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Solidarumo žiedai BERNO KONFERENCIJOJ
Solidarumas, kurį mūsų dienomis pla

čiai pasaulyje išpopuliarino lenkų darbi
ninkų profesinių sąjungų sąjūdis, glūdi 
krikščionių socialinės filosofijos pagrin
duose. Jo idėjų esmę išreiškia šūkis: „Vie
nas už visus, visi už vieną“.

Gyvenimo tikrovėje labai dažnai mato
me, kaip vienas pasiaukoja už visus, bet 
labai retai, kad visi užsistotų vieną. Tai 
akivaizdus trūkumas, dėl kurio krikščio
nys neatlieka savo vaidmens pasaulyje. 
Solidarumo vaisiais visuomenė tik tuomet 
pasinaudoja, kai vieno pasiaukojimas už 
visus suranda savo natūralų papildymą 
visų užsistojime už vieną.

Be abejo, kad pasakymą „visi“ čia rei
kia labai sąlygiškai suprasti: pakanka, 
jei atsiranda bent keletas, kurie nelieka 
abejingi vieno pasišventėlio aukai. Tada 
solidarumas žydi ir pasirodo vaisingas. 
Gražus praktikuojamo krikščionių solida
rumo pavyzdys yra bavarės mokytojos 
seselės Michaelės „Nijolės bičiulių“ būre
lis, veikiantis daugiau kaip dešimtmetį.

Uolios lietuvės krikščionės Nijolės Sa- 
dūnaitės drąsus pasipriešinimas persekio
tojams paskatino Donauwoertho gimnazi
jos mokytoją seselę Michaelę Baumann 
sutelkti mergaičių moksleivių būrelį, ku
ris ryžosi malda ir mažais artimo meilės 
darbais remti nukentėjusią. Pamažu susi
rūpinimas Sadūnaitės likimu pavirto nuo
latiniu rūpesčiu visais persekiojamais 
krikščionimis, pirmoje eilėje Lietuvoje. 
Šiuo metu pietų Vokietijoje veikia keli 
tokie būreliai, vadovaujami tos pačios 
seselės Michaelės. Per keliolika metų ji 
sukaupė daug žinių apie Lietuvos katali
kų vargus, kuriuos aprašo savo laiškuose 
būrelių nariams.

Šiemet per Velykas pasirodė jos „19-sis 
aplinkraštis mūsų mielos Nijolės ir visų 
persekiojamų krikščionių bičiuliams“.

Sveikindama skaitytojus Kristaus Pri
sikėlimo šventės proga, seselė Michaelė 
primena persekiojamų krikščionių neša
mą kryžių ir viltį. Ji pažymi, kad nėra 
jokių naujų žinių apie Nijolės dabartinius 
vargus, tačiau jos užrašai išėję vokie
čių kalba 20.000 egzempliorių tiražu Švei
carijoje, platinami ir randa atgarsį. Ilius
truotas žurnalas „Weltbild“ pagal šią kny
gą parengė naują straipsnių seriją. Pana
šiai rengiasi padaryti ir jėzuitų leidinys 
„Pro fratribus“. Čia pat pridedama Euge
no Georgo Schwarzo dviejų skilčių recen
zija apie Sadūnaitės atsiminimų reikšmę. 
Spausdinama ir Vakarų Vokietijos kanc
lerio Helmuto Kohlio padėka už jam pa
dovanotą Sadūnaitės knygą, kurią jis žada 
su įdomumu perskaityti. Sadūnaitės kny
gelė išleista prancūziškai pavadinimu 
„Šypsena gulage“. Toje šypsenoje atsi
veria meilės ir tiesos pergalė prieš neapy
kantą ir melą. Taip parašė žurnalas „Chre
tiens de 1‘est“, pristatydamas knygelę sa
vo skaitytojams. Seselė Michaelė nedrą
siai kelia mintį, ar jau ne laikas Nijolei 
parašyti antrąją savo atsiminimų dalį, nes 
nuo pirmosios jau praslinko šešeri metai. 
„Esu tikra, kad ir šioji dalis būtų nema
žiau prisisunkusi tikėjimo ir šlovintų Die
vo apvaizdą“, rašo seselė Michaelė, pra
šydama visus nuolat Nijolę lydėti malda, 
nes ji esanti nuolatiniame pavojuje.

