir Koopera
cijos Konferencija. Konferencija truks še
šetą savaičių (iki birželio 17. d.) ir joje 
dalyvaus 35 Helsinkio Baigminį Aktą pa
sirašiusios valstybės, šalia Europos žemy
ne esančių vastybių (išskyrus Albaniją), 
konferencijoje taip pat dalyvaus Kanada 
ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

Konferencijos pagrindinis tikslas yra 
peržiūrėti Helsinkio Baigminį Aktą pasi
rašiusių valstybių paklusimą akte priim
tiems sutarimams žmogaus teisių klausi
mais. Tenka pastebėti, kad savo apimtimi 
Ottawos konferencija bus žymiai mažes
nė savo mastu už neperseniausiai pasibai
gusią Madride. Madrido konferencija tęsė
si beveik tris metus ir joje buvo apžvelgta 
1975 metais Helsinkyje pasirašytame akte 
susitarimai visais ten liečiamais klausi
mais.
Nereikia aiškinti, kad Ottawoje vykstan

ti konferencija sudaro galimybę viešai iš
kelti Sov. Sąjungos Lietuvoje smurtu vyk
domus nusižengimus pagrindiniams žmo
gaus teisių nuostatams. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba, ypač jos 
pirm. adv. Algis Pacevičius ir vicepirm. 
visuomeniniams reikalams adv. Joana 
Kūraitė-Lasienė, sėkmingai darbuojasi, 
kad Ottawon atvykę užsienio politikai ir 
žurnalistai būtų informuojami apie Lietu
vos pavergimą ir okupanto vykdomus 
žmogiškųjų teisių pažeidimus.

Pasaulio LB valdyba paragino kraštų 
LB valdybas įteikti memorandumus savo 
valstybių atstovams, dalyvaujantiems toje 
konferencijoje. PLB pirm. V. Kamantas 
pasirašė memorandumą Vatikano delega
cijos pirmininkui. Memorandume iškelti 
sovietų vykdomi žmogaus teisių pažeidi
mai Lietuvoje.

NAUJI KARDINOLAI
Popiežius Jonas Paulius II paskelbė, kad 

gegužės 25 dieną įvyks oficiali bažnytinė 
konsistorija, per kui’ią 28 naujiems kar
dinolams bus įteiktos skrybėlės. Tuo būdu 
kardinolų skaičius bus padidintas iki 152, 
nors tik 120 iš jų turės balsavimo trfsę, 
nes kiti yra peržengę 80 metų amžiaus ri
bą.

Tarp naujų kardinolų yra vienas ukrai
nietis ir du lenkai, iš kurių dabartinis vys
kupas A.M. Deskur liks dirbti Vatikane, 
o antrasis yra Vroclavo arkivyskupas Hen
rikas Gulbinovičius. Pastarasis, kilęs iš 
Vilniaus krašto, yra didelis Lenkijos lie
tuvių draugas.

Popiežius ta pačia proga pranešė, kad 
1979 metais paskirto kardinolo „in pec- 
tore“ pavardė ir toliau bus laikoma pa
slaptyje.

PREMIJŲ ŠVENTĖ
JAV LB Kultūros Taryba rengia penk

tąją premijų šventę Clevelande š.m. gegu
žės 11d. šventės metu bus atžymėti ir pa
gerbti 1984 metų laureatai.

Prie išvykos Baltijos jūra prisidėjo ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba, kuri š.m. kovo 25 d. taip atsakė išvy
kos organizatorių latvių atstovui Čikago
je:

„PLB Valdyba sveikina pabaltiečių jau
nimo iniciatyvą, keliant Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybės klausimą tarptau
tinėje plotmėje naujais būdais, kaip Tai
kos ir Laisvės išvyka. Mes pritariame Šiam 
įvykiui ir ketiname padėti reklamuodami 
ją per Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gą ir skatindami lietuvių bendruomenę, o 
ypač jaunimą, joje dalyvauti ir ją remti.“

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba kreipėsi į VLIKą, prašydama pi
niginės paramos dalyvavimui išvykoje. 
Prašymai lėšomis dalyvavimą paremti 
taip pat gauti D. Britanijoje ir Kanadoje 
iš Venesuelos.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje yra nepaprastos svar
bos įvykis. VLIKas yra labai suinteresuo
tas jo pasisekimu bei gausiu lietuvių daly
vavimu ir jam įgyvendinti paskyrė 60,000 
dolerių. Tai suma, kuri žymiai viršija 
ankstesnes VLIKo/Tautos Fondo metines 
sąmatas. Ižde ne tik nėra atliekamų lėšų, 
bet joms papildyti būtinos gausios aukos. 
Tačiau žygio svarba ir pramatoma politiš
ka nauda Lietuvai yra didesnė, negu rizi
ka. Žygis būtų neįmanomas be lietuvių 
įsipareigojimo jį remti.

Europos spauda nuo praėjusių metų vi
durio žygiui paskyrė keliasdešimt straips
nių ir jie dažnėja. Jau vien ši propagan
da yra verta išlaidų, žygiui prasidėjus, 
spaudos ir televizijos korespondentų ir 
politikų dėmesys bus daug didesnis, ypač 
jeigu jame dalyvaus ne tik vyresnieji, bet 
ir jau svetur gimęs mūsų jaunimas.

Jaunimui, be abejo, reikalinga parama 
šiame žygyje dalyvauti. Jeigu iki šiol žy
gio lėšoms užsiangažavo tik VLIKas/Tau- 
tos Fondas, tai dabar atėjo laikas, kad 
prie jo vykdymo jungtųsi visos patriotiš
kos lietuvių organizacijos ir asmenys.

Pritarimą žygiui galima parodyti auko
mis TAUTOS FONDUI. Galima jį parody
ti taip pat prisidedant prie atskirų jau
nuolių ar jų grupių dalyvavimo išlaidų. 
Raginame jaunimą pirmiausiai ieškoti sa
vo kelionės rėmėjų gyvenamoje aplinkoje 
pas pritariančius asmenis, vietos organiza
cijose, ir siekti paramos centrinėse orga
nizacijose, kurios prie Žygio dar neprisi
dėjo ir kurios kolektyviai yra šimterio
pai pajėgesnės, nei VLIKas/TAUTOS

MORALINIS ATSILYGINIMAS
VOKIEČIAI RAGINA ATITAISYTI SKRIAUDĄ PABALTIJUI

„Tarptautinis Viktoro Petkaus ko
mitetas“ ir „Fatimos-Akcija-77“ pa
skelbė kreipimąsi, kuriuo Vakarų Vo
kietijos prezidentas, vyriausybė, parla
mentas ir partijos raginami šiemet ge
gužės 8-sios proga prisiminti Pabalti
jo valstybių likimą ir atitaisyti joms pa
darytas skriaudas.

Vokietijos kapituliavimas prieš 40 
metų sužadino Vakarų ir Rytų Euro
pos viltis sulaukti taikos ir laisvės. Tik 
Pabaltijo tautų šeimai — Lietuvai, 
Latvijai, Estijai — toji diena nežadėjo 
jokios ateities, tik persekiojimą ir kan
čias, iš dalies dėl vokiečių kaltės.

Nelemtas Hitlerio ir Stalino paktas 
1939 metais tragiškai užbaigė šių šalių 
laisvės ir suverenumo du dešimtme
čius. Todėl, sakoma kreipimesi, vokie
čiai ir šiandien turi jausti moralinės 
kaltės dalį už Pabaltijo valstybių pa
aukojimą. Todėl gegužės 8-sios prisi
minimas kaip tik turi būti skiriamas 
„politikų pamirštiems pabaltiečiams“. 
Gegužės 8-ji teikia progą „mūsų mo
ralinę kaltę paversti moraliniu solida
rumu ir parama“, sakoma minėtame 
kreipimesi. Tai esanti proga prisimin
ti 45-kių pabaltiečių 1979 metais iš
keltus reikalavimus:
, — paskelbti niekiniais ir negalio
jančiais slaptuosius 1939 metų susita
rimus;

— iškelti Pabaltijo klausimą Jung
tinių Tautų organizacijoje ir nutraukti 
pražūtingą tylėjimą;

— remti Pabaltijo tautų apsispren- 
rimo ir suverenumo teisę, kurią turi vi

LIETUVOJE
100 metų, kai gimė J. Vaičkus

Balandžio 16 d. sukako 100 metų, kai 
mirė lietuvių teatro veikėjas, režisierius, 
aktorius Juozas Vaičkus, šiemet supuola 
net trys jo jubiliejinės datos: 100 metų gi
mimo, 50 m. mirties ir 80 m., kai jis suor
ganizavo ir režisavo pirmąjį spektaklį — 
Dviejų Moterų „Velnią spąstuose“.

Jis buvo pirmasis lietuvis, įsteigęs lie
tuvišką teatro mokyklą.
Birbynių melodijos

I Valstybinės filharmonijos mažąją kon
certų salę neseniai buvo susirinkę birby
nių muzikos gerbėjai. Jiems grojo jauni 
Valst. konservatorijos liaudies instrumen
tų katedros studentai. Jauniesiems birby
nininkams tai buvo rimtas kūrybinių jė
gų išbandymas. Koncerto pradžioje skam
bėjo J. Švedo „Piemenuko raliavimas“.
Kino plakatų konkursas
Respublikinė kino filmų nuomojimo kon

tora ir Lietuvos dailininkų sąjungos gra
fikos sekcija paskelbė naujų lietuviškų 
filmų „Mano mažytė žmona“ ir „Sūnus pa
laidūnas“ plakatų konkursą. Geriausi dar
bai bus premijuoti 200 ir 100 rublių pre
mijomis.
Komunistinė talka

Balandžio 20 d., šeštadienį, V. Lenino 
gimimo 115 metinėms atžymėti, Lietuvo
je daugiau kaip du milijonai žmonių turė
jo „palaikyti maskviečių iniciatyvą“ ir 
tą dieną dirbti. Diena pavadinta „Komu
nistine talka“, ir kaip „Tiesa“ rašo, „dar
bininkai pagamino daug aukštos produk
cijos“.
Specialiosios vidurinės mokyklos

Specialiosiose vidurinėse mokyklose ga
lima įsigyti įvairių specialybių. Į jas pri
imami asmenys iki 30 metų, baigę 8 kla-
sės, taip pat asmenys, baigę vidurinę mo
kyklą. Stojančiųjų į vakarinius ir neaki
vaizdinius skyrius amžius neribojamas.

Norintieji į jas patekti turi išlaikyti sto
jamuosius egzaminus. Be stojamųjų eg
zaminų priimami tie, kurie baigė astuo
nias klases su pagyrimu (pirmūnai) ir vi
durinę mokyklą su aukso bei sidabro me
daliais.
Maisto atliekos — fermoms

Beveik prieš penkerius metus Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto butų ūkio vai 
dyba ėmėsi organizuoti centralizuotą mais 
to atliekų surinkimą iš gyventojų. Atlie
kos ūkių gyvulininkystės fermoms taip pat 
renkamos iš viešojo maitinimo, gydymo 
įstaigų, vaikų lopšelių-darželių. Apskai

čiuota — su maisto atliekomis pernai pa
gaminta 18,7 proc. kiaulienos.

sos laisvos tautos ir kuri priklauso vi
soms tautoms;

— remti Pabaltijo tautų reikalavi
mus laisvais rinkimais nuspręsti savo 
likimą, siekiant to per Jungtinių Tau
tų organizaciją.

