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SI NKIAI SUŽEISTAS DI{. S. BAČKIS
Kovo 10 d. Vašingtone eismo nelaimėje 

buvo sunkiai sužeistas dr. St. A. Bačkis, 
Lietuvos Diplomatijos šefas ir Lietuvos 
Atstovas JAV sostinėje.

4.15 vai. p.p. prie pat pasiuntinybės rū
mų dr. St. Bačkis bandė pereiti skersai 
gatvę ir pateko po antroje eilėje važiuo
jančiu automobiliu. Nugabenus ligoninėn 
jam buvo suteikta pirmoji pagalba. Pa
aiškėjo, jog jam yra sulaužyti rankos ir 
kojos kaulai bei keli šonkauliai. Tad po 
operacijos jam teks pabūti ligoninėje apie 
porų mėnesių.

Dr. St. Bačkis neseniai atšventė savo 
amžiaus 80 metų sukaktį.

Pavaduoti sergantį Lietuvos Atstovą, 
iš Romos į JAV yra išvykęs Stasys Lozo
raitis, kuris neseniai buvo patvirtintas 
Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone pata
rėjo pareigose.

PASIMATYMAS SU 
LORDU WHITELAW

Praėjusį trečiadienį, bal. 16 d., Baltų 
Taryba turėjo iš anksto užsakytą pasima
tymą su lordu Whitelaw, kuris yra po
nios Margaret Thatcher pavaduotojas (de
puty Prime Minister). Tai buvo diena po 
Amerikos atakos Libijoje, ir tą pačią die
ną turėjo prasidėti labai reikšmingi deba
tai tuo reikalu parlamente. Bijojome, kad 
mums prie durų bus pasakyta „sorry, jis 
neturi laiko“.

Mūsų dideliam nustebimui ir pasiten
kinimui, lordas Whitelaw mus labai ma
loniai priėmė ir, bent mums taip atrodė, 
neskubėdamas su mumis kalbėjosi apie 20 
minučių.

Lordas Whitelaw kitą mėnesi važiuoja į 
Maskvą, kaip Britų Parlamento delegaci
jos pirmininkas, ir mums rūpėjo, kad jis 
ten būdamas iškeltų mūsų politinių kali
nių reikalą. Jis tai prižadėjo, kiek galimy
bės leis, padaryti, nors pažymėjo, kad jis 
važiuoja ne kaip vyriausybės narys, bet 
kaip parlamentaras.

Pagal susitarimą, mes, trys Pabaltijo 
valstybių atstovai, nutarėme pristatyti tik 
po vieną kalinį iš kiekvienos valstybės, 
nes jei per didelį sąrašą duodi — nieko 
nepasieki. Iš lietuvių pristatėme DBLS-gos 
kruopščiai paruoštą sąžinės kalinio Balio 
Gajausko aprašymą. Ta pačia proga, lor
dui Whitelaw buvo įteiktas memorandu
mas žmonių santykiavimo reikalu, re
miantis Helsinkio sutartimi. Dabar kain 
tik tuo reikalu vyksta 35 valstybių kon
ferencija Berne, Šveicarijoje. Lietuvių 
atstovas ypač prašė Lordą Whitelaw kelti 
Maskvoje reikalavimą, kad nereikėtų gi
minėms Lietuvoje mokėti muitą už dova
nų siuntinius.

Pasimatyme su lordu Whitelaw Baltų 
Tarybą atstovavo ponia Nora Morley- 
Fletcher (estė), Guntis Berzinš (latvis) 
i- M. Bajorinas (lietuvis). M.B.

DBLS Derby Skyriaus nariui
P. BURKEVICIUI 

po ilgos ir sunkios ligos 
mirus, Jo žmoną, dukrą ir sūnų 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Sk. valdyba ir nariai

Mūsų geram draugui ir 
tauriam lietuviui

P. BURKEVICIUI mirus.
Jo žmoną Giovanną, sūnų Aleksą 

ir dukrą Rozaliją 
liūdesio valandoje užjaučiame.

A. ir U. Tirevičiai

JONUI KAŠPONIUI mirus, 
Jo žmonai Uršulei ir visiems 

šeimos nariams Lietuvoje 
reiškiame gdią užuojautą.

Škotijos klubo 
valdyba ir nariai

JONUI KAŠPONIUI mirus, 
Jo žmonai, seserims ir 

broliams Lietuvoje reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

DBLS Škotijos skyriaus valdyba 
ir nariai

LAIŠKAS IS VAŠINGTONO

IŠEIVIJOS TURTAS IBETUVOJE
Milijoninio fondo idėja yra sena. Lie

tuvių tarpe ji kilo ne Lietuvoje, 
bet turtingesniuose užjūriuose, bene šio 
šimtmečio pradžioje. Jos įgyvendinimas, 
tačiau, turėjo laukti, kaip ir apie tą patį 
laiką pasiūlytas lietuviškosios enciklope
dijos išleidimas, Antrojo pasaulinio poka
rio išeivių jėgų Jungtinėse Amerikos Val
stijose.

šiandien išeiviai turi, valdo, ugdo ir 
skirsto lėšas daugelyje fondų. Yra LIE
TUVIŲ FONDAS, kurio pagrindinis tiks
las —■ sukaupti vieną milijoną dolerių 
lietuviškos kultūros reikalams ■— jau tris
kart perviršytas. Yra KANADOS LIETU
VIŲ FONDAS, kuris vejasi pirmą milijo
ną kapitalo ir yra taip pat skirtas kultū
rai. Yra ir KULTŪROS INSTITUTO FON
DAS Vokietijoje, yra netgi KOLUMBIJOS 
LIETUVIŲ FONDAS. O kur dar specialių 
paskirčių fondai, kaip skautų akademikų 
VYDŪNO JAUNIMO FONDAS, ATEITI
NINKŲ STIPENDIJŲ FONDAS, LIETU
VIŠKOS SKAUTYBĖS FONDAS, priva
taus pobūdžio KRIAUČELIŪNŲ šeimos, 
BRONIAUS JONUŠO fondai, archyvų ir 
muziejų išlaikymo fondai ir t.t.

Ironiška, kad šios kilnios institucijos 
ribojasi kultūriniais užmojais, bet savo 
įstatuose nurodo, kad likvidacijos atveju 
jų turtai turės būti perduoti panašios pa
skirties organizacijoms „laisvoje Lietuvo
je“. Tai yra labai gražu, bet nei viena šių 
institucijų neapibūdina „laisvos Lietu
vos“ sąvokos ir joks fondas iki šiol nesky
rė lėšų nepriklausomos Lietuvos politinės 
bylos reikalams. Apsaugok Viešpatie! Lie
tuvių fondui kuriantis netgi buvo argu
mentuojama, kad pirmiausia reikia vieno 
milijono kapitalo kultūrai išlaikyti, tik 
po to bus galima rūpintis Lietuvos politi
nės bylos reikalais pasaulyje... Taip poli
tiniai reikalai liko našlaičiais ir niekas 
nepasirūpino net naujos kartos politinių 
mokslų kandidatų lavinimu, jų išmoksli
nimu. Netgi viešų progų metu politika bu
vo išjungiama iš programų, kaip „nepado
rus“ užsiėmimas. Bet laikas bėgo. Prieš 
kelis metus atsirado TAUTOS FONDAS, 
kurio paskirtis yra kaip tik „laisvos Lie
tuvos" — nepriklausomos Lietuvos politi
nės bylos atstovavimo reikalai. Labai pa
vėlavęs, tačiau TAUTOS FONDAS, mili
joninių kultūrinių fondų akivaizdoje, dar 
nespėjo nė iki pusmilijono kapitalo už
augti.

Prisiminus turtingus fondus, nereikėtų 
užmiršti ir kitų lietuvių valdomų turtų, 
kurie buvo sukaupti Šiauresniems tiks
lams vykdyti. Nežiūrint jų ribotumo, ne
žiūrint jų tvarkymo formos, jie yra taip 
pat visuomeniški, visų lėšomis išauginti. 
Jų tarpe pirmoje eilėje yra, žinoma, pa
rapijos, bažnyčios, vienuolynai, kapinės. 
Drauge sudėjus, jų turtai turbūt lengvai 
viršija šimtus milijonų, kurie, deja, yra 
daugiausiai ne lietuvių vardu užrašyti. 
Sekančioje eilėje, yra įvairūs lietuvių na
mai ir klubai, kaip Čikagoje buvusi LIE
TUVIŲ AUDITORIJA, Filadelfijos MUZI
KOS NAMAI, Baltimorės LIET. SALĖ, 
Klyvlendo ČIURLIONIO NAMAI ir LIE
TUVIŲ KAIMELIS, Bostono ATLETŲ 
KLUBAS ir TAUTINIAI NAMAI, Toron
to LIETUVIŲ NAMAI, Čikagos, Losange- 
lo TAUTINIAI NAMAI, Didžiosios Brita
nijos LIETUVIŲ NAMAI ir SODYBA, 
ATEITININKŲ NAMAI Lemonte... O kur 
dar stovyklavietės — RAKO Mičigane, 
DAINAVOS Ohajuje, RAMBYNO Kalifor
nijoje, kita — netoli Montrealio...

Šis sąrašėlis galėtų būti baigtas, pami
nėjus beveik šimtmetį skaičiuojantį SUSI
VIENIJIMĄ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
(namai Manhatene Floridoje), SUSIVIE
NIJIMĄ ROMOS KATALIKŲ ir daug 
mažesnės vertės lietuvių laikraščių leidy
klų turtą.

Pilno lietuvių visuomeniškai sukaupto 
ir kartais visuomeniškai valdomo turto 
sąrašo ir apibūdinimo mūsų ekonomistai, 
deja, niekad neparuošė. O būtų tai labai 
įdomu ir naudinga. Įdomu todėl, kad ap
rašymas padėtų sudaryti geresnį išeivių 
ekonominio pajėgumo vaizdą. Naudinga 
todėl, kad tai parodytų lietuvių ekonomi- 
n'i svorį ir leistų pasvarstyti ūkinio pajė
gumo ateitį.

Ateitis gi turi rūpėti. Lietuviai dirbo, 
taupė, aukojo ir kūrė. Kaip matome, si 
kūryba paliko nemažą apčiuopiamą ženk

lą. Dalis šios kūrybos buvo sukaupta ak
cinių bendrovių vardų, kurios ilgainiui li
kvidavosi, išmokėdamos įnašus akcinin
kams ar jų palikuoniams (pvz., Čikagos 
Lietuvių auditorija, Elizabeto Lietuvių 
klubas, Losangelo Lietuvių namai). Kitas 
turtas buvo užrašytas pelno nesiekiančių 
organizacijų vardu (<pvz., lietuvių fondai, 
stovyklavietės), kurių vadovybės keičia
si ir ilgainiui gali pereiti į visai lietuviš
kais reikalais nesidominčių arba komunis
tų rankas. Tiesa, beveik visų ne pelno or
ganizacijų įstatai pramato, kad likvidaci
jos atveju turtas turi būti perduotas pa
našaus tikslo organizacijoms arba nepri
klausomai Lietuvos valstybei, bet ar ti
krai taip bus?

Pasižiūrėkime į SUSIVIENIJIMO LIE
TUVIŲ AMERIKOJE padėtį. Juk tai yra 
bene seniausia Amerikos lietuvių ekono
minė organizacija, kuri narių skaičiumi 
buvo pati didžiausia „bendruomenė“. Ji 
sukaupė milijoninį turtą ii’ savo laiku vys
tė plačią kultūrinę veiklą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ir Lietuvoje. SLA narių 
skaičius iš arti dvidešimties tūkstančių da
bar sumažėjo į gal keturis tūkstančius, ku
rie nejaunėja. Buvusi SLA įtaka išeivių 
gyvenime išnyko, bet pastangų, o gal ir 
galimybių „atsijauninti“ nematyt. Kas 
bus su nemažu SLA turtu?

Lietuvių skautų įgytos stovyklavietės 
kainavo šimtus tūkstančių dolerių. Viena 
jų, JAV rytiniame pakraštyje, buvo lik
viduota niekad naudos neatnešusi. Rako 
stovyklavietė yra išvystyta ant nenuosa- 
vos žemės, nors kapitaliniams patobuli
nimams buvo labai daug išleista. Išsky
rus ateitininkų Dainavos stovyklavietę, 
nei viena kitų nėra naudojama daugiau, 
nei vieną mėnesį per metus. Tai nėra eko
nomiškai pateisinama, ypač kai skautų 
ir skaučių skaičiai iš apie dviejų su puse 
tūkstančio sumažėjo į apie tūkstantį. Kas 
bus toliau?

