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REFORMA 
LIETUVOS KAIME

Dabar turbūt ir pats Gorbačiovas su
pranta, kad žemės ūkio sukolchozinimas 
yra svarbiausia priežastis, dėl kurios Sov. 
Sąjungoje nuolat trūksta maisto. Bet kaip 
išbristi iš tos balos? Komunistų partija 
negali staiga prisipažinti, kad pagrindinis 
jų teorijos dėsnis, kuriam įgyvendinti bu
vo paaukota milijonai gyvybių, yra klai
dingas. Antra vertus, toliau tęsti tą pa
čią žemės ūkio politiką, reiškia pasmerkti 
miesto ir kaimo gyventojus nuolatiniam 
maisto nepritekliui, dėl kurio ilgainiui ga
li kilti neramumai ir net revoliucija.

Todėl per pastaruosius metus Lietuvos 
respublikoje, galbūt daugiau negu kitose 
Sov. Sąjungos dalyse, 'įvedamos dvi svar
bios reformos: 1) žemdirbiams padidina
mi sodybiniai sklypai ir leidžiama laikyti 
daugiau gyvulių bei paukščių ir 2) jauni
mui sudaromos palankesnės sąlygos įsi
kurti kaime ir dirbti žemės ūkyje.

Komunistų partija pagaliau suprato, 
kad maisto programos užduotims realizuo
ti reikia sudaryti geresnes darbo ir gy
venimo sąlygas žemdirbiams. Dabar jau 
atsisakyta statyti kaime miestiškus ir net 
daugiaaukščius namus, kaip buvo užsimo
ta Chruščiovo laikais, vieton to ateinan
čiam penkmečiui užplanuota Lietuvos kai
me pastatyti apie 23.000 sodybinio tipo, 
vieno buto namų su ūkio pastatais, reika
lingais pagalbiniam ūkiui vesti. Tikimasi, 
kad tai teigiamai paveiks į jaunimo įdar
binimą kaime ir tuo būdu pašalins darbo 
jėgos trūkumą.

P. Griškevičius, Lietuvos komunistų 
partijos CK pirmasis sekretorius, neseniai 
rašė „Pravdoje“: „Statydami kaimo gy
venvietes, mes stengiamės nekopijuoti 
miestų statybos principų. Nors gyvena
mieji namai kaime turi iš esmės tuos pa
čius komunalinius patogumus, kaip ir 
mieste, bet tai paprastai vienbučiai sody
binio tipo namai, pastatyti padidintuose 
žemės sklypuose sodams ir daržams. Prie 
kiekvieno namo būtinai statomi ūkiniai 
statiniai gyvuliams laikyti ir kitokiai as
meninio pagalbinio ūkio veiklai. Dėl to 
kaimo užstatymas, jo architektūra ir es
tetika kuo geriausiai atitinka susidariu
sias kaimo tradicijas, valstiečių psicholo
giją ir gyvenimo būdą“.

Pasirodo, ne viskas taip sklandžiai eina 
Lietuvos komunistams. Tuo pat laiku, kai 
Lietuvoje buvo planuojama statyti „pa
gal susidariusias kaimo tradicijas“, Mas
kva paskelbė potvarkį, kuriuo numatoma 
žymiai apkarpyti gyvenamųjų namų ir 
ūkinių pastatų plotus. P. Griškevičius nu
siskundė: „Mes jau džiaugėmės, kad 
gimsta nauja tendencija — jog kai ku
rios šeimos grįžta iš miesto ‘į kaimą, ir 
pirmiausia dėl naujų gyvenamųjų namų. 
Reiškia, dabar visa tai teks pertvarkyti 
į blogąją pusę? Manome, jog toks posūkis 
ne tik neatitinka TSKP CK balandžio 
plenumo nutarimų dvasios, bet ir iš viso 
prieštarauja sveikam protui. Namai kai
me turi būti statomi, atsižvelgiant į žmo
nių poreikius, be to, turint prieš ne šią 
minutę, o šimtą ir daugiau metų į priekį.“

Atrodo, kad tai buvo P. Griškevičiaus 
ultimatumas Maskvai: jeigu norite valgy
ti lietuviškas dešras, turite sutikti su lie
tuvio valstiečio tradicijomis ir gyvenimo 
būdu. Turite leisti tvarkyti Lietuvos že
mės ūkį lietuviškai.

Skaitant Sov. Sąjungos komunistų parti
jos suvažiavimo aprašymus, susidaro įs
pūdis, kad lietuviški! dešrų argumentas 
laimėjo. D.B.

J. NAVICKUI mirus, 
žmonai Magdalenai, 

dukrai Bernadetai, žentui Justui 
ir jų šeimai 

reiškiu gilią užuojautą.
M. Maliauskienė

SUSIVIENIJIMO KLAUSIMAI
V. Vokietijos laikraštyje „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung“ išspausdintame 
straipsnyje „Europai reikalingos naciona
linės valstybės“, buvęs Vokietijos Demo
kratinės Respublikos tarptautinių teisių 
profesorius, dabar dėstąs teisių mokslus 
Kiel‘io universitete (VFR), Volfgangas 
Seifertas išsamiai nagrinėja Vokietijos ir 
Europos suvienijimo klausimą dabartinių 
politinių realijų plotmėje. Pateikiame mi
nėtame straipsnyje iškeltų svarbesnių 
minčių santrauką.

* *
Europos tautos ir valstybės yra ilgo is

torinio vystymosi rezultatas ir todėl igno
ruoti susidariusią politinę struktūrą būtų 
tas pats, kaip abejoti dėl Europos suvie
nijimo galimybės, t.y., dėl glaudesnės Eu
ropos Bendrosios rinkos šalių integracijos 
ir Varšuvos pakto kraštų tautinio apsi
sprendimo teisės. Suvienyta Europa ir 
vienalytė Vokietijos nacionalinė valstybė 
nėra dvi nesuderinamos sąvokos, priešin
gai — jos abi viena kitą papildo. Bet VFR 
įstojus į teoretiškai planuojamas Jungti
nes Europos Valstijas, ji prarastų valsty
bingumą ir tuo pačiu nusižengtų savo 
konstitucijai bei tautų apsisprendimo 
tarptautinei teisei.

Europos tautos yra ilgo istorinio kelio 
produktas, šį sakinį būtų galima pradėti 
ir nuo galo: Europos istorija yra jos tau
tų gimimo procesas. Kaip liudija istorinis 
patyrimas, tautos išlieka tautomis, nors 
joms kartais tenka ilgą laiką kęsti svetim
šalių jungą ar pergyventi įvairias sociali
nes sistemas. Juk niekam nekyla abejonių, 
jog rusai dar tebėra rusais, ukrainiečiai
— ukrainiečiais, lenkai — lenkais, o vo
kiečiai — vokiečiais, nors jų žemėse buvo 
įvairios valstybės ir jiems teko gyventi 
įvairiose visuomeninėse santvarkose. Kai 
kurių VDR ideologų viltys, kad dėl valsty
binio tautos perskyrimo atsiras dvi at
skiros tautos, pasirodė bergždžios. Tokie 
komunistinės sistemos disidentai, kaip 
Kopelevas ir Djilas, netgi teigia, kad sis
temos ateina ir vėl nueina, bet tautos lie
ka amžiams.

Šio amžiaus Europos tautos ir valstybės 
jau pergyveno tautinio nacionalizmo kraš- 
tutinybes (fašistinė Italija ir Vokietija) 
ir šiuo metu jos siekia glaudaus tarpvals
tybinio bendradarbiavimo. Joms pagaliau 
paaiškėjo jų tarpusavio priklausomybė 
bei interesų bendrumas ir todėl V. Euro
pos valstybės kai kurių politinių ir so
cialinių klausimų sprendimo kompetenci
ją savanoriškai perleidžia tarptautinei 
bendruomenei. Tai dar nereiškia, kad tau
tos ir valstybės išnyko, ištirpo, anaiptol
— Europos ekonominėje bendrijoje pa
skirų šalių suverenumas liko nepažeistas. 
Kaip pareiškė vienas V. Vokietijos tarp
tautininkas, paskiros šalys turi išlikti iki 
tol, kol neatsiras tinkamų prielaidu, dides
nei viršvalstybinei organizacijai sukurti, 
todėl šiuo metu yra taip svarbu išlaikyti 
stiprias, savarankiškas Europos valstybes, 
o kartu ir ekonominę bendriją, šią tezę 
galima pritaikyti ir Maskvos pavaldumo 
sferoje esančioms Rytų Europos šalims:

AFGANŲ LYDERIS V. VOKIETIJOJE

Nuo sovietinės invazijos Afganistane 
pradžios yra žuvę daugiau kaip milijonas 
žmonių, daugiausia civilių ir apie 5 mili
jonai yra pasitraukę iš krašto. Tai prane
ša afganų tautinio išsivadavimo fronto 
pirmininkas Sibghatullah al-Mo-žaddedi, 
kuris lankėsi V. Vokietijoje. Pastaruoju 
laiku Maskva stiprina karinius veiksmus, 
bombarduoja miestus ir kaimus, be ato
dairos žudo vyrus, moteris ir vaikus. Af
ganų laisvės kovotojų lyderis, kalbėdamas 
vokiečių Bundestago užsienio reikalų ko
misijai, pažymėjo, kad sovietai naudoja 
cheminius ginklus ir nuodingas dujas.

A.fA.

JUSTINUI NAVICKUI mirus.
Jo žmonai Magdalenai, 

dukrai Bernadetai, žentui Justinui, 
anūkams Justinai ir Andriui ir 
giminėms Kanadoje reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Antanas Pačkauskas 
Antanas Jaloveckas 

šiems kraštams praradus valstybingumą, 
jie nesugebėtų apginti savų tautinių in
teresų ir galutinai taptų priklausomi nuo 
Maskvos malonės.

Amžiams bėgant, tarp Europos tautų 
susidarė įvairiopi istoriniai, kultūriniai, 
politiniai ir ekonominiai ryšiai bei bendri 
ypatumai, kurių nepajėgė sunaikinti net 
du praūžę karai, todėl šiandien mes ne be 
pagrindo galime kalbėti apie europinę kul
tūrą, identitetą ir bendrus interesus. Tuo 
tarpu jungtinio politinio vieneto Europos 
šalys nesukūrė ir jį reikėtų traktuoti tik 
kaip utopiją ar ateities viziją. Kalbant 
apie suvienytą Europą, visada omenyje 
turima pirmiausia Vakarų Europa ir jei 
į šią sąvoką dar įjungiamos Rytų Europos 
šalys, tai europinė Tarybų Sąjungos da
lis paliekama už jos ribų. Kartais dar 
netgi polemiškai išvedžiojama: „Europa 
baigiasi ten, kur baigiasi laisvė, t.y., prie 
Elbės upės". Aišku, kad Tarybų Sąjungos 
įtraukimas į istorinę-politinę Europos 
sampratą yra gan problematiškas: Tary
bų Sąjunga yra ne tik europinė, bet ir 
azijatinė valstybė, be to, istorinis, kultū
rinis ir dvasinis Rusijos vystymasis dau
geliu atžvilgiu skiriasi nuo likusios Euro
pos. Antra vertus, Europos politinės sąvo
kos susiaurinimas, iš jos išmetant Tary
bų Sąjungą, būtų nedovanotina istorinė 
klaida, juoba, kad Tarybų Sąjungos do
minavimas vidurio ir pietryčių Europoje 
yra svarbus faktorius, dėl kurio būtų ne
protinga apriboti Europos sąvoką, į ją 
įtraukiant tik Vakarų Europą. Kas taip 
linkęs postringauti, tas jau iš anksto to
kia galvosena skaldo Europą ir pirmiau
sia mintyse, o paskiau ir politinėje vei

OLGAI NEPATIKO RUSIJA
KELIALAPIS

Britanijos vidaus reikalų ministerija 
pranešė, kad sovietų valdžia leido Stalino 
14-kos metų amžiaus anūkei Olgai, dabar 
gyvenančiai Gruzijoje, išvykti į Angliją, 
kur ji ketina tęsti mokslą Saffron Wal
don, Essex, vidurinėje mokykloje-inter
nate.

Olgos motina Svetlana Aleliujeva, Sta-

REIKALAUIA ATŠAUKTI 
PRIJUNGIMĄ

Ukrainiečių kardinolas, Lvovo arkivys
kupas Lubačivsky, Katalikų Bažnyčios 
prievartinio įjungimo į Maskvos stačiati
kių Bažnyčią 40-jų metinių proga, paskel
bė dokumentą, kuriuo reikalauja, kad So
vietų Sąjungos valdžia atšauktų tą pri
jungimą ir pripažintų Katalikų Bažnyčiai 
teisę oficialiai veikti Ukrainoje, remian
tis Helsinkio konferencijos baigiamaisiais 
susitarimais ir Madrido konferencijos bai
giamuoju dokumentu. Ukrainiečių kardi
nolas primena, kad Ukrainos Katalikų 
Bažnyčia buvo prievarta įjungta į stačia
tikių Bažnyčią 1946 metų kovo 8-10 dieno
mis. Katalikų vyskupai, išreiškę norą pa
silikti vienybėje su Romos Bažnyčia, bu
vo areštuoti ir deportuoti. Kardinolas Lu
bačivsky pažymi, kad tokie prievartos 
veiksmai skaudžiai pažeidžia žmogiškąjį 
orumą ir yra priešingi pastangom atstaty
ti pilną vienybę krikščioniškųjų Bažnyčių 
tarpe.