Rašte primenama, kad Vakarų val
stybės nepripažįsta neteisėtos Pabaltijo 
okupacijos ir prijungimo prie Tarybų 
Sąjungos. Reikalaujama, kad Vakarų 
Vokietija šiemet gegužės 8-ją ne tik 
paminėtų visas nacionalsocializmo au
kas, visas Antrojo pasaulinio karo ir 
trėmimų aukas, bet taip pat ir paverg
tuosius pabaltiečius. Viešas Ribentro
po-Molotovo pakto paskelbimas „nie
kiniu ir negaliojančiu“ reikštų Vakarų 
Vokietijos moralinį atsilyginimą už 
vokiečių vardu padarytus nusikalti
mus pabaltiečiams. Nebetylėti, bet da
bar pagaliau prabilti pasaulio viešumo
je, Jungtinių Tautų organizacijoje ir 
Europos parlamente! Laisvosios Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valstybės vis 
dar neturi savo oficialių atstovų Jung
tinėse Tautose, o prie jų būstinės ne
plevėsuoja jų valstybinės vėliavos.

Tokiais žodžiais baigiamas kreipi
masis į Vakarų Vokietijos prezidentą, 
vyriausybę, parlamentą ir politines par
tijas.

Kreipimąsi pasirašė Tarptautinio 
Viktoro Petkaus komiteto vardu: Eri- 
chas Weissas, Winfriedas Pietrekas, 
E. ir H. Schuchai; Fatimos-Akcijos 77 
vardu: Werneris L. Forsteris, Marti
nas Muelleris, Bernhardas Muelleris.

(LER)
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Lituanistikos katedros reikalai REGISTRACIJA IR AUKOS

Kovo 30 dieną Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje, posėdžiavo ir Lituanistikos ka
tedros reikalais tarėsi Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Fondo vadovybė: 
direktoriai Birutė Jasaitienė, Stasys 
Jokubauskas, Vytautas Kamantas, Ka
zys Laukaitis, dr. Antanas Razma ir 
dr. Tomas Remeikis, reikalų vedėja 
Nijolė Balzarienė, teisinis patarėjas ad
vokatas Saulius Kuprys ir Lituanisti
kos katedros vedėjas profesorius dr. 
Bronius Vaškelis.

Šis PLB Fondas buvo įsteigtas 1979 
metų balandžio mėnesį, kada buvo 
pradėta rūpintis visais Lituanistikos 
katedros steigimo ir lėšų telkimo reika
lais. Jis buvo inkorporuotas Illinois 
valstijoje „Lithuanian World Com
munity Foundation, Ine.“ vardu. PLB 
Valdybos nutarimu šį Fondą tada in
korporavo Vytautas Kamantas, Vac
lovas Kleiza ir Antanas Juodvalkis. 
Pirmieji PLB Fondo direktoriai buvo 
Daina Kojelytė, dr. Algis Paulius ir 
Mečys Šilkaitis. PLB Fondas turi vi
siems aukotojams atleidimus arba nu
rašymus nuo mokesčių („tax exemp
tion“) iš JAV ir Kanados valdžių 
(„Internal Revenue Service“), aukoto
jams išduoda atitinkamus kvitus ir au
kotojų pavardes skelbia spaudoje. PLB 
Fondo raštinė yra 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA (Jauni
mo Centro patalpose).

Posėdyje PLB Fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, reikalų vedėja 
Nijolė Balzarienė ir iždininkas Stasys 
Jokubauskas pranešė apie atliktus dar
bus ir kad iki 1985 kovo 1 dienos Li
tuanistikos katedrai 1200 aukotojų iš 
įvairių pasaulio kraštų davė apie 
360,000 dolerių. Iki šiol Illinois uni
versitetui Chicagoje už katedrą jau su
mokėta 300,000 dol. (235,000 dol. iš 
PLB Fondo, 60,000 dol. iš JAV Lietu 
vių Fondo ir 5,000 dol. iš Kanados 
Lietuvių Fondo). Pagal PLB Fondo 
pirmininko Vytauto Kamanto ir se
kretoriaus dr. Antano Razmos su Illi
nois universitetu Chicagoje 1981 me
tais pasirašytą sutartį reikalinga iš vi
so sumokėti 600,000 dol. per penkerius 

metus. Pats universitetas dar pridės 
150,000 dol., kad Lituanistikos kate
dra turėtų 750,000 dol. kapitalą („en
dowment“), garantuojantį jai amžiną 
gyvenimą.

PLB Valdyba ir PLB Fondo tary
ba yra paskelbusi 1985 metus Lituanis
tikos katedros lėšų vajaus metais ir 
kvietė visą lietuvių išeiviją bei jos or
ganizacijas prisidėti prie šio vajaus 
įgyvendinimo. Visi PLB Fondo dar
buotojai per ateinančius mėnesius 
darbščiai vykdys aukų vajų Lituanis
tikos katedrai, kreipdamiesi į pasau
lio lietuvius, spaudą, radiją, organiza
cijas ir kraštų Bendruomenes, prašy
dami kiek galima didesnės piniginės 
paramos, nes per šiuos metus reikalin
ga surinkti arti 240,000 dol. Tam tiks
lui baigiami ruošti ir spausdinti vajaus 
leidinėliai, aukų lapai, vokai, laiškai 
ir kitos informacijos. Įvairiuose kraš
tuose ir vietovėse sudaromi vajaus ko
mitetai ir kviečiami įgaliotiniai bei tal
kininkai.

PLB Fondo vadovybei vajų praves
ti pasauliniu mastu padės specialus Li
tuanistikos katedros Talkos komitetas 
Grand Rapids mieste: dr. Stasys Balys, 
Donatas Astras, Simutė Jonaitytė, 
Gražina Kamantienė, Juozas Lukas, 
Jonas Treška Jr., Liucija Treškaitė ir 
Barbora Vasiliauskaitė. Komiteto dau
gumą sudaro JAV universitetus baigę 
jaunesnės kartos lietuviai akademikai.

Visi PLB Fondo direktoriai įvairiais 
būdais renka lėšas, ieško naujų rėmė
jų ir atlieka visokiausius vajaus dar
bus. Fondo pirmininkas Vytautas Ka
mantas Lituanistikos katedros reika
lais tariasi su Illinois universiteto Chi
cagoje vadovybe, palaiko ryšius su 
įvairiais mecenatais bei lėšų telkimo 
komitetais įvairiuose kraštuose bei vie
tovėse, ragina kraštų Bendruomenes 
daugiau remti katedraą, rašo prašy
mus Lietuvių Fondams bei kitoms in
stitucijoms, lanko lietuvių kolonijas ir 
vadovauja Lituanistikos katedros lėšų 
telkimo vajui.

Reikalų vedėja Nijolė Balzarienė 
kasdien atlieka daug įvairių darbų, 

tvarko visus PLB Fondo raštinės rei
kalus, visiems aukotojams išrašo ir pa
siunčia kvitus, iš universiteto gauna 
finansinius pranešimus, informuoja 
spaudą, palaiko ryšius su lėšų telkimo 
komitetais ir atstovais JAV, Kanadoje, 
Europoje, Australijoje, Pietų Ameri
koje ir kitur, paruošia pranešimus ir 
aukotojų sąrašus, kurie per praėjusius 
kelis metus buvo skelbiami spaudoje.

Visi Lituanistikos katedros auko
tojai, davę 1 dol. ar daugiau, bus am
žinai prisiminti ir jų vardai, pavardės 
ir duotos sumos bus surašytos į dvi 
specialias Lituanistikos katedros auko
tojų knygas, kurių viena bus laikoma 
Illinois universitete Chicagoje, o an
tra PLB raštinėje Jaunimo Centre Chi
cagoje. 50 dol. ar daugiau paaukoję 
gaus atitinkamus pažymoj imus-diplo- 
mus. 500 dol. ar daugiau paaukojusių 
vardai ir pavardės bus įrašytos į dvi 
specialias garbės lentas, kurių viena 
bus pakabinta Illinois universitete Chi
cagoje, o antra PLB raštinėje Jauni
mo Centre.

Posėdyje pasidžiaugta, kad nuo pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesio Illinois 
universitete Chicagoje sėkmingai vei
kia pirmoji laisvajame pasaulyje Li
tuanistikos katedra su pirmaisiais li
tuanistikos sričių studentais, siekian
čiais magistro bei doktorato laipsnių. 
Jai vadovauja ir rūpestingai ateities 
darbus planuoja pirmasis katedros ve
dėjas profesorius dr. Bronius Vaškelis, 
persikėlęs gyventi į Chicagą iš Pensy- 
Ivanijos valstijos. Tad Lituanistikos 
katedros idėja jau yra realybė, šis di
delis laimėjimas lietuvių tautai buvo 
pasiektas daugelio žmonių bendro dar
bo pastangomis ir lėšomis. Reikalinga 
ir toliau tęsti šį svarbų lietuvišką darbą 
su viso pasaulio lietuvių parama.

PLB Fondo taryba nutarė kreiptis 
į JAV Lietuvių Bendruomenės krašto 
kontrolės komisiją ir prašyti, kad ji 
per ateinantį mėnesį patikrintų PLB 
Fondo iždą, knygas ir vedamą atskai
tomybę.

Kontrolės komisijos aktas bus pa
skelbtas visuomenei.

PABALTIECIŲ TAIKOS IR LAISVĖS 
RYŽTO ŽYGIO REGISTRACIJOS — 

AUKOTOJO BLANKAS 
(nereikalingą dalį prašome išbraukti)

Pavardė, Vardas

Pilietybė

Telefonas

Adresas: Gatvė, (buto Nr.), miestas, 
valstija, pašto zona, valstybė.

1. Siunčiu 1985 m. liepos 25-31 d. P.T. ir 
L.R. Išvykos Baltijos jūra ir kultūrinio 
sąskrydžio Kopenhaga-Helsinkis-Stockhol- 
mas registraciją su pilnu mokesčiu:
US 300.00 dol. (turistinei kl.); 350.00 dol. 
(antrai kl.); 400.00 dol. (pirmai kl.). Če
kius rašyti: „Baltic Peace and Freedom 
Cruise“ vardu.

2. Dalyvausiu Sovietų Sąjungos Teisme,

XI-TASIS KONGRESAS
JUBILIEJINIAM KONGRESUI ARTĖJANT

Mieli Ateitininkai,
Kaip žinote, šių metų rugpjūčio 30 

— rugsėjo 2 dienomis Chicagoje vyks 
Ateitininkų 75 metų gyvavimo Jubi
liejinis Kongresas, iš eilės XI-tasis. 
Programoje numatomos paskaitos, 
simpoziumai, religinės iškilmės, litera
tūros ir kūrybos vakaras, jaunimo 
prieškongresinė stovykla. Kviečiamas 
į kongresą jaunimas ir iš tolimųjų kraš
tų, — Australijos, Pietų Amerikos, 
Europos.