Milijoninių pinigų fondų ateitis yra pa
naši. Dabartinių organizacijų vadovų am
žius yra tarp penkiasdešimt ir šešiasde
šimt metų. Kandidatų organizacijų vado
vybėms jau pradeda trūkti ir būna sunku 
sudaryti suvažiavimų ir posėdžių kvoru
mus. Bet šios vadovybės yra įpareigotos 
nesavanaudiškai rūpintis sukauptu tur
tu. Žmonės pavargsta dirbti, kai jie as
meniškos naudos neturi. Idealistų pasau
lyje juk nėra daug, ypač kai mūsų pačių 
visuomenė dėl tokio nesuprantamo auko
jimosi dažnai pašnairuoja ar šaiposi.

šios mintys, žinoma, yra pesimistiškos.

LENKIJA IR LIETUVA
VOKIEČIO POŽIŪRIU

iš Rusijos Lietuvą, nes susidaro klaidin
gas 'įspūdis, tarsi jis būtų Vilnių ir jo 
kraštą laikęs Lenkija, o tarpukarės metų 
Lietuvos respubliką su sostine Kaunu iš 
Lenkijos malonės susidariusia valstybe. 
Neteisinga nutylėti lenkų ir lietuvių de- 
šimtmetinio ginčo kaip tik dėl Vilniaus. 
Vokietis profesorius sako: Faktas, kad 
1918 metais atsikūrusi Lenkija, atsimin
dama savo didelės valstybės praeitį ir 
lenkų-lietuvių uniją, 20-tais metais kovojo 
su jauna Lietuvos respublika, kaip ir su 
tarybine Rusija. Lietuviams ir lenkams 
istoriškai reikšmingą Vilnių Lenkija jėga 
prisijungė, kaip ir vokiečių valstybei pri
klausantis Klaipėdos kraštas buvo jėga 
be žmonių atsiklausimo prijungtas. Va
dinasi jau tada —tęsia vokietis profeso
rius — už prarastą teritoriją stipresniojo 
rytų kaimyno naudai buvo mėginama at
silyginti skriaudžiant susilpnėjusį vakarų 
kaimyną, tiktai tada 20-siais metais Lietu
vos atveju stipresnis rytų kaimynas buvo 
Lenkija, bet ne Tarybų Sąjunga, kuri vė
liau lenkų įvykdytą Vilniaus atplėlšimą 
bent tiek atitaisė, kad Vilnius tapo Lietu
vos sostine, kaip norėjo lietuviai, nors 
dėl to turėjo pasidaryti Tarybų Sąjungos 
respublika ir pateko į jos valdžios sferą.

Profesorius Metzneris daro išvadą, kad 
šiandienis atsiskyrimas valstybės teisės 
prasme aiškiai rodo istorinį ir kalbinį 
skirtingumą bei seną priešiškumą, o Lie
tuvos priklausymas katalikiškai erdvei 
— abiejų tautų (lietuvių ir lenkų) ilgą 
istorinį ryšį. (LER)

Generolo Jaruzelskio vizitas Vilniuje 
susilaukė dėmesio Vakarų Vokietijos 
spaudoje. Apie tai rašė, kaip esame pra
nešę, plačiai skaitomas šio krašto dien- 
ratis „Frankfurter Allgemeine“ (balandžio 
8). Korespondentas ta proga, pabrėžda
mas lietuvių kalbos skirtingumą, persi
stengė ir ją „sugiminiavo“ su suomių kal
ba. Dabar profesorius d-ras Ernstas Eri- 
chas Metzneris tame pačiame laikraštyje 
tą klaidą pataisė ir paskelbė gana įdomų 
straipsnį „Lenkija ir Lietuva“.

Profesorius rašo: Reikia pirmiausia pa
brėžti, kad lietuvių kalba iš tikrųjų nėra 
slavų kalba, kaip lenkiškoji. Tačiau ji 
priklauso vadinamai indoeuropiečių — vo
kiečiai sako: indogermanų — kalbų šei
mai, todėl negali būti visiškai atskiriama 
nuo slavų ir suplakama su suomių kalbo
mis, kaip atsitiko minėtame straipsnyje. 
Suomių kalba priklauso visai kitai kalbų 
šeimai, o lietuvių kalba yra vadinamų 
„baltų“ kalbų šaka. Čia priklauso dar lat
vių ir išnykusioji prūsų kalba. Baltų, sla
vų ir germanų kalbos priklauso tai pačiai 
indoeuropiečių kalbų šeimai. Kaip Lenki
joje mielai užmirštama, kad senieji Prū
sai nebuvo nei lenkai, nei slavai ir len
kai prūsų krašte panašiai elgėsi, kaip vo
kiečių ordino riteriai, taip antra vertus 
Vidurio Europa aiškiai per dažnai pa
miršta, kad slavai, taigi ir lenkai su ru
sais, yra mūsų kalbų giminaičiai.

Toliau profesorius Metzneris iš Rues- 
selsheimo pastebi, kad neteisinga teigti, 
jog Lenkijos maršalas Pilsudskis atsiėmė

Jų tikslas tačiau yra pozityvus. Lietuviai 
savo laiku atliko milžinišką darbą ir su
kaupė milijoninius turtus. Išeivijos gyve
nimas tačiau jau perkopė savo zenitą ir 
rieda pakalnėn. Yra būtina ne tik dirbti 
kasdieninį darbą, bet reikia atidžiai per
žiūrėti mūsų darbo ir sukaupto turto ap
saugojimo pagrindus ir ateitį. Jeigu mes 
šiandien tuo nepasirūpinsime, rasis kiti, 
kurie nepabūgs pasikliauti mandriais ad
vokatais jiems pageidaujamų sprendimų 
radimui.

L. Kasiulis
1986.IV.10

LIETUVA JAV KONGRESE
Amerikos Lietuvių Tarybos pastango

mis ir šiais metais JAV Kongresas minė
jo Lietuvos nepriklausomybės šventę. 
JAV Atstovų rūmuose minėjimas įvyko 
kovo mėn. 4 d. Kalbas Lietuvos laisvės 
klausimais pasakė 24 kongresmanai. Iš
kilmes globojo ir pravedė kongr. Frank 
Annunzio.

ALTo delegacijoj dalyvavo 20 vietinių 
lietuvių. Iš Chicagos buvo nuvykęs Ame
rikos Lietuvių Tarybos atstovas inž. Sta
sys Dubauskas. Padėkodamas kongresma- 
nui Annunzio už minėjimo pravedimą 
inž. S. Dubauskas įteikė visus 6 tomus 
lietuvių enciklopedijos anglų kalba. Illi
nois senatoriui Paul Simon, padėkojant už 
Lietuvos reikalų kėlimą, buvo 'įteikta dr. 
A. Geručio knyga „Lithuania 700 years“.

Senatorius Arlen Specter pasiūlė rezo
liuciją 101, kuri kalba apie Lietuvos teisę 
būti laisva ir nepriklausoma, ir rezoliuci
ją 102, reikalaujančią išvesti sovietų ka
riuomenę ir tarnautojus iš Lietuvos. Re
zoliucijos buvo perduotos Senato Užsie
nių Reikalų Komisijai. Amerikos Lietu
vių Taryba pasiuntė laiškus visiems Ko
misijos nariams, prašydama paremti re
zoliucijas Komisijoj ir Senate.

Kongr. Marty Russo pasiūlė Atstovų 
Rūmams Vasario 16 d. paskelbti Lietu
vos Nepriklausomybės diena 1986 m. Per 
250 kongresmanų pasisakė už rezoliuciją 
paminėti 68 m. Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. Savo kalboje Atstovų Rūmuo
se kongr. Russo pareiškė: „Skaitau garbe 
turėdamas progos kalbėti už lietuvius, ži
nant jų drąsą ir ryžtą. Jie yra inspiracija 
ir priminimas nenugalimos žmogaus dva
sios, siekiančios laisvės ir teisingumo, kad 
ir sunkiausiomis sąlygomis, nešant tota- 
listinio režimo jungą.“

Inž. Stasys Dubauskas labai aktyviai 
reiškiasi Amerikos Lietuvių Tarybos vei
kloje. šalia to dirba LKDS Centro Komi
tete ir yra JAV LKDS pirmininkas.

(LKDSB)

il—ir—ii—

Paminėtas kompozitorius
Vilniuje buvo paminėtos lietuvių kom

pozitoriaus, vargonininko ir pedagogo Zig
mo Aleksandravičiaus gimimo 75-sios me
tinės.

Baigęs Kauno konservatoriją, Z. Alek
sandravičius tobulinosi Paryžiuje, Romo
je, Prahoje gilino kompozicijos, choro di
rigavimo žinias, tęsė vargonavimo studi
jas. Kompozitorius paliko solidų pluoštą 
kūrinių, dvi operas: „Dangutė“ ir „Vasar- 
vydžio nakties sapnas“.
Šveicarijos filmų savaitė

Vilniuje kino žiūrovus patraukė šveica
rų filmų savaitė. Jos programoje — šešios 
vaidybinės juostos, kurios buvo demons
truojamos „Vilniaus“, „Pergalės“ ir „Laz
dynų“ kino teatruose.
Pagerbė šimtamečius

Utenos rajono Leliūnų kolūkio kultūros 
namų salėje įvyko pagerbimas dviejų apy
linkės gyventojų šimtamečių: Pranės Juk- 
nonienės, gimusios 1886 metų vasario 12 
d., ir Petro Jočio, gimusio tų pačių metų 
vasario 17 d. Jubiliatus atlydėjo jų vai
kai, anūkai, proanūkiai, artimieji. P. Jo
čys į gyvenimą išleido 12 vaikų.
Klaipėda — Mukranas

Sparčiai statoma tarptautinė geležinke
lio perkėla netrukus jūrų keliu sujungs 
Klaipėdą ir Rytų Vokietijos uostą — Mu
kraną.
Ordinai ir medaliai motinoms

Lietuvoje 76 daugiavaikės motinos ap
dovanotos „Motinos šlovės“ ordinais ir 
„Motinystės“ medaliais.
Panevėžio muilas

Šiemet panevėžiečiai muilo gamintojai 
numato pagaminti 4,5 tūkstančio tonų 
tualetinio ir 300 tonų skysto muilo.

„Lietuvos muilo“ emblema ženklina tua
letinius muilus: Mėta, Puta, Neringa, Ven
ta, Dilgynėlė, Nevėžis, Šatrija, Bitutė, Pe
lenė.

SVETLANA ATSIŽADĖJO RUSIJOS

Stalino duktė Svetlana Aliliujeva, grį
žusi iš Gruzijos į Ameriką, pasakė lai
kraščio korespondentui: „Daugiau niekad 
negrįšiu į Rusiją“.

Ji ir jos duktė Olga Peters atsisakė So
vietų pilietybės, kurią turėjo priimti 
1984 m. spalio mėnesį, kai atvyko iš Bri
tanijos į Sov. Sąjungą.

„Washington Post“ korespondentui 
Svetlana Aliliujeva telefonu pasakė, kad 
po 18 mėnesių buvimo Sov. Sąjungoje, 
jai su dukterimi pavyko gauti leidimą iš
vykti į Vakarus. Tame reikale jai padėjo 
JAV konsulatas Maskvoje ir asmeniškai 
M. Gorbačiovas. Ji pasakė: „18 metų pra
leidus Vakaruose, Maskva man visai ne
patiko. Ji pasikeitė — tapo dideliu mies
tu su bjauriais šiuolaikiniais pastatais“ 
Jos santykiai su pirmųjų vedybų vaikais, 
su sūnum Josifu Morozovu ir dukterimi 
Jekaterina ždanova, taip pat buvę įtemp
ti.

Svetlana Aliliujeva, gyvendama Ameri
koje, buvo ištekėjusi už amerikiečio ar
chitekto Williamo Peters. Iš tų vedybų 
gimė duktė Olga, kuriai dabar yra 14 me
tų. Ji grįžo į Angliją mokslui tęsti. 68 
metų amžiaus jos motina taip pat numa
to atvažiuoti į Angliją.

EUROPOS PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ, ESTIJOS, LATVIJOS, 

LIETUVOS, LENKIJOS IR 
UKRAINOS, KULTŪRINIS

Festivalis
įvyks Nottinghame,

Royal Concert Hall, 
gegužės 11 d„ sekmadienį 2 v.p.p. 
Programoje: muzika ir tautiniai 
šokiai. Ten pat, salės fojė, nuo 
12 vai., bus etninių grupių meno 

ir rankdarbių paroda.
Bilietų kainos: 1.50, 2.50, 3.00 ir 

4.00 sv.
Bilietai gaunami: Victoria Centre 
Box Office ir Royal Concert Hall 

Box Office.
Visus lietuvius prašome 

gausiai atsilankyti!

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1986 m. balandžio 24 d. Nr. 17 (1803)

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS TAUTINĖS SĄMONĖS IŠLAIKYMUI

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
LIETUVOS VARDAS PEN KLUBO KONGRESE

II. TEORINIŲ SVARSTYMŲ IŠVADOS

A. Sociologinė perspektyva
1. Asimiliacijos modelis toliau lydina 

mažumas, nors tas vyksmas nėra tolygus 
įvairiuose krantuose, jis turi savitus tem
pus ir kryptis, net atoslūgius. Specifinės 
gyvenamojo krašto sąlygoe ir akultūriza- 
cijos specifika gali sudaryti galimybes 
tautiniam identitetu! palaikyti.