Bavare vienuolė mokytoja apgailes
tauja, kad „LKB Kronikos“ 68-sis numeris 
vis dar nepasiekė, todėl ir mažai žinių 
apie Julių Sasnauską, kalinamus kunigus 
Svarinską ir Tamkevičių, Jadvygą Bie
liauskienę. Tik Vakarų spauda pranešė 
liūdną žinią apie tragišką kunigo Juozo 
Zdebskio mirtį.

Baigdama savo aplinkraštį seselė Mi
chaelė skelbia vyskupo Julijono Stepona
vičiaus adresą, ragindama neužmiršti jo 
pasveikinti dėl trigubos sukakties: šie
met sukako 25-ri metai, kai vyskupas Ste
ponavičius buvo ištremtas iš Vilniaus ar
kivyskupijos; birželio 21 sukanka 50 me
tų, kai jis gavo kunigystės šventimus; 
spalio 18 jam sukaks 75 metai.

J.Vd.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
INTERNACIONALO SUVAŽIAVIMAS
Birželio mėn. Lisabonoj, Portugalijoj, 

vyks pasaulio Krikščionių Demokratų In
ternacionalo suvažiavimas. Lietuviams at
stovaus LKDS garbės narys inž. A. Ru
dis, LKDS CK pirm. V. Šoliūnas ir LKDS 
Europos Tarybos pirm. inž. A. Venskus.

Balandžio 15 d. Bellevue-Palace patal
pose, Berne, Šveicarijoje, prasidėjo Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo (ESB) 
konferencija — ekspertų susirinkimas 
svarstyti žmonių ryšių klausimus. Kon
ferenciją atidarė Šveicarijos prezidentas 
Alphonse Ėgli.

Šioje konferencijoje dalyvavo VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis, Algis Bobelis (JAV), 
Algis Klimaitis (Šveicarija), bei inž. 
Adolfas Venskus ir Birutė Venskuvienė 
(Paryžius). Visiems duotas NGO (nevy
riausybinių organizacijų) dalyvių statu
sas.

Jau kovo mėnesį 27-ių valstybių užsie
nio reikalų ministeriams išsiuntinėtas

DR. HABSBURGAS SUSITIKO SU

DR. BOBELIU FLORIDOJE

Balandžio 9 d. Tampos Universitetas, 
Tampa, Fla., suteikė dr. Otto von Habs- 
burgui teisės mokslų garbės doktoratą už 
jo tarptautinę politinę veiklą — išleistas 
24 knygas, savaitinį politinį vedamąjį 
Europos laikraščiuose ir kt. šia proga pa
sakytoje savo kalboje dr. von Habsburgas 
paminėjo, kad Europa nepritarė Amerikos 
akcijai prieš Gadafį, kadangi jis yra gry
nai Sovietų Sąjungos 'įrankis, kad tero
rizmas ir jo planavimas ateina iš Sovietų 
Sąjungos, ir Sovietų Sąjunga išnaudojan
ti desperatiškus arabų laisvės siekimus. 
Von Habsburgas pagyrė Ameriką už jos 
konkretų apsisprendimą ir invaziją Gre
nadoje, tuo atstatydama savo autoritetą ir 
prestižą pasaulio akyse.

Po iškilmių, VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis susitiko su dr. von Habsburgu ir turė
jo išsamų ir labai pozityvų pasikalbėjimą. 
Von Habsburgas užtikrino dr. Bobelį, kad 
Pabaltijo kraštų klausimas Europoje yra 
gyvas ir bus išlaikytas gyvu.