Ryšium su kongresu susidarys ne
maža išlaidų, ypač parėmimas jauni
mo kelionių iš kitų kontinentų.

Šiems tikslams vykdyti Ateitininkų 
Kongreso rengimo komitetas, vado
vaujamas prof. dr. J. Meškausko, skel
bia platų finansinį vajų, kuriam pra

Kopenhagoje, 1985 m. liepos 25-26 d.
3. Dalyvausiu Sovietų Sąjungos Teisme 

ir Pabaltiečių kultūriniame sąskrydyje, 
bet nedalyvausiu liepos 25-29 išvykoje Bal
tijos jūra.

4. Kelione ir apsistojimu Skandinavijo
je pasirūpinsiu pats/pati.

5. Kelionei norėčiau jungtis prie grupės: 
Liepos 24-27 d. Kopenhagoje;
Liepos 28 d. Helsinkyje;
Liepos 29-31 d. Stockholme.

6. Siunčiu auką P.T. ir L.R. Žygiui pa
remti ................... sumoje. Čekius rašy
ti: „Lithuanian National Foundation, Ine.“ 
vardu. (

7. Nurodytuose įvykiuose dalyvausiu sa- 
vo atsakomybe ir nereikš! u rengėjams 
kitokių pretenzijų, kaip pažadėta sąlygose.

Pilnas parašas

Data ........................................

(Registracijos/aukotojo lapą siųsti: ELTA, 
1611 Connecticut Ave., N.W., Suite 2, 
Washington, D.C. 20009 USA.)

P.S. Anglijoje registruotis ir siųsti au
kas šiuo adresu: Lithuanian National 
Fund, 2 Ladbroke Gardens, London, W.ll 
2PT.

vesti yra sudarytas centrinis Vajaus ko
mitetas Chicagoje.

Ateitininkai yra patys stambieji au
kotojai bendrinėse organizacijose, šį 
kartą prašome didesnėmis aukomis 
paremti savąją organizaciją, kuri turi 
teisės iš Jūsų to tikėtis, ypač jos 75 
metų Jubiliejaus proga.

Vajaus Komitetą sudaro: Pirm. dr. 
Petras Kisielius, sekr. Jonas Žadeikis 
r ižd. Kazys Pabedinskas. Aukas siųs
ti iždininko adresu: Kazys Pabedinskas 
7151 S. California Ave., Chicaao, IL 
60629. Tel. 312-434-0211. čekius rašy
ti: Ateitis Federation, Inc. vardu.

Aukas galima nurašyti nuo federa- 
linių mokesčių.

Kongreso lėšų telkinio komitetas

PIRMIEJI ATEIVIAI
7. BRITŲ PAVYZDIS.

Po virš 8 metų gyvenimo Škotijoj negalime sutikti su šiuo, 
pusiau juokams skirtu išsireiškimu: buk Britanija nematanti rei
kalo varžytis Dievo prisakymais, juo mažiau Bažnyčios. Net pas 
protestonus britus yra ko lietuviams pasimokinti, palikus nuo
šaliai Airiją, kur prisilaikoma stipriai tikybos ir jos paremtos do
ros, gal dar geriau, neg butą Lietuvoje. Britai kur kas geriau mo
ka pagerbti svetimą turtą ir garbę, neg lietuviai. Pildyme antro, 
penkto, ypač septintojo, irgi aštunto ir dešimto prisakymų britai 
viršija ne tik Škotijos lietuvius, bet ir Lietuvos pačios, kur tiky
ba gana branginama. Užtai kai kame britai mažiau varžosi, neg 
išpultų ir neg Lietuvoj daroma. Protestonai neperdaug skaitosi 
Dievo reikalingi ir savo bažnytinių įstaigų nepaiso visai, šventas 
dienas švensti nepavelija vietos sąlygos ir papročiai tame liuo- 
si. Trečiaus katalikai kur kas geriau už lietuvius (net tėvynėje) 
lankosi šventadieniais ant šv. Mišių ir prie šv. Sakramentų. Ap
leidimas Mišių pasitaiko, bet gan retai, nepalyginti prie lietuvių. 
Ryšis tarp tėvų ir vaikų užtai pas britus kur kas silpnesnis. Lie
tuviai geriau moka gerbti ir giminystės ryšius užlaikyti. Irgi šeš
tasis prisakymas Britanijoj kur kas mažiau gerbiamą, neg Lie
tuvoje. Šeimynų ryšiai silpnesni, lengvai sutraukomi, pavyzdžiai 
blogi ir palaidumas didelis, net airų išeivių tarpe, (ko Airijai pa
čiai tečiaus negalima primesti). Tame ne tik Lietuvos vidutinis 
katalikas-sodietis, bet ir Škotijoj gyvenantieji lietuviai (kur kas 
palaidesni neg Lietuvoje) doresni. Nors Rusija ir visos jos val
džioj buvusios šalįs skaitoma buvo girtybės kraštais, bet mums 
rodos, ypač Lietuva nepalyginamai blaivesnė už Britaniją, o dau
gelis iš Škotijos lietuvių, kurie čion skaitoma „sober“ bei blai
vaus budo — Lietuvoje butų priskaityti prie alkoholikų.

8. LIETUVIAI IŠEIVIAI TIKYBINĖS DOROS 
ŽVILGSNIU.

Kalbant jau ne apie lietuvių išeivių gyvenimo aplinkybes 
bei matomą pavyzdį tarp britų-kaimynų, o tik apie pačių išeivių 
lietuvių dvasinį bei moralį stovį, reikalas pripažinti, kad jis neat
rodo perpuikus, anaiptol, mums rodos, Lietuva pati morališkai 
pavyzdingesnė, artimesnė tikybai, neg lietuvių išeivija. Lietuviai 
išeiviai Britanijoj radę „laisvę“ kartais nemoka ja pasinaudoti ir 
paverčia ją į palaidumą. Psichologiškas paaiškinimas to fakto 
butų pigus. Tas pats su visų tautų išeivija. Geriausieji tautos 
elementai reikia jieškoti ten, kur tautos tėvynė ir kur „namai“, o 
ne išeivijoj. O Lietuvos išeivija, priedams, auklėta rusų tvarkos 
sudarytoj atmosferoje.

9. TIKYBOS IR DOROS GRIOVIKAI.
Mums rodos, svaigalai ir jų įtekmė į išeiviją daugiausiai 

prisideda prie tų žmonių marališko pažeminimo ir labiausiai pa- 

TRUMPAS MEMORANDUM, APIE 
LIETUVIUS ŠKOTIJOJ 

Sutaisyta kun. J. Norbuto,
Mossend, Lanarkshire, Škotija, 1920 m.
(Red. pastaba: Įdomumo dėlei kalba netaisyta.)

knisa doros pamatus. Irgi atšaldo tikybos jausmus, pagimdo ap
sileidimą dvasios priedermėse, sunaikina tradicijas, kurios am
žiais Lietuvoje užgyventos visgi jug turėjo šį tą net lietuviui iš
eiviui duoti.

Nors Škotijos lietuviai dabar kur kas atrodo blaivesni neg 
buvo prieš desėtką metų, nors jie ir už britus vidutiniai mažiau 
svaigalams vergauja, tai visgi svaigalų pragaištingoji įtekmė mil
žiniška. šiek tiek svaigalus čia vartuoja žymi didžiuma išeivių. 
Arti pusės vartuoja daugiau, neg „su saiku“. Mažesnė dalis, te
čiaus, ant nelaimės visgi žymi ir dikta, sakytum, skaito sau už 
priedermę laiks nuo laiko pasigerti. Yra diktas būrys tokių, ką 
kur kas tankiau apleidžia bažnyčią, neg pasigėrimą iki „žaliojo 
smako“. Yra tokių, ką kas sąvaitę bent po sykį, bent subatoj ar 
petnyčioj vakare prisigeria. Pinigų, progos, vyliaus tam nepristin
ga.

Aišku, kas subatoj girtas — tam nedėlioj perdaug sunki gal
va bažnyčion nešti, tam trūksta net priprasto įeinant bažnyčion 
aukaujamo penso (Kadangi čia farmų prie klebonijų nėra, o vis
kas iš gryno pinigo—tai tų pinigų reikalaujama daug). Parapijo- 
nai moka mėnesinę ar sąvaitinę duoklę pinigais. Irgi įeinant baž
nyčion šventadieniais aukauja po pensą ar du „prie durų.“ Tai 
nėra įžangos mokestis tikroj prasmėj, nors kai kurie klebonai ir 
visų vietų tradicija tos aukos reikalaudavo iš parapijonų. Dabar 
šv. Sosto užginta reikalauti: galima prašyti, kaipo auka ligvalinė, 
nepriverstina. Lietuviai nepratę prie to Lietuvoje, čion kartais 
nesupranta reikalo tokių aukų ir net nuo lankymo bažnyčios at- 
sikalbauja buk tai pinigų stoką; (britai niekad tuo neišsikalbauja 
nuo bažnyčios), tam baimė ir gėda prieš kunigus (ar nesibars 
už neįmokėjimą mėnesinių duoklių bei už apleidimą bažnyčios), 
tas neapspėja nutaikinti retą (lietuviams gal 3-4 ar net 1 tik sykį 
per visus metus duotą) progą prieiti išpažinties etc. Seka užsikirti
mas! apsileidimas ir įgyventas paprotis, savo rūšies prieštikybinė 
ir priešbažnytinė tradicija. O labai tankiai palaidumas artimo 
skriaudimas ir kitkas seka podraug. Ant laimės, blaivumo naudą 
išeiviai pradeda geriau suprasti ir ypač bėgyj šios karės jie labai 
prablaivėjo.

Doros ir tikybos nusmukimas tarpe žymios išeivijos dalies 
paeina ne vien iš girtybės. Bet svaigalai yra didžiausiu ir pirmiau
siu išeivių priešu.

Blogi pavyzdžiai ir šeimynų silpni ryšiai yra antru priešu. 
Apie šeimyniškų ryšių susilpnėjimą jau minėjome. Svaigalai ir čia 
tankiausiai prisidėję. Nes laiks nuo laiko įsigeriąs vyras (dar blo
giau jei moteris) nėra šeimynos ryšių stiprintoju, bet duoda gana 
progos barniams, pasibjaurėjimui, peštynėms ir jieškojimui pa
guodos kur neišpuola. Per svaigalus labai daug šeiminų pairsta, 
pasidaro nelaimingomis ir t.t. O blogų pavyzdžių per daug vi
sur.

Taip vadinamų „socijalistų-komunistų“ propaganda, stipriai 
paremta pačių žmonių silpnumas ir nedatekliais, varo ardymo 
darbą daug metų. Ką vienas agitatorius paardo—nė desėtkas ne
atitaisys. Daug kas išklydęs sykį nesugrįžta. Vienas-kitas sugrįžta, 
bet jų vietoj kiti atsitolina. Kitam gana mažiausio vėjelio pūste
lėjimo—ir visa „katalikystė“ išnyksta, išbira: o vietoj „karšto ka
taliko“ — apsireiškia naujas katalikystės pamatų knisikas, soci- 
jal-bolševikiškas agitatorius. Tas tikybinis nepastovumas yra tre
čiu priešu doros.