2. Kultūra nuolat keičiasi ir nuolat yra 
kuriamas jos turinys. Todėl gresia pavo
jus, kad išeivija gali atitrūkti nuo tautos 
kamieno, jo kuriamo gyvenimo būdo ir 
taip tapti kultūriškai svetima tautos ka
mienui. Todėl siektina gilinti ryšius su lie
tuviškomis šaknimis — kamienu, atski
riant politiką nuo lietuviškumo ir kiek ga
lint santykiaujant su Lietuva.

3. Dinamiška jaunimo veikla, ypač ky
lanti iš jaunimo iniciatyvos, yra svarbus 
veiksnys tautinio identiteto suformavimui 
ir todėl ta jaunimo iniciatyva puoselėtina 
visomis išgalėmis.
B. Psichologinė perspektyva

1. Psichologinis jaunuolio-jaunuolės 
brendimas yra paženklintas specifinių 
brendimo laikotarpių. Tautinio auklėjimo 
ir švietimo sistema turi atsižvelgti į indi
vido brendimo eigą. Specifiškai siūlytina:

a. Pritaikyti mokymo metodiką ir turinį 
kiekvienam vystymosi laikotarpiui.

b. Atkreipti ypatingą dėmesį į savimo
nės ir tautinio užsiangažavimo kristaliza
ciją jaunuolio metais, ruošiant jiems tin
kamus užsiėmimus, svarstymus, kad pa
dėtume jiems rasti gilesnį, vertybinį tau
tiškumo supratimą.

2. Pradedant ruošti priemones mokyti 
lietuviškai nemokančius, reikia nepamirš
ti sudaryti galimybes tobulintis tiems, ku
rie jau tautiškai užsiangažavę. Plėsti ga
limybes, savo žinias ir sugebėjimus tobu
linti tiems, kurie nori tęsti jaunimo švie
timo darbą.

3. Nemenkinant jokių lietuviškumo pa
žymių, siektina remti ir skatinti lietuvišką 
kultūrinį gyvenimą, kad mūsų jaunimas, 
vystydamas savo protinius ir kūrybinius 
sugebėjimus aplamai, galėtų tą patį da
ryti ir lietuviškoje plotmėje.

4. Organizuojant ir puoselėjant lietuviš
ką veiklą, yra verta moksliškai pastudi
juoti jaunuolių pažiūras į esamą lietuviš
ką veiklą ir sužinoti, kaip tos veiklos įvai
rios apraiškos jų požiūriu atrodo.
C. Antropologinė perspektyva

1. Etninio identiteto susidarymui yra 
svarbi ir pačios etninės grupės patirtis ir 
jos perdavimas jaunom kartom. Todėl 
siūlytina rinkti medžiagą apie lietuvių 
patyrimus pokario metais ir įsikūrimą 
'įvairiose šalyse, tą medžiagą moksliškai 
apibendrinti ir perduoti ateinančiom kar
tom išeivijoje bei Lietuvoje.

2. Kadangi JAV ir kitose šalyse plinta 

etninis pliuralizmas ir pradedama įvesti 
įvairių tautinių grupių gyvenimo supažin
dinimą į nuolatinę mokymo programą, 
tuojau reikia pradėti ruošti tokioms pro
gramoms medžiagą apie lietuvius (vaiz
dajuostes, aprašymus ir 1.1.), kad ji būtu 
įtraukta ir dėstoma vietinėse mokyklose. 
Taip atitrukusieji nuo lietuvių sužinotų 
apie mus ir gal susidomėtų savo kilme.

3. Lietuvių kalbos vartojimui ryškiai 
silpnėjant, lietuvių kultūros pažinimui ir 
etninio susižinojimo tikslams iškyla ak
tuali užduotis ruošti aukštesnės kokybės 
lituanistinę medžiagą anglų ir kitomis 
kalbomis.

4. Etninio pasireiškimo būdų gausybė 
įtaigoja priimti galimybę, kad būti dau
giau negu vienas lietuvybei užsiangažavi
mo prototipas. Supažindinimas jaunuolių 
su keliais tautinio identiteto įgyvendini
mo ir išreiškimo būdais galėtų jų daugiau 
palenkti bendrauti ir susitapatinti su lie
tuviais.

5. Kitų etninių grupių tautinio išsilai
kymo pastangų patirtis gali daug prisidėti 
ir prie lietuvių tautiškumo išlaikymo pa
stangų vaisingumo. Todėl atkreiptinas dė
mesys į kitų etninių grupių patirtį, pla
nuojant ir vystant tautinio sąmoningumo 
diegimą.

(Bus daugiau)

LITERATŪRINĖ PREMIJA

Akademinis lietuvių sambūris Montrea- 
lyje jau šėšioliktąjį kartą paskirs LITE
RATŪRINU VINCO KRĖVĖS PREMIJĄ 
už grožinės lietuvių literatūros kūrinį, dar 
nepremijuotą ir išleistą 1984-85 metais 
laisvajame pasaulyje. Leidyklos arba pa
tys autoriai prašomi siųsti bent du eg
zempliorius 1984-1985 metais išleistųjų 
knygų šiuo dabartinės Lietuvių akademi
nio sambūrio pirmininkės adresu: Mrs. 
Regina Piečaitis, 6121 LaSalle Blvd., Ver
dun, Quebec, H4H 1P7, Canada.

Vertintojų komisijos sudėtis bus pa
skelbta netrukus.

Ši premija skiriama kas antri metai 
nuo 1952-ųjų metų ir iki šiol ją yra laimė
ję sekantys mūsų rašytojai: Jonas Aistis, 
Jonas Mekas, Algimantas Mackus, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, Marius Ka
tiliškis, Antanas Vaičiulaitis, Liūne Su
tema, Kazimieras Baronas, Juozas Krali- 
kauskas, Eduardas Cinzas, Tomas Venclo
va, Henrikas Nagys, Eduardas Cinzas (an
trą kartą) ir Kazys Bradūnas.

Autoriai ir leidyklos prašomi įsidėmė
ti, kad neatsiųstos knygos nebus svarsto
mos. Visos knygos turi būti atsiųstos 
iki šių metų gegužės 4 dienos.

Akadmeninis lietuvių sambūris 
Montrealyje

Lietuvos vardas plačiai nuskambėjo 
sausio 12— sausio 18 d. New Yorke įvy
kusiame Tarptautiniame PEN kongrese. 
Devyni lietuviai buvo išvardinti PEN 
Kalinamų rašytojų komiteto pranešime. 
Sausio 15 d. komiteto spaudos konferenci
joje ir vėliau kongreso diskusijose žymu
sis amerikiečių dramaturgas Arthur Mil
ler tiesiai pareiškė: „Lietuva, bet kuria 
definicija, yra okupuota šalis“. (Praėjusi 
lapkritį Milleris ir 12 kitų amerikiečių ra
šytojų Vilniuje keturias dienas posėdžia
vo su sovietų rašytojais; partinė spauda 
jį ir jo kolegas vaizdavo kaip naivius, so
vietine santvarka susižavėjusius jankius).

Millerio komentarą iššaukė klausimas, 
ar Gorbačiovas suteiks daugiau išraiškos 
laisvės? Dramaturgas susidarė įspūdį, kad

VLIKAS ORGANIZUOJA KE’LIONŲ Į 
VIENĄ IR LONDONĄ

Š.m. lapkričio mėn. Austrijos sostinėje, 
Vienoje, įvyks svarbi Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferencija — 
plenumo posėdžiai. Būtina, kad joje daly
vautų kuo daugiau lietuvių ir aktyviai 
prisidėtų prie demonstracijų bei visuo
menės informavimo. Veiklos dirva plati 
ir prasminga. Latviai ir estai jau tam ruo
šiasi Amerikoje, Kanadoje, Švedijoje, V. 
Vokietijoje bei Australijoje.

Lietuvių išvyką į Vieną ir Londoną or
ganizuoja VLIKas. Kelionės programa:

Lapkričio 1 d. — iš New Yorko (JFK) 
išvykstama į Muencheną (Viešbutis: Ho
tel „Germania").

Lapkričio 3 d. — atvykstama į Vieną 
(viešbutis: Hotel „Hungaria"). Priėmimas.

Lapkričio 4 d. — dalyvaujama demons
tracijose, o lapkričio 5-6 d. paliekamos 
dalyvių nuožiūrai.

Lapkričio 7 d. — išvykstama iš Vienos 
į Londoną. Apsistojamą Hotel „Strand 
Palace".

Lapkričio 7-9 d. — Londone vyksta 
VLIKo Seimas.

Lapkričio 10 d. — iš Londono grįžtama 
į JAV-es.

Išvykos kaina: 1,095 dol. vienam asme
niui („double").

Ši kaina aprėbia transportą lėktuvu 
(PAN AM ir Austrian Airlines) ir auto
busu; viešbučius visuose miestuose; kas
dieninius pusryčius; transportą tarp aero
dromų, viešbučių, restoranų ir konferen
cijos vietų; Muencheno turą; Nymphen- 
burg pilies Muenchene aplankymą; vaka
rienę Muencheno „Hackerkeller“ restora
ne; bagažo perkėlimą viešbučiuose ir aero
dromuose; mokesčius ir arbatpinigius.

Išvykai registruojamas!, įmokant 100 
dol. įnašą. Dėl informacijos kreiptis į: 
VLIKo/ELTOS 'įstaigą, 1611 Connecticut 
Ave., N.W., Suite 2, Washington, D.C. 
20009 (tel: 202-667-1980), arba išvykos va
dovą: Dr. J.J. Stuką, 234 Sunlit Dr„ Wat- 
chnug, N.J. 07060 (tel: 201-753-5636). 

lietuviai laukia „sulaikę kvapą" — nors 
yra šiek tiek vilties susilaukti liberalizaci- 
jos, jaučiamas ir „gilus skeptiškumas“ 
Gorbačiovo sugebėjimu ar noru pakeisti 
padėtį. Pasak Millerio, padėtis Lietuvoje 
labai sudėtinga: „Man pasakojo, kad ru
sai labai nedrįsta daugiau prispausti lie
tuvių, nes bijo pažadinti labai tvirtą lie
tuvių nacionalizmą". Jis paminėjo Lietu
voje kuriančius rašytojus ir pabrėžė aukš
tą lietuvių teatro lygį. Tačiau jis pabrėžė, 
kad jam buvo „visiškai aišku“, jog lietu
viai „labai nepatenkinti rusų dominavi
mu". Vienuolika PEN pranešime išvardin
ti; pabaltiečių rašytojų spaudos konferen
cijoje paminėjo latvių žurnalistė BATU- 
N‘o vedėja Dagmara Vallens.

Sausio 17 d. PEN kongreso delegatai 
pasiuntė Gorbačiovui telegramą, kurioje 
jie prašo bematant paleisti penkis rašyto
jus: Mykolą Rudenką, Jurį Badzio, Jurį 
Tarnopolskį, Nizamediną Achmetovą ir 
lietuvį Gintautą Iešmantą. Šie rašytojai 
buvo parinkti, nes jų sveikata kalėjime 
taip pašlijusi, kad jie yra netoli mirties. 
Kalinamą latvių rašytoją Gunarą Freima- 
nį garbės nariu priėmė Vakarų Vokietijos 
PEN centras.

„The New York Times“ savaitinio kny
gų žurnalo redaktorius John Gross savo 
sausio 17 d. išspausdintame straipsnyje 
pavadino PEN kongreso praėjusią dieną 
įvykusias diskusijas apie utopijas „ypač 
aukšto lygio“ ir išskyrė du „nepaprastai 
stiprius įnašus“ — Česlovo Milošo ir To
mo Venclovos. Venclova pasirėmė savo pa
tirtimi okupuotoje Lietuvoje, palyginda
mas modernias komunistines valstybes su 
tradicinėmis utopijos interpretacijomis, 
ypač su 16 a. anglų autoriaus Thomas 
More knyga „Utopija“. Kaip lietuvis, jis 
gimė utopijoje ir joje išgyveno 30 metų. 
Utopija graikų kalboje reiškia „vieta, 
kurios nėra“, kalbėjo Venclova; Lietuva 
šiandien nebeegzistuoja kaip atskira val
stybė žemėlapiuose ar eilinių užsienio pi
liečių sąmonėje. Pasak Gross, Venclova 
„sąmojingai ir drauge kraupiai palygino 
More'o fantaziją su sovietine tikrove“.

Savo pasikalbėjime su Laisvos Europos

Atsiųsta paminėti
PORTUGALŲ NOVELĖ. Sudarė Povi

las Gaučys. 416 psl. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1985 m. Kaina 12 dol. 
Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 West 63rd 
Street, Chicago, Illinois 60629.