(Elta)

Dr. Bobelio
Tęsiant Helsinkyje pradėtą Europos 

Saugumo ir Bendradarbiavimo konferen
ciją, š.m. balandžio 15 d. Berne, Šveica
rijoje, buvo atidaryta Žmogaus teisių 
ekspertų konferencija žmonių santykiams 
(Human Contacts) apsvarstyti. Ši kon
ferencija tęsis iki gegužės 26 dienos, bet 
jau pirmą dieną joje pasireiškė nesutari
mai tarp Rytų ir Vakarų valstybių delega
tų. Po ilgų derybų, kuriose buvo ginči
jamasi dėl konferencijos atvirumo spau
dai, sovietams nenusileidžiant, buvo nu
tarta turėti tik atidarymo ir užbaigos po
sėdžius viešus, visos kitos derybos vyks 
prie uždarų durų.

Sovietai nenorėjo sutikti turėti net tų 
dviejų viešų posėdžių, nes, kaip žinome, 
jiems labai neparanku, kad pasaulis gir
dėtų apie žmogaus teisių pažeidimus Sov. 
Sąjungoje ir Rytų Europos kraštuose. 
Taip aiškino ir Vak. Europos spauda.
Konferencijos eigai sekti į Bernąsuvažia- 

vo Rytų Europos ir Rusijos egzilinių gru
pių atstovai, kurie sukvietė ten pat savo 
konferenciją. Tai Tarptautinės Rezistenci
jos ir Sacharovo Instituto konferencija^cu- 
rioje dalyvavo žymesni disidentai: Vla
dimir Bukovskij, Vladimir Maksimov, 
Eduard Lozanski, Marek Halter ir kiti. 
Taip pat dalyvavo kitos žymios asmeny
bės, kaip rašytojas Eugene Jonesco, artis
tas Y ves Montand, šveicarų filosofė Jean
ne Hersch, anksčiau iš Rusijos pasitrau
kęs Leonid Plušč ir daug kitų Rytų Euro
pos egzilinių veikėjų.

Konferencijoje dalyvavo ir pasakė kal
bą VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis, kal
bėjęs Baltiečių Santalkos vardu.

Prez. Reaganas atsiuntė šiai konferen
cijai sveikinimo telegramą, kurią perskai
tė JAV pasiuntinė Šveicarijoje Faith Ry
an Whittlesey.

VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, kalbėda
mas konferencijoje Baltijos valstybių 
klausimu, pasakė, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija ligi Antrojo pasaulinio karo buvo 

. laisvos ir nepriklausomos valstybės, Tau- 
j tų Sąjungos nariai. Tačiau 1940 metais, 
' po Hitlerio-Stalino sąmokslo jos buvo 
Raudonosios Armijos okupuotos ir pri
jungtos prie Sov. Sąjungos. Nuo to laiko 
tuose kraštuose veikia stiprus, pasireiš- 

VLIKo memorandumas apie „žmonių ry
šius Sovietų okupuotoje Lietuvoje“, vėl 
buvo padalintas ESB konferencijos dele
gatams, bei išdalinta kita informacinė 
medžiaga apie Lietuvą.

Konferencijos programa prasidėjo nu
matyta tvarka. Dalyvaujantys NGO at
stovai nevaržomi, kaip buvo 1985 m. Ot- 
tavos konferencijos metu, šveicarai atvy
kusius labai maloniai priėmė.

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos proga, Berne suruošta ir 
„kontra-konferencija“, pasivadinusi Re
sistance International vardu. Joje daly
vauja sovietų užimtų kraštų tautybių at
stovai. šios konferencijos iniciatoriai — 
Andrei Sacharov Institutas, Vladimir Bu
kovsky (JAV) ir kiti. Susirinkimai vyksta 
Burger House viešbutyje. Balandžio 14 d. 
Resistance International atidarė savo kon
ferenciją, kurioje JAV ambasadorė Švei
carijoje, Faith R. Whittlesey padarė pa
reiškimą ir perskaitė prezidento Reagano 
telegramą — sveikinimą. Vakare dr. Bo
belis su lietuvių delegacija dalyvavo am
basadorės Whittlesey suruoštame priėmi
me.