Ketvirtas išeivijos doros priešas arba, tikriau tarus, silpnu
mų paaiškinimas, yra tai neapsakoma tikybinė ignorancija, per- 
menkas priederinių supratimas ir stoka tikybinio išsilavinimo. 
Prisimename Žemaičių Seminarijos profesoriaus pareiškimą 1905 
ar 1906 metais: jog Lietuvos tikėjimas vėjo pamuštas ir it ore ka
bo, tikresnio išmėginimo nepergyventų. Atrodė tada tie žodžiai 
perdaug pesimistiški, be pamato. Bet Lietuvos išeivija tą patvir
tina. šventoji Dvasia tepalaiko tikybos jausmą Lietuvos visuo
menėje ir išeivijos dalyj, o ne tikras tikybos supratimas, kokį tu
ri, pavyzdžiu, airai ar vokiečiai. Ir airai, ir vokiečiai-katalikai 
išeivijoj kartais nuklysta, bet palyginamai rotai ir visad del svar
besnių priežaščių. O kaip lengvai, del kokių kvailiausių ir juo
kingiausių menkniekių Bažnyčios priešais paliekta lietuviai iš
eiviai! Gana pakurstymo, gana vieno blogo pavyzdžio, gana pa
skalos ar kvailo išmislo — ir daugelis nuo tikybos nutolsta.

Paklausus: kas Bažnyčiai galima užmesti? Ir keisčiausių 
išgirstama atsakymų, nieko bendro su Bažnyčia bei tikyba netu
rinčių. Lietuvis darbo negavo ar kas jį nuskriaudė—kaltas kuni
gas ir Bažnyčia, karė ištiko—irgi Bažnyčia kalta, moterįs ką ap
kalbėjo neteisingai—Bažnyčia kalta, „socijalistai“ ką naujo pra- 
simislijo ar paskalą kokią paleido—irgi atsako kunigas ir žmo
gaus psichologijoj surišta su juo Bažnyčia. To nėra pas ainis. Tai 
pasekmė lietuvių tikybinio tamsumo ir nemokėjimo atskirti pelų 
nuo grudų.

Prie priežaščių galima priskaityti irgi blogą ir silpną aprū
pinimą išeivijos dvasinių reikalų. Vienas ar du kunigu prie dau
gybės kitų neatbūtinų reikalų, turi aprūpinti dvasią 8,000 lietu
vių, išsiblaškiusių mažais būreliais po visą Škotiją, plote bent vi
sos žemaičių Vyskupystės. Koks čia gali būti pritinkamas aprūpi
nimas? Gana gerai, jei tik patįs stambiausieji paviršiai galima 
apgraibyti. Kunigai gali atlankyti vietą nuo sykio į metus iki sy
kio į mėnesį. Darbo dienomis lankymasis nedaug naudingas, 
šventadienių tėra 52 per metus, o lankomų vietų apie 25. Pui
kiausiai aptarnaujama trįs vietos: Glasgow, Mossend ir Burn
bank, kur kunigas lankosi kas mėnuo sykį! Kunigų autoritetas 
visgi labai didelis, bet agitatoriai mėgina kiek galint jį paklūsti, 
neskunsdami šmeižimų, prasimanymų ir įtarimų. O tas besąži- 
ningas šmeižimas ir prasimanymai visgi gelbsti demoralizacijai.

Amerikos ir Škotijos lietuvių socijalistų ir laisvamanių spau
da prisideda stipriai prie išeivių demoralizavimo. Kiek toj spau
doj purvų, kurstymų ir doros griovimo—Lietuvoje mažai kas sau 
gali įsivaizdinti. Lietuvos laisvamanių ir socijalistų spauda — tai 
švari, palyginus su išeivijos prieštikybine spauda.

(Bus daugiau)

2
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Vos dvejų paskutiniųjų metų bėgyje iškri 
to trys Sovietų komunistinės imperijos 
milžinai, o imperija net nesudrebėjo, ne
apsiašarojo... Neabejotina, tai buvo dide
lis smūgis tik tiems, kurie mėgdavo pa
pranašauti įvairius pasikeitimus imperijos 
viduje, net pačios imperijos griuvimą...

O čia, štai tau — nieko panašaus.
Brežnevas, Andropovas, Černenka, kaip 

ipageltę rudens lapai, net be šlamesio nu
krito žemėn. Niekas net nesusirūpino, ko
kios piktžolės išaugs pavergtam žmogui 
tų lapų puvėsiuos, o gal jie tik supus, su
nyks ir nieko nebeliks. Tokiu atveju konc- 
lagerio žmogus, nors ir mažai, bet šį tą bus 
laimėjęs.

Šių milžinų mirties eisme Imperija sto
vėjo rami, šalta ir santūri. Pačiame eisme 
judėjo tik tie ir taip, kaip jau buvo iš 
anksto įsakyta. Lenino mauzoliejaus pa
aukštinimuose ramiai rikiavosi mirusių
jų artimiausi bendradarbiai. Šopeno gedu
lingam maršui skambant, judėjo laidotu
vių eisena, ilga aukštų karininkų ir karei
vių rikiuotė. Atokiau nuo eisenos, iš abie
jų kelio pusių stovėjo žmonių minia. Jo
je nebuvo galima pastebėti pavienių žmo
nių, turinčių savus, skirtingus veidus. Ten 
buvo tik minia; ir buvo tik todėl, kad jai 
įsakyta ten būti. Stovėjo ji bejausmė, tar
tum kažkokio amžino šalčio užburta.

Šaltis vyravo visur: eisenose, prakalbo
se, Politbiuro narių veidų šyp
senose. Net Šopeno maršas neturėjo gedu
lo. Tik prie karsto garsiai verkiančių ar
timųjų širdyse Imperijos amžinas šaltis 
buvo bejėgis. Šiaip gi Rusijos komunisti
nės Imperijos šaltis visur ir visuomet tas 
pats: ir Černenką laidojant žiemą, ir An
dropovą — vasarą, ir Brežnevą — pava
sarį. šaltis, lyg koks šiaurės sfinksas: be
laikis ir paslaptingas, nematomas, bet vi
sur jaučiamas. Kiekvienas jame turi skir
tą vietą, kiekvienam nustatytas veikimas. 
Tą sfinksą gal geriau suprasime, jei, nors 
ir labai trumpai, pasakysime porą žodžių 
apie jo kūrėją Leniną. J. Reed, „Dešimt 
dienų, kurios sukrėtė pasaulį“ knygos au
torius, apie Leniną rašo taip: „Jis buvo va
das, kurį jo pasekėjai mylėjo ir garbino. 
Tik išimtinos savo galvojimo galios dėka, 
tapo jis vadu... Kaip asmuo jis buvo atsi
skyrėlis, bekompromisinis, bespalvis, be 
šypsenos ar juoko, bet su genijaus galia 
perduoti minioms gilias mintis paprastais 
žodžiais“, (šia proga tik trumpai pami
nėsiu — Leniną, kalbėtoją-genijų, aš pats 
girdėjau Smolenske, būdamas dar tik 
moksleiviu).

Pagaliau, kad kiek ir aplinkiniu keliu, 
prieisiu prie to, ką norėjau pasakyti. Vie-

SPORTAS LIETUVOJE
Maskvos „Pravda“ balandžio 1 d. iš

spausdino Sov. S-gos vyrų krepšinio rink
tinės trenerio P. Gomelskio plačią krepši
nio pirmenybių analizę. Įdomesnes vietas, 
liečiančias Kauno „Žalgirį“, duodame 
„E.L.“ skaitytojams.

„CASK treneriui susirgus, man teko va
dovauti šiai komandai per baigiamąs'ias 
rungtynes. Suprantama, kad mano simpa
tijos, kaip karių trenerio, buvo jų pusėje. 
Tačiau turiu pripažinti: „Žalgiris“ laimė
jo pelnytai. Komanda, vadovaujama tre
nerio V. Garasto, pirmenybių metu de
monstravo stiprų atakuojantį krepšinį. 
Kiti klubai gali pasimokyti iš naujųjų 
čempionų, iš jos lyderių A. Sabonio, V. 
Chomičiaus, R. Kurtinaičio, S. Jovaišos. 
Penkios pergalės per sezoną prieš CASK 
— ne atsitiktinumas.

Visų pirma manau, kad aukštos klasės 
komanda neįmanoma be šiuolaikinio vidu
rio puolėjo. Kaip tik juo buvo Sabonis — 
geriausias mūsų žaidėjas. A. Sabonis Eu
ropos sporto žurnalistų buvo išrinktas ge
riausiu „senojo žemyno“ krepšininku 
(K.B.). Jis ne tik cementavo „Žalgirio“ gy
nybą, bet ir organizavo greitą pozicinį žai
dimą“.

Nesiseka Vilniaus „Žalgiriui“ Sov. S-gos 
futbolo pirmenybėse. Po septynių sužais
tų rungtynių sostinės atstovai surinko tik 
keturius taškus ir aukščiausios Sov. S-gos 
futbolo lygos lentelėje iš aštuoniolikos ko
mandų užima 16-tą vietą. Atrodo, kad vil
niečių nesėkmės priežastim yra ■vienuoli
kės pakeitimas jaunais žaidėjais, kadangi 
pastovūs futbolininkai sužeisti ir yra 
gydytojo priežiūroje. Tačiau tikime, kad 
„Žalgiris“ savo poziciją netrukus pagerins.

Meninės gimnastikos varžybose Visba- 
dene Sov. S-gą atstovavo Dalia Kutkaitė, 
laimėdama antrą vietą (pirma buvo bul
garė Panova). Balandžio mėn. 12 d., ste
bėdamas Vokietijos televizijoje varžybų 
ištraukas, išgirdau šiuos komentatorės 
žodžius: „Sovietrussin Dalia Kutkaitė“. 
Vardą ir pavardę vokietė ištarė gan taisy

Šypsenos,nas sfinksas —
šaltas, griežtas iki žiaurumo — guli kris
taliniam karste, kad kiekvienas visuomet 
galėtų jį matyti. Antrasis sfinksas, pirmo
jo kūrinys — Sovietų Komunistinė Impe
rija. Ji yra jo atspindys: niūri, paslaptin
ga, šalta, savo siekiuose bekompromisinė. 
Pirmąjį sfinksą saugoja tylus bespalvis ka
reivis. O kas saugoja antrąjį?

Štai čia ir kyla labai svarbus klausi
mas, dėl kurio pastaruoju laiku. Krem
liaus milžinams taip greit krintant, Vaka
ruose taip gyvai pradėta ginčytis.

* *
Prisimename gerai, kiek ir kokių ‘įvai

rių spėliojimų buvo daroma Černenkai, 
ypač Andropovui, iškilus į pačias Krem
liaus viršūnes. Vakarų politikai ir spauda 
visuomet mėgino atspėti du klausimus: 
kas per žmogus yra „naujasis“ ir kokių pa
keitimų galima laukti Sov. Sąjungos po
litikoje, ypač tautų ir žmogaus laisvės po
žiūriu.