Povilas Gaučys 1984 m. buvo pagerb
tas San Paulo mieste brazilų meno kritikų 
organizacijos jam įteikiant diplomą už 
suredagavimą ir išvertimą į lietuvių kal
bą brazilų poezijos antologijos „Lanų ug
nys“. P. Gaučys yra buvęs Lietuvos kon
sulu Brazilijoje. Jis turi parengęs ir atsi
minimus iš diplomatinės veiklos 1915-38 
m.

radijo korespondentu, Venclova pabrėžė, 
kad literatūra Lietuvoje šiandien neturi 
nieko bendro su socialistiniu realizmu. Ji 
gyva ir labai įdomi. Jauni autoriai rašo 
gerą poeziją ir prozą, kurią spausdina 
valstybinės leidyklos ir pogrindžio spau
da. Ta literatūra, apskritai kalbant, yra 
„apolitiška“, bet aukštos kokybės. Tačiau 
Venclova perspėjo, kad dabartinis gyvas 
kultūrinis klimatas gali būti bematant 
nuslopintas, jei juo intensyviau susido
mės sovietų valdžia. „Mano prognozė atei
čiai gana neigiama", pabrėžė poetas.

NAUJAS POGRINDŽIO LEIDINYS
Austrų katalikų žinių agentūra Kath- 

press informuoja, kad Vakarus pirmą kar
tą pasiekė naujas Sovietų Sąjungos po
grindžio leidinys apie įvairių krikščioniš
kųjų bendruomenių būklę Sovietų Sąjun
goje. Tai pirmas tarpkonfesinis — įvairių 
krikščionių bendrai leidžiamas leidinys, 
pavadintas „Bulletin", apie religinę padė
tį Sovietų Sąjungoje. Leidinio jau yra iš
ėję 29 numeriai, bet Vakarus tik dabar 
pasiekė trys paskutinieji, pažymėiti dato
mis nuo praėjusių metų spalio 2 dienos, 
ligi lapkričio 20. Saugumo sumetimais lei
dėjai nėra minimi, bet manoma, kad po
grindžio biuletenis yra redaguojamas 
Maskvoje. Iš tekstų galima suprasti, kad 
pogrindžio biuletenis apie religinę padėtį 
Sovietų Sąjungoje buvo pradėtas leisti 
1984 metais. Vakarus dabar pasiekusiuose 
trijuose biuletenio numeriuose pateikiama 
informacijų apie įvairių krikščioniškųjų 
bendruomenių Sovietų Sąjungoje padėtį. 
Tarp kita ko, rašoma apie ukrainiečių ka
talikų Bažnyčią, kurios veikla yra sovie
tinės valdžios uždrausta, apie rusų sta
čiatikių bendruomenės persekiojimus, 
apie kai kurių Sėkmininkų religinės ben
druomenės narių suėmimus, taip pat in
formuojama apie neoficialiai Sovietų Są
jungoje 'įsikūrusią piliečių grupę už pasi
tikėjimo ugdymą tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų, ši grupė, 
kurios nariai yra taip pat sovietinės val
džios persekiojami ir areštuojami, jau yra 
paskelbusi kelis dokumentus, pasisakan
čius už branduolinį nusiginklavimą tiek 
Vakaruose, tiek ir Rytuose. Iš leidinio taip 
pat patiriama, kad Maskvoje ir Leningra
de yra įsisteigusios pogrindyje veikian
čios krikščionių grupės, kovojančios už 
religinės laisvės apsaugojimą. Leidinyje 
pažymima, kad krikščionių persekiojimas 
Sovietų Sąjungoje paskatino įvairių reli
ginių bendruomenių tikinčiuosius tarpu
savyje bendradarbiauti ginant religinę 
laisvę.

NAUJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA
Prano Čepėno „Naujų laikų Lietuvos is

torijos" II-sis tomas jau išspausdintas ir 
greit bus išsiuntinėtas ilgai laukiusiems 
prenumeratoriams.

PRANAS MILAŠIUS

KELIAS SVETUR
4

Pagaliau po savaitės laivas atsirado 
įlankoje, įplaukė į upę, upe pasiekė 
uostą. Miestas buvo neišgriautas, ne
išdegęs, nesigirdėjo šaudymo, lyg ka
ras jau būtų pasibaigęs. Išvežė juos iš 
miesto sunkvežimiais, vežiojo iš vienos 
vietos į kitą, po kelias dienas vienoje 
vietoje palaikydami. Pagaliau apsisto
jo kaime, suvarė juos į ūkininko dar
žinę, kur ir sulaukė karo pabaigos. 
Guli vyrai daržinėje ant šiaudų, arba 
lauke saulėje kaitinasi ir galvoja ką 
dabar reiks daryti. Vokiečiai išdavė 
maisto korteles, nors nedaug gauna, 
Galkaus sandėliai jau seniai išsibaigę, 
bet badu nenumirsi. Laikas jau būtų 
lietuviškus pulkus organizuoti. Vyrai 
čia visi tik ir laukia, kada juos pa
šauks, bet niekas čia neateina ir iš dar
žinės jų neišveda.

Pagaliau vieną dieną atvyko pas 
juos toks, kurs iš išvaizdos, ir iš kal
bos atrodė, lyg ir būtų galėjęs jiems 
vadovauti, bet ir tas sakėsi apie lietu
višką kariuomenę nieko negirdėjęs, tik 
atvažiavęs jiems pranešti, kad čia ne
toli yra didelis miestas — Hamburgas. 
Ten yra lietuvių stovykla, žmonės ka
reivinėse gyvena, gerai juos ten mai
tina, dar net ir rūkalų duoda.

Kitą rytą vyrai ir išvažiavo į Ham
burgą.

Hamburge jie susirado stovyklą. 
Tai buvo didelis plotas, apstatytas 
mediniais barakais, barako viduje ei
lės dviaukščių lovų. Jonis ir Galkus 
užėmė vieną dviaukštę, sudėjo laga
minus palovėje ir sutarė, kad visada 
vienas iš jų bus barake ir saugos tur

tą. „Visokių čia prisirinkę“, kalba 
Joniui Galkus, „nežinai katras iš jų 
doras žmogus, katras žiūri ką nu
kniaukti“. Žmonės vaikšto po baraką, 
nežinai, ar jie čia gyvena, ar iš kito 
barako atėję. Visi klausinėja naujai 
atvykusius iš kur kilę, visi savų pa
žįstamų ieško.

Ant vienos lovos guli žmogus. Jis 
nė vieno neklausinėja, niekas jo klau
simais nevargina. Kartais jis pradeda 
knarkti, kai kas nors pradeda garsiau 
kalbėti, pabunda, pasiklauso, pajudi
na purvinas kojas, ir vėl užmiega. Die
na jau eina vakarop, vyrai rengiasi ei
ti į virtuvę parsinešti vakarienės, barš
ka lėkštės, šaukštai, kareiviški kati
liukai. Metalinis skambėjimas pilnai 
išbudina gulintį žmogų. Jis nuleidžia 
kojas nuo lovos, apsižvalgo ir sako:

— Aš taip ir maniau, kad balsas pa 
žįstamas.

Janis atidžiai pasižiūri į jį ir sako:
— Ar ne Toleikis?
— Je. tas pats.
— Kaip tu čia dabar atsidūrei?
— Taip, kaip ir visi. Ir su arkliu 

važiavau, ir su traukiniu, kol iki čia 
atsikapnojau.

Vyrai traukia link virtuvės, stoja į 
eilę, dabar nėra laiko pasakoti apie 
kelionę. Iš virtuvės vėl atgal į baraką, 
apsėda aplink stalą: jauni, sveiki vy
rai, kad tik Oškinio žentas čia ateitų, 
kiek narsių kareivių jis čia surinktų 
į savo pulką.

Kad ir nekokios tos lovos, bet kai 
ilgą laiką gulėjęs daržinėje ar tvarte 
ant žemės, vieną rytą pabundi lovoje 
— atrodo karališkas gyvenimas. O ir 

keltis iš lovos niekas tavęs neverčia: 
gulėk ir vartykis lovoje kiek nori. Vy
rai po vieną keliasi, pasirąžo, nueina 
į prausyklą, grįžę įsipila kavos ir val
go pusryčius. Jei duona vakar nesu
valgyta, gali šįryt prie kavos duonos 
užsikąsti, pusiau perpjovus, dvi plo
nos riekės išeina. Jei duona vakar 
baigta, ilgiau lovoje paguli, paskui 
atsikėlęs užsigeri kavos ir gali iki pie
tų nevalgęs pabūti.

Už barakų toks lyg upelis, lyg pla
tus griovys, ir kai diena saulėta vyrai 
ten susirenka, saulėje kaitinasi ir gy
venimo reikalus aptaria. Toleikis Jo
niui apie savo kelionę pasakoja.

Pagal Jonio apskaičiavimą, tai turė
jo būti dieną prieš tai, kai jis pats iš 
namų išvažiavo. Toleikis buvo vos 
pavalgęs pietus, rengėsi vėl į bulvių 
lauką eiti, kai į kiemą įėjo rudis vo
kietis. Prakalbėjo lietuviškai, „taip ge
rai lietuviškai kaip tu ir aš“. Duok 
jam vežimą ir arklį.

— Kur tu važiuosi? — klausia To
leikis.

— Ne tavo dalykas, kur aš va
žiuosiu. Žiūrėk, kad per penkias minu
tes arklys būtų pakinkytas.

— Kad aš tik vieną arklį turiu, — 
sako Toleikis, — kaimynai po du tu
ri, gali iš jų vieną paimti.

— Eik tu pats pasiimk iš jų, man 
ir šitas geras, — sako vokietis, veda 
arklį prie vežimo ir kinko.

Pagailo Toleikiui arklio ir įsiprašė, 
kad leistų kartu važiuoti,— nuvažiuos, 
kur vokiečiui reikia, ir grįš namo. Pri
krovė į vežimą šieno, — nežino kiek 
ilgai truks kelionė, -— ir išvažiavo. Va
kare įvažiavo į Klaipėdą, išdardėjo per 
visą miestą ir sustojo kitoj miesto pu
sėj prie mažo namuko, kur, kaip pa
skui paaiškėjo, gyveno jo atvežto vo
kiečio tėvai Jolišiai. Pašėrė Toleikis 

arklį ir nuėjo į vidų. Pradarė duris. Jo
lišiai, tėvas ir sūnus, sėdi prie stalo, 
motina vakarienę verda. Pasižiūrėjo 
jie visi į Toleikį, pasižiūrėjo viens į ki
tą, nė kviečia prie stalo, nė lauk varo. 
Toleikis žengė porą žingsnių ir atsisė
do pasienyje į tuščią kėdę. Porą minu
čių visi tylėjo, paskui sūnus kažką vo
kiškai tėvui pasakė, juodu pakilo ir iš
ėjo į kitą kambarį, paskui ir motiną 
pašaukė. Sėdi Toleikis vienas patogiai 
į sieną atsirėmęs ir prie ugnies ran
kas atkišęs šildosi. Kada jie vėl su
grįžo, galėjai jausti, kad jie apie tave 
tarėsi ir kažką nutarė. Tėvas atsikosė
jo ir sako Toleikiui, kad šiąnakt namo 
nevažiuotų, tokiu laiku naktį kelionė 
pavojinga, nežinai kas gali atsitikti, 
tegul jis pernakvoja ir išvažiuos rytoj. 
Davė jam vakarienę, paskui paklojo 
porą maišų ant aslos prie krosnies, 
Jolišienė atnešė pagalvį ir Toleikis 
permiegojo ten visą naktį. Rytą Toli- 
šiai liūdną naujieną papasakojo:

— Rusai jau prie Klaipėdos. Tu 
negalėsi namo parvažiuoti.

— Aš važiuosiu ir gana. Aš nebi
jau rusų.

— Eik tu, kvaily, kas tave leis va
žiuoti. Tu tik išvažiuok iš kiemo, ta
ve tuoj vokiečiai griebs. Atims tau ar
klį, o tave patį pristatys apkasų kasti.

Dabar Toleikis pasijuto į bėdą pate
kęs, nė pirmyn, nė atgal, žiūri jis į 
Jolišių ir neišgalvoja ką sakyti, o tas 
jam draugiškai pataria:

— Traukis kartu su mumis toliau 
nuo fronto. Kol būsi su mumis tavęs 
niekas nepaims. Pasibaigs karas ir ta
da galėsi į namus grįžti.

Kai kitos išeities nėra, reikia su 
jais trauktis. Sudėjo Jolišių dėžes ir ry
šulius į vežimą, Jolišiai atsisveikino 
su sūnumi ir išvažiavo. Važiavo jie 
gerą pusdienį. Toleikis sako, kad rei

kia duoti arkliui pailsėti ir pašerti. Su
stojo jie prie didelio ūkio, Jolišius ro
do ūkininkui popierius, rodo į arklį, 
rodo į Toleikį, kažką vokiškai pasako
ja. Grįžęs prie vežimo liepia Toleikiui 
važiuoti į daržinę ir prisikrauti šieno. 
Prie daržinės trys vyrai į sieną atsi
rėmę kažkokia negirdėta kalba kalba
si. Užkalbino Toleikį vokiškai, o 
kai tas nesuprasdamas tik galvą pa
purtė ir pečius patraukė, tai jie, sava 
kalba pasitarę, ėmė viens po kito kar
toti:

— Hitler kaput! Hitler kaput!
— Ja, ja, Hitler kaput! Gut! —Tiek 

jis vokiškai suprato ir tiek atsakyti 
galėjo.