Balandžio 15 d. prieš prasidedant ofi
cialiajai ESB konferencijai, Resistance 
International susirinkime tautybių atsto
vai davė savo pareiškimus. Lietuvių var
du kalbėjo dr. K. Bobelis, estus atstovavo 
Maido Kari (JAV) ir latvius — dr. Li- 
nards Lukss (Kanada).

Balandžio 16 d. įvyko Pabaltiečių Pa
saulinės Santalkos spaudos konferencija, 
kurios metu Pabaltijo tautybių atstovai

LIETUVIŲ FONDO PELNAS 
193,035 DOL.

Pagal pranešimus Drauge, Lietuvių 
Fondas 1985 m. turėjo 296,161 dol. paja
mų ir 103,126 dol. išlaidų. 1985 metų gale, 
Tautos Fondas turėjęs 3,314,100 kapitalo.

kalba Berne
kiąs įvairiomis formomis, rezistencinis są
jūdis.

Lietuva nepasirinko komunizmo, — 
pasakė dr. K. Bobelis, — jis buvo lietuvių 
tautai primestas Raudonosios Armijos ir 
KGB smurto priemonėmis.

Štai keli faktai, kurie puikiai vaizduo
ja Sovietų primesto lietuvių tautai reži
mo pasekmes:

1. Laisvo apsisprendimo teisės yra pa
neigtos,

2. Rusai šeimininkauja krašto ūkio, po
litinėse ir kultūrinėse srityse,

3. Visas vadovaujančias pozicijas res
publikoje užima rusai,

4. Rusų kalba įvesta kaip oficiali vals
tybinė kalba,

5. Lietuvos istorija falsifikuojama ir 
kultūrinės tradicijos naikinamos,

6. Rusų kolonistams teikiama pirmeny
bė buityje, moksle ir darbe,

7. žmogaus teisės, nustatytos tarptau
tinėmis sutartimis ir Helsinkio baigminio 
akto nuostatais, kuriuos pasirašė ir Sov. 
Sąjunga, nuolat pažeidžiamos,

8. Šeimoms neleidžiama susijungti.
Dešimts metų po Helsinkio baigminio 

akto pasirašymo 1975 m., nėra jokių žy
mių, kurios liudytų, jog Sov. Sąjunga ke
tina įgyvendinti ir respektuoti Helsinkio 
įsipareigojimus. Atvirkščiai, žmogaus tei
sių pažeidimai ir Helsinkio grupių akty
vistų persekiojimai padažnėjo ir daug ak
tyvistų buvo nuteista sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis. Vietinių gyventojų rusifikaci
ja spartinama. Kitų pažeidimų taip pat 
pastebima daugiau, negu buvo prieš 10 
metų.

Užgrobdama ir prisijungdama Baltijos 
valstybes, Sov. Sąjunga sukėlė tarptau
tinę problemą, kuri turi būti išspręsta. 
Lietuva, Latvija ir Estija sudaro integra
linę Europos dalį. Ta problema liks tarp
tautinių forumų dienotvarkėje ligi to lai
ko, kol bus išspręsta, atstatant Baltijos 
kraštams jiems priklausančias suvereni
nes teises. To nepadarius, negalės būti 
įgyvendinti nei pagrindiniai civilizuotų 
tautų principai, nei ilgalaikė taika.

Dr. K. Bobelio kalba buvo palydėta 
visų dalyvaujančių nuoširdžiu pritarimu.

Daug organizacijų prisiuntė konferen
cijai sveikinimus. 

davė spaudai pareiškimus ir atsakė į 
spaudos atstovų klausimus.

Didžiausias katalikų dienraštis Šveica
rijoje, Die Ostschweitz, šeštadienį, balan
džio 12 d. įdėjo straipsni apie VLIKo in
formacinį biurą Bern'e. Nord-Deutsch 
Rundfunk panaudojo A. Klimaičio pa
ruoštą spaudos pranešimą apie VLIKo 
dalyvavimą Bern'o konferencijoje.