Visi spėliojimai ir lūkesčiai greit paaiš
kėjo kaip klaidingi ir beprasmiai. Impe
rija nepajudėjo, sfinksas liko tylus.

Nuo panašaus beprasmiškumo nesusilai
kyta ir Gorbačiovą paskelbus Kremliuje 
„pirmuoju“, š'į kartą, šiaip panašiais atve
jais visuomet santūri, pirmoji garsiai pra
šneko D. Britanijos min. pirm, ponia That
cher, pilna entuziazmo: „Ak, koks malonus 
ir civilizuotas tas ponas Gorbačiovas. Jis 
gerai supranta ir vertina mūsų Vakarų 
kultūrą. Aš tikiu, kad su juo bus galima 
daryti biznį ir sutarti...“

Nuostabiai trumpai reikėjo laukti iki 
pirmas civilizuotojo Gorbačiovo biznis bu
vo įvykdytas: prie Berlyno sienos rusų 
sargybinio nušautas JAV pulkininkas. 
JAV-jų vyriausybė pareiškė griežtą pro
testą, o Kremlius net neatsiprašė. Ir už 
ką? Rusų kareivis pasiaiškino, kad jis pa
sielgė pagal jam duotą įsakymą.

Toks buvo pirmas civilizuoto Gorbačio
vo biznis su Vakarais, kuriuos, anot po
nios Thatcher, jis taip gerai pažįsta ir 
vertina.

Tarp kitko, pastaruoju laiku jau girdi
si rimtų politikos žmonių balsai, kad Gor
bačiovas tyčia padarė tą biznį įsitikinti, 
ar Vakarai tikrai yra tokie, kaip jis juos 
pažįsta. Po šio pirmo įsitikinimo, protin
giau būtų galvoti, kad Gorbačiovas sugal
vos dar daug panašių biznių, ir jiems tin
kamai reikia ruoštis, užuot žavėtis jo ci- 
vilizuotumu ir jo gražia žmona.

Deja, jau gerokai pavėluota Vakarų po- 
litikamas suprasti ir įsisąmoninti, kad ir 

klingai, tačiau tas „sovietrussin“ žodis 
taip ir įstrigo i širdį...

Sekantį vakarą kito kanalo komen
tatorė televizijos žiūrovams priminė, kad 
Dalia yra iš Pabaltijo, Lietuvos ir buv. 
Europos meistrė. Lietuvaitė šoko prie 
Brahmso muzikos.

Taigi, dvi komentatorės ir dvejos skir
tingos Daliai prisegtos tautybės. Aplamai, 
vokiečių sporto komentatoriai š'ioje srity
je yra tikri geografijos analfabetai, šių 
eilučių autorius, 1983 m. rugsėjo mėn. 17 
d. Bundestago priešrinkiminės propagan
dos metu, netolimame Heppenheimo mies
te buvo sutikęs užsienių reikalų min. D. 
Genšer, iškeldamas jam Europos parla
mente priimtą Pabaltijo klausimu rezo
liuciją bei sportininkų klausimą, vadinant 
visus Sov. S-gos sportininkus rusais. Va
karų Vokietijos užsienių reikalų minist
ras paprašė visus klausimus jam įteikti 
raštu. 1983 m. rugsėjo mėn. 22 d. Jūsų 
laikraščio bendradarbis pasiuntė D. Gen- 
šeriui penkis klausimus, paliesdamas ir 
sportininkams uždedamą „Russen“ vardą. 
Ir koks buvo atsakymas... Girdi, vyriau
sybė nėra pajėgi, neturi įtakos į vokiečių 
„mediją“, kadangi Vakarų Vokietijoje yra 
spaudos laisvė! Tad ir visai teisingai vo
kiškoji Elta-Pressedienst komentavo tokį 
siauraprotišką atsakymą pažymėdama, 
kad Vakarų Vokietijos žurnalistai gali ša
šo geopolitinį nežinojimą platinti iki pat 
pakraščių, tačiau Vokietijos vyriausybės 
pareiga yra savo piliečius informuoti1 ir 
tikrom žiniom.

Ir pabaigai — liūdna žinia. Balandžio 
mėn. 7 d. po sunkios ligos mirė a.a. Bro
nius Oškinis, Lietuvos sklandymo pradi
ninkas. Velionis buvo gimęs 1913 m. Nuo 
pat jaunystės susidomėjo aviacija ir ją 
populiarino Lietuvoje. Sovietų okupacijos 
metu ėjo Šiaulių aviacijos dirbtuvių vir
šininko pareigas. Po karo daugiausiai dir
bo prie sklandymo plėtojimo, statydamas 
naujus sklandytuvus. Paprasti jo moko
mieji sklandytuvai atvėrė kelią į erdves 
tūkstančiams jaunuolių. K. Baronas 

Gorbačiovas politiko vaidmens rolėje ne
siskiria ir negali esminiai skirtis nuo savo 
pirmtakų — Brežnevo, Andropovo ar Čer
nenkos. Jis, kaip ir jie, yra Sov. S-gos vi
daus režimo ar sistemos kalinys. Gorba
čiovo vieta, elgsena, veiksmai milžiniška
me šiaurės ledų sukaustytame sfinkse yra 
numatyti ir tvarkomi. Sfinksas šachmatų 
žaidime jau nuo seniai pripažintas pasau
lio meisteriu.

* «
Gorbačiovas, šis gerai išauklėtas, kul

tūringas žmogaus, nė porai mėnesių ne
praėjus, spėjo parodyti, ką jis gali, kokia 
kryptimi mano eiti ir kokios moralės sa
vo veiksmuose laikysis. Sutikęs dalyvauti 
JAV iniciatyva šaukiamoj atominio nusi
ginklavimo konferencijoj, vos jai prasidė
jus, kaip minėjau, buvo nušautas ameri
kiečių karininkas, o konferencijoje JAV

SULAUŽYTOS SUTARTYS
ESTIJA, LATVIJA IR LIETUVA 

STALINO „POBIEDOS“ 10-JŲ METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMO TVAIKE

Valdo Randperei (26 m.), Tarybų Esti
jos teisingumo ministerijos aukštam pa
reigūnui, pavyko pernai vasaros metu 
kartu su žmona Leila Miller- (22 m.) slap
tai pasprukti Švedijon. Abudu tuo metu 
buvo tarnybinėje kelionėje į Suomijos sos
tinę Helsinkį. Stokholme Švedijos vyriau
sybė suteikė jiems politinį prieglobstį.

Laisvojo pasaulio korespondentai, ne tik 
Maskvoje akrediduotieji, susidomėjo šitų 
nepaprastu įvykiu, nes V. Randpere, ko
munistinės pasaulėžiūros auklėtinis, Esti
jos komjaunimo vadovybės narys, tai ne 
bet koks avantiūristas-paklydėlis, kuriam 
nusibodo klausytis kasdieninės agitpropo 
propagandos melagingų žinių, kuris ne 
impulsyviai savo „laimę“ mėgina ieškoti 
„auksiniuose vakaruose“.

V. Randperės žingsnis demonstruoja 
protestą prieš Sovietų Rusijos apgaulin
gą Pabaltijo valstybių aneksavimą 1940 
metais, rašo žurnalistai. Jis išreiškė tai, ką 
dauguma šių valstybių žmonių galvoja, 
tačiau bijo viešai reikšti, kartu pabrėž
damas inteligentijos tarpe stiprėjantį pa

NENUBAUSTAS NUSIKALTIMAS
Š.m. sausio 31 d., eidamas 83 metus, 

Miunchene mirė paskutinis Tarptautinės 
Katyno Komisijos narys, lenkų romanis
tas ir knygos „Katynas — nenubaustas nu
sikaltimas“ autorius Josef Mackiewicz.

ši knyga lenkų kalboje dar nėra pasi
rodžiusi, tačiau 2 kartus vokiečių kalboje. 
V. Vokietijos knygų leidyklos atsisakė ją 
išleisti, o V. Vokietijos Gynybos ministe
rija atsisakė jos leidimą remti. Tik 1947 
metais ją išleido viena Šveicarijos kny
gų leidykla ir 1984 m. egzilinė Frankfur
to rusų „Possev“ leidykla — rusų kalba.

Trumpai prieš savo mirtį Mackiewicz 
susilaukė renesanso ir savo tėvynėje — 
Lenkijoje, kurios pogrindyje spausdinami 
jo raštai. Nelegali Krokuvos „Arkos“ kny
gų leidykla, dar prieš rašytojo mirtį, sau
sio mėnesyje išrinko jį metų „žymiausiu 
lenkų rašytoju“.

Kai oficialioji Varšuva garsiai mini 40 
metines nuo lenkų-sovietų draugystės 
įkūrimo, egziliniai lenkai ir opozicija kraš
te mini 45-sias metines nuo masinio len
kų karininkų žudymo Katyno miške, ne- 

i toli Smolensko, ir masinio civilių lenkų 
trėmimo iš okupuotų rytų Lenkijos sri
čių į Sibirą.

Mėnesinis Lenkų Karo Veteranų Sąjun
gos (SPK) žurnalas „Orzel Bialy“ Londo
ne išleido naują dokumentaciją apie So- 

Įvietų karo nusikaltimus. Teigiama, kad 
Raudonoji armija 1939 m. trumpame ka
re paėmė 240.000 lenkų karių į belaisvę, 
kurie buvo koncentruoti 100 Sovietų Są
jungos stovyklose. 1940 metais prasidėjo 
1,6 milijonų civilių lenkų deportacijos, 
tarp jų tūkstančiai moterų ir vaikų, iš ku
rių -tik 380.000 grįžo atgal.

„Vertingiausias belaisvių elementas“ 
(karininkai, gydytojai, profesoriai, rašy
tojai ir t.t.) buvo patalpinti trijose naiki
nimo stovyklose — Kozielsk, Starobielsk 
ir Ostaszkow, iš viso 14.900 asmenų. Visi 
jie 1940 m. pavasariui auštant išvežti „ne
žinoma“ kryptimi. 4500 iš jų buvo rasti 
Katyno miške NKVD, KGB pirmtako, nu
žudyti. Paskutinieji mirties kandidatai čia 
buvo atgabenti balandžio gale. Pas vieną 
rastas laikraštis buvo datuotas 1940 m. 
balandžio 24 d. Šimtai kitų karininkų su 
senais krovinių laivais komunistų buvo 
paskandinti.

Sovietai ir Lenkija dėl Katyno masinių 
žudynių kaltina vokiečių Wehrmachtą. 
Taip skamba ir įrašas ant pastatyto au
koms garbės paminklo Katyne. Neseniai 
Varšuvoje karių kapuose, miniai protes
tuojant, atidengtame Katyno aukoms pa
minkle irgi įrašyta „fašizmo aukos“. Ati

delegacija jau buvo apkaltinta, jog ji lai
kosi Sov. S-gos atžvilgiu nepriimtinai iš
didžiai ir nenuolaidžiai.