Parodė jis tiems vyrams arklį, paro
dė, kad jis ėsti nori, tai tie vyrai tuo
jau atnešė šieno glėbį, paskui pridėjo 
šieno į vežimą, atnešė kibirą vandens 
arkliui atsigerti. Tuo tarpu Jolišienė 
atnešė jam duonos riekę su sviestu, 
kavos puoduką, Toleikis kramsnoja 
duoną, į vežimą atsirėmęs žiūri į vy
rus prie daržinės, jie turbūt prancūzai 
ar kokie kiti, tikrai ne lenkai ir ne ru
sai. Reikia vežimą tepti, galvoja jis 
ir ima rodyti į tekinius, kad jie sunkiai 
sukasi, kad reikia tekinį numauti ir ašį 
tepalu pabrūžinti, o jis neturi nė rakto, 
nė tepalo. Surado vyrai tinkamą rak
tą, surado tepalo skardinę, patepė jam 
ratus, tepalą ir raktą į vežimą įdėjo. Pa 
buvo jie ten apie valandą laiko viens į 
kitą žvilgsniuodami ir „Hitler kaput!“ 
karts nuo karto pakartodami, kol Jo
lišiai vėl prie vežimo sugrįžo. Važiavo 
jie iki sutemos. Sutemus vėl sustojo 
prie ūkininko, vėl Jolišius ūkininkui 
popierius rodė, gavo ten nakvynę, To
leikis vežime pernakvojo, Jolišienei 
jos gėrybes saugoti prižadėjęs.

(Bus daugiau)
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GIMNAZIJOJE
Ir šiais metais Vasario 16 gimnazi

jos direktorius A. Šmitas pasirūpino 
rekolekcijomis, kurios įvyko kovo 11- 
12 dienomis. Šįmet buvo sunku suras
ti evangelikų kunigų, kuris pravestų 
susikaupimo dienas evangelikams, tad 
pastarieji buvo nuoširdžiai pakviesti 
dalyvauti katalikų rekolekcijose. Apie 
rekolekcijas mokiniai jau žinojo iš 
gimnazijos katalikų kunigo J. Dėdino, 
kuris per tikybos pamokas paaiškino 
jų prasmę. Rekolekcijas pravesti atvy
ko kunigas E. Putrimas iš Toronto, 
neseniai Romoje įšventintas į kunigus 
ir ten dabar gyvenus.

Pirmas rekolekcijų susirinkimas įvy
ko antradienį, ketvirtų vai. po pietų, 
Huettenfeldo parapijos salėje. Kuni
gas Putrimas papasakojo susirinku
siems mokiniams apie jo apsisprendi
mų būti kunigu ir priklausyti Vilniaus 
vyskupijai. Rekolekcijos prasidėjo ati
darymo malda, kurių skaitė mokinys 
Valdas Kuzminskas. Tuomet kun. Pu
trimas papasakojo apie ypatingas pa
maldas Vilniuje, kurias jis atlaikė sa
vo giminėm. Per mišias, bažnyčioje 
prie durų, stovėjo keli vyrai ir viena 
moteris, aišku, atsiųsti saugumo sekti 
pamaldas. Šie garsiai kalbėjosi tarpu
savyje, juokėsi ir triukšmavo norėda
mi sutrukdyti Šventas Mišias. Atėjus 
laikui priimti Šv. Komunijų, žmonės 
atsiklaupė iš abiejų suolų šonų per vi
durinį bažnyčios takų ir kunigas ėmė 
dalinti šventų Komunijų. Bažnyčios 
gale jis matė stovinčių moterį besišai
pant iš jo. Pabūgęs, kad ji neišdaužtų 
jam iš rankų indo su paskutinės vaka
rienės duona, kunigas greitai pro jų 
praėjo ir sugrįžo prie altoriaus. Mi
šių pabaigoje žmonės vėl atsiklaupė, 
kad kunigas juos palaimintų. Kunigas 
Putrimas tad ėjo per eiles ir dėjo žmo
nėms ant galvos rankas juos laimin
damas. Priėjus prie bažnyčios galo, 
prieš jį atsiklaupė ta moteris, vis pa
šaipiai šypsodamasi. Tačiau kunigas 
nesileido provokuojamas ir pagal sa
vo kunigiškas pareigas uždėjo abi ran
kas moteriai ant galvos, giliai žiūrėda
mas jai į akis. Moteris staiga nustojo 
šypsotis ir visa paraudonavo, gal tik 
sumišusi, o gal ir todėl, nes buvo tikin
ti, to negalėdama išpažinti. Paskui 
kunigas padavė mokiniams po lapelį 
ir paprašė kiekvieno užrašyti kas kam 
yra tikėjimas ir kas jam trukdo tikėti. 
Kol gimnazistai susikaupę rašė, kuni
gas klausėsi norinčiųjų eiti išpažin
ties. Vėliau Daiva Dambrauskaitė per
skaitė Nijolės Sadūnaitės paskutinį žo
dį iš LKB Kronikos nr. 1. Sadūnaitė

ANDRIUS
Tam tikrą sensaciją ne tik Ang

lijoje, bet ir visame pasaulyje sukė
lė princo Andriaus sužieduotuvės. 
Spaudoje pasirodė straipsniai, tele
vizijos ekrane filmai ir spėliojimai 
apie Andriaus ir Saros ateities 
gyvenimą. Mat princas buvo laiko
mas flirtų mėgėju, primenant jam 
ne vieną meilės istoriją, ypač su 
pornografinių filmų aktore Koo 
Stark.

Milijoninio tiražo vokiečių žur
nalas „Bild am Sonntag“ davė psi
chologei S. Weber klausimus, ku
riuose daugiausiai paliečiamas jau
navedžių ateities gyvenimas, štai 
vokietės atsakymai:

Kaip sugyvens Sara su karalie
ne? Greičiausiai labai gerai. Elzbie
ta II yra laiminga, kad Andrius ga
lų gale nutraukė ryšius su įvairiom, 
gal net „lengvo gyvenimo“ mote
rim. Be to, Fergusonų šeimt yra 
angliškesnė už karalienės, kurios 
šaknys siekia vokišką Hannoverį. 
Elzbieta II darys viską, kad šeima 
būtų tvirta. Užtenka karališkuose 
rūmuose dviejų nelaimingų porų 
— Margaretos ir princesės Onos.

Ar Sara turės pasikeisti ir pri
tapti prie rūmų gyvenimo?

Taip, nes šiuo metu ji jaučiasi 
nesuvaržyta, yra sportiško tipo mo
teris, nesuvaržyta protokuliarinių 
formų. Tačiau ištekėjusi, oficialiuo 
se priėmimuose ji turės laikytis ne
rašytų karališkų taisyklių, pvz., ap
sirengime — visuomet su skrybėle, 
rankinuku, niekuomet juoda suk
nele ar kelnėm.

Jos praeitis? Taip, ilgesnį laiką 
ji draugavo su vienu jaunuoliu, 
vėliau, beveik trejus metus gyveno 
su N. Lauda menedžeriu P. McNal
ly. Jis jau buvo su savo žmona per
siskyrus. Kaip šeimos „laužytoja“ 
Sara niekuomet nebūtų priimta į 

i

jautėsi laiminga, nes buvo teisiama už 
LKBK ir skaitė savo teismą pavydėti
na dalia. Kiekvienas jos žodis kovojo 
už žmonių laisvę ir teisę. Ją teisiantys 
stebėjosi jos nuoširdžia nuotaika tokio
je sunkioje gyvenimo valandoje.

Vakare vyko diskusijos apie moki
nių nuomones apie tikėjimą. Gimna
zistai pasakojo, kaip jie jaučia Dievų, 
kaip jie jį supranta, kur jie jį mato ir 
kodėl kai kurie iš jų nemato pareigos 
lankyti mišias.

Sekančių dieną po pusryčių gimna
zistai vėl susirinko parapijos salėje. 
Susiskirstę į trijų-keturių mokinių gru
peles, jie sprendė įvairius klausimus 
apie tikėjimų, užsirašydami svarbiau
sias mintis. Vėliau jie palygino savo 
nuomones su Naujuoju testamentu. 
Išrinkti grupių atstovai visiems per
skaitė jų pačių surašytas mintis ir min
tis iš Naujojo testamento.

Po pietų rekolekcijos tęsėsi toliau. 
Kunigas Putrimas papasakojo įvykį 
vieno vyro, kuris apiplėšė vaistinę, pa
vogtais vaistais tikėdamasis išgelbėti 
mirštančių savo nėščių žmonų. Moki
niams teko nuspręsti, ar jis gerai, ar 
blogai pasielgė. Pasidalinę į dvi gru
pes, gimnazistai ilgai ginčijosi teisin
dami ir kaitindami šio vyro elgesį, 
remdami savo nuomones faktais iš 
gyvenimo ir mintimis iš Šv. Rašto, ir 
pagaliau nusprendė, kad šis klausimas 
visiškai priklauso nuo žmogaus nuo
monės.

Po vakarienės mokiniai ir mokyto
jai susirinko prie gimnazijos kryžiaus 
ir su uždegtam žvakutėm ėjo per Hue- 
ttenfeldų į bažnyčių, kur įvyko pa
skutinės rekolekcijų mišios. Bažnyčio
je mokiniai skaitė skaitymus ir eilė
raščius, o Kristina Kampe ir Rama 
Bublytė paskambino kanklėmis.

Šios rekolekcijos padėjo daugumai 
gimnazijos mokinių susikaupti, pamąs
tyti ir, svarbiausia, susitaikyti ir suar
tėti su Dievu.

Gabija Diavaraitė
Vasario 16 gimnazijos mokinė

„VILTIES“ SUKAKTIS

Šveicarijoje veikianti lietuvių tautinių 
šokių grupė „Viltis“ 'šiais metais atžymi 
savo įsisteigimo sidabrinę — dvidešimt 
penkerių metų sukaktį. Grupę įsteigė ir 
jai tebevadovauja Joana Jurkšaitytė-Sta- 
siulienė. Ansamblį pradžioje sudarė jau
nos lietuvaitės, bet joms emigravus į ki
tus kraštus, jas pakeitė šveicarų akade
minis jaunimas, išmokęs lietuvių tauti
nius šokius. „Vilties“ lietuvių tautinių šo
kių grupė yra surengusi koncertus ne tik
tai Šveicarijoje, bet taip pat Vak. Vokie
tijoje, Austrijoje, Italijoje.

IR SARA
karališkąją šeimą. Tuo tarpu, Sa
ros tėvas griežtai paneigia duk
ros gyvenimą su P. McNally.

Busimos šeimos biudžetas? šian
dieniniai princo Andriaus „kišen
pinigiai“ siekia beveik 20 tukst. 
svarų. Po vestuvių jie pakils iki 70 
tukst. Be to, kaip karininkas,_ jis 
dar gauna į metus apie 10 tukst. 
svarų.

Ar gali Sara tapti karaliene? 
Teoretiškai taip — praktiškai ne. 
Po karalienės, pvz., abdikacijos ar 
mirties į sostą ateina vyriausias sū 
nūs Čarlis. Prieš princą Andrių dar 
stovi čarlio vaikai Viliamas ir Ha
ris. Netikėtai mirus Čarliui ir esant 
nepilnamečiams jo vaikams, prin
co regento titulas atitektų Andriui, 
iki Viliamas sulauktų 18 m.

Kaip vadinsis Sara po vestu
vių? Oficialiai ji bus vadinama 
„Princess Andrew“. Lady Di taip 
pat vadinama oficialiai „Princess 
Charles“. Greičiau po jungtuvių 
karalienė suteiks Andriui York ku
nigaikščio titulą. Tokiu budu Sa
ra taip pat taps kunigaikštiene.

Kiek vaikų pageidauja Andrius 
ir Sara? Mažiausiai trijų. Vaikai 
laikomi karališko dvaro palaima. 
Automatiškai jie visi taps princais. 
Anglijos karališkieji rūmai turi ne
išsemiamą vardų pasirinkimą.

Ar Sara nustelbs princesę Dia
ną? Pradžioje taip, nes kas nauja 
visuomet įdomu.

Ar paliks Sara ir Diana drau
gėm? Be jokių abejonių, kadangi 
Diana juodu „suvedė“. Kaip ir Dia
na, taip ir Sara nelabai laikysis 
rūmų taisyklių ir tuo gal truputį 
piktins karalienę.