POLITINIS SEMINARAS
Miunsteryje, V. Vokietijoje, vietos lat

vių gimnazijoje buvo surengtas politinis 
seminaras pabaltiečių jaunimui. Dalyva
vo ir grupė Vasario 16-osios lietuvių gim
nazijos mokinių. Seminare buvo skaitomi 
pranešimai ir vyko diskusijos apie pabal
tiečių politinę veiklą išeivijoje, apie pa
stangas iškelti tarptautinėje plotmėje Pa
baltijo kraštų laisvės atstatymo bylą, bu
vo apžvelgta dabartinė padėtis Pabaltijy
je. Buvo svarstomi jaunimo uždaviniai 
politinėje srityje, tariamasi dėl laiškų ra
šymo akcijos vykstant svarbioms tarptau
tinėms konferencijoms, ypač žmogaus tei
sių apsaugojimo klausimais. Buvo pasi
keista informacijomis apie jaunimo atlik
tus darbus. Jolanta Vaičaitytė papasakojo, 
kaip pabaltiečiai drauge su kitų paverg
tų tautų atstovais ir prancūzais Paryžiuje 
surengė masinę demonstraciją atvykus 
Gorbačiovui.

kloje yra pasiruošęs nusigręžti nuo pa
vergtos Europos dalies. Kas taip galvoja, 
tas jau iš anksto atsisako imtis politinio 
kurso, kurio pagalba būtų galima sujung
ti perskirtą Europą, negana to, jis kartu 
nusigręžia ir nuo vokiečių Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje.

Jungtinių Europos Valstijų, siejančių 
visas europines šalis, idėja šio ir artimiau
sio laiko aplinkybėmis neturi realaus po
litinio pagrindo. Šią mintį būtų galima 
įgyvendinti tik tada, kai .politinė Europos 
šalių struktūra taptų vienoda ir kai šios 
šalys sutiktų susijungti į viena viršvals- 
tybinę bendruomenę, turinčią bendrus 
principus ir siekius. Bet ir tuo atveju, ka
žin ar būtų verta siekti Europą paversti 
jungtiniu politiniu vienetu — nauja im
perija. Būdingiausias Europos bruožas 
yra kaip tik tai, kad ji nėra kokia tai im
perija, bet yra daugelio šalių su savita 
kultūra ir gyvenimo būdu konglomeratas. 
Prancūzų filosofas Gliuksmanas yra tei
sus, kai jis pasitelkęs Kanto mintį, sako, 
kad europiečiai myli laisvę ir ją gina, kas, 
tikriausiai, ir sudaro europinės kultūros 
sąvokos branduolį. Pasak jį, sunku įsi
vaizduoti Europą esant vienalyte super
valstybe, kurioje visus tautų reikalus 
spręstų viena bendra vyriausybė, šis pran
cūzų filosofas ir politologas pareiškė ti
kįs, jog sprendžiamasis žodis galų gale vis 
vien atiteksiąs pačioms tautoms. Prita
riant jo žodžiams, būtų galima pridurti, 
jog kadangi Europa susideda iš paskirų 
tautų ir valstybių, tad ir toliau pagrindi
niu Europos politiniu principu turėtų lik
ti tautų apsisprendimo teisė.

V.M.

Į LAISVĘ
lino duktė, 1967 m. pasirinkusi laisvę Va
karuose, staiga 1984 metais nusprendė 
grįžti į Sov. Sąjungą, kartu pasiimdama 
savo dukterį. Olga buvo gimusi iš Svet
lanos ir amerikiečio architekto Williamo 
Peters trumpalaikių vedybų (1970-71). 
Svetlanai grįžus į Rusiją, jai buvo grąžin
ta Sov. Sąjungos pilietybė ir atleistos vi
sos nuodėmės, kurias ji padarė gyvenda
ma Amerikoje ir parašiusi dvi knygas.

Saffron Waldon mokyklos-internato va
dovybė tikisi, kad Olga grįš 'į internatą 
šiomis dienomis. Ji čia mokėsi nuo 1982 
iki 1984 metų, kada staiga motinos buvo 
išvežta, nemokanti rusų kalbos, į Maskvą.

Gyvendama Kalifornijoje, 1977 m. Svet
lana buvo pasakiusi spaudos atstovams, 
jog ji nori, kad jos duktė išaugtų tikra 
amerikiete, nemokėdama nei žodžio rusiš
kai ir nesij ausdama turinti antrą tėvynę. 
Bet, po kurio laiko, Svetlana, staigaus bū
do moteris, nusprendė, kad jos dukteriai 
reikalingas angliškas auklėjimas. Tada ji 
persikėlė gyventi į Angliją. Bet, po to, vėl 
staigus nutarimas grįžti į Rusiją...

Pagal anglų kaimynų pasakojimą, Ol
ga buvo nustebinta tokiu nutarimu ir no
rėjo likti Anglijoje. Jos tėvas taip pat bu
vo susirūpinęs dukters ateitimi.

Iš Maskvos pasiekė žinios, kad Olgai 
nepatiko Rusija ir ji nenorėjo ten moky
tis. Ji kalbėjusi vien angliškai ir buvo už
sispyrusi dėvėti ant kaklo kryželį. Tai 
pastatė į keblią padėtį mokytojus, kurie 
turėjo auklėti mokinius ateistinėje dva
sioje. Tada valdžios potvarkiu Svetlana 
buvo perkelta gyventi į Gruziją. Mato
mai, Olgai tai buvo visai nepriimtina.

Dabar Olga, būdama amerikiečio duk
terimi, yra išleidžiama tęsti mokslą į An
gliją, o jos motina privalo likti tėvynėje.

PABALTIEČIŲ ATSTOVŲ DELEGACIJA 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Jungtinis Pabaltiečių Komitetas prane
šė, kad Pabaltijo Laisvės dienos proga 
(birželio 14 d.), Baltuosiuose Rūmuose 
bus priimta pabaltiečių atstovų delegaci
ja.

VILNIAUS KAMERINIS ORKESTRAS 
V. VOKIETIJOJE

Prof. Sauliaus Sondeckio vadovaujamas, 
Vilniaus kamerinis orkestras gastroliavo 
V. Vokietijoje. Po visų vienuolikos kon
certų gavo geriausius atsiliepimus ir vėl 
pakviestas 1989 metais groti Vokietijoje.

Kovo 15 d. Vengrijos sostinėje Buda
pešte įvyko plataus masto protesto de
monstracija, minint 1848 metų Vengrijos 
nepriklausomybės kovas. Užsienio spau
dos agentūros praneša, kad apie 7 tūks
tančiai jaunimo, daugiausia moksleiviai 
ir studentai, susirinkę miesto centre prie 
tautinio muziejaus, pradėjo žygiuoti link 
Dunojaus, dainuodami liaudies dainas ir 
skanduodami šūkius, reikalaujančius dau
giau demokratinių laisvių. Protesto eise
na ant vieno tilto buvo policijos sulaiky
ta. Čia policija guminėm lazdom smarkiai 
apdaužė demonstracijos dalyvius. Apie 
400 dalyvių buvo sulaikyti ir paleisti, atė
mus iš jų pasus. Keletas buvo areštuoti.

LIETUVOJE
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„Žalgiris" — čempionas
Kauno „Žalgirio“ krepšinio komanda ir 

šiais metais laimėjo TSRS vyrų krepšinio 
čempionatą. Pirmąsias superfinalo rung
tynes žaidė Kaune — nugalėjo Maskvos 
CASK karių komandą 69:62 (30:37). An
trąsias — Maskvoje pralaimėjo 64:71 
(35:43) ir trečiąsias (lemiamas — kovo 
25 d. vėl Maskvoje) laimėjo 67:59 (39:30).

„Žalgirio“ komandoj žaidė: V. Chomi
čius (kom. kpt.), A. Sabonis, S. Jovaiša, 
A. Brazys, G. Krapikas, R. Kurtinaitis, 
A Visockas, R. Civilis.
Pajudėjo ledas

Nemune ties Seredžium kovo 19 dieną 
pajudėjo ledas. Pernai tai įvyko savaite 
vėliau.

Neryje ties Vilniumi vanduo aukščiau
siai buvo pakilęs 1931 metų balandžio 26 
dieną — 8,25 metro. Vanduo išsiliejo per 
krantinę, apsėmė Gedimino aikštę ir gre
timas gatves.

Didžiausias Nemuno vandens potvynis 
ties Druskininkais: 1958 m. pavasarį van
duo pakilo 10,96 metro, žemesnės miesto 
vietos buvo apsemtos.

1924 m. ledai susigrūdo ties Prienais, 
vanduo pakėlė tiltą ir dalį konstrukcijų 
nunešė net už Kauno. 1937 m. potvynis 
vėl nuplovė atstatytą Prienų tiltą.

Didžiausias potvynis Kaune buvo 1946 
metais. Kovo 25 d. pajudėjo Nemunas ir 
vanduo pakilo 8,57 metro. Metrinis van
dens sluoksnis užliejo Laisvės alėją, į 
Nemuną buvo nunešta 10 vienaaukščių 
namų.

1958 metais Rusnės miestelis buvo visai 
apsemtas. Užlietos sausumos plotis siekė 
12-14 kilometrų.
R. Gibavičiaus paroda

Vilniuje, Dailės parodų rūmuose, atida
ryta dailininko R. Gibavičiaus kūrinių pa
roda. Jau daugiau kaip dvidešimt metų 
jis reiškiasi meniniame gyvenime. Plačiai 
žinomos jo iliustracijos knygoms, sceno
grafijos darbai, estampai, ekslibriai, pla
katai.
„Banga“ — antra

Estijoje baigėsi šešių stipriausių TSRS 
pirmosios lygos moterų krepšinio koman
dų finalinis turnyras. Pirmąją vietą užė
mė esčių Tartu USK komanda, Kauno 
„Banga“ laimėjo antrąją vietą.
„Kibirkštis" — septintoj vietoj

Latvijoje baigėsi Sov. Sąjungos moterų 
krepšinio čempionato paskutiniojo turo 
varžybos. Iš aštuonių geriausių komandų, 
Vilniaus „Kibirkšties“ krepšininkės užė
mė septintąją vietą.
Pirtyje — nelabasis

„Valstiečių laikraštyje“ E. Danilevi
čienė rašo:

— Raganų ir velnių gadynė baigėsi. 
Taip teigia ateistai, tačiau mūsų kaimo 
žmonės tuo suabejojo. Nuo tuo laiko, kai 
pernai rudeni velniai užkūrė kolūkio pir
tį ir susprogdino katilus. Ir dabar nakti
mis pro uždarus langus ir užkaltas duris 
toje pirtyje ūkčioja, kaukia, baladojasi. 
Matyt, tik dėl to pirties niekas neužkuria. 
Nenori pyktis su piktosiomis dvasiomis.

Asmeniškai aš tais gandais netikiu, 
tad prašau paaiškinti, kodėl lig šiol niekas 
nepasirūpina pirties remontu.

MIRĖ KUN. P. ŠATKUS
Kovo 18 d. Salantuose, Telšių vyskupi

joje, buvo palaidotas vietinis altaristas 
kun. Pranciškus Šatkus. Velionis buvo su
laukęs 85-kerių metų amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1931-mais metais.

DEMONSTRACIJA VENGRIJOJ

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1986 m. balandžio 10 d. Nr. 15 (1801)

J. JURAŠO DEBIUTAS BELGIJOJ
Kovo 15 d. Niderlandų valstybiniame 

teatre Gento mieste, Belgijoje, pakilo už
danga virš naujausio Jono Jurašo spekta
klio Maurice'o Maeternick'o pirmojo sce
nos veikalo „Princesė Malena“. Po eilės 
Jurašo pastatymų Amerikoje ir Japoni
joje, tai jo sceninis debiutas Europoje.