Jau gal metai ar daugiau, kaip svarsto
ma dviejų milžinų, JAV prezidento ir 
Kremliaus vyriausiojo, susitikimo būtiny
bė. Galimybė atrodė paini ir sunkiai įvyk
doma. Bet ne Gorbačiovui. Jis, Vakarams 
visai nelauktai, pareiškė, kad š.m. rugsėjo 
mėnesį jis skris į New Yorką ir Jungtinių 
Tautų asamblėjoje pasakys kalbą. Ta pro
ga jis susitiks ir su JAV prezidentu, jei
gu iki to laiko bus padarytas susitarimas 
su jo parašu.

Toks pareiškimas spaudoje, diplomati
nėje kalboje gali būti kvalifikuojamas 
storžievišku ir piktu. Taigi toks yra Gor
bačiovas, nors ponia Thatcher išreklama
vo jį „simpatišku biznierium, su kuriuo

sipriešinimą rusinimo politikai. Krem
liaus ponams tokie ženklai nesvetimi. To
dėl jie stengėsi 40-jų prieš nacistinę Vo
kietiją laimėto karo sukakties dienos iš
vakarėse, neva piešdami sovietinį tarptau
tinį patriotizmą neslaviškos kilmės res
publikų gyventojų tarpe, slopinti tautinės 
kultūros vystymąsi ir savitos istorijos ty
rinėjimo darbus. Maskvos „Pravda“, „Ko
munistas“ ir kiti spaudiniai, prisiminda
mi Lenkijos laisvos prof, sąjungos „Soli- 
darnošč“ 1981 - 1983 m. „žalingą“ įtaką 
gyventojų tarpe, savo straipsniuose įspė
ja estus, latvius ir lietuvius nepasitikėti 
„imperialistų — vakaruose gyvenančių 
emigrantų“ propaganda, kuri, ypač estams, 
kasdien laisvai prieinama iš Suomijos ra
dijo ir televizijos stočių. Be to, užsienio 
turizme Talinas užima Sov. Sąjungoje 
4-tą vietą; „sovietinis budrumas“ dėl to la
bai reikalingas, pareiškė bėglys V. Rand
pere.

Tuo tarpu, kai pasaulio tautos — vaka
ruose ir rytuose — džiaugiasi ir švenčia 
40-ją hitlerinės Vokietijos besąlyginės ka
pituliacijos dieną, estams, latviams ir lie
tuviams belieka liūdesys, sielvartas ir 
nusiminimas.

Nežmoniško žiaurumo despotams A.

dengime dalyvavę užsienio koresponden
tai skubėjo daryti nuotraukas, nes, girdi, 
šis paminklas galįs būti netrukus nuvers
tas. Tik Londono Gunnersbury kapuose 
pastatytame paminkle minimi tikrieji žu
dikai. (Reikia skirti panašų vietovardį: 
Chatin prie Minsko, kurį Wehrmachtas 
kovoje su partizanais sulygino su žeme, 
sunaikindamas gyventojus. Ten irgi stovi 
paminklas).

Žurnalui „Orzel Bialy“ žinomi ir atsa
kingieji NKVD-karininkai Lew Rybak, 
Chaim Finberg ir Abraham Borissowitsch, 
kurie Stalino įsakymu egzekucijas prave
dė. Vokiečių sušauktos Katyno komisijos 
nariai, kurie vėliau buvo Sovietų sučiupti, 
atšaukė savo ankstyvesniuosius parody
mus ir dingo be žinios. Be žinios dingo ir 
Nowe-Batioki kaimo, prie Katyno, gyven
tojas Iwan Kriwslertzow, kuris matė len
kų karininkų transportus. Nepadėjo jam 
ir tai, kad jis gyveno svetima Michael Lo
boda pavarde pogrindyje.

Katyno žudynių ir masinių deportacijų 
iš rytų Lenkijos 45 metinių proga, Londo
ne įsteigta „Lenkų sąjunga sovietų aukų 
atminimui“, šios sąjungos tikslas — nuo
lat žadinti sovietų aukų atminimą ir ne
leisti jam užblėsti. Ji ruošia išsamią doku
mentaciją su žuvusiųjų sąrašais ir rengia
si netrukus, šalia jau didelio Katyno pa
minklo Londone, pastatyti kitą, išvardi
jant civilines aukas, tarp kurių bus pa
minėtas ir dvarponis Michal Jaruzelskis, 
dabartinio Lenkijos premjero Jaruzelskio 
tėvas.

Uždraustos profesinės sąjungos „Soli- 
darnošč“ pogrindžio paštas, 45 metinių su
kakties proga, išleido šešių madonų pašto 
ženklų seriją: su madonomis iš Katyno, 
Lvivo ir Vilniaus madonomis, šie pašto 
ženklai filatelistų labai vertinami ir iš jų 
pelno finansuojama pogrindžio veikla.

Didžiausias Londono egzilinis lenkų 
dienraštis „Dziennik Polski“, kuris ir va
karų Europoje gana paplitęs, paskelbė ei
lę naujų duomenų iš karo metų. Dienraš
tis nurodo, kad Lenkiją sužlugdžius Ges
tapas dažnai pasikviesdavo NKVD eksper
tus, kurie juos informuodavo apie teroro 
metodus prieš lenkus. Pirmoji konferen
cija buvo Krokuvoje tuo metu, kai Katy
ne vyko žudynės.

Tai konstatavo ir britų istorikas ir Len
kijos reikalų žinovas George Watson. Pa
skutiniais karo metais Sovietai Lenkijoje 
išžudę du milijonus gyventojų.

„Šis taip vadinamas Lenkijos išlaisvi
nimas kainavo mūsų kraštui daugiau au
kų, negu 1939 m. rugsėjo mėn. karas“, 

galima kalbėtis“. Man tuo tarpu jis labiau 
primena Yorkširo Skargilį.

Labai norėčiau, kad ponios Thatcher 
žodžiai patektų Dievui į ausį. Bet kažin. 
Turėsime kantrybės, palauksime.

Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
S. Kuzminskas

P.S. Neseniai „E. Liet.“ pirmame pus
lapyje buvo rašyta, kad lenkų pogrindžio 
spauda pripažįsta Vilnių Lietuvos sostine, 
o dėl Karaliaučiaus srities reikėtų tartis. 
Ačiū.

Šia proga manau, kad atėjo laikas ma
žam patikslinimui ir laipsniškam atsisvei
kinimui, kas buvo vokiška: vardas „Ka
raliaučius“ yra sulietuvinimas vokiško pa
vadinimo „Koenigsberg“. Tikras Kara
liaučiaus pavadinimas, prieš vokiečiams 
šią sritį užimant, buvo Tvankstė. Tad mė
ginkime pamažu šį vardą grąžinti.

Hitleriui ir J.V. Stalinui, Pabaltijo valsty
bių duobkasiams, ir jų paklusniems paka
likams mūsų tautiečiai — tėvynėje ir 
tremtyje — reiškia savo giliausią pasi
bjaurėjimą ir žada priešintis tol, kol ne
pavyks atgauti pilnateisę nepriklausomy
bę. Pabaltiečiai žino, kad mažųjų tautų 
balsas didžiųjų-turtingųjų valstybių kon
certe lieka neišgirstas, nes ir UNO nariai 
mieliau rūpinasi augalais, gyvuliais ir 
paukščiais, negu tautomis, norinčiomis ap
ginti ir išlaikyti savo tapatybę.

„Pacta sunt servanda“ (Sutarčių reikia 
laikytis) skelbė jau prieš Kristaus gimimą 
romėnų teisininkai. Prisiminkime, kad So
vietų Rusijos liaudies komisarų taryba 
1917 m. spalio mėn. 28 d. Lietuvos — Len
kijos valstybės 3-čią padalijimą tarp 
Habsburgo, Hohenzollernų ir Romanovų 
dinastijų valdomų valstybių nutarė nepai
syti. Prisiminkime, kad 1920 m. Maskvo
je, taip vadinamame Litvinovo Protokole, 
buvo tarp Lietuvos ir Rusijos vyriausybių 
pasirašytas nepuolimo paktas. Prisimin
kime, kad Stalinas šį paktą 1934 m. prail
gino iki 1945 m. gruodžio mėn. 31 d. 
Žvilgsnis į praeitį rodo, kad pasaulio ga
liūnai mieliausiai laikosi „Pacta non sunt 
servanda“ taisyklės.
Vokietija, 1985 m. balandžio 20 d.

Ventės Ragas

rašo „Dziennik Polski“, baigdamas šią ap
žvalgą.

J.G.

PABĖGIMAS IŠ RYTŲ BERLYNO

Kai pereitais metais Rytų Vokietijos 
valdžia nesutiko išleisti 44-rių metų am
žiaus šaltkalvį Egoną Klebrovskį iš Per- 
lebergo į motinos laidotuves Liubeke (Va
karų Vokietija), jis ir jo šeima nutarė: 
„Mes negalime čia ilgiau gyventi“. Perei
tą mėnesį keturių asmenų šeimai pavy
ko rizikingas pabėgimas į Vakarus krovi
ninės bai-žos nutekamojo vandens cister
noje. Ši nedidelė barža vežioja akmenis ir 
anglis iš Rytų Vokietijos miestelio Zede- 
niko į Rytų Berlyno Rummelsbergo uostą, 
pakeliui, plaukdama Havelio ežeru, ji per
kerta ir Vakarų Berlyno zoną.

Laimingai pasiekęs Vakarus, Klebrovs- 
kis pasakoja, kad šiam pabėgimui jis ruo
šėsi ištisus metus. Jo 21-rių metų sūnus 
dvejus metus buvo išdirbęs matrosu minė
toje baržoje. Bedirbdamas, jis patyrė, kad 
išplaukiant iš VDR vandenų, baržos nu
tekamojo vandens cisterna nėra tikrinama 
ir joje būtų galima pasislėpti. Tik iš pra
džių reikėjo tam bakui pagaminti ne iš 
išorės, bet iš vidaus užrakinamą dangtį. 
Įgudusiam šaltkalviui tai nesudarė dide
lių sunkumų ir po kiek laiko jis nukalė 
dangtį, kuris iš pirmo žvilgsnio niekuo 
nesiskyrė nuo originalo. Šeima apskaičia
vo, kad jiems cisternoje turėtų keturioms 
valandoms pakakti oro, nes tiek laiko už
trunka baržos 40-ties kilometrų kelionė iki 
Vakarų zonos.

Klebrovskio sūnus matrosas savaitę 
prieš pabėgimą pasiprašė kapitoną j'į lai
kinai atleisti nuo darbo, nes sergąs. Kai 
jau viskas buvo paruošta pabėgimui, tam
sos priedangoje šeima sulindo į baržos cis
terną. Niekas jų nepastebėjo. Po keturių 
valandų plaukimo drėgname, lipniame 
baržos bake, ant denio pasigirdo tylūs 
žingsniai. „Tai pasieniečiai“ — sušnibž
dėjo sūnus Frankas 18-tei seseriai Mamo
nai, motinai Erikai (44) ir tėvui. Po kelių 
minučių žingsniai nutolo. „Mums pavyko“ 
— su palengvėjimu atsiduso Klebrovskių 
šeima. Baržai įplaukus į Vakarų Berlyno 
Ploetzensee šliužą, jie iššliaužė iš savo 
tamsios slėptuves, nušoko nuo baržos ant 
žemės ir iš džiaugsmo puolė vieni kitiems 
į glėbius. Tuo baigėsi vienas įdomiausių 
pabėgimų iš Rytų Vokietijos nuo Berlyno 
sienos pastatymo 1961-ų metų rugpjūčio 
13-tos dienos. V.M.
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32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

36-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

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

Londono lietuvių šv. 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.