Iš vokiečių kalbos paruošė
K. Baronas

NUBAUSTI KUNIGAI

Civilinis teismas Lenkijoje nubaudė du 
kunigus — 27-nerių metų amžiaus kunigą 
Marek Labudą ir 30-ies metų amžiaus ku
nigą Andrzej Wylčinskį pinigine bauda 
kaip atlyginimą už nuostolius, kuriuos jie 
padarė 1984 metais Wloszczowa miestelio 
mokykloje įvykusio vadinamo „Kryžių ka
ro“ metu. Minėtieji kunigai drauge su 
moksleivių dauguma tuo metu kelias die
nas buvo užėmę mokyklos klases, gindami 
jose iškabintus kryžius nuo valdžios pa
sikėsinimų juos pašalinti. Kryžių ginčas 
buvo vėliau išspręstas kompromisiniu bū
du: mokyklą užėmę du kunigai ir moks
leiviai sutiko pasitraukti, kai valdžia da
vė leidimą vietoje kryžių klasėse iškabin
ti vieną didelį kryžių mokyklos prieangy
je. Du kunigai dabar buvo nuteisti apmo
kėti tariamus nuostolius padarytus oku
puojant klases. Dėl mokyklos užėmimo 
kunigai jau anksčiau buvo sąlyginiai nu
teisti kalėjimo bausmėmis. Nesumokėjus 
paskirtos piniginės baudos, kunigams gre
sia naujas teismo procesas.

WALENSOS PROTESTAS
Lenkų valdžios panaikintos laisvosios 

profesinės sąjungos „Solidarumas“ lyde
ris Lech Walensa viešai pasmerkė dviejų 
neoficialaus sąjūdžio už taiką veikėjų 
areštavimą Lenkijoje, kad jie dalyvavo 
valdžios nepripažintoje organizacijoje. 
Areštuotiesiems — Jacek Czaputowicz ir 
Piotr Niemczyk — gresia trejų metų kalė
jimo bausmė. Walensa pažymėjo, kad mi
nėtųjų veikėjų areštavimo tikroji priežas
tis glūdi tame, kad jie savo veikla siekė 
konkrečiai įprasminti tokius žodžius, kaip 
„taika" ir „laisvė“. Walensa pridūrė, kad 
neoficialaus sąjūdžio už taiką veikėjų da
lyvavo suimtieji, veikla ne tik neturėtų 
būti slopinama, bet, priešingai, visokerio
pai remiama. Represinės priemonės prieš 
sąjūdį už taiką kaip tik šiais metais, ku
riuos Jungtinių Tautų Organizacija yra 
paskelbusi Taikos Metais, pažymėjo Wa
lensa, verčia mane, kaip Nobelio Taikos 
premijos laureatą, viešai pareikšti griežtą 
protestą. Lenkijos komunistinė valdžia už
draudė nepriklausomą sąjūdį už taiką 
tuoj po jo įsikūrimo praėjusių metų ge
gužės mėnesį. Dėl to jo veikėjai buvo 
priversti trauktis į pogrindį. (AP)

LENKŲ CHORAS ROMOJE
Romoje lankėsi garsusis Varšuvos ka

tedros choras, dalyvavęs Loreto mieste 
vykusiame tarptautiniame bažnytinių 
chorų ir ansamblių festivalyje. Varšuvos 
katedros choras atliko koncertą Marijos 
bazilikoje Romos Trastevere rajone, šios 
bazilikos globėju dabar yra Lenkijos pri
mas kardinolas Glempas.

TRŪKSTA PREKIŲ
Rytų Vokietija dar kartą išgyvena sun

kią ekonominę padėtį. Maisto parduotuvė
se trūksta prekių. Fabrikuose darbininkai 
atsisako bendradarbiauti, streikuodami 
jiems prieinamu būdu. Tai pranėša Va
karų Vokietijos dienraštis „Die Welt“, pa
siremdamas V. Vokietijos valdžios įstai
gas pasiekiančiomis žiniomis. Daugelyje 
miestų prie maisto parduotuvių stovi ilgos 
eilės. Krašto gyventojai reiškia savo pyk
tį dėl nepakenčiamos padėties. Dėl mais
to ir kitų prekių nepritekliaus gyventojų 
įsitikinimu yra kalti Rytų Vokietijos ko
munistų partijos pareigūnai. Nerasdama 
kitokių būdų nuraminti krašto gyvento
jus, komunistinė Rytų Vokietijos valdžia 
yra atidariusi daugiau taip vadinamų „In- 
tershops“ parduotuvių, kuriose galima 
pirkti tik su Vakarų Vokietijos valiuta.

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖM S LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lie
tuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo artimuosius pasiunčiant 
jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siuntinius:
1986 — 1.
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — anorakas, velvetinės 

„Wrangler“ firmos džinsinės kelnės, vyriški arba moteriški sporti
niai batai firmos „Adidas1. Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro 
paštu £80.00.

1986 — 2.
„Adidas“ firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai firmos 

„Adidas“, vyriškas arba moteriškas megztinis, vyriškas arba mote
riškas bliusonas — anorakas, velvetinės arba „Denim“ medžiagos 
džinsinės kelnės firmos „Wrangler“ arba „Levi“.

Kaina su pašto išlaidomis £140.00.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, išrūpina

me Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pali
kimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.

Telef. 01-460 2592.

„SIETYNAS“
Vidurinėje Floridoje, kiek daugiau šiau

rės link, prie nuostabiai gražaus Atlanto 
vandenyno kranto sparčiai auga kurorti
nis miestas — Daytona Beach su plačio
mis apylinkėmis.

Prieš kokį penkiolika metų ši vietovė 
lietuviams mažai tebuvo žinoma. Tik vie
nas kitas, skubėdamas Miami link, stabte
lėdavo dienai, kitai atsikvėpti. Tada ir 
pats miestas dar buvo menkas: vienas ki
tas didesnis pastatas, senyvas viešbutis ar 
maži moteliai. Gi ilga krantine tada drie
kėsi senoviški, maži moteliukai arba se
nos rezidencijos, prieš daugelį metų sta
tytos pasiturinčių žmonių.

Bet laikai keičiasi. Keitėsi ir Floridos 
veidas. Į šią valstiją pradėjo sparčiai „imi
gruoti“ vyresniojo amžiaus žmonės. Ėmė 
čia pastoviai kurtis. Drauge ir pats mies
tas pradėjo sparčiai augti. Per paskuti
niuosius keliolika metų Daytona Beach ir 
apylinkių veidas visiškai pasikeitė.

Ant Atlanto vandenyno kranto išaugo 
modernūs, nauji daugiaaukščiai viešbu
čiai ir „condominium".Plačiose apylinkėse 
išsivystė milžiniškos statybos prekybos 
centrų, ligoninių, universitetų ir gyvena
mųjų namų.

Tuo pačiu metu į šią gražią kurortinę 
vietovę dėmesį atkreipė ir lietuviai. Per 
paskutiniuosius keletą metų iš įvairių 
šiaurės miestų suvažiavo, įsigijo ar pasi
statė gražius namus didokas skaičius lie
tuvių šeimų.

Taigi, turime naują, gyvą, kūrybingą 
lietuvių koloniją Daytona Beach. O kai 
susibūrė didesnis lietuvių telkinys, pradė
ta rimtai rūpintis ne vien tik poilsiu, ra
miu ir sočiu gyvenimu, bet ir kultūrine 
veikla.

I šią koloniją prieš trejetą metų atsikė
lė iš Cicero, Illinois, muzikas Antanas ir 
Valė Skriduliai. Kiek anksčiau iš Los 
Angeles atkilo puikus talentas Dalila ir 
Balys Mackialos. šiai kolonijai amerikie
čių tarpe reprezentuoja dail. Juozas So- 
daitis savąja kūryba. Kultūrininkų gretas 
papildo inž. Kazimieras Barūnas, akt. Ona 
ir rašytojas Andrius Mironai, visuome
nininkas ir žurnalistas Jonas ir operos 
sol. Juoze Daugėlos. Sulaukėme visuome
ninio gyvenimo judintojų dr. Vandos ir 
Vytauto Majauskų ir daug kitų. Ir dėka 
čia suminėtų ir daugelio kitų veiklių žmo
nių, Daytona Beach subanguoja stipri kul
tūrinio gyvenimo banga.

VIETNAMO KALINIAI

Komunistų valdomame Vietname dar 
ir šiandien tebėra apie penki šimtai tūks
tančių politinių kalinių, kurie be jokio 
teismo sprendimo yra kalinami daugiau 
negu 150-yje kalėjimų ir vadinamų per
auklėjimo stovyklų visoje Vietnamo teri
torijoje. Tai pažymėjo Ženevoje žmogaus 
teisių gynybos vietnamiečių komiteto pir
mininkas Vo Van Ai. Pagal komiteto su
rinktus duomenis, tarp 1975 ir 1983 metų, 
komunistinis režimas Vietname sulikvida- 
vo apie 65 tūkstančius belaisvių. Komite
to pirmininkas atkreipė dėmesį, kad da
bartinis Vietnamo režimas ypač griežtai 
persekioja tikinčiuosius ir intelektualus, 
kurie be jokios priežasties yra areštuoja
mi ir be teismo sprendimo įkalinami. Su
imtų intelektualų tarpe yra poetas Nguien 
Iii- Thien jau 27 metus kalinamas Hano
juje.

Muz. Antanas Skridulis, tylus, ramus, 
savo profesiją mylintis ir kupinas ryžto 
taria: dainuokime. Turime pajėgų, glaus- 
kime gretas dainai!

Dalila Mackialienė, daugelį metų vado
vavusi Los Angeles dramos sambūriui, 
skuba muz. Antanui Skriduliui talkon. 
Kviečiami balsingieji ir gerai valdantieji 
žodį, štai po ryžto ir pastangų turime Day
tona Beąch lietuvių menininkų vienetą, 
šį kartą dar bevardį, bet pradėjusį darbą.

Tai buvo prieš porą metų. Tad šia pro
ga su pagarba ir dėkingumu ir minime šio 
vieneto dalyvius: vadovai muz. Antanas 
Skridulis — muzikinės dalies, Dalila Mac
kialienė — dailiojo žodžio dalies; balsinin- 
gieji: alfabeto tvarka — Baronienė Jad
vyga, Juoze Daugėlienė, Alfonsas liekis, 
Amalija Jagutienė, Veronika Janu'šaitie- 
nė, Antanas Kašuba, Irena Kapčienė, Ge
diminas Lapenas, dr. Vanda ir Vytautas 
Majauskai, Ona ir Andrius Mironai, Juo
zas Paliulis, dr. Serapiną Sukarevičienė 
ir Juozas Sodaitis.

Prasidėjo intensyvus darbas. Muz. An
tanas Skridulis su žmona Vale užleidžia 
savo namus repeticijoms. Repeticijos 
vyksta kiekvieną savaitę. Sparčiai ruo
šiama giesmių ir dainų repertuaras. Ne
trukus po susiorganizavimo visus pra
džiugina šio meninio vieneto gražus gie
dojimas lietuviškųjų pamaldų metu, 
Prince of Peace, katalikų bažnyčioje, Or
mond Beach. Giedojimu gėrimės mes, gė
risi lietuviškųjų pamaldų laikytojas kun. 
dr. Kazimieras Ruibys.

Ir taip dainos ir dailiojo žodžio puose
lėtojai išauga į gana gerai organizuotą, 
savo repertuare turintį nemažai gražių 
dainų ir giesmių vienetą, kurį praėjusį 
rudenį pavadino „SIETYNO“ vardu.

Taigi „Sietynas“ per savo egzistavimo 
laikotarpį dalyvavo lietuvių pamaldose ir 
beveik visuose klubo rengtuose minėji
muose ar kituose renginiuose, atlikdamas 
menines programas, kurias, kaip minė
jau, gerai paruošia vadovai — muz. An
tanas Skridulis ir Dalila Mackialienė. Pra
ėjusių metų gruodžio mėn. prieškalėdinia- 

1 me pobūvyje „Sietynas“ atliko debiutą, 
duodamas pirmąjį koncertą, kuris pra
ėjo dideliu pasisekimu. Taigi „Sietynas“ 
yra šios lietuvių kolonijos kultūrinio gy
venimo širdis ir siela, kuo labai džiaugia
mės ir turime pagrindo pasididžiuoti.

Jurgis Janušaitis
(„Dirva“)

SKAITYTOJI LAIŠKAI

KLAIDINGOS ŽINIOS

Šių metų „Europos Lietuvio“ 12-tame 
numeryje A-to B parašytame straipsnyje 
„Bradfordo veikla“ buvo teigiama, kad L. 
Šilingaitės nuotraukų parodos sąraše bu
vo pasakyta, kad jinai lankė meno moky
klą Bradforde, studijavo fotografavimą ir 
tam artimą meną.

Tai netiesa! Aš nestudijavau fotografi
ją. Aš baigiau Bradfordo meno mokyklą 
ir gavau diplomą už grafikos ir estampų 
meną. Tai buvo labai aiškiai parašyta 
nuotraukų sąraše.

Kokį tikslą turėjo straipsnio rašytojas, 
duodamas klaidingas žinias — žino tik jis!