Teatro programoje skaitome, jog tai 
garsiojo Gento sūnaus žymus veikalas, 
pirmą kartą statomas Gente. Maeterlinc- 
kas, 1911 m. Nobelio premijos laureatas, 
jau primirštas savo gimtoje Flamandijoje, 
nors jo 'įtaka tebegyva modernioje dramo
je. Jo „Princesė Malena“ labai jaunatviš
kas kūrinys, kupinas pertempimų ir pasi
kartojimų, Šekspyro ir Flamandijos le
gendų aidų. Nors pjesė kartais primena 
romantinių ar simbolistinių dramų paro- 
diją, joje jau glūdi Materlincko vėlesnių, 
brandesnių dramų įvaizdžiai ir motyvai. 
Kaip Viduramžių baladėje apie karalių 
vaikus, kurie vienas kitą mylėjo, princo 
Jaumaro ir princesės Malenos gležną mei
lę, kaip gėlę, pakelėje sutrypia pamišęs 
pasaulis. Tai triumfuojančios minties vi
sata, pažįstama iš didžiųjų Flamandijos 
dailininkų paveikslų, kurių dvasia plevena 
daugelyje Maeternicko pjesių ir neviena
me Jurašo spektaklyje.

Pjesės tekstą Jurašas sutrumpino, su
teikė jai naują perspektyvą. Maeterlincko 
veikale laikas nuo laiko pasirodančios ir 
choriškai veiksmo eigą lydinčios vienuo
lės čia iškeltos į pirmąjį spektaklio planą 
ir tapo pagrindiniu pjesės varikliu. Veiks
mas prasideda ir baigiasi vienuolyne, kur 
vienuolės sapnuoja kruvinuosius, tragiš-

Jau ne žiema, 
het ir pavasaris dar neatėjo. 
Juodi dar medžiai, 
juodi klodai sniego. 
Ledai dar Nemune, 
Nery nepajudėjo... 
Dar želmenys giliai 
po žeme miega.
Tiktai dangus toks giedras, 
be jokio debesėlio 
jau pranašauja, 
kad greit pavasaris bus vėlei...

(Lietuva, 1986 m.) 

kuosius įvykius. Kai kurios jų tampa pa
laipsniui pagrindinėmis veikėjomis, kitos 
irgi ima aktyviai dalyvauti įvykiuose ir 
juos komentuoja.

Pagal režisieriaus koncepciją, vokiečio 
stenografo Andreas Szalla sukurtame 
scenovaizdyje matome abiejose scenos pu
sėse išrikiuotas vienuolių lovas. Virš lo
vų karo habitai, kabo kėdės. Fone — vie
nuolyno portalas, virš kurio langelyje 
plazda du gyvi balandžiai. Be perstojo 
plaukia debesėliai. Scenos priekyje ypa
tingą funkciją turi pilnas vandens basei
nas, — pasaulio miniatiūra, sielų veidro
dis.
Šiuose rėmuose pulsuoja vienas įdomiau

sių bei išradingiausių Jono Jurašo spek
taklių. Flamandijos žemę nuniokojusieji 
baisieji mūšiai pavaizduojami baseine su 
liepsnojančiais žaisliniais laiveliais. Iš to 
paties baseino, kaip iš laiko gelmių, vie
nuolės ištraukia šachmatų figūras, pagrin
dinių veikėjų atitikmenis. Princesės Ma
lenos varžovė pradeda siaustis vestuviniu 
vualiu, kuris ją palaipsniui įkalina, pa
verčia bejėge mumija. Jos lauktosios ves
tuvės niekad neįvyks. Puotos scenoje vie
nuolės šoka su iš viršaus nusileidusiais 
savo habitais. Vienuolių lovos virsta Ma- 
leną įkalinančiomis sienomis ar trumpa 
karaliaus atgailos akimirka — jo klausy
kla. Kai žiauriąją karalienę ima smaugti 
mirties baimė, ją išreiškia balandžiai, 
kurie ima paniškai plestėti. Prieš žiūro
vų akis scenoje organiškai vystosi, kūni- 
jasi režisieriaus vaizduotė. Sąskambis tarp 
veikėjų vidinio stovio, scenos fizinių ele
mentų ir balsų bei instrumentų ritmo pri
artina spektaklio visumą prie muzikos.

„Princesė Malena" spektaklis yra ne
mažas žingsnis į Jurašo siekiamą totalini 
muzikinį teatrą. Flamandų kompozitorius 
Johan de Smet sukomponavo viduramžiš
ką, drauge šiandienišką muziką, kurią at
lieka nedidelis instrumentinis ir vokalinis 
ansamblis. Toji muzika tai sutampa su 
spektaklio ritmu, tai jam kontrastuoja, 
kaip, pavyzdžiui, žudynių metu, skambant 
grigalinei giesmei. I tą muzikinį audinį 
įsijungia ir kiti garsai, neišskiriant ir ty
lesnėmis spektaklio akimirkomis 'į sceną 

atklystančių Gento varpų aidesio, kuris 
taip labai derinasi su spektaklio koloritu 
ir dvasia.

Jurašo režisūrinis statinys labai er
dvus, sudėtingas ir drauge grakštus, kaip 
Flamandijos mezginiai. Jo išardyti nepa
jėgia ir nevienodas aktorių lygis. Kaip 
piktoji karalienė Anna tiesiog suliepsnoja 
tamsiomis aistromis, princesę Maleną vai
dinanti aktorė lieka vidutiniška ir nesuge
ba išreikšti Maeterlinckui tipiškos herojės, 
karališko vaiko trapumo ir pažeidžiamu
mo.

Jurašo susitikimas su Maeterlincku 
turi ypatingą prasmę šioje režisieriaus 
teatrinės kelionės stotyje. Abiem, — kaip 
Materlinckas pabrėžia savo prozoje, o 
Jurašas savo 1972 metų laiške cenzoriams, 
— teatras šiandien yra tarsi išniekinta 
šventovė. Abu geidžia teatro, iškylančio 
virš eilinės pramogėlės ar laiko užmuši
mo. Abiem teatras turėtų būti akistata 
su esminiais gyvenimo ir mirties klausi
mais. Maeterlinckas svajojo scenoje iš
reikšti kūne, laike ir kultūroj įkalintą 
sielą, jos kalbą ir ritmą. Panaši kelionė į 
sielos erdvę buvo akivaizdi Jurašo Japo
nijoje pastatyme „Trijų seserų“ spekta
klyje. Ten kaip ir Gente jo sceniniai įvaiz
džiai kreipiasi į žiūrovų kolektyvinę pa
sąmonę, primena jiems dalinai pamiršto
sios sielos kalbos žodžius.

„Princesė Malena“ premjerą žiūrėjo ir 
būrelis lietuvių bei pabaltiečių iš New 
Yorko, Paryžiaus ir Muencheno. Jau su
silaukta ir sveikinimų iš Lietuvos, savo 
šimtmečių kova už kalbą ir laisvę taip 
giminingos Maeterlincko Flamandijai.

A. Landsbergis

NAUJAS PLB LEIDINYS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė dideliu 

tiražu išleido spalvotomis nuotraukomis 
iliustruotą sąlanką anglų kalba apie Lie
tuvą. Leidinėlyje kitataučiai yra trumpai 
bet vaizdžiai supažindinami su garbinga 
Lietuvos praeitimi ir tragiška jos dabartį 
mi. Yra suglaustai primenami ryškesnie
ji tautos ir pagrindinių žmogaus teisių 
varžymai Lietuvoje, tikinčiųjų persekio
jimai.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
NAUJA VALDYBA

Baigiantis Lietuvių rašytojų draugijos 
valdybos trejų metų kadencijai, 1985 me
tais buvo atsiklausta draugijos narių, kaip 
ir kur sudaryti naują valdybą. Niekam 
nesutinkant 'į ją įeiti, dabartinė valdyba 
sutiko pasilikti dar trejiems metams. Dau
guma LRD narių balsavo už šį nutarimą. 
Valdyba, pradėdama naują kadenciją, 
1986 m. vasario mėn. 15 dienos posėdyje 
pareigomis taip pasiskirstė:

Česlovas Grincevičius — pirmininkas, 
Anatolijus Kairys — vicepirmininkas, 
Adolfas Markelis — sekretorius, 
Apolinaras Bagdonas — iždininkas, 
Povilas Gaučys — valdybos narys, 
Rimas Vėžys — valdybos narys specia

liems uždaviniams.

PROF. Z. IVINSKIO RAŠTAI
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 

Ramoje jau atidavė spaudai istoriko prof. 
Zenono Ivinskio rinktinių raštų antrą to
mą. Prelato Pauliaus Jatulio redaguotą 
septynių šimtų puslapių knygą sudarys 
trys pagrindiniai skyriai: Istorinius šalti
nius tyrinėjant, Lietuvos krikštas ir kai
mynai, Senovės lietuvių tikėjimas ir kul
tūra. Istoriko Zenono Ivinskio raštų rink
tinę sudarys iš viso šeši tomai.

(TŽ)
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D.G. ELENOS CIPLIJAUSKIENĖS 
STIPENDIJŲ FONDAS PRIE

L.K.M. AKADEMIJOS
Prof. Dr. Birutė Ciplijauskaitė 

savo motinos atminimui įsteigė stipen
dijų fondą. Stipendija yra kasmetinė 
1.500 dolerių, skiriama studentui ar 
studentei, ruošiantiem doktoratą iš 
Lietuvos istorijos. Suinteresuoti stu
dentai prašomi kreiptis į Lietuvių Ka
talikų Mokslo Adademijos Centro 
Valdybą, Piazza della Pilotta, 00187 
Roma, Italija.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS 
IR BATUNAS IEŠKO VASAROS 

STAŽISTO
Lietuvių Informacijos Centras ir BA- 

TUNas (pabaltiečių organizacija prie 
Jungtinių Tautų), rengia bendrą stažą stu 
dentui, norinčiam dirbti 'šią vasarą New 
Yorke.

Internas dirbs aštuonias savaites Lietu
vių Informacijos Centro įstaigoj Brookly- 
ne ir BATUNo įstaigoj Bronkse. Pareigos: 
pabaltiečių sąžinės kalinių duomenų su
rinkimas ir įvedimas į kompiuterį, ryšių 
palaikymas su nevaldinėm organizacijom 
ir diplomatais prie Jungtinių Tautų, kiti 
pavesti darbai, įskaitant straipsnio para
šymą apie vasaros stažą pabaltiečių spau
dai.

Kandidatai į intemus turi būti bent 18 
metų, laisvai valdyti anglų kalbą ir turė
ti mašiną.

Stažistui bus mokoma $1200 (US) už 
aštuonias darbo savaites. Bus parūpintos 
gyvenimo patalpos ir apmokamos pragy
venimo bei su darbu surištos išlaidos. 
Pirmenybė bus duodama studentams, tu
rintiems nuovoką apie žmogaus teisių 
klausimus.

Didesnė stažo dalis bus atliekama Lie
tuvių Informacijos Centre.
Lietuvių Informacijos Centras ir BATU- 

Nas veikia principu, kad tiksli informaci
ja yra reikalinga efektyviai akcijai, ir to
dėl suteikia galimybę studentui praktiškai 
patirti informacijos ir diplomatinio darbo 
svarbą.

Reziumę siųsti iki gegužės 2 d. į Lith
uanian Information Center, 351 High
land Blvd., Brooklyn NY 11207, tel. (718) 
647-2434.

PRANAS MILAŠIUS

KELIAS SVETUR
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Bernui nebereikėjo šeimininką ra
ginti trauktis į Vokietiją. Prieš jo su
grįžimą šeimininko uošvis buvo atėjęs 
ir buvo sutarta: Bartkus prisikraus 
ūkišką važimą valgomų dalykų, paims 
šeimą ir žmonos seserį, trauksis į Vo
kietiją. Jis paliks su samdininke ūky
je ir šeimininkaus, kol Bartkai grįš iš 
Vokietijos. Senasis Guntulis pasilieka 
namie, prižiūrės abudu ūkiu. Pasiren
gimas išvykimui eina pilnu tempu: 
duonkepyje malkos liepsnoja, kernoję 
pliuškniuoja grietinė, lašinių paltys vy
niojamos į drobę. Rytoj iš ryto susi
kraus viską į vežimą ir išvažiuos.

— Oškinio žentas sako, kad ir aš 
turiu trauktis į Vokietiją, — ir pakar
toja šeimininkui, ką jis buvo girdėjęs 
apie lietuviškus pulkus ir divizijas po 
vokiečių kapituliacijos.

— Važiuok, jei nori, — sako Bart
kus, — Marė viena namie paliks. Ar 
nebijosi viena būti? — klausia atsisu
kęs į samdininkę.

— Jei reiks, tai pabūsiu ir viena, 
— sako Marė tokiu balsu, lyg jai būtų 
vis tiek, ar jie važiuos, ar ne.