Iš Šveicarijos dr. Bobelis lankėsi Lon
done pasitarimams su Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga apie lapkričio mėn. 
VLIKo organizuojamą kelionę į Vienos 
konferenciją bei VLIKo Seimą Londone.

(Elta)

AUKŠTOS PAREIGOS LIETUVEI
Amerikos spauda pranešė, kad buv. 

Balfo pirmininkė Dalia D. Bobelienė yra 
paskirta JAV Prezidento komisijos pa
minklų apsaugai nare. Komisija susideda 
iš 21 nario, iš kurių septyni yra paskirti 
JAV Prezidento, 7 — Senato atstovai ir 7 
kongresmanai. D. Bobelienė yra paskirta 
JAV Prezidento.

JAV Paminklų apsaugos komisija yra 
naujas organas, 'įsteigtas 1985 m. rugpjū
čio mėnesį. Jos uždavinys — prižiūrėti 
istorinių paminklų Amerikoje ir užsienyje 
apsaugą.

JAV spauda pažymėjo, jog Dalia D. Bo
belienė yra 53 metų amžiaus ir yra dr. 
Kazio Bobelio, chirurgo, žmona. Gimusi 
Lietuvoje, dabar gyvena St. Petersburg 
mieste, Floridoje, ir yra penkių vaikų mo
tina. Ji yra baigusi Brown Universitetą 
1954 metais ir yra pasireiškusi lietuvių 
ir amerikiečių kultūrinių bei politinių or
ganizacijų veikloje.

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA
Padažnėjusios kunigų laidotuvės, Lietu

vos katalikams primena pareigą dar uo
liau melstis už Kauno Kunigų Seminari
ją, kad ji galėtų priimti visus jaunuolius, 
kurie yra apsisprendę už kunigišką pa
šaukimą.

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija 
rengia Lietuvos Katalikų Bažnyčiai kuni
gus. Mokslas trunka penkerius metus, 
baigusieji gauna teologijos fakulteto bai
gimo diplomą ir kunigystės šventimus. Į 
/Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją 
kviečiami jaunuoliai nuo 18-kos iki 30- 
ties metų amžiaus, doro elgesio, prakti
kuojantys katalikai, baigę vidurinę ar jai 
tolygią mokyklą, atlikę karinę tarnybą ar 
nuo jos atleisti. Kandidatai patys atvyks
ta į Seminariją gegužės ar birželio mėne
si, atsiveždami dokumentus: pasą, karinį 
bilietą, vidurinio mokslo baigimo atesta
tą, savo klebono charakteristiką, krikšte 
liudijimą, sveikatos pažymėjimą ir dv 
nuotraukas. Seminarijos vadovybės nusta 
tytu laiku kandidatai laiko stojamuosius 
egzaminus žodžiu ir raštu iš tikėjimo pa
grindų (platesnio katekizmo). Bažnyčia 
kreipiasi į jaunuolius, ragindama pasvars
tyti altoriaus tarnybai kviečiančius mūsų 
Viešpaties ir Atpirkėjo žodžius: „Sek pas
kui mane“.

PASITRAUKĖ „DRAUGO“ 
REDAKTORIUS

Mykolas Drunga pasitraukė iš „Drau
go“ redaktoriaus pareigų balandžio 18 d. 
Nuo balandžio 28 d. pradėjo tarnybą JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos Chicagos sk. 
būstinėje, vadovaus jos propagavimo, lė
šų telkimo, ryšių palaikymo su valdinė
mis, akademinėmis įstaigomis ir spauda 
darbams.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1988 M.
Hamiltonas apsiėmė surengti Pasaulio 

lietuvių tautinių šokių šventę 1988 m. va
sarą. Tokio plataus pobūdžio šventės Ka
nados lietuviai nėra rengę, šventei rengti 
sudarytas komitetas, kuriam vadovauja 
dr. V. Kvedaras.

A.fA.