Laureta Šilingaitė

PLAUČIAMS
— Jonai, paskolink man penkis 

svarus. Atiduosiu, kai gausiu sekan
čią algą.

— Kada tu ją gausi?
— Negaliu tikrai pasakyti, šiuo me

tu esu bedarbis.
• *

— Girdėjau, kad tavo žmona labai 
gera paukščių pamėgdžiotoja.

— Puiki! Ji saugo mane kaip vana
gas.

♦
♦ ♦

— Girdėjau, kad tu nustojai rūky
ti?

— Ne visiškai. Pradėjau tik pirmą 
stadiją...

— Nesuprantu. Ką tai reiškia?
— Reiškia, kad vis dar rūkau, tik 

pats neperku rūkalų, palaikau kitiems 
kompaniją.

* •
Vyras grįžta vėlai namo;
— Brangioji, ik... negalėjau anks

čiau, ik... buvo alaus gėrimo varžy
bos, ik...

— Gerai, gerai, neaiškink. Sakyk, 
kas laimėjo antrą vietą?

♦ «

Kalbasi du draugeliai:
— Žinai, nutariau skirtis su žmona. 

Per paskutinius šešis mėnesius ji neiš
tarė nė žodelio.

— Gerai apsigalvok, bičiuli. Tokių 
žmonų labai sunku rasti.

3
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KAS—KADA—KUR
XXXHI 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-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

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

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

Antaninių, Joninių ir Petrinių pobūvis 
Wolverhamptone — birželio 21 d., Ukrai
niečių klube.

Londono parapijos metinis susirinkimas 
— gegužės 18 d., sekmadieni, 2.30 v.p.p„ 
Sporto ir Socialinio klubo salėje.

AUKOS SPAUDAI
D. Uogintas — 40 dol.
J. Vaičiulis — 5 sv.
V. Bakys ir P. Jakubėnas — po 4.50 sv.
T. Groblienė — 4 sv.
J. Randelis — 2.50 sv.
A. Gaižauskas ir B. Narbutis — po 2 sv.
K. Kubilius — 1.50 sv.

DBLS TARYBA
Naujai išrinktoji Taryba pasiskirstė pa

reigomis: K. Bivainis — pirm., G. Iva
nauskienė — vicepirm., J. Levinskas — 
sekr., J. Bliūdžius ir N. Vainoriūtė — na
riai.

Londonas
DBLS LONDONO I SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 11 d. Londono Lietuvių Baž

nyčios svetainėje įvyko Londono skyriaus 
metinis susirinkimas. Pirm. Z. Juras pa
darė plačią Londono lietuvių veiklos ap
žvalgą. Iždininkas N. žvirblis pranešė 
apie skyriaus kasos stovį. Skyriaus kaso
je- dabar yra apie 185 sv. Skyrius turi 60 
narių.

Susirinkimas išrinko naują valdybą, 
kurią sudaro Z. Juras — pirmininkas, J. 
Baublys — vicepirmininkas,’ N. žvirblis 
— iždininkas, S. Nenortas — sekretorius, 
V. Puidokienė — valdybos narė.

Revizoriais buvo išrinkti A. Ivanauskas 
ir V. Velička. DBLS Metiniam Suvažiavi
me skyrių atstovavo V. Velička ir V. Pui
dokienė. SN

D. UOGINTAS LONDONE
Anksčiau gyvenęs Londone ir dirbęs Ni

dos spaustuvėje Donatas Uogintas, atvy
kęs iš JAV-jų į Angliją aplankyti gimi
nių ir pažįstamų, nepamiršo ir savo bu
vusios darbovietės Lietuvių namuose. Ta 
proga paaukojo 40 dolerių spaudos reika
lams.

LONDONO LIET. ŠV. KAZIMIERO 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 3 d., šeštadienį, 5 v.p.p., para

pijos svetainėje, 21 The Oval, Hackney 
Rd., London, E.2, įvyks šv. Kazimiero 
-klubo narių metinis susirinkimas.

Susirinkimo metu bus pranešimai apie 
klubo veiklą ir jo finansin'į stovį. Bus ren
kama nauja valdyba 1986-87 metams.

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti 
savo klubo susirinkime ir rūpintis jo vei
kla.

PADĖKA
Šv. Onos Moterų Draugijos valdybos 

vardu dėkoju visiems atsilankiusiems į 
mūsų velykinę vakaronę. Ypatinga padė
ka Šv. Kazimiero klubui, M. Knabikienei, 
R. Grupiljonaitei, M. Damidavičienei ir 
M. Parulienei už dovanas margučių premi
joms ir loterijai.

V. Puidokienė
Sekretorė

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

PALAIDOTAS JONAS KAŠPONIS
Balandžio 6 d. ryte, ištiktas širdies smū

gio, jis buvo nuvežtas į Monklands Gene
ral ligoninę, kur neatgavęs sąmonės mi
rė. Jonas buvo 67 metų amžiaus.

J. Kašponis gimė Kupiškyje. Karo metu 
pasitraukė ‘į vakarus, palikdamas Lietu
voje 3 brolius ir vieną seserį. Prasidėjus 
emigracijai, Jonas atvyko į Škotiją. Ap
sistojo Bellshill-Mossend apylinkėje ir ga
vo darbą plieno pramonėje, kur visą lai
ką dirbo. Darbams mažėjant, išėjo 'į anks
tyvą pensiją ir gražiai gyveno.

Jonas Kašponis buvo susipratęs ir išsi
lavinęs lietuvis. Atvykęs į Škotiją, tuo
jau įsijungė į senosios kartos lietuvių su
kurtas draugijas ir organizacijas. Škoti
jos lietuviai neturėjo nuosavos pastogės 
lietuviškam veikimui. Jonas tuojau pradė
jo organizuoti vietinius lietuvius įsigyti 
savo pastogę. Iš pradžių pritarimo negavo, 
bet rankų nenuleido. Jo ir kelių kitų 
darbštumu buvo nupirkta pastogė, kurią 
vėliau pavadino LIETUVIŲ INSTITU
TAS, kuris tuo metu buvo labai naudin
gas lietuviškam veikimui. Už tai Jonui 
tenka didelė pagarba. Lietuvių Institutas 
veikė per 29 metus, sutraukdamas visas 
lietuviškas draugijas plėsti tautinį ir kul
tūrinį darbą.

Vietinės valdžios nutarimu, dėl kelių 
praplėtino pastatą nugriovė. Jo vietoje 
šiandien išaugo Škotijos Lietuvių Klubas, 
kurs gražiai auga ir plečia savo veiklą. 
Jonas buvo klubo kasininkas.

Be to, Jonas, atvykęs į Škotiją, įsijun
gė į IŠEIVIŲ DRAUGO leidimą ir dirbo 
laisvu laiku redakcijoje, kol Išeivių Drau
gas ėjo. Jam sustojus, Jonas bendradar
biavo Nottinghame leidžiamame Šaltinyje.

Škotijoje Jonas vedė lietuvaitę Uršulę, 
kuri anksčiau dirbo J.A.V. Britanijos am
basadoje.

Balandžio 8 d. jo karstas buvo atvežtas 
į Šv. šeimos bažnyčią, kur kun. J. An- 
driušius atnašavo šv. Mišias už Jono vėlę.

Rytojaus dieną buvo iškilmingos šv. Mi
šios, kuriose dalyvavo daug lietuvių ir kr 
tataučių, susirinkusių atiduoti paskutinę 
pagarbą už jo nuveiktus darbus. Po Mi
šių kūnas palydėtas į Bothwell kapines 
amžinam poilsiui.

Po laidotuvių žmona visus pakvietė 'į 
Lietuvių klubą bendriems pietums.

Škotijos lietuviai neteko dar vieno tau
raus lietuvio, kurį ilgai visi prisimins. Jo 
kapą draugai papuošė gražiais tautiniais 
vainikais.

Ilsėkis, mielas Jonai, Škotijos žemėje.
J.B.

MIRĖ R. KAIRYS
Netekom vieno ilgamečio skyriaus na

rio. Balandžio 2 d. mirė Rapolas Kairys, 
77 metų amžiaus, kilimo žemaitis iš Tene
nių, Tauragės apskr. Buvo vedęs, paliko 
šeimą Lietuvoj. Kurį laiką gyvenęs Glio- 
stery, persikėlė 'į Birminghamą ir čia gy
veno iki mirties. Palaidotas balandžio 11 
d. Witton kapinėse. Palydėjo didelis bū
rys tautiečių. Religines apeigas atliko 
kun. S. Matulis. Laidotuvėm rūpinosi S. 
Jezerskis ir B. Simonaitis.

Amžiną atilsį, Rapolai.
S.J.

Bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

BRADFORDE
Motinos dienos minėjimas rengiamas 

gegužės 4 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p.
Programoje: H. Vaines paskaita, vie

tos vyrų seksteto dainos ir arbatėlė.
Be to, bus lietuviškų pašto ženklų pa

rodėlė, kurią rengia filatelistų draugija 
„Vilnius“ ir p. Popikienės tautiškų-me- 
niškų darbų paroda.

Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti.
„Vyties“ klubo valdyba

DBLS SUVAŽIAVIMAS IR LNAB SUSIRINKIMAS
38-tąjį DBLS metin'į suvažiavimą, įvy

kusį balandžio 19-20 d. Lietuvių Namuose 
Londone, atidarė Sąjungos pirmininkas J. 
Alkis, pasveikindamas svečią VLIKo pir
mininką dr. K. Bobelį, Lietuvos Pasiunti
nybės Londone atstovą V. Balicką ir vi
sus susirinkusius, prašydamas tylos mi
nute pagerbti mirusius Sąjungos narius.

Suvažiavimui pirmininkauti išrinktas 
J. Zokas, sekretoriauti — A. Podvoiskienė. 
Pirm. J. Zokas padėkojo už pasitikėjimą 
ir palinkėjo atstovams sėkmės. Išrinkus 
rezoliucijų komisiją, buvo priimta suva
žiavimo darbotvarkė. Tada žodį tarė Lie
tuvos atstovas:

„Gerb. pirmininke, mieli delegatai ir 
svečiai,

Nuoširdžiai sveikinu jus visus, susirin
kusius į š'į metinį DBLS suvažiavimą ir 
linkiu geriausios sėkmės jūsų darbams.

Man yra tikrai miela dalyvauti jūsų su
važiavimuose. Miela dėl to, kad jūs palai
kote lietuviškas tradicijas ir kurstote lie
tuviškos ugnies židinį Did. Britanijoje, ku
rioje man tenka atstovauti Lietuvą jau 
49-ti metai. Turiu vilties, kad, nežiūrint 
visokiausių sunkumų bei nedateklių, su 
Dievo pagalba man pavyks tą simbolinį 
laisvės žiburį — Lietuvos Pasiuntinybę 
Londone — išlaikyti kuo ilgiausiai.

Žinokime, kad pavergtą tautą džiugina 
žinios, jog mes, laisvuose pasaulio kraš
tuose gyvenantieji, nepaskendome tarp
tautiniuose vandenyse ir kad mūsų lietu
viškoji dvasia yra gyva ir veikli visose 
srityse.

Tiesa, mūsų skaičius nėra didelis, betgi 
žinokime, kad ne kiekybėje yra stiprybė. 
Todėl bandykime gyventi taip, kad mūsų 
elgesio standartai būtų be priekaišto.

Žvelkime į ateitį su nauju ryžtu ir su 
tvirtu pasitikėjimu. Būkime stiprūs, lai
kykimės organizuotai ir vieningai. Tokio
mis mintimis ir jausmais sveikinu suva
žiavimo dalyvius ir linkiu jums geros 
sėkmės“.

Po jo kalbėjo VLIKo pirm. dr. K. Bo
belis, kuris grįždamas iš Berno konferen
cijos trumpam sustojo Londone. Jis svei
kino VLIKo vardu, pasidžiaugė D. Brita
nijos jaunimo veikla, pagirdamas A. Ku- 
liuką ir Londono tautinių šokių grupę už 
gražų reprezentavimą lietuvių Pabaltie- 
čių laisvės ir taikos kelionėje Baltijos jū
ra ir Stockholme.

PLB pirmininko V. Kamanto sveikini
mą perdavė J. Alkis, o Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio vardu suvažiavi
mą sveikino dr. S. Kuzminskas.

Raštu sveikino kun. S. Matulis, MIC 
(Sielovados vardu), DBLS Garbės narys 
P.B. Varkala, P. Dzidolikas (Škotija) ir 
Skautų rajono vadas s. S.B. Vaitkevičius.

Visų buvo nutarta praėjusių metų pro
tokolą neskaityti. Sekė pranešimai.