Apžiūrėjo vyrai vežimą, apskaičia
vo kiek vietos reiks sėdynėms, kiek 
maistui, kiek arkliams pašaro reiks pa
imti, ir paliko berną stoginėj vieną. 
Atsinešė jis tepalą, numovė tekinį ir 
neskubėdamas brūžiuoja tepaliniu 
penzeliu ašį. Vieną ašį patepęs, užsi
kvempia ant gardės ir užsigalvoja. Nu
spręsk tu dabar, žmogau, būdamas 
eilinis! Važiuoti į Vokietiją, kad pas
kui galėtum grįžti su patrankų griaus
mais, su kulkosvaidžių tratėjimais? 
Prieš kaimą apkasuose įsitvirtinę rusai, 
jų pulkas puola, — tikras kareiviškas 
žodis yra ataka, — atakon valio! — 
sprogsta granatos, sužiba saulėje dur
tuvai, rusai, kurie dar gyvi likę ir ne
spėję pabėgti, paimami į nelaisvę, pul
kas rikiuotėje žygiuoja per kaimą, iš 
kiemų prie kelio bėga žmonės, šaukia, 
moja didvyriams išvaduotojams. Ar 
pasilikti ir būti ūkyje gaspadorium? 
„Gaspadorius“ gal ir netiktų, jis nebus 
ūkio savininkas, gal reikėtų sakyti 
ūkvedis. Kaip nevadinsi, vis tiek jis 
būtų ponas ant viso gero. Ir Marė... 
Marė būtų gaspadinė. Gaspadorius ir 
gaspadinė... Kiek kartų kalbėta, kad 

juodu turėtų nors mažą sklypą, trobą, 
prie trobos tvartelį — tai būtų gyve
nimas! Gyvenk ir norėk! O čia dabar 
toks ūkis! Ūkis ir Marė! Lyg tu bū
tum užkuriom į ūkį atėjęs.

Sugirgždėjo daromos stoginės durys, 
įėjo Marė ir, rūsčiai apžvelgusi berną, 
sako jam:

— Ar tau protas susimašė? Ko tu 
susigalvojai važiuoti į Vokietiją? Jei 
bombarduojant tave neužmuš, tai ba
du pastipsi. O čia toks ūkis — žemė, 
trobesiai, gyvuliai — viskas mudviejų! 
Tiktai aš ir tu ant to viso gero.

— Ateis rusai, suvarys į kolchozą 
ir bus po viso gero.

— Pasakos, prasimanymai žmo
nėms gąsdinti. Metus rusai Lietuvoje 
išbuvo, kol vokiečiai juos išvarė, jei 
būt norėję, per tuos metus būtų visus į 
kolchozus suvarę.

Pasakytų jis jai apie lietuviškas divi
zijas ir pulkus, kurie susitvers Vokieti
joje po vokiečių kapituliacijos, bet ar 
ji supras tokius dalykus? Ji žino apie 
kiaules, apie karves, ji gera rugių rišė
ja, vežimų krovėja; bet čia jos pasau
lis ir pasibaigia. Ką ji išmano apie ka
reivišką garbę, apie pareigą tėvynei? 
Taip ir stovi jis į gardę atsirėmęs, pirš
tais brūžiuoja gardės virbalus ir akis 
nuleidęs į dugninę žiūri. Marė apeina 
aplink vežimą, uždeda ranką jam ant 
peties ir pusbalsiu kalba:

— Dveji metai kartu išbūta, tiek 
prikalbėta, prisvajota, tiek vilčių į 
mudviejų gyvenimą sudėta ir dabar, 
kada visos viltys pradeda pildytis, 
staiga viskas pranyksta.

— Aš sugrįšiu, — sako bernas. — 
Karininkas sakė, kad Vokietijoje su
siorganizuosime, apsiginkluosime ir iš
vysime rusus iš Lietuvos.

— Tu galvok pats savo protu, o 
ne kitų klausyk. Išvarys jie rusus iš 
Lietuvos!.. Vokiečiai neįstengė rusų 
sumušti, dabar jie ims ir sutarabanys. 
Vyrai suaugę, o kalba kaip maži vai
kai.

Į stoginę įėjęs Bartkus pertraukė 
jų kalbą, ir Marė išėjo lauk.

— Uošvis išsivedė vieną porą ar
klių. Sakė su bernu suars savo dirvas, 
paskui ateis čia suarti, — pasakoja šei
mininkas bernui, o kai tas nieko neat
sako tęsia toliau. — Reikės dvi sėdy

nes įtaisyti. Mudu sėdėsime priekyje, 
o užpakalyje moterys su vaikais.

— Aš... aš galvoju nevažiuoti, pa
siliksiu namie.

— Nevažiuosi? Kaip nori. Pasilik 
namie, būsi gaspadorius. Jei būtum 
pirmiau pasakęs, kad nevažiuosi, bū
čiau uošviui arklį nedavęs. Galėsi nu
eiti ir parsivesti.

Rytas išaušo skaidrus. Buvo ramu, 
tylu, nesigirdėjo patrankų dundėjimo, 
nė kitokio karo garso. Kelias buvo 
tuščias, tik saulei patekėjus pradėjo 
rodytis vežimai, traukiantys į pietus. 
Pradėjo ruoštis ir Bartkai.

Iš kelio į sodybą įsisuko trys rudo
mis uniformomis vokiečiai. Ant nuga
rų nešmenės, rankose ryšuliai, lagami
nai, portfeliai. Sustoję kieme, apžvelgė 
vežimą, arklius ir vienas iš jų lietuviš
kai sako:

— Mums reikia vežimo į stotį nu
važiuoti.

— Kad mes patys rengiamės va
žiuoti ir tik vieną porą arklių beturi
me, — sako Bartkus.

— O kur jūs norite važiuoti? — 
klausia rudis.

— Mes važiuosime į Vokietiją.
— { Vokietiją! — pasišaipė rudis. 

— O ko jums reikia Vokietijoj? Ir be 
jūsų tokių ten jau perdaug.

Vokiškai tarp savęs pasitarę, sume
tė daiktus į vežimą ir ėmė kinkyti ar
klius.

— Aš važiuosiu su jais, — sako 
bernas. — Nuvešiu juos į stotį ir su
grįšiu.

— Je, taip ir padaryk, — sako 
Bartkus.

O pro stotį važiuojant vokiečiai nė 
nemanė sustoti. „Važiuok“, sako, „to
liau arba grįžk namo pėsčias“. Bet 
kaip tu gali grįžti be arklių, ką tu grį
žęs pasakysi šeimininkui. Taip ir atsi
dūrė jie Klaipėdoje, kur jį vokiečiai 
nuo vežimo šalin pavarė. Iš pradžių 
lietuviškai pasakė „gali eiti, užteks tau 
važiuoti“, o kai jis paklausė apie ar
klius ir vežimą, vokiečiai taip jam už- 
deiveliojo, kad jokios vilties neliko ar
klius ir vežimą atgauti.

Eina jis pėsčias namo, o už mies
to du kareiviai, skardos gabalus ant 
krūtinės užsidėję, visus atgal į miestą 
grąžina. Sutiko jis dar keletą lietuvių, 
taip kaip ir jis pats, į Klaipėdą vokie
čius atvežę ir dabar namo grįžtant su
stabdytus. Tie pasiryžę žūtbūt į namus 
sugrįžti, bet kaip tu pasipriešinsi prieš 
karišką galybę. Liepė grįžti atgal, ir 

grižk! Kiūtina jis vėl atgal į miestą.
Miestas dabar jau buvo priplūdęs 

kariškių ir civilių. Pėsti ir važiuoti, vo
kiečiai ir lietuviai, pilnos gatvės, pil
nas pamarys. Atėjo vakaras, reikia da
bar pagalvoti apie nakvynę. Mato jis 
— vyrai lipa į uždengtą sunkvežimį, 
įlipo su jais ir jis. Praleido jie naktį 
pusiau gulėdami, pusiau sėdėdami, o 
kada išaušo rytas, patraukė toliau į 
Vokietiją. Vyrai tie visi šaunūs, nors 
civiliai apsirengę, bet kariškai atrodo, 
gal tie, kurie pasitraukia į Vokietiją, 
kad susiorganizuotų į lietuvišką ka
riuomenę. Patraukė su jais ir Bartkaus 
bernas. Bet neilgai jie keliavo. Vėl žan
darai juos sustabdė ir liepė eiti atgal 
į miestą. „Klaipėda iš visų pusių ap
supta, išėjimo jau nebėra“, aiškina 
jiems vokiškai suprantantis lietuvis. 
Tolumoje ant kalvos gali matyti ju
dančias žmogystas, — per žiūronus 
aiškiai matosi, kad rusai ten kasa ap
kasus. Dabar nė pirmyn, nė atgal, per 
Marias neperplauksi. Virš miesto rusų 
lėktuvai būriais skraido visą laiką: vie
nas būrys išmeta bombas, tuoj kitas 
atskrenda.

— Kam tie rusai ten tuos apkasus 
kasa? — garsiai svarsto bernas. — 
Keliu tankinėje rikiuotėje galėtų jie į 
Klaipėdą įžygiuoti.

Niekas neatsako, vyrai kas rūko, 
kas duonos riekę lyg nenorėdamas 
kramto. Bernas, jau antra diena ne
valgęs, akių nuo duonos negali ati
traukti.

— Nevalgai? — klausia šalia sė
dintis vyras.

— Kad neturiu ko valgyti.
— Tai kodėl nieko nepasiėmei iš

eidamas iš namų?
— Nemaniau, kad taip ilgai už

truksiu, — sako bernas ir papasakojo, 
kaip jis čia atsirado.

Gavęs riekę duonos ir šmotelį laši
nių, bernas kramsnoja ir galvoja: 
„Kaip dangaus paukščiai“. Taip Oški
nio duktė sakė: „Nė sėja, nė pjauna, 
Dievas juos aprūpina“. Prasimaitins 
jis tuo tarpu iš Dievo malonės, kol va
dai į lietuviškus pulkus surinks, kaip 
Oškinio žentas sakė.

Nuo Užmario atplaukė valtis, pa
ėmė vyrus ir perkėlė per Marias. Per- 
žygiavo bernas išilgai visą Užmarį, 
kur-ne-kur pavalgyti gaudamas, kol 
vokiečiai jį sustabdė ir pristatė apka
sų kasti.

* •
Lietuvoje Galkus nebuvo jokio dar

bo dirbęs. Pristodavo kartais prie ūki
ninko už berną, pabūdavo dvi-tris sa
vaites ir vėl pas motiną grįždavo. Kar
tais žydas samdydavo jį už vežiką, bet 
kad prekės vežant iš Klaipėdos nuby
rėdavo, tai nedažnai jam važiuoti duo
davo. Motina už abudu dirbdavo, žy
dams daržus ravėdama, ūkininkams li
nus, vilnas verpdama.

Vienų ankstų vasaros rytą ėjo ūki
ninkas prie arklių, žiūri — visiems ar
kliams uodegos nupjaustytos, tik vie
na kumelė, kuri buvo labai pikta, pa
likta su uodega. Nuo kumelės per rasą 
šliužą, lyg žmogus būtų šliaužęs. Nu
sekė ūkininkas šliužą į krūmus, žiūri— 
Galkus guli krūmuose ir, kumelės su
spardytas, dejuoja, žmogų juk ne
paliksi gulintį ant žemės, nuvežė ūki
ninkas Galkų į nuovadą, tegul jie su 
juo žinosi.

Kai rusai užėmė Lietuvą, išleido iš 
kalėjimų politkalinius, su jais ir Gal
kus išėjo į laisvę. Vaikšto jis po mies
tą, pasakoja visiems apie Smetonos 
priespaudą ir skelbia liaudžiai apie bū
simą šviesų gyvenimą. Prašėsi į milici
ja, o kai jo prašymą atmetė, tai ir jis 
nuo rusų atšalo, jų pažadais apsivylęs. 
Pradėjo kalbėti prieš rusus, bet niekas 
nenorėjo su juo į kalbas leistis, visi jį 
išdaviku įtarė.

Išvijo vokiečiai iš Lietuvos rusus, 
jauni vyrai organizuojasi į partizanus 
tvarkai palaikyti, siūlosi ir Galkus, bet 
niekas jo siūlymosi nė į galvą neima, 
jo agitavimą už rusus atsimindami. Nė 
prie vienų, nė prie kitų nepritapęs, su
sigalvojo važiuoti į Vokietiją.

Parvažiuodavo jis kartais savaitei 
pas motiną. Eina jis, būdavo, per gat
vę, žingsniuoja palengva, žiūri išdi
džiai į praeivius, lyg koks ponas į mu
žikus. Naujas paltas, nauja skrybėlė, 
batai blizga, štai matykite ir stebėkitės 
koks šaunus vyras Galkus.

O po trejų metų motina pradėjo vi
siems apie sūnaus nelaimę guostis:^sū
nų vokiečiai į kalėjimą uždarė. Išvaži- 
nėdavo jis Tilžėje anglį, duodavo žmo
nėms daugiau, negu jiems priklauso, 
negi leis žmonėms sušalti, tai už savo 
gerą širdį dabar jis kalėjime sėdi. Pra
šinėdavo motina ūkininkus, kad duo
tų ką nors valgomo į kalėjimą nusiųs
ti. Ir duodavo žmonės, nupjaustytas 
arklių uodegas užmiršę, juk neleis 
žmogui badu mirti.