JONUI VINCICNUI 
iškeliavus į amžinuosius namus, 
reiškiu užuojautą jo broliui ir 

draugams.
Juozas Vaičiulis

LIETUVOJE
Sugrįžo žeima

Balandžio mėn. vidury po pirmosios pa
vasario perkūnijos į Lietuvą sugrįžo žie
ma. Panevėžio ir Šiaulių rajonuose žemę 
uždengė 25, Raseinių — 16 centimetrų 
storio sniego klodas. Varėnoje temperatū
ra naktį nukrito net iki 13 laipsnių šal
čio, daug kur iki 3-7 laipsnių. Ėmė pusty
ti.
Blaivybės draugijos

Lietuvoje savanoriškos kovos už blaivy
bę gretos nuo šių metų pradžios išaugo 
maždaug trečdaliu. Dabar yra beveik 5 
tūkstančiai draugijos pirminių organiza
cijų ir apie 76 tūkstančiai narių. 
Pavasarinės mugės

Balandžio 10 d. Vilniuje prasidėjo kul- 
tūrinių-buitinių, galanterijos, sporto pre
kių ir suvenyrų, taip pat baldų pirkimo- 
pardavimo mugės. Jose dalyvavo iš viso 
160 įmonių.
Lietuvos muzikantai Indijoje

Indijoje balandžio mėn. gastroliavo Vil
niaus valstybinis styginių instrumentų 
kvartetas. Koncertavo Kalkutoje ir Dely
je.
Blogai matomos televizijos programos

„Tiesoje“ J. Rupšys skundėsi, kad Lau
kuvoje blogai matomos Centrinės televi
zijos pirmosios programos. Ryšių minis
terijos televizijos ir radijo skyriaus vir
šininkas A. Stelingis paaiškino, kad tele
vizijos programų priėmimas Šilalės ra
jone pagerės šiame penkmetyje, pastačius 
televizijos stotį Tauragėje 1989 metais. 
Tapybos darbų paroda

Vilniaus „Maskvos“ kino teatro fojė 
eksponuojama apie trisdešimt jauno dai
lininko Vytauto Babelio tapybos darbų. 
Autorius 1977 m. baigė Vilniaus inžineri
jos statybos institutą, po to lankė R. Bi
čiūno vadovaujamą „Paletės“ studiją. Dai
lininko darbuose — peizažai, Vilniaus 
miesto vaizdai.
Diplomai lietuviškoms knygoms

Dešimt praėjusiais metais Lietuvoje iš
leistų knygų pažymėtos tradiciniame są
junginiame „Knygos meno“ konkurse.

Pirmojo laipsnio diplomais įvertintas 
„Minties“ leidyklos kapitalinis leidinys 
„Pirmasis Lietuvos statutas“ ir „Vagos“ 
— keturiomis kalbomis išleista A. Bara
nausko poema „Anykščių šilelis“. Abi kny
gos spausdintos Kaune.
Geriausi teatrų spektakliai

Pasibaigė respublikinė teatrų spektak
lių apžiūra. Premijos paskirtos režisie
rei D. Tamulevičiūtei už J. Marcinkevi
čiaus „Daukanto“ pastatymą jaunimo tea
tre, režisierei I. Bučienei už J. Grušo pje
sės „Pijus nebuvo protingas“ pastatymą 
akademiniame dramos teatre. Už muziką 
šiems dviem spektakliams premijuotas 
kompozitorius F. Latėnas.

Lietuvos teatro draugijos specialiomis 
premijomis apdovanoti režisierius G. 
Padegimas už V. Jasukaitytės „Žemaitės“ 
pastatymą Šiaulių dramos teatre ir akto
rė F. Laurinaitytė už pagrindinį vaidmenį 
šiame spektaklyje.
Karikatūristų paroda

Balandžio 13 d. Vilniuje prasidėjo Lie
tuvos karikatūristų paroda. Dail. Jonas 
Varnas laimėjo 1-ją vietą. Antrasis buvo 
Andrius Cvirka.
Paminklai rašytojams

Vilniaus miesto vykdomasis komitetas 
ir Kultūros ministerija įpareigoti pastaty
ti Vilniuje paminklus-biustus rašytojams 
A. Venclovai ir V. Mykolaičiui-Putinui. 
Koncertai Urale ir Sibire