DBLS pirmininkas taip pat neskaitė pil
no savo pranešimo, kuris anksčiau buvo 
paskelbtas „E. Lietuvyje“. Jis priminė tik 
svarbesnius to pranešimo punktus: orga
nizacinę veiklą, mažesnių ir neveiklių sky
rių apjungimą, Tarybos veiklą ir jos už
duotis, „Europos dienų“ Vokietijoje klau
simą, kultūrinę veiklą, vysk. Baltakio 
priėmimą Sodyboje, jaunimo veiklą. Pla
čiau paaiškino apie busimąjį priėmimą 
Parlamento rūmuose, VLIKo Seimą Lon
done ir DBLS 40 metų sukaktį ateinan
čiais metais.

Birminghamas
DBLS BIRMINGHAM© SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 26 d., 12 vai., Victoria resto

rane, John Bright St., miesto centre, šau
kiamas, metinis skyriaus susirinkimas. 
Bus pranešimas iš metinio suvažiavimo 
Londone, valdybos rinkimai ir kiti pasi
tarimai. Prašom visus atsilankyti.

VYSKUPO PRIĖMIMAS
Vyskupas P. Baltakis lankys Wolver- 

hamptoną gegužės 31 d. vidurdienį. Po re
liginių apeigų, bus priėmimas lenkų klu
be. Kas norėtų dalyvauti, prašom praneš
ti ne vėliau kaip iki gegužės 17 dienos S. 
Jezerskiui Telef. 021 382 2319.

IŠVYKA SODYBON
Vyksime į Lietuvių Sodybą gegužės 

25 d., jeigu susidarys atitinkamas žmonių 
skaičius. Prašom paraginti pažįstamus ir 
draugus. Registruotis pas valdybos narius.

MIRĖ J. KRIŠČIŪNAS
Birminghame balandžio 9 d. mirė ma

žai kam žinomas Juozas Kriščiūnas. Jis 
ilgą laiką gyveno nervų ligoninėj. Yra gy
venęs Škotijoj ii- Manchestery.

PAIEŠKOJIMAS
Stasė Broksch, gyvenanti Kaiser-Frie- 

drich-Ufer 25, 2000 Hamburg 20, West 
Germany, prašo atsiliepti, ar kas žino 
pranešti, Martyną PAKALNIŠKIS, gy
venančią Anglijoje (Coventryje ar Bir
minghame).

DBLS iždininkas B. Butrimas trumpai 
nušvietė iždo stovį ir davė kai kuriuos pa
aiškinimus. Ilgesnį pranešimą perskaitė 
Tarybos pirm. K. Bivainis, plačiau iškel
damas jaunimo verbavimą skyriuose. Jis 
taip pat pranešė apie revizijos komisijos 
darbą ir įspūdžius Sodyboje.

Tautos Fondo Atstovybės pranešimą at
liko inž. J. Vilčinskas, aiškiai paskelbda
mas visus finansinius duomenis ir padėko
damas aukotojams.

Tautinės Paramos Fondo iždininkas pla
čiai nušvietė to fondo istoriją, nuveiktus 
darbus ir kitus reikalus. Padėkojo visiems 
rėmėj ams.

Naujasis DBL Jaunimo pirmininkas G. 
Jakimavičius labai nuodugniai pristatė 
jaunimo atliktus darbus, iškėlė lietuvių 
kalbos problemas, priminė apie busimą
jį jaunimo kongresą Australijoje ir taip 
pat nurodė ką jaunimas yra numatęs at
likti netolimoje ateityje. Vienas iš svar
biųjų uždavinių yra jaunuolių verbavi
mas į Jaunimo Sąjungą.

Revizijos komisijos pranešimą perskaitė 
P. Popika.

Diskusijose buvo pareikštos nuomonės 
dėl skyrių jungimo, Studijų Savaitės D. 
Britanijoje rengimo ir jos sujungimo su 
Krikšto minėjimu, plačiau pasisakyta dėl 
600 metų krikšto jubiliejaus, iškeltas klau
simas, kodėl krikšto jubiliejaus iškilmės 
Lietuvoje numatytos Kaune, bet ne Vil
niuje. Be to, pasikalbėta kitais smulkes
niais reikalais. A. Bučys padėkojo jauni
mui už Baltijos žygį ir filmą, kuris buvo 
rodytas BBC televizijoje. Apie Bradfordo 
skyriaus veiklą Pavergtųjų Tautų komi
tete nušvietė J. Adomonis.

Po diskusijų VLIKo pirmininkas pada
rė platų pranešimą apie dalyvavimą Ber
no konferencijoje, VLIKo veiklą ir sie
kius, atsakė į paklausimus dėl VLIKo 
santykių su PLB.

Po trumpos pertraukos, 17 vai. prasidė
jo

LNAB 35-sis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimą atidarė LNAB pirmininkas 

V. Dargis. A. Vilčinskas perskaitė praė
jusių metų protokolą. Po to buvo klausi
mai anglų revizoriui.

LNAB pirmininko pranešimas, kuris 
anksčiau išspausdintas mūsų laikraštyje, 
nebuvo kartojamas. Didžiausias diskusi
jas sukėlė Sodybos malūno pardavimas. 
Buvo siūloma priimti nutarimą, kad be 
daugumos akcininkų pritarimo ateityje 
nebūtų daromi kokie nors Sodybos žemės 
pardavinėjimai. Iš tikrųjų buvo parduo
tas nereikalingas mažytis sklypelis su su
degusio malūno griuvėsiais, kurių saugu
mo sumetimais nebuvo galima taip laiky
ti. o atstatymo ir sustiprinimo darbai būtų 
nemažai kainavę. Kiti paklausimai buvo 
dėl Lietuvių Namų baro pajamų sumažė
jimo, Sodybos virtuvės kontrolės, maisto 
išlaidų, telefono pajamų.

Valdybos ir revizorių pranešimai buvo 
priimti.

Balandžio 20 d. buvo tęsiamas DBLS 
suvažiavimas. Mandatų ir nominacijų ko
misijos pranešimą padarė J. Levinskas. 
Po to sekė rinkimai: Centro valdybos 2 
narių, Tarybos — 3 narių, Revizijos komi
sijos — 3 narių ir sek. suvažiavimo Man
datų ir nominacijų komisijos — 3 narių.

Rochdale
DBLS ROCHDALE SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 26 d., 6 vai. vak., šeštadienį, 

Ukrainiečių klube, 80 Molesworth St., šau
kiamas Rochdale skyriaus narių susirin
kimas, kuriame bus padarytas pranešimas 
apie atstovų suvažiavimą Londone ir 
svarstomi kiti skyriaus reikalai.

Narius ir prijaučiančius prašome gau
siai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Škotija
VELYKOS ŠKOTIJOJE

Škotijos lietuviai Velykas švenčia pa
gal senus lietuviškus papročius. Šiais me
tais jie susirinko Mossendo Šv. Šeimos 
kat. bažnyčioje iškilmingoms Prisikėlimo 
mišioms 8 vai. ryto. Šv. Cecilijos choras 
pasirodė gražiomis velykinėmis giesmė
mis. Pati procesija prasidėjo 8 vai. ryto. 
Vyrai, pasipuošę tautinėmis juostomis, 
nešė baldakimą ir žvakes. Šv. mišias at
našavo kun. J. Andriušius, per pamokslą 
iškėlė Velykų prasmę. Mišiose dalyvavo 
ir daug vietinių gyventojų, kurie pamatė, 
kaip lietuviai švenčia Velykas ir pasigėrė
jo Pr. Dzidoliko vadovaujamo choro gies
mėmis.

Po pamaldų visi rinkosi 'į klubo patal
pas bendrai arbatėlei, kurią paruošė cho
ristai. Po arbatėlės visi pasidalijo įspū
džiais ir palinkėjo vieni kitiems linksmų 
šv. Velykų. J.B.

Tik Tarybos rinkimai buvo pravesti 
slaptu balsavimu, o visi kiti, nesant dau
giau kandidatų, atlikti rankų pakėlimu.

Suvažiavime dalyvavo 18 skyrių atsto
vai, atstovaujantieji 666 narius, 2 Gar
bės nariai, 4 Tarybos nariai ir 8 organi
zacijų atstovai Iš viso 680 balsų.

Buvo priimta rekomendacija balsuoti už 
DBLS kandidatus LNAB rinkimuose.

Prieš klausimus ir sumanymus, dr. S 
Kuzminskas supažindino atstovus su Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
veikla Čikagoje ir Toronte, perdavė są
jūdžio centro pageidavimus ir priminė, 
kad ir Anglijoje jau įsteigtas Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Sambūris.

Mandatų ir nom. kom. narys J. Levins
kas paskelbė Tarybos rinkimų rezultatus. 
Išrinkti: G. Ivanauskienė, K. Bivainis ir 
J Bliūdžius.

M. Bajorinas pranešė apie liepos 18 d., 
7 v.v., Baltų Tarybos priėmimą Parla
mento rūmuose kviestiems svečiams. Nu
matyta kviesti apie šimtą parlamentarų, 
vyriausybės narių ir spaudos atstovų. Lie
tuviai prašomi kuo gausiau dalyvauti. 
Kaina asmeniui — 10 svarų. J. Zokas pa
geidavo, kad kuo daugiau moterų atvyk
tų tautiniuose rūbuose.

A. Lapinskas iškėlė įdomu, sumanymą 
dėl Sodybos žemės apsodinimo jaunais 
medeliais, 'įtraukiant į tą darbą mūsų jau
nimą ir skautus.

Plačiau pasisakyta ir dėl busimojo Lie
tuvių Dienos rengimo rugpjūčio 23 d. 
Derbyje. P. Popikienė pranešė, kad tai 
dienai galima gauti labai gražią ir didelę 
salę, kurios nuoma yra 700 svarų. Tačiau 
mums kainuotų tik 50 sv., nes miesto sa
vivaldybė iš anksto sumokėtų 350 sv., o 
jei būtų nuostolio — pridėtų dar 300 sv. 
Daug diskutuota, ar rengti tik lietuviams 
ir jų svečiams kitataučiams, ar daryti vie
šą vakarą visiems. Kadangi didesni ren
giniai brangiai kainuoja, buvo iškeltas 
bilietų kainų pakėlimas ar specialaus vie
no svaro mokesčio įvedimas. Tačiau tai 
buvo atmesta. Galutines išvadas visais 
tais reikalais padaryti palikta patiems 
rengėjams.

J. Bliūdžius klausė, kada bus spaus
dinamas kišeninis kalendorėlis ir siūlė 
dar pakelti laikraščio kainą. Be to, Škoti
jos lietuviai pageidauja daugiau reklami
nių brošiūrų apie Sodybą. V. Dargis at
sakė, kad laikraščio kaina šiais metais 
jau pakelta vienu svaru, o kalendorėlį 
Jaunimo Sąjunga pasižadėjusi išleisti 
1987 metais.

Dr. S. Kuzminskas priminė dabartinius 
teroro laikus ir įspėjo, kad atėjo visiems 
laikas suglausti savo eiles, būti vieningais 
ir kuo gausiau dalyvauti Vienoje rengia
mose demonstracijose ir VLIKo seime 
Londone.

Pabaigoje J. Zokas kalbėjo politiniais 
reikalais — priklausymu European Free
dom Council, kuriame Derby skyrius ak
tyviai veikia. J. Alkis pareiškė valdybos 
nuomonę dėl dalyvavimo įvairiose politi
nėse organizacijose.

Direktorių rinkimai buvo trumpi — 
perrinkti du buvusieji direktoriai: A. 
Vilčinskas ir E. Šova.

Suvažiavimo rezoliucijos, kurias per
skaitė J. Vilčinskas, po kai kurių pakeiti
mų, buvo priimtos.

Baigiant suvažiavimą, pirmininkas J. 
Zokas padėkojo visiems atstovams ir DB
LS valdybai už sėkmingą darbą, o dr. S. 
Kuzminskas padėkojo suvažiavimo pir 
mininkui J. Zokui už gerą ir greitą suva
žiavimo pravedimą ir pareiškė padėką 
valdybos nariams ir visiems DBLS ir LN
AB darbuotojams.

Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

PAMALDOS
Manchcsteryje — balandžio 27 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — balandžio 27 d.. 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje — balandžio 27 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Bradforde — gegužės 4 d., 12.30 vai.
Eccles — gegužės 11 d„ 12.15 vai.
Nottinghame — gegužės 4 d. už gyvas 

ir mirusias Motinas, 11.15 vai., Aušros 
Vartų Marijos Židinyje.

Leamingtone Spa — gegužės 4 d., 14
vai., Šv. Petre.

Coventryje — gegužės 4 d., 16 vai., šv. 
Elzbietoje.

Nottinghame — gegužės 8 d., šeštinėse, 
19 vai., Židinyje.

Nottinghame —■ gegužės 11 d., 11.15 v., 
Židinyje.

Už pavergtą Lietuvą
Maldos Žygį atlieka D.B.L. Kat. Ben

drijos Leicesteryje balandžio 26 d., Ket- 
teringe ir Corbyje gegužės 10 d.

Gegužinės pamaldos Nottinghamo Auš
ros Vartų Marijos Židinyje vyksta kas
dien.

4


	1986-04-24-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1986-04-24-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1986-04-24-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1986-04-24-EUROPOS-LIETUVIS-0004