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.

PARĖMĖ „EUROPOS LIETUVĮ“
PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, 

prisiųsdamas mūsų laikraščio paramai 
čekį, rašo: „Žinodamas, kad oro paštu 
siuntimas Jums daug kainuoja, siunčiu 
PLB valdybos 100 dol. čekį EUROPOS 
LIETUVIUI“.

Reiškiame didelę padėką.

DBLS CENTRO VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOM

Gegužės 5 d. įvykusiame posėdyje Cen
tro valdyba pasiskirstė pareigomis šitaip:

J. Alkis — pirmininkas; V. Dargis — 
pirmasis vicepirm. (spauda ir informaci
ja); E. šova — antrasis vicepirm. (orga
nizaciniai ir kultūriniai reikalai); S. Ne
nortas (teisiniai ir administraciniai reika
lai); Z. Juras (politiniai ir socialiniai rei
kalai); A. Vilčinskas — sekretorius (jau
nimas ir tautinis auklėjimas); B. Butri
mas — iždininkas (finansai ir renginiai).

DBLS C. v-ba

JAUNIMO VEIKLA
„Europos Lietuvyje“ jau buvo 

skelbta, kad yra įkurta D. Britanijos 
Pabaltiečių Sąjunga. Naujoji organiza
ciją įsteigta jaunimo iniciatyva, bet jos 
nariais gali būti įvairaus amžiaus pa- 
baltiečiai. Organizacijos pagrindiniai 
siekiai yra jungti pabaltiečius D. Bri
tanijoje, informuoti kitataučius apie 
padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
reikalauti Pabaltijo kraštams apsi
sprendimo teisės. DBPS-ga ketina pla
čiau supažindinti šio krašto žmones su 
pabaltiečių istorija, kultūra ir jau 45 
m. tebesitęsiančia sovietų okupacija 
ir jos pasėkom. Taip pat DBPS-gos už
davinys yra remti pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės ekskursiją šią vasarą.

Daugiau žinių galima gauti pas Al
gį Kuliuką, 158 Great West Rd., 
Hounslow, Middlesex.

DBPS-ga taip pat skelbia antraštės 
konkursą. Projekto brėžinius prašoma 
siųsti A. Kuliukui iki gegužės 17 d.

Jaunimo verbavimas Škotijoje
Kovo 16 d. D. Britanijos Lietuvių 

Sąjunga pravedė jaunimo verbavimą 
Škotijos šiaurės rajone — Bellshill.

Verbavimo vykdytojai buvo labai 
nuoširdžiai priimti ir pavaišinti. Vieti
nis DBLS skyrius ir Klubas prisidėjo 
savo parama.

Klubas yra centrinė vieta, kur vyks
ta lietuviški renginiai, choro repetici
jos, tautiniai šokiai, renkasi veiklūs 
skautai. Jaunimas labai energingas. 
Vadovavime pasižymi Madelene Pa
terson, Anne ir Paul Muir.

Apsilankymas Škotijoje, DBLJS-gos 
atstovams paliko neužmirštamą įspū
dį. Tegyvuoja Bonnie Škotija!

Škotijos lietuvių jaunimą turime pla
čiau informuoti, stiprinti ryšius ir rem
ti visais būdais.

DBLJS Valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
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.

A.A. JONAS GALBUOGIS
Balandžio 21 d. savo bute rastas am

žinu miegu užmigęs Jonas Galbuogis, 74 
m.

Kilęs nuo Jurbarko, Raseinių apsk. Iš 
Vokietijos į Angliją atvyko 1948 metais, 
vėliau apsigyveno Nottinghame.

J. Galbuogis buvo vedęs. Išaugino duk
terį, kuri dabar gyvena Amerikoje. Pries 
keletą metų Jonas buvo nuvykęs aplanky
ti savo anūkų.

Duktė Vanda negalėjo atvykti 'į laido
tuves, todėl įgaliojo kun. S. Matulį rūpin
tis visais laidotuvių reikalais.

Laidotuvės buvo balandžio 30 d. Ge
dulingas pamaldas St. Barnabas katedro
je atnašavo kun. S. Matulis ir St. Patrick 
parapijos klebonas P. Soar.

Palaidotas Welford Hill kapinėse. DBLS 
Nottinghamo skyriaus vardu atsisveikini
mo žodį tarė K. Bivainis ir Bendrijos — 
kun. S. Matulis. Kapą apdengė daugybė 
vainikų ir gėlių.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje.
Artimuosius ir gimines giliai užjau

čiame. K.B.

MIRĖ B. MAGDUŠAUSKAS
Balandžio 20 d. Oftersheime savo bute 

tragiškai mirė ilgametis „Europos Lietu
vio“ skaitytojas Bronius Magdušauskas.

Palaidotas balandžio 26 d. Oftersheimo 
kapinėse.

Londonas
KARUI PRISIMINTI

Gegužės 11 d., šeštadienį, Albion Stu
dios, Albion Yard, Balfe Street, Kings 
Cross, London, N.I, prisiminti praėju
sį karą, skulpt. ELENA GAPUTYTĖ 
eksponuoja

ŠVIESELIŲ INSTALIACIJĄ.
Ekspozicija nuo 12 iki 22 vai.

VOKIETIJOS MUZIKAI LONDONE
Pianistė prof. dr. Raminta Lampsatytė- 

Kollars ir smuikininkas Michael Kollars 
iš Hamburgo, koncertuodami dažnai apsi
lanko ir D. Britanijoje.

Balandžio mėn. pabaigoje, pakviesti 
BBC, atvyko į Londoną įgroti klasikų 
muzikų kūrinių — Brahmso ir kitų, o 
taip pat lietuvių: Osvaldo Balakausko ir 
Vytauto Barkausko.

Rekordavimas praėjo su pasisekimu, ir 
jie tikisi neužilgo tuo pačiu reikalu vėl 
atvykti į Londoną.

Jų muzikinius gabumus galima išgirsti 
plokštelėje „žiburėliai“, kuri buvo plačiai 
aprašyta ir gerai įvertinta mūsų spaudoje.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Metinis klubo narių susirinkimas kvie
čiamas gegužės 19 d., sekmadienį, 5.30 vai. 
p.p., klubo patalpose: 345A Victoria Park 
Rd., London, E.9.

Darbotvarkėje: a) klubo veiklos prane
šimas; b) klubo finansinis pranešimas; c) 
klubo komiteto rinkimai; d) revizorių rin
kimai; e) Vyno-baro komiteto rinkimai.

Visi nariai kviečiami dalyvauti ir su sa
vimi turėti nario bilietus-pažymėjimus.

Klubo vadovybė kviečia narius siūlyti 
kandidatus minėtiems vadovybės postams. 
Kandidatai turi būti klubo pilnateisiai na
riai, o taip pat ir abu siūlytojai (Klubo 
'įstatai 10/1). Pasiūlymus įteikti klubo se
kretorei.

Nariai, norintieji pasiūlyti susirinkimui 
rezoliucijas, turi įteikti jas klubo sekreto
rei 5 dienas prieš susirinkimą (Klubo įsta
tai — Nr. 6 ).

Klubo komitetas

PAIEŠKOJIMAS
JONAS JONAITIS, kilęs iš Rimšonių 

kaimo, Pakruojo valse., Šiaulių apskr., 
arba apie jį žinantieji prašomi parašyti 
P. Jonaitis, 60, Bengal House, Ocean Esta
te, London El 4SX.

MIRĖ B. VOKIETAITYTE-IWOILOW
š.m. balandžio 8 d., ištikta smegenų smū

gio, Miuncheno ligoninėje mirė Birutė Vo- 
kietaityte-Iwoilow. Palaidota Salzburgo 
miesto kapinėse Austrijoje.

Birutė gimė 1906 rugsėjo 28 d. žinomo 
pedagogo Juozo Vokietaičio šeimoje. Bai
gusi 1924 m. „Aušros“ gimnaziją Kaune, 
įstojo į Kauno (vėliau — Vytauto D.) uni
versitetą, kuriame studijavo kalbas ir li
teratūrą. Baigusi universitetą, 1937-1938 
m. tobulinosi prancūzų kalbos fonetikoje 
Sorbonos universitete Paryžiuje. Po to, 
iki praeito karo pradžios, dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėje Paryžiuje. 1939 m. rudenį 
grįžusi į Lietuvą, iki 1940 m. vasaros dir
bo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune. 
Pirmosios sovietinės okupacijos metu mo
kytojavo pradžios mokykloje, o nuo 1941 
m. vasaros — Kauno gimnazijoje.

1944 m. vasarą pasitraukusi iš Lietuvos 
apsigyveno Austrijoje. Po karo, pradžioje 
dirbo katalikų pabėgėlių organizacijoje 
Caritas, o nuo 1962 m. iki pat mirties — 
moksline bendradarbe Internationales For- 
schungszentrum institute Salzburge.

Studentavimo Lietuvoj metu Birutė pri
klausė studenčių Filiae Lituaniae korpo
racijai. Ji, kartu su savo sesute Gražina, 
buvo viena pirmųjų tautinių šokių gru
pių dalyvių, 1935 m. dalyvavusių Avietė- 
naitės organizuotoje ir Rūgytės vadovau
jamoje lietuvių studentų tautinių šokių 
grupėje, sėkmingai pasirodžiusių tarptau
tiniame šokių festivalyje Londone, o vė
liau — su savo pačios paruošta mokinių 
grupe Rygoje.

Gyvendama Austrijoje aktyviai dalyva
vo lietuviškoje veikloje, buvo ilgamete 
BALFo atstove Austrijai, o taip pat ir 
„Europos Lietuvio“ prenumeratore.

Paliko liūdinčius: seserį Gražiną Amo- 
nienę ir brolius — Algirdą ir Kęstutį Vo
kietaičius.

A.V.

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Gegužės 11 d., 7 vai. vak., „GOLDEN 
EAGLE“ svetainėje, kampas Court Rd. Sr 
Harden Rd., Wolverhampton, DBLS Wol- 
verhaimpto.no skyrius šaukia skyriaus na
rių susirinkimą.

Bus pranešimas apie DBLS atstovų ir 
LNB akcininkų suvažiavimą ir aptariami 
kiti skyriaus reikalai.

Visus skyriaus narius ir prijaučiančius 
maloniai prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Gloucesteris
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 11 d., Ukrainiečių klubo salėje, 
37 Midland Rd., Gloucesterio DBLS sky
rius rengia

Motinos dienos minėjimą.
Pradžia 6 vai. vak.
Kviečiame visus atsilankyti ir pagerbti 

motinas.
Skyriaus valdyba

Sodyba
ANTKAPIŲ ŠVENTINIMAS

Jau nemažas mūsų tautiečių skaičius 
iš Lietuvių Sodybos yra palaidoti gražiose 
Headley parapijos kapinėse. Visiems 
jiems yra pastatyti antkapiai. Vėliausi 
mirusių antkapiai buvo pastatyti prieš 
savaitę laiko ir tų paminklų šventinimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 12 d.