(Bus daugiau)

2



1986 m. balandžio 10 d. Nr. 15 (1801) EUROPOS LIETUVIS 3

DBLS PIRMININKO PRANEŠIMAS
Praėjusiais metais Centro Valdyba 

(CV) veikė pasiskirsčiusi pareigomis ši
taip: J. Alkis — pirmininkas ir kultūri
niai reikalai; V. Dargis — pirmasis vice- 
pirm., spauda ir informacija; E. Šova — 
antrasis vicepirm. ir organizacinė veikla; 
A. Vilčinskas — sekretorius, jaunimo ir 
tautinio auklėjimo reikalai; Z. Juras — 
politinė ir socialinė veikla; S. Nenortas — 
teisiniai ir administraciniai reikalai; B. 
Butrimas — iždininkas, finansai ir paren
gimai.

Rotacine tvarka iš valdybos atsistatydi
na E. Šova ir A. Vilčinskas. Abudu sutin
ka kandidatuoti rinkimuose.

ORGANIZACINĖ VEIKLA
Šiuo metu Sąjungoje turime 19 skyrių 

su 711 registruotų narių. Skyriai apima 
visas lietuviškas kolonijas ir vadovauja 
jų veiklai. Aplankyta 15 skyrių ir susipa
žinta su visų kolonijų įvykiais ir proble
momis.

Nors narių skaičius nemažėja, tačiau 
reikia pastebėti, kad kai kuriose mažesnė
se kolonijose veikla darosi sunkesnė, ypač 
ten kur trūksta vadovaujančių asmenų. 
Kyla klausimas, ar nevertėtų mažesniems 
skyriams glaustis prie didesnių, tuo būdu 
sudarant stipresnius vienetus, jungian
čius keletą kolonijų bendrai veiklai. Tu
rint omenyje esančias sąlygas, mūsų ben
druomenės veikla yra gana stipri ir gy
va. Bet sunkėjant sąlygoms vertėtų dau
giau dėmesio kreipti į vienybės išlaiky
mą, vengiant priešiškumų ir susiskaldy
mo. Tai vienoje ar kitoje vietoje pasitai
ko.

Skyrių veiklą teko paremti 413 sv. su
ma. CV narių kelionės, įvairiais organi
zacinės veiklos reikalais, kainavo per 
1000 sv.

DBLS Tarybos posėdyje, 1985 m. gruo
džio 14 d., CV informavo skyrių pirminin
kus ir kitų organizacijų atstovus apie mū
sų bendruomenės veiklą ir su ja susietais 
klausimais. Buvo plačiau pasitarta dėl 
Lietuvos krikščionybės 600 m. jubiliejaus 
paminėjimo 1987 metais. Tuo rūpinasi 
Lietuvių Katalikų Sielovada. Sudaromas 
jubiliejaus ruošos komitetas, kuriame daly 
vaus ir DBLS atstovas. Yra svarbu, kad 
ateityje DBLS Taryba plačiau pasireikštų 
mūsų skyrių ir Tarybai priklausančių or
ganizacijų veiklos derinime.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ (PLB)

Palaikomi ryšiai su PLB centru. Rugp. 
10-11 d. 'įvykusiame Europos Liet. Ben
druomenių ir Jaunimo Sąjungų pirminin
kų suvažiavime dalyvavo DBLS ir DBLJS 
pirmininkai. Buvo sustiprinti ryšiai ir pa
daryti nutarimai:

BELAISVIO VELYKOS LIETUVOJ
Buvęs vokietis belaisvis pasakoja:
Mūsų padėtis žymiai pagerėjo, kai 

Užgavėnių sekmadienį 1947 metais 
mus perkėlė iš pagrindinės belaisvių 
stovyklos Šiauliuose į Panevėžį. Nau
joji stovykla buvo pačiame miesto 
centre, barakai stovėjo ant neužstaty- 
to sklypo, iš visų pusių apjuosto gatvė
mis. Pasijutome tarp žmonių, nors ir 
atskirti spygliuotų vielų tvora. Prie 
vielų tvoros žaidė vaikai, vyrai, mote
rys praeidavo skubėdami į namus. Iš 
darbininkų, kurie mūsų stovyklą įren
gė, sužinojome, kad prieš mūsų var
tus, kitoje gatvės pusėje, mažuose na
meliuose gyvena darbininkų šeimos; 
anoj pusėj, dideliame kampiniame na
me su bokšteliais gyvena elektrinės 
direktorius; tame pailgame pastate 
— anksčiau buvusioj kunigų seminari
joj — dabar saugumo policija, o tas 
savotiškas pastatas šalimais su dide
liais langais ir išoriniais laiptais — tai 
bažnyčia, nors ir be bokšto. Bažnyčia 
prie saugumo policijos?! Tikriausiai 
ten ir pamaldos vyksta.

Vakare, susitvarkę savo guolius, 
stovime prieš virtuvės durų lauke ir 
daužome vieną į kitą sušalusias kojas. 
Tik staiga suskamba bažnyčios var
pelis. Tas skambesys sklinda taip švel
niai per miesto sutemas ir sukrečia mū
sų širdis. Ne vienas prisimename var
pų gaudimą paliktoj gimtinėj — ra
mioj kaimo gatvelėje ar triukšminga
me didmiestyje...

šio varpelio skardus skambesys bu
vo lyg mūsų pasveikinimas kiekvieną 
rytą ir vakarą. Pelenų dienos vakare 
varpeliui gaudžiant, sutemų priebalan- 
doje pradėjo eiti iš visų pusių žmonių 
siluetai bažnytėlės link: kilo laiptais 
aukštyn, atsidarė didžiulės durys, ir 
su kiekvienu durų atsivėrimu matėme 
aiškiai žvakių apšviestą patalpą — 
bažnyčią. Netrukus mūsų ausis pasie
kė seniai begirdėta vargonų muzika ir 
įspūdinga, mums neįprasta melodinga 

pravesti vajų Vas. 16-tos gimnazijai; 
paruošti planus Europos Lietuvių Dienų 
surengimui Vokietijoje; koordinuoti poli
tinę veiklą; sustiprinti Europos Lietuvio 
ir Pasaulio Lietuvio platinimą Europoje; 
remti Lituanistikos Katedrą; sudaryti są
lygas Europos liet, jaunimui dalyvauti 
Jaunimo Kongrese, Australijoje; stiprin
ti 'švietimą ir vystyti kultūrinį ii- visuo
meninį gyvenimą bendru mastu.

Tame posėdyje dalyvavo ir PLB pir
mininko pavaduotojas dr. Tomas Remei- 
kis, kuris aplankė ir D. Britaniją, infor
muodamas CV apie PLB veiklą.

Palaikomi ryšiai su Vokietijos, Šveica
rijos ir Prancūzijos lietuviškomis ben
druomenėmis. Europos Lietuvių Dienas 
numatyta rengti 1987 metų vasarą. CV 
mano, kad Dienose turime dalyvauti. Tam 
reikalui yra numatyta tam tikra finansinė 
parama mūsų vykstantiems menininkams.

Lituanistikos Katedrai ir Vas. 16-os 
gimnazijai surinkta per 800 sv. Reikia ti
kėtis, kad ir šiais metais D.B. lietuviai 
parems tas institucijas.

PLB išeivijos duomenų surašymo anke
ta buvo platinama su DBLS skyrių. Jau
nimo Sąjungos ir skautų vadovybės pa
galba. Išplatinta 500 kopijų.

PLB paruoštas memorandumas ir in
formacija apie žmogaus teisių paneigi
mus pavergtoje Lietuvoje buvo įteikti 
Britų Užsienio Reikalų Ministerijai. Tai 
buvo padaryta sąryšyje su Helsinkio Ak
to žmogaus teisių ekspertų konferencija, 
įvykusia Ottavoje.

KULTŪRINIO DARBO SRITIS
Vienas iš didesnių įvykių mūsų lietu

viškame gyvenime Britanijoje buvo To
ronto lietuvių vyrų choro ARO koncertai 
Škotijoje, Nottinghame ir Londone. Dide
lė padėka tenka choristams ir vadovams 
už pasiaukojimą ir atvykimą savo pačių 
lėšomis. Vis dėlto koncertų rengimą reikė
jo subsidijuoti. Tai kainavo DBLS 1056 
sv. ir Škotijos liet, organizacijoms 200 sv. 
Nežiūrint to, tokių įvykių vertė ir nauda 
mūsų bendruomenei viršija bet kokias iš
laidas.

D.B. lietuvių Diena-Sąskrydis Bradfor- 
de buvo mūsų pačių meninių pajėgų dar
bo vaisius. Reikia pripažinti, kad koncer
tas buvo vienas iš geriausių mūsų gyveni
me. Didelė padėka tenka Kultūrinio Dar
bo Komisijai, koncerto dalyviams ir ren
gėjams — Bradfordo skyriui ir klubui. 
Tą įvykį ir finansiniai reikia skaityti pa
sisekusiu, nes deficitas nesiekė 50 sv.

Šių metų Vas. 16-tos minėjimai buvo 
ypatingi ir svarbūs, nes pasižymėjo aukš
tų svečių gausumu ir meninė kokybe. Di
delė padėka atvykusioms menininkams iš 

giesmė. Nors lauke buvo šalta, pūtė 
šiaurės vėjas, mes stovėjome lauke 
prie spygliuotų vielų ir klausėmės. Grį
žome į barakus tik tada, kai paskutinis 
maldininkas dingo sutemose ir užgeso 
bažnyčioj šviesa.

Taip per visą gavėnią, du kartus sa
vaitėje rinkdavomės vakarais prie spy
gliuotos tvoros, stovėjome sniege susi
gūžę, susikišę rankas į kišenes ir klau
sydavomės Visagalį garbinančios gies
mės. Atėjo palaidinys, sutirpo snie
gas, po kojomis teškėjo vanduo. Grįžę 
į barakus, padžiaudavome sudrėku
sius drabužius ir tylūs, be žodžio su
lodavome į savo guolius.

Atėjo Didysis ketvirtadienis. Nutilo 
įprastas varpelio skambesys. Didįjį 
penktadienį mes dirbome, kaip papras
tai miške. Varpelis vis dar tylėjo. Tik 
šeštadienio vakare, vos grįžus iš dar
bo, išgirdome vėl varpelio skambėji
mą. Matėme, kaip už tvoros žmonės 
sveikinosi, bučiavosi, džiaugėsi. Kris
tus kėlės!

Pagaliau išaušo Velykų rytas. Nu
stebome, kad šiandien nebuvome pas
kirti į jokį darbą. Net tie, kurie sek
madieniais būdavo skiriami dirbti cu
kraus fabrike, šiandien palikti namie.

Buvo tikra šventė; saulė švietė visą 
dieną. Ir mes ją praleidome lauke. 
Bažnytėlės varpai skambino šiandien 
be paliovos. Žmonės linksmi šneku
čiavosi, juokavo. Tai šen, tai ten švy
stelėdavo virš tvoros į mūsų pusę me
tamas kažkoks daiktas. Kas buvo ap
dairus ir turėjo kiek laimės, pagauda
vo velykinį margutį ar pyrago gabalą. 
„Su Velykų šventėmis, bičiuli, gal se
kančiais metais...!“ bandėme vienas 
kitą guosti.

Antrą Velykų dieną vėl važiavome 
sunkvežimiu į mišką. Per pietus kai 
kurie lupo vakar pagautą velykinį 
margutį ir džiaugėsi, kad šios dienos 
pietūs nebus vien sausa duona...

(Muencheno Bendralaiskis)

Vokietijos. Ypač malonu buvo matyti ple
vėsuojančią trispalvę Londone.

Kultūrinio Darbo Komisija savo užda
viniu laiko stiprinti ir koordinuoti esamų 
pajėgų veiklą. Taip pat skatinti ir jaunų 
pajėgų vystimąsi, kas yra taip svarbu mū
sų ateičiai. Numatyta atkreipti dėmesį ir 
į lituanistinę sritį, ieškant bendradarbių 
mūsų jaunimo lietuviškame auklėjime. 
Praėjusiais metais kultūrinio pobūdžio pa
rengimams išleista 1262 svarai.

ŠIŲ METŲ ĮVYKIAI IR RENGINIAI
Tautodailės paroda Derbyje — birž. 14 

— liepos 12 dienomis. Tarptautinis Festi
valis Nottinghame — gegužės 11 d. Stu
dijų Savaitė Austrijoje — liepos 27 — 
rugp. 3 dienomis. Sekminių sąskrydis ir 
vyskupo P. Baltakio priėmimas Sodyboje. 
Tautos šventės minėjimas-sąskrydis Der
byje — rugsėjo mėn.

Pažvelgus toliau į ateitį, laukia labai 
svarbūs įvykiai ir renginiai, kaip Europos 
Liet. Dienos Vokietijoje, Studijų Savaitė. 
Londone, Krikščionybės Jubiliejus ir Jau
nimo Kongresas Australijoje, kurių pla
navimą ir pasiruošimą jau dabar turime 
pradėti.

SPAUDA IR INFORMACIJA
Šalia EUROPOS LIETUVIO ir jaunimo 

laikraščio LYNES, Nidos spaustuvė pra
dėjo spausdinti ir skautų leidinį BUDĖ
KIME, kuriam biudžete numatyta 500 sv. 
Nuo šių metų ir LYNES leidimo finansa
vimą perima DBLS, kas gali siekti 1500 
sv. metams.

Reikia pasidžiaugti, kad EL prenumera
ta padidėjo, ypač Vokietijoje, kur prie jo 
platinimo prisidėjo bendruomenės valdy
ba. Taip pat ir kituose Europos kraštuo
se EL populiarėja. Jau kurį laiką užsienio 
skaitytojų skaičius vis didėja.

Spaustuvės pertvarkymas eina į pabai
gą. Tariamasi su VLIKo valdyba dėl gali
mybių spausdinti ELTOS biuletenio ang
liškąją laidą mūsų spaustuvėje. Iki šiol 
CV aplinkraščiai ir įvairi informacija sky
riams buvo spausdinama paties sekreto
riaus. Tikimės, kad ateityje tą darbą galė
sime atlikti spaustuvėje.

JAUNIMO VEIKLA
DBL Jaunimo Sąjunga be perstojimo 

vykdo jaunimo verbavimo darbą. Buvo 
aplankyta Bradfordo ir Stoke-on-Trent ko 
lonijos. šiais metais numatyta pravesti 
verbavimą Mančesteryje ir jo apylinkėse. 
Tenka apgailestauti, kad kai kurių sky
rių valdybos nepadeda jaunimui. Jauni
mo Sąjunga aktyviai prisidėjo prie Lais
vės ir Taikos kelionės ruošos. Joje daly
vavo trys asmenys. Ta proga suruoštame 
pabaltiečių koncerte Stockholme sėkmin
gai pasirodė jaunimo grupė LIETUVA.
Tam reikalui DBLS ir Tautos Fondo ats
tovybės pastangomis surinkta netoli 1500 
sv. aukų.

Jaunimo Sąjungos atstovai dalyvauja 
CV posėdžiuose, Baltų Taryboje, Pabal
tijo Sąjungoje ir Europiečių Ryšių palai
kymo Grupėje (ELG). Tenka apgailestau
ti, kad Jaunimo Sąjungos pirmininkas Ro
mas Juozelskis emigruoja 'į JAV. Jam dė
kojame už darbą. Pirmininko pareigas 
perėmė Gerardas Jakimavičius.

Reikia paminėti BBC televizijos filmą 
„Cry for Home“, padarytą Laisvės ir Tai
kos Kelionės proga. Filme dalyvavo Jau
nimo Sąjungos vald. narys Algis Kuliu- 
kas. Jį tenka sveikinti, gavusį Eugenijaus 
Kriaučeliūno premiją, kuri yra skiriama 
jaunuoliams už nuopelnus lietuvių visuo
meninėje veikloje.

Jaunimo rengiamos vakaronės Londone 
ir apylinkėse teikia didelę naudą kultū
rinėje ir lituanistinėje srityje ir stiprina 
ryšių palaikymą jaunųjų tarpe.

Organizuojami ir bendri pabaltiečių 
jaunimo savaitgaliai. Mūsų jaunimo semi
narai Sodyboje jau tapo tradiciniu įvykiu.

DBLS CV paskyrė Jaunimo Sąjungai 
finansinę paramą — 450 sv. metams. Be 
to, jaunimas stengiasi įvairiais būdais 
kaupti lėšų savo veiklai, ypač sudaryti są
lygas savo atstovams dalyvauti Jaunimo 
Kongrese Australijoje, 1987 metų pabai
goje.

SKAUTAI
LSS Europos Rajonas atlieka didelį jau

nimo auklėjimo darbą. Jam vadovauja bu
vusio Anglijos Rajono vadovai, jungdami 
Vokietijos, Škotijos ir Anglijos lietuvišką
jį atžalyną bendrai veiklai, tai matome va
saros stovyklose ir savaitgalių sueigose. 
CV finansuoja Rajono oficiozo BUDĖKI
ME išleidimą ir numatyta išspausdinti 
Nidos spaustuvėje Anglijos Rajono lietu
vių skautų ir skaučių jubiliejinį albumą. 
Išlaidų dalį sutiko padengti DBLS.

Rajonas numato siųsti savo vienetą į 
LSS Tautinę Stovyklą JAV, 1988 metais.

POLITINĖ VEIKLA
Pagal jau seną tradiciją Rytų Europos 

tautų politinė akcija yra vykdoma ben
dromis jėgomis.

CV nariai ir jos atstovai dalyvauja tri
jose pagrindinėse, tarptautinio pobūdžio 
organizacijose: ELG (Europiečių ryšių pa
laikymo grupė), Baltic Council (Baltų 
Taryba) ir European Freedom Council 
(Europiečių Laisvės Taryba). Be to, kai 
kuriais atvejais, CV savistoviai atlieka 
svarbesnio pobūdžio veiksmus, kurie yra 
svarbūs ir naudingi lietuvių tautos sie
kiams.

ELG (Europiečių ryšių palaikymo grupė)
Šiai grupei priklauso 15 tautybių. Po

sėdžiai vyksta kas mėnesį. DBLS atsto
vauja Z. Juras, A. Kuliukas ir J. Alkis. 
Grupė vysto labai plačią politinę veiklą ir 
turi ryšių su įvairiomis prieškomunisti- 
nėmis organizacijomis Europoje ir kitur. 
Palaikomi kontaktai su Britų parlamento 
ir Europos parlamento atstovais. Įvairio
mis progomis informuojama Britų Už
sienio reikalų ministerija. Išleido brošiū
rą dėl Jaltos nutarimų ir pravedė specia
lų susirinkimą Britų Parlamento rūmuo
se, kur buvo paminėtas ir Pabaltijo tau
tų klausimas. Paminėtas Vengrijos 1956 
metų sukilimas ir Sovietų Sąjungoje įvy
kusios Katyno žudynės. Dalyvauta susiti
kime su kardinolu Glemp. Organizuoja
mas specialus komitetas Sacharovo ir kitų 
politinių kalinių bylos gynimui. Planuo
jama užmegzti ryšius su trečiojo pasaulio 
prieškomunistinėmis organizacijomis. 
Teikiama įvairi informacija Tarptautinei 
Žurnalistų Federacijai (IFFJ). Dalyva
vo demonstracijoje paremti Solidarumo 
judėjimą Lenkijoje, kur Rytų Europos 
tautų vardu kalbėjo A. Kuliukas. Buvo 
paremta čekoslovakų demonstracija 1968 
metų sukilimo minėjime. Siunčiami laiš
kai ir memorandumai Vakarų pasaulio 
vyriausybėms dėl Rytų Europos tautų 
padėties.

Baltų Taryba
DBLS atstovais Taryboje yra J. Alkis, 

M. Bajorinas ir A. Vilčinskas. Jaunimo 
Sąjungą atstovauja A. Kuliukas ir I. 
Petrauskaitė. Taryba rūpinasi daugiausia 
tik Pabaltijo tautų reikalais. Daug pasi
darbavo Laisvės ir Taikos kelionės or
ganizavime. Tai buvo didelis ir svarbus 
žygis pabaltiečių išeivių gyvenime, praė
jęs su pasisekimu. Padėka tiems, kurie 
jį suorganizavo, jame dalyvavo ir jį rė
mė. Taryba kreipėsi į Užsienio reikalų 
ministeriją paremti Europos Parlamento 
rezoliuciją Pabaltijo valstybių klausimu. 
Teirautasi dėl BBC transliacijų į Pabalti
jo Kraštus pabaltiečių kalbomis. BBC už
sienio tarnyba transliavo mums palankią 
programą, kurioje kalbėjo Pabaltijo Val
stybių okupacijos liudininkai. Sąryšyje 
su konferencija Ottavoje, pabaltiečių de
legacija lankėsi Užsienio reikalų minis
terijoje, kur buvo įteikta informacija apie 
žmogaus teisių pažeidimus Pabaltijo kraš
tuose. Suteikta informacijų žurnalistui 
Bernardui Levinui, kurią panaudojo savo 
straipsniams apie politinius kalinius Lie
tuvoje garsiame THE TIMES laikraštyje. 
Suruoštas priėmimas pabaltiečių bičiuliui 
Otto Von Habsburgui, kuriame dalyvavo 

Baltarusių kalba
TAUTINIS SĄMONINGUMAS BALTARUSIJOJE

Baltarusių draugija Londone gavo re
tą „sami'zdat“ leidinį, kuris mašinraščio 
formoje ėjo iš rankų į rankas Baltarusijo
je, kol pagaliau vienas egzempliorius pa
teko 'į Vakarus. Tai Aleg Bembelio 242 
psl. knyga „Gimtou kalba ir dvasiniai- 
estetinis progresas“, parašyta baltarusių 
kalba.

Baltarusių draugija D. Britanijoje (52, 
Penn Road, London, N7 9RE) tą knygą, 
pridėjus anglišką įvadą, perspausdino ori
ginalioje formoje.

Knygos tema — baltarusių kalbos liki
mas Baltarusijoje. Turinyje: Aleg Bem
belio surinktų įvairių profesijų žmonių 
pasisakymai apie baltarusių kalbą. Tarp 
anonimiškai pasisakiusių yra rašytojai, 
žurnalistai, mokytojai, studentai bei moks
leiviai. Daugelis sako, kad gimtosios kal
bos mokėjimas yra būtinas sėkmingam 
asmenybės ugdymui.

Pasiskaičius knygą susidaro bendras 
vaizdas, kad baltarusiuose trūksta tauti
nio sąmoningumo. Mokyklose baltarusių 
kalbos pamokos yra neprivalomos ir daž
nais atvejais vaikai nesimoko savo gim
tosios kalbos. Savilaidinės knygos turi
nys, tačiau, įtaigoja respubilikos jaunimą

SVIESTAS SOVIETAMS
Kaip praneša vokiečių savaitraštis „Die 

Zeit“ (š.m. Nr. 13), Briuselyje Europos 
bendruomenės komisija pagaliau nuspren
dė specialios pardavimo akcijos pagalba 
sumažinti 400.000 tonų sviesto atsargas. 
Mažiausiai pusantrų metų senumo svies
tas bus parduotas Sov. Sąjungai, o, be to, 
papigintai išparduotas bedarbiams, so
cialinės pagalbos gavėjams bei senesnio 
amžiaus žmonėms.

ir Lietuvos Atstovas Londone V. Balickas. 
Planuojama surengti iškilmingą į Sibirą 
išvežtųjų paminėjimą Londone. Pavergtų
jų Tautų Savaitėje, liepos 18 d., įvyks pa
baltiečių ruošiamas priėmimas Parlamen
to Rūmuose, į kurį bus kviečiami visi par
lamento atstovai ir ministrai. Kviečiami 
ir lietuviai gausiai dalyvauti priėmime. 
Planuojama įvesti tradicinę pabaltiečių 
šventę, draugystės ir bendravimo tikslams 
ugdyti. Siūloma data — rugsėjo 12 d. Ta
ryba ruošia lankstinuką, kuriame bus in
formacija apie Pabaltijo kraštus. Tam 
reikalui CV paskyrė 750 sv. Numatoma tu
rėti apmokamą politinių reikalų koordina
torių Europoje. Lig šiol tam paskirta 200 
sv.

1985 m. kovo mėn. jaunimo iniciatyva 
buvo įsteigta Pabaltijo Sąjunga D. Bri
tanijoje. Jai gali priklausyti ir. ne pabal- 
tiečiai. Ji yra atstovaujama Baltų Tary
boje, talkininkauja Tarybos veikloje. 
Leidžia informacinį biuletenį, kuriame at
spindi pabaltiečių veiklos eiga ir siekiai. 
13-tą birželio, prie Watermans Art Cen
tro, kur vyko sovietų menininkų paroda, 
Sąjunga suruošė demonstracijas, kurios 
praėjo su dideliu pasisekimu.

ABN — European Freedom Council
Tos dvi organizacijos stipriai reiškiasi 

ne tik D. Britanijoje, bet ir Europoje, 
ir kitur. Ypatingai pasižymi savo konfe
rencijomis ir tarptautinio masto suvažia
vimais. Jose daugiau veikia ukrainiečiai, 
bet ir Pabaltijo tautų reikalai pristatomi 
tinkamoje šviesoje. DBLS-gai atstovauja 
K. Tamošiūnas.