Tą dieną, 11 vai. ryto, kun. Aleksandras 
Geryba laikys šv. Mišias Sodybos koply
čioje už keturis mirusius mūsų tautiečius 
ir tuojau po mišių vyksime į kapines ant
kapių pašventinti ir pasimelsti už 1983 
metais mirusius Kleopą Norkaitę ir Joną 
Matulį ir 1984 metais mirusius Antaną 
Skamarauską ir Kazį Jurką.

Būtų malonu matyti didesnį būrį lietu
vių, dalyvaujant tose apeigose.

M. Bajorinas

PAMALDOS
Eccles — gegužės 12 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — gegužės 19 d., 13 vai.
Manchesteryje — gegužės 26 d., 12.30 v.
Nottinghame — gegužės 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje, pamaldos pagal švč. Marijos Fa- 
timoje išreikštą permaldavimo ir pasiau
kojimo mintį.

Nottinghame — gegužės 16 d., Kristaus 
Dangun Žengimo šventėj, ryte 8.30 vai., 
židinyje.

Nottinghame — gegužės 19 d., 11.15 vai., 
židinyje.

Gegužinės pamaldos čia vyksta šiokia
dieniais ryte 8.30 vai., o sekmadieniais 
11.15 vai.

Derbyje — gegužės 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

PLB VALDYBOS POSĖDIS
PLB valdyba posėdžiavo sausio 26-27 

dienomis Čikagoje. Posėdžio metu išklau
syti valdybos vicepirmininkų vadovau
jamų įvairių komisijų veiklos pranešimai, 
patvirtinta 1984 m. apyskaita ir 1985 m. 
biudžetas, svarstyti įvairūs einamieji 
klausimai ir priimta eilė nutarimų. Nutar
ta:

1. šaukti PLB Seimo korespondencinį 
posėdį šiais metais.

2. Palikti tą pačią Lituanistikos Kate
dros atsakomybę PLB valdybai kaip iki 
šiol, nedarant naujų pakeitimų ir palie
kant tos pačios sudėties PLB Fondo tary
bą.

3. 1985 metus skelbti Lituanistikos Ka
tedros metais ir per juos siekti užbaigti 
lėšų telkimą Katedrai.

4. Kreiptis į Lietuvių Fondą prašant lė
šų kai kuriems svarbiems PLB projektams 
švietimo ir kultūros srityse.

5. Atitinkamai laikytis dėl OSI kelia
mų bylų, remti JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos projektą siekiantį JAV įsta
tymų pakeitimo, morališkai ir kitais bū
dais remti neteisingai apkaltintus tautie
čius.

6. Pritarti pabaltiečių jaunimo pastan
goms naujais būdais kelti Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo kraštų okupacijos klausimą 
tarptautiniu mastu.

MODERNIZUOJAMA PLB BŪSTINĖ
PLB Administracinių reikalų komisijos 

pirmininko dr. Tomo Remeikio priežiūroje 
šiuo metu vyksta PLB būstinės moderni
zavimas. Jau įsigyti kompiuteris ir kopi
javimo mašina, kurie labai pagreitina ir 
palengvina būstinės darbą ir yra ypatin
gai didelė pagalba ruošiant Pasaulio Lie
tuvių Žinyną. Šia proga primename, kad 
dar ne visos LB Kraštų valdybos grąžino 
užpildytas žinyno anketas. Labai prašo
me neatidėliojant anketas siųsti PLB būs
tinės adresu.

LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
Kovo 30 d. PLB pirmininkas Vytautas 

Kamantas dalyvavo metiniame Lietuvių 
Fondo suvažiavime Chicagoje, jį pasvei
kino PLB valdybos vardu, padėkojo LF 
vadovybei už iki šiol duotą 60,000 dol. pa
ramą Lituanistikos Katedrai ir suvažiavi
mo dalyvius supažindino su Lituanistikos 
Katedros vedėju profesoriumi dr. Broniu
mi Vaškeliu.

PLB VICEPIRM. A. GEČYS 
WASHINGTONE

JAV Valstybės departamento pakvies
tas, PLB vicepirmininkas Algimantas Ge
čys balandžio 4 d. dalyvavo ir PLB val
dybai atstovavo specialioje JAV Valsty
bės departamento konferencijoje Washing
tone, kur Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Elliot Abrams ir ambasadorius Rich
ard Schiffer supažindino dalyvius su JAV 
delegacijos pasiruošimu Ottawos konfe
rencijai ir prašė nuomonių bei pasisakymų 
iš tautinių grupių vadovų.

PASITARIMAI PLB REIKALAIS
Balandžio 15-16 dienomis PLB pirminin

kas Vytautas Kamantas buvo atvykęs iš 
Michigano valstijos į Chicagą ir turėjo 
ilgesnius pasitarimus su Pasaulio lietu
vio redaktoriumi Broniumi Nainiu, PLB 
valdybos pirmininko pavaduotoju dr. To
mu Remeikiu, vicepirmininkais Birute Ja
saitiene, Rimantu Dirvoniu, Mykolu 
Drunga, Stasiu Jokubausku, PLJS pirmi-; 
ninku Gintaru Grušu ir reikalų vedėjo
mis Danute Korzoniene bei Nijole Balza- 
riene apie spaudos, jaunimo, politinės vei
klos, švietimo, Lituanistikos Katedros ir 
kitus PLB reikalus.

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

PLB VICEPIRMININKAS VLIKO 
TARYBOS POSĖDY

Balandžio 20 d. PLB vicepirmininkas 
Rimantas Dirvenis dalyvavo kaip svečias 
VLIKo tarybos posėdyje Chicagoje, kuria
me dr. K. Bobelis buvo perrinktas VLIKo 
valdybos pirmininku (11 balsų už, 2 su
silaikė).

KULTŪRINĖS VEIKLOS 
SEMINARAS

Kanados LB Kultūros komisijos rengia
mas seminaras įvyks š.m. gegužės 24-26 
dienomis Toronte, Kanadoje. Seminaro 
tikslas yra peržvelgti lietuviškos kultūros 
sritis, nustatyti pagrindines vertybes be 
kurių lietuviška kultūra yra neįmanoma 
ir panagrinėti galimybes gairių nustaty
mo lietuviškos kultūros vystymui.

LANKYSIS P. AMERIKOJE
PLB vicepirmininkė Birutė Jasaitienė 

gegužės mėnesį tris savaites lankys Ar
gentinos, Brazilijos ir Urugvajaus Lietu
vių Bendruomenes Pietų Amerikoje. Su 
jų vadovybėmis tarsis apie lituanistinio 
švietimo reikalus ir kitokią paramą Pie
tų Amerikos lietuviams.

Lietuviai
pasaulyje

NAUJAS KUNIGAS
Australijoje, šv. Jurgio katedroje Per- 

hte, kovo 1 d. įšventintas kunigu Aleksas 
Norvilas.

JUBILIEJINIS KONCERTAS
„Draugo“ 75 metų sukakties proga ge

gužės 18 d. rengiamas jubiliejinis koncer
tas. Dainuos Toronto „Volungės“ choras, 
kuriam vadovauja Dalia Viskontienė. Taip 
pat dainuos solistai Gina čapkauskienė ir 
Jonas Vaznelis, akompanuos Jonas Govė- 
das.

B. AUŠROTO ATSIMINIMAI
Lietuviškos knygos klubas išleido Bro

niaus Aušroto, buv. Lietuvos kariuome
nės štabo II skyriaus karininko atsimini
mus ir įvairius nuotykius iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų. Knyga „Sunkių spren
dimų metai", 237 psl., gaunama „Drauge“. 
Kaina: minkštais viršeliais 8 dol., kietais 
- 12 dol.
LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS

Balandžio 27 d. Los Angeles lietuvių 
Dramos sambūris paminėjo savo 30 metų 
sukaktį. Pagrindinė kalbėtoja pakviesta 
rašytoja Alė Rūta. Teatralų vardu kalbėjo 
V. Dovydaitis.

NORI LIETUVOS PASO
Iš sovietų tarnybos Konge pasitraukęs 

istorikas Bronius Venclova ir gavęs poli
tinį prieglobstį JAV-jose, pirmąsias Vely
kas laisvajame pasaulyje praleido buv. 
VLIKo pirm. dr. K. Valiūno namuose.

Vos atvykęs, giminaičio Tomo Venclovos 
lydimas, teiravosi, kaip gauti Lietuvos 
užsienio pasą. Dr. Valiūnui tarpininkau
jant, susisiekė su Lietuvos gen. konsulu 
New Yorke A. Simučiu, kuris pažadėjęs 
pasą išduoti.

LIETUVIO KUNIGO DARBAS
Kunigo Kazimiero Bėkštos, saleziečio 

misionieriaus, dirbančio tarp Amazonės 
indėnų, parengtą tukanų kalba elemento
rių išleido Brazilijos Švietimo ministerija.
Kun. K. Bėkšta jau daug metų dirba tarp 

tukanų, gerai pažįsta tos neištirtos taute
lės papročius, kultūrą, išmoko jų kalbą.

VOKIETIJA 
PRISIMINKIME SUVALKŲ 

TRIKAMPIO LIETUVAITES-KIUS
Lenkijos lietuviai, susispietę Seinų — 

Punsko apylinkėse, amžius laikosi savo 
nedideliuose ūkeliuose ir rūpinasi ūkį per
duoti įpėdiniui, o kitus vaikus išmokslin
ti. Toli gražu ne visi tėvai pajėgūs pa
dėti vaikams, kai tie turi išsikelti iš tė
viškių—arčiau mokyklų. Gaunamos stipen 
dijos neužtenka, kai reikia mieste kam
barį samdyti. Trūksta šio, trūksta to. Re
tesniais atvejais truputį padeda iš užsie
nio giminės, labdaringos organizacijos. 
Padeda ir „Labdaros“ Draugija pasitelku
si rėmėjus. Dabar rėmėjų priešakyje iš
kilo p. Mykolas Žilinskas (Berlynas), per
davęs „Labdaros“ Draugijai 5000 Can. 
dol. vertės procentinių bonų, per ilgesnius 
metus nešančių aukštus procentus, kurie 
bus panaudoti lietuvių moksleivijai Len
kijoje, apsirūpinant mokslo priemonėmis, 
knygomis ir pan.

„Labdaros“ Draugija labai širdingai dė
koja p. M. Žilinskui už tokį kilnų darbą ir 
tikisi toje akcijoje pasekėjų. Taipogi 
reiškiame padėką Vydūno Jaunimo Fon
dui, tarpininkavusiam šiame reikale p. 
M. Žilinskui, širdingai dėkojame visiems 
iš viso plačiojo pasaulio mūsų darbo rė
mėjams.

„Labdaros“ Valdyba
Adresas: Jonas Glemža, Conventrain 33, 

7260 Calw-Hirsau, W. Germany.
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