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Dėl žinomų priežasčių Fondo veikla 

kuriam laikui buvo sustabdyta. Šiuo metu 
Fondo darbai vystosi ir auga. Kviečiame 
ir toliau remti šį svarbų darbą.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Praėjusiame VLIKo seime DBLS at
stovavo dr. S. Kuzminskas. Jo pasiūlymas 
rengti sekantį VLIKo seimą Londone bu
vo priimtas ir CV sutiko rūpintis seimo 
organizavimu. Tam darbui bus sudarytas 
specialus komitetas. Ryšiai su VLIKu ar
timi. Praėjusių metų įvykiai, kaip Kopen
hagos Teismas ir Laisvės ir Taikos Kelio
nė, įrodė, kad darant ką bendromis jėgo
mis, Europos žemyne galima atsiekti gerų 
rezultatų. Gaila, kad mūsų veiksniai ne
randa bendros kalbos kai kuriais reika
lais. Praėjusią vasarą VLIKo vadovybė 
lankėsi Londone ir su ja turėta naudingų 
pasitarimų.

SUKAKTIS
1987 metais sukaks 40 metų nuo Sąjun

gos įsteigimo D. Britanijoje. Sukaktis, ku
ri mums yra brangi ir prasminga, o kar
tu ir liūdna, nes ji reiškia ne tik atsiek
tus laimėjimus, bet ir tuos ilgus metus 
be tėvynės. Tą įvykį turime tinkamai at
žymėti.

J. Alkis
DBLS Pirmininkas

susidomėti savo gimtąja kalba ir tautos 
praeitimi. Nors knygoje nieko nėra anti- 
sovietiško, oficialios leidyklos atsisakė ją 
išleisti.

PLAUČIAMS
Vienas airis pasakoja draugui, kaip 

jis mušėsi su policininku:
— Aš jį bombardavau tuščiom al

aus bonkom, o jis mane pliekė savo 
gumine lazda...

— Na, ir kas laimėjo?
— Žinoma, policininkas! Aš nespė

jau pakankamai greit išgerti visas bon- 
kas. Pritrūkau tuščių, o pilnų juk ne
mesi!

* «
Patrikas, grįžęs iš žmonos laidotu

vių, rakino savo namo duris. Tuo metu 
stogo čerpė nukrito tiesiai jam ant 
galvos. Pakratė galvą, žvilgtelėjo į vir
šų ir tarė:

— Brangioji, argi taip greit tave 
jau priėmė į dangų?..♦♦ ♦

Narsus vadas prieš mūšį sako karei
viams:

— Vyrai, kovokit iki paskutinio šo
vinio, o paskui pamažu traukitės. Aš 
gi dabar turiu jau bėgti, nes esu šlu
bas.

♦ ♦
Jonukas pirmą kartą savo gyveni

me su motina nuėjo į operą. Labiau
siai jį domino operos dirigentas, žiū
rėjo, žiūrėjo ir pagaliau paklausė ma
mos:

— Mama, ko jis tą ponią taip mu
ša?

— Tylėk! Nieko jis nemuša...
— Tai ko ji taip garsiai rėkia?..

3
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Kronika
KAS—KADA—KUR

XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morlancl). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantis susirinkimas — balandžio 13 d.
DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 

LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-20 d., Lietuvių Namuose Londone.

Lietuvių valkų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

Margučių vakaronė — balandžio 12 d., 
6 vai. vak.. Parapijos svetainėje. Rengia 
Londono Šv. Onos Moterų Draugija.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Lšvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 25
d., sekmadienį. Rengia Londono Liet, pa
rapija. Lietuvių sąskrydyje Sodyboje pir
mą kartą dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
OFM.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

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

AUKOS TAUTOS FONDUI

DBLS Leigh skyrius — 23.00 sv.
A. Gofmanas — 3.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
MARGUČIŲ VAKARONĖ

Šv. Onos Moterų D-ja rengia margučių 
vakaronę balandžio 12 d. parapijos sve
tainėje. Pradžia 6 v.v.

Bus skanus maistas, jauki lietuviška 
muzika ir premijuojami margučiai.

Maloniai visus kviečiame dalyvauti. 
Įėjimas ir maistas vienas svaras.

LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Londono Pirmojo skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks balandžio mėn. 11 
d. penktadienį, 6.30 v.v., parapijos svetai
nėje.

KVIETIMAS
L.S.S. sesės ir broliai skautai,

Europos Rajono vadovų vardu 
kviečiu jus balandžio mėn. 12-13 d., 
šeštadienį ir sekmadienį, į Mancheste- 
rio lietuvių klubų, 121, Middleton Rd., 
Šv. Jurgio iškilmingam suvažiavimui. 
Pasiimti miegmaišius, tvarkingas uni
formas ir tualetinius reikmenis.

Programoje; 12 d., šeštadienį, 1 vai. 
pietūs (nevėluoti). 5 vai. p.p. Iškilmin
ga Sueiga — Laužas. Vyks parodėlė, 
bazaras ir loterija. 8 vai. —■ vakarie
nė. Po vakarienės pasilinksminimas — 
šokiai.

13-tą dieną, sekmadienį po pusry
čių pokalbis ir 11.30 vai. Iškilmingos 
pamaldos. Pietūs ir namo!

Gerbiamą visuomenę ir visus skau- 
tybės rėmėjus kviečiame šeštadienį, 5 
vai., į klubą pabendrauti su skautais. 
Jų laukiame iš Škotijos, Londono ir 
kiitur. Nepamirštkime ir sekmadienio 
Iškilmingų pamaldų 11.30. Lauksime 
visų!

v.s. Janina Traškienė
L.S.S. Seserijos Europos

38-TO METINIO SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ

šeštadienis, 1986 m. balandžio 19 d. 
13.00 vai.

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Rinkimai:

a. Prezidiumo,
b. Rezoliucijų komisijos.

3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Sveikinimai.
5. 37-to Suvažiavimo protokolas.
6. Pranešimai:

a. Centro Valdybos pirmininko,
b. Centro Valdybos iždininko,
c. Tarybos pirmininko,
d. Tautos Fondo atstovo,
e. Tautinės Paramos Fondo atstovo,
f. DBL Jaunimo Sąjungos atstovo,
g. Revizijos Komisijos.

7. Diskusijos ir pranešimų priėmimas.
8. Skyrių ir organizacijų atstovų pra

nešimai.
17.00 vai.

Lietuvių Namų Akc. B-vės akcininkų 
susirinkimas.
19.00 vai.

Vakarienė.
20.30 vai.

Autobusas į Sodybą.
Sekmadienis, 1986 m. balandžio 20 d. 
8.00 vai.

Pamaldos Sodyboje.
8.30 vai.

Autobusas iš Sodybos. 
10.00 vai.

Suvažiavimo tąsa.
9. Mandatų ir Nominacijų komisijos 

pranešimas.
10. Rinkimai:

a. Centro Valdybos 2-jų narių,
b. Tarybos 3-jų narių,
c. Revizijos Komisijos 3-jų narių,
d. Sekančio Suvažiavimo Mandatų 

ir Nominacijų komisijos 3-jų narių.
11. Klausimai ir sumanymai:

a. Rekomendacija Suvažiavimui bal
suoti už DBLS-gos kandidatus LNB-vės 
rinkimuose.
11.00 vai.

Lietuvių Namų Akc. B-vės direktorių 
rinkimai.
11.30 vai.

12. Rezoliucijos:
a. Bendros, iškilusios iš Suvažiavimo 

pranėšimų bei diskusijų,
b. Revizorių paskyrimas bei atlygini

mas.
Suvažiavimo uždarymas — Tautos Him

nas.

PAMALDOS
Manchesteryje — Lietuvių Klube ba

landžio 13 d., 11.30 vai., Skautų susibūri
mo proga.

Leedse — balandžio 20 d., 13 vai.
Manchesteryje — balandžio 27 d., 12.30 

vai.
Nottinghame ■— balandžio 13 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Corbyje — balandžio 13 d., 14 vai., šv. 

Patrike.
Nottinghame — balandžio 20 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — balandžio 20 d., 14 vai.. 

Bridge Gate.
Wolverhamptone — balandžio 20 d., 17 

vai., šv. Petre-Pauliuj.
Maldos Žygį už Lietuvą balandžio 19 d. 

atlieka Stoke-on-Trente Liet. Kat. Ben
drija.

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris prižiūrėti 4 mėn. 

kūdikį nuo 1 iki 7 v.v. kasdien. Vaka
rais ir savaitgaliais pagal atskirą susi
tarimą. Arti So. Kensington stoties. 
Siųsti pageidavimus — J. Oniūnas, 35 
Sydney Street, London SW3.

PADĖKA
Reiškiu širdingą padėką skautams ir B. 

Mardosui, nepamiršusiems ir sveikinu
siems mane Velykų proga. J. Liobė

1985 spalio 31 d. užbaigėme 35-sius 
Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 
(Lithuanian House Limited) preky
bos finansinius metus. Iš akcininkams iš
siuntinėtų apyskaitų matome, kad 12-kos 
mėnesių laikotarpyje Bendrovės parama 
Sąjungai, o per ją ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms, sieKė £8380. Prie šios su
mos pridėję Bendrovės paramą Spaudos 
skyriui £8896, gausime £17276 sumą, ku
ria Bendrovė 1984/85 m. parėmė lietu
višką veiklą. Banko sąskaitose ir kasose 
laikomieji pinigai sumažėjo £37797, o pa
lūkanos — £4167. 1984/85 m. laikotarpy
je Lietuvių Namų Londone kapitaliniam 
remontui išleidome £37589. Lietuvių Na
muose dėl remonto sumažėjo pajamos 
'£2262. Sodyboje pajamos sumažėjo 
£1090, o išlaidos padidėjo £9254. Sodybo
je veikiančio klubo nario mokestis 1986 
m. pakeltas ligi £15 asmeniui (£20 šei
mai). Lietuviai klubo nario teise naudo
jasi nemokamai. Vasaros metu atostogos 
Sodyboje lietuviams yra papigintos. Nuo
latinai Sodyboje gyvena 10 lietuvių sene- 
lių-pensininkų, kurie yra išlaikomi vals
tybine ir 3 — privačia pensija.

Palyginus su praėjusiais prekybiniais 
metais, Bendrovei 1984/85 m. nebuvo tiek 
pelningi. Didžiausią rūpestį kėlė Sodyba. 
Ji yra pertvarkyta. Jos gerbūviu dabar 
rūpinasi nauji vedėjai. Mažėjančios pa
jamos Lietuvių Namuose irgi kėlė rūpes
tį. Tikimasi, kad po remonto apsitvarkius 
Lietuvių Namų pajamos padidės. Didžiau
sią pažangą padarė Spaudos skyrius: su
mažino išlaidas ir padidino pajamas. 
Spaudos skyrius yra glaudžiai susijęs su 
Sąjungos ir lietuviškos visuomenės gyve
nimu.

Sąjungos narių skaičiui ir lietuvišką 
spaudą skaitančiai visuomenei mažėjant, 
yra labai svarbu išplėsti nelietuviškų 
spaudinių darbus Nidos spaustuvėje, kad 
išlaikius ją ateičiai. 1984/85 m. bėgyje Ni
dos knygų klubas išleido J. Jankaus „Kla
jojančios liepsnos“ ir spaudai paruošė J. 
Vilčinsko „Lietuvos socialdemokratija“, 
F. Neveravičiaus „Priešai“ ir Avos Sau- 
dargienės „Naikinamieji“. Klubo pajamos 
padidėjo £5357. Klubo knygų leidimą pa
rėmė J. Struoginis £1000, J. Gustaitis 
£1300 ir K. Norkaitė £1010. Jie yra 
įtraukti į Nidos knygų klubo garbės leidė- 
jų-mecenati; sąrašą. Jų pavardės 'įrašo
mos į leidžiamos knygos metrikinį pusla
pį. Tai ilgalaikis ir vertingas paminklas. 
Spaustuvės techniški pakeitimai, perve
dant iš reljefinio į litografinį spausdini
mo būdą, yra baigiami. Nidos spaustuvėje 
litografiniu būdu yra spausdinama J. 
Gliaudos „Ganytojas ir vilkai“ istorinis 
romanas, o kitos dvi knygos yra baigia
mos ruošti spaudai. Ruošiamasi litografi
niu būdu spausdinti „Lynes“, „Budėkime“ 
ir „Europos Lietuvį“.

„Europos Lietuvio“ pajamos padidėjo 
£1089, kas lygu 64-riems naujiems skaity
tojams. „Europos Lietuvis“ į užsienį yra 
siuntinėjamas oro paštu. „EL“ skaityto
jai yra prašomi raginti neskaitančius 
„EL“ jį užsisakyti, prisiunčiant prenu-

Boltonas
VELYKŲ POBŪVIS

Kovo 31 d. antros Velykų dienos rytą, 
gražus Boltono lietuvių būrelis susirinko 
St. Patiiko bažnyčioje. Pasimeldę, iš
klausę turiningo kan.V.Kamaičio pamoks
lo ir A. Jakimavičiaus vedami pagiedoję, 
boltoniškiai susirinko ukrainiečių salėje 
dalyvauti savo jau tradicija pasidariusia
me velykiniame pobūvyje.

Stalai visokiais patiekalais apdėti ir 
pavasario gėlėmis papuošti, tikrai velykiš- 
kai atrodė. Kan. V. Kamaitis savo trum
poje kalboje pagyrė Boltono lietuvius už 
gražų sugyvenimą ir gerą organizaciją, 
apibūdino Velykų reikšmę ir painforma
vo boltoniškius apie ateities veiklą, susi
jusią su vyskupo atsilankymu į Manches
ter; ir su ateinančių metų Lietuvos Krikš
to sukaktuvėmis.

Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis pa
dėkojo kanauninkui už atsilankymą, šei
mininkėms O. Eidukienei, S. Keturakie- 
nei, M. Pauliukonienei, Eileen Stanionis 
ir Florence Silius už įvairaus ir skanaus 
maisto pagamininimą ir svečių aptarna
vimą, palygino Velykas su Lietuvos prisi
kėlimu iš ilgos priespaudos ir paragino 
tautiečius melstis už Tėvynės laisvę.

Pobūvyje dalyvavo gausus lietuvių ir jų 
svečių būrelis. Vaišės tęsėsi iki vėlaus 
popiečio ir lietuviška daina dar kartą 
garsiai nuskambėjo Boltono padangėje.

Pirmą Velykų dieną keli boltoniškiai 
buvo nuvykę į Manchester; lietuviškoms 
mišioms ir pasivaišinti lietuvių klube. 
Antrą Velykų dieną jie meldėsi ir vaiši
nosi savo padangėje. Nėra abejonės — 
Boltono lietuviai šių metų Velykas šven
tė labai šauniai.

| meratą už metus į priekį. 1987 m. NKK 
kasdien nuplėšiamą kalendorių baigia re
daguoti M. Bajorinas. Labai svarbu padi
dinti DBLJS-gos žiniaraščio „Lynes“ skai
tytojų būrį. „Lynes“ yra patrauklus iš
vaizda, aktualus medžiaga ir svarbus žur
nalistinės bei literatūrinės jaunimo iš
raiškos forumas, todėl vertas didesnio vi
suomenės dėmesio ir paramos. Nidos 
spaustuvėje spausdinamas Europos Skau
tų organas „Budėkime“.

Sodybos „malūno“ pardavimas visuo
menėje sukėlė nepasitenkinimą. Malūno 
pardavimas susijęs su Sodybos pagrindi
nio pastato stogo pataisymu: už £10060 
parduota trys ketvirtadaliai akro Sodybos 
žemės. Stogo pataisymui ir kitiems dar
bams numatyta £10000 sąmata. 1984 m. 
Suvažiavime S. Nenortas pranešė, kad Są
junga yra stambiausia Bendrovės akci
ninke. DBLS-gos Suvažiavime atstovų iš
rinktieji valdybos nariai yra perrenkami 
Bendrovės direktoriais. Todėl Suvažiavi

VASARIO 16 GIMNAZIJA
MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI

Šiais mokslo metais Vasario 16 gim
nazijos vysk. Motiejaus Valančiaus 
ateitininkų kuopa turi 18 narių, dau
giausia iš JAV-jų. Valdybą sudaro pir
mininkė Rama Bublytė, vicepirm. 
Virginijus Jocys, sekretorė Daiva 
Dambrauskaitė ir korespondentė Ni
da Gedgaudaitė. Kuopos globėja yra 
Marytė Šmitienė. Vasario 16 gimna
zijos ateitininkai susirenka kas antrą 
trečiadienį. Susirinkimus pradeda mal
da. Po maldos pirmininkė perskaito 
laiškus gautus iš kitų moksleivių kuo
pų ir tada pradedama diskutuoti artė
jančius darbus. Susirinkimus užbaigia
ma malda.

Praėjusį rudenį J.E. vyskupas Pau
lius Baltakis lankėsi gimnazijoje. Ta 
proga kuopa suruošė jam kavutę, į 
kurią atėjo visi kuopos moksleiviai ir 
keletas sendraugių. Pirmininkė paaiš
kino vyskupui kuopos dabartinę vei
klą, o Virginijus Jocys papasakojo ką 
moksleiviai nuveikė per praėjusius 
kelis metus. Vyskupas Baltakis pasa
kojo apie savo jaunystės dienas.

Spalio mėnesį ateitininkai suruošė 
visai gimnazijai talentų vakarą. Dau
guma gimnazijos mokinių parodė sa
vo talentus, šių metų talentų vakaras 
buvo pavadintas „Hollywood“. Patuš
tindami savo iždą, ateitininkai apdo
vanojo talentingiausius mokinius. Pir
mą vietą laimėjo Linas Pocius iš Aus
tralijos su savo trim draugais. Linas 
deklamavo Maironio „Čičinską“, kai 
tuo pačiu metu Darius Kesminas 
skambino pianinu ir Joachimas Frė- 
teris bei Jonas Lipšys rodė skaidres. 
Visiems buvo įdomu ir smagu matyt 
kokius talentus kiti mokiniai turi.

Lapkričio mėnesį pasikvietėm mo
kytoją V. Svilą, kuris kalbėjo apie 
Vorkutos kalinių gyvenimą, kur jam 
dėl partizanavimo teko penkiolika me
tų išbūti. Tą patį mėnesį, Kristaus Ka
raliaus šventės proga, moksleiviai da
lyvavo sekmadienio pamaldose su atei
tininkų vėliava, atliko skaitymus, skai
tė eilėraščius prie kanklių muzikos ir 
vietoj pamokslo perskaitė keletą pa
vyzdžių iš Kristaus gyvenimo.

Kalėdoms artėjant, mūsų kuopa nu-

VERTINGAS LEIDINYS

Pranešu, kad š.m. kovo mėn. 21 d. pa
siunčiau dr. Budreckio suredaguotą „Eas
tern Lithuania" — istorinių bei etnogra
finių studijų rinkinį — šioms V. Vokieti
jos ir Šveicarijos mokslo įstaigoms:

1. Deutsche Bibliothek — Frankfurt; 
2 Deutsche Bibliothek, Stift. d. oeffentl. 
Rechts — Frankfurt; 3. Osteuropa Biblio
thek, Bern, Šveicarija; 4. Staats und Uni- 
versitatbibliothek — Hamburg; 5. Univer
sitat Bibliothek Mainz; 6. Bayerische Sta- 
atsbibliothek — Muenchen; 7. Universitat 
Bibliothek — Miunster; 8. Universitat Bi
bliothek —- Heidelberg; 9. Užsienių rei
kalų minist. — Bonn; 10. Užsienio reik, 
min. VLK I dr. E. Heyken; 11. Bundestag 
Archiv — Bonn.

Leidinį taip pat įteikiau Vasario 16 
gimnazijos bibliotekai.

Norintieji šį puikų ir labai vertingą is
torinių bei etnografinių studijų rinkinį 
užsisakyti lietuvių ar anglų kalboje, pra
šomi kreiptis šiuo adresu:

Mr. A. Misiūnas, 2483 Woodmere St., 
Detroit, Mich. 48209, USA.

K. Baronas
Vilniaus Krašto Lietuvių S—gos vardu 

mo atstovai gali reikalauti iš Sąjungos 
valdybos narių, kad be Suvažiavimo pri
tarimo nebūtų parduodamas nekilnoja
mas Bendrovės turtas. Toks reikalavimas 
panaikintų nesusipratimus ateityje.

1985 m. sausio 6 d. Bendrovės valdybos 
posėdyje balsų dauguma buvo priimtas 
nutarimas pasamdyti nuolatinį Bendrovės 
reikalų vedėją. Šį nutarimą įgyvendinti 
tikimasi šių metų bėgyje.

Pelnu matuojame Bendrovės komerci
nę veiklą. Atskaičius pagrindines Bendro
vės skyrių išlaidas, Bendrovė per Sąjun
gą tarnauja lietuviškai visuomenei, pa
remdama lietuvišką veiklą išeivijoje.

Atsakingiems skyrių direktoriams, sky
rių vedėjams, tarnautojams, akcininkams, 
talkininkams, redaktoriams ir autoriams 
bei bendradarbiams ir visai lietuviškai 
visuomenei už paramą ir įdėtas pastangas 
esu nuoširdžiai dėkingas.

VI. Dargis
LNAB-vės pirmininkas

tarė turėti iškylą. Gruodžio 1 dieną 
išvykom su trim mokytojais į Niurn
bergą. Miestas labai patiko. Buvo 
mums visiems labai įdomu pamatyti 
senas bažnyčias, paminklus, kalėdines 
parduotuves bei kalėdinius papuoša
lus. Tuo metu, miesto centre, buvo iš
statytas kalėdinis turgus. Buvo šalta 
diena, bet vis tiek šia išvyka buvome 
patenkinti.

1986-tieji yra Lietuvos vyskupų pa
skelbti Sąmoningo Tikėjimo Metai. 
Kovo mėnesį kunigas E. Putrimas iš 
Romos pravedė gimnazijos mokiniams 
dviejų dienų rekolekcijas. Rekolekci
jų tema buvo: Pažink savo tikėjimą. 
Moksleiviai ateitininkai ne tik rekolek
cijose dalyvavo, bet ir įvairiais būdais 
talkininkavo kunigui, šį mėnesį taip 
pat suruošėm susikaupimo vakarą. 
Patys fotografavom, paruošėm skai
dres ir pritaikėm joms susimąstymo 
minčių. Per Sekmines (gegužės 16-19 
dienomis) ruošiamės dalyvauti Vokie
tijos ateitininkų metinėje šventėje 
Memmingene.

Rama Bublytė 
Vasario 16 gimnazijos mokinė

PRANCŪZIJA
Jonas Rosales iš Venesuelos, kinema

tografijos studentas, atgaivino lietuvių 
tautinių šokių grupę Paryžiuje.

Zigmas Banevičius ruošia pantomimos 
spektaklį, kuris bus rodomas Vokietijos 
miestuose balandžio mėnesį.

PAŠA VLIJE
— Rusų mergaitė Katerina Lycheva, ku

ri 12-kai dienų atvyko į Ameriką skelbti, 
kad „viso pasaulio vaikai nori taikos“, 
išvykdama namo pareiškė, kad ji nenorė
tų gyventi kapitalistiniame krašte ir kad 
sovietų vaikai taip pat visko turi, kaip ir 
draugai amerikiečiai. Jai labai patiko 
amerikietiški „hamburgeriai“, ta
čiau rusų maistas yra geresnis. Dovanų ji 
parsivežė trejų mėnesių šuniuką, papuoš
tų raudonu kaspinu.

Jaunoji „ambasadorė“ pasimatė ir su 
prezidentu Reaganu.

— Pakistanas nori, kad sovietai grei
čiau pasitrauktų iš Afganistano. Pakista
no Užsienio reikalų ministras pareiškė, 
kad rusai galėtų per šešis mėnesius ati
traukti savo 120.000 kariuomenę. Tačiau 
sovietai teigia, kad tai užimtų apie porą 
metų, žinoma, be sovietų paramos Kar- 
malio režimas ilgai neišsilaikytų.

— Italija yra didžiausias pigaus vyno 
eksporteris. Praėjusią savaitę nuo apnuo
dyto metilo alkoholiu vyno mirė 15 žmo
nių ir dar daug serga. Policija suėmė vy
no gamintoją Antonio Fusco, kurio „vy
ne“ beveik nebuvo vynuogių sunkos. Areš
tuota ir daugiau tokių specialistų. Praė
jusiais metais buvo panašus vyno skanda
las Austrijoj.

— Nežiūrint Kremliaus protesto, disi
dentas A. ščaranskis su žmona neketina 
atšaukti savo vizito į JAV-jas. Jis numa
to susitikti su prez. Reaganu ir priimti 
JAV Kongreso 100 tūkstančių dolerių ko
vos už žmogaus teises premiją. Jis lanky
sis ir New Yorke, kur kalbės Amerikos 
žydų atstovams apie savo tautiečių reika
lus Sov. Sąjungoje ir jų emigraciją.

— V. Vokietijos laivas išgelbėjo iš 
skęstančio laivo 102 Vietnamo pabėgėlius. 
Paskutiniu metu iš viso buvo išgelbėta 200 
asmenų, kurie Kinijos jūroje iėškojo pa
galbos.
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