Vilniaus akordeonistų kvintetas „Con
certino“, vadovaujamas R. Sviackevičiaus, 
dvi savaites koncertavo Urale ir Sibire. 
Nukeliavo 10 tūkstančių kilometrų, su
rengė 11 koncertų.
Dailės galerija Šiauliuose

„Aušros“ muziejaus antruosiuose rū
muose atidarytoje pastovioje dailės eks
pozicijoje yra beveik 600 įvairių ekspona
tų. Ekspozicijos autorius — vilnietis ar
chitektas F. Samukas.

MIRĖ KUN. V. ARLAUSKAS
Balandžio 11 d. Utenoje mirė vietinis 

altaristas kun. Vincas Arlauskas. Velio
nis buvo sulaukęs 75 m. amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1938 m. Tai jau penkioliktas 
Lietuvoje miręs kunigas. Panevėžio vys
kupijoje jau apie 30 parapijų yra likusios 
be savo kunigo.
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VYSKUPO SUKAKTIS
VYSKUPO ANTANO L. DEKSNIO AŠTUONIASDEŠIMTMETIS

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS TAUTINĖS SĄMONĖS IŠLAIKYMUI

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Bus iškilmingai paminėtas š.m. gegužės 
8 Memmingene. Pontifikalinės šv. mišios 
koncelebruojamos Marijos Dangun Ėmi
mo (miesto) bažnyčioje 10.30 vai. Pa
mokslą sakys Augsburgo vysk, ordina
ras Dr. Josef Stimofle. šv. Ulricho bažny
čios (Bad Woerishofen) choras giedos mi- 
ssa brevis in B. J. Haydn'o in hon. St. 
Joannis de Deo su solistais, choru ir or
kestru. Choras moka ir lietuviškų gies
mių. Nors programoje nerašoma, bet rei
kia tikėtis, kad ir jas giedos.

Antanas Deksnys yra gimęs 1906 gegu
žės 9 Butėniškio vienkiemyje, Rokiškio 
apskr. Pakrikštytas Šv. Mykolo arkange- 
1c parap. bažnyčioje Onuškyje. Ten pri
ėmė ir pirmąją šv. Komuniją. Gimnaziją 
baigė 1926 Rokiškyje. Filosofiją bei teolo
giją studijavo 1926-1931 Vytauto Didž. 
universitete Kaune. Baigė 1931. Tais pa
čiais metais gegužės 30 Kauno arkibazi- 
likoje buvo įšventintas kunigu ir priskir-

KUN. I.B. MIKALAUSKO SUKAKTYS

Kun. Ignas Barnabas Mikalauskas, Ka
nados Londono lietuvių Šiluvos Marijos 
parapijos klebonas, šiemet šventė kelias 
sukaktis: jam suėjo 75 metai amžiaus, 50 
m. nuo gyvenimo pranciškonų vienuolyne, 
45 metai kunigystės ir 40 metų, kai dar
buojasi Šiaurės Amerikos lietuvių sielo
vadoje.

Teologijos studijas baigė Italijoje, 1941 
m. įšventintas kunigu. I Ameriką atvyko 
1946 metais. 

tas Panevėžio vyskupijai. 1931-1934 buvo 
Panevėžio katedros vikaras. 1934-1936 vi
karavo Biržuose. 1936-1940 studijavo pe
dagogiką, istoriją, psichologiją ir sociolo
giją Fribourgo universitete Šveicarijoje. 
Filosofijos daktaro laipsnį gavo už diser
taciją prancūzų kalba apie Donauwoertho 
pedagogą Ludwig Auer, įvertintą magna 
cum Įaudė.

Okupavus Lietuvą sovietams, nebegalė
jo grįžti. Gavęs kvietimą iš Tėvų marijonų 
1941, nuvyko 'į JAV-jas dirbti lietuvių iš
eivių sielovadoje — rašė straipsnius pe
dagoginiais ir socialiniais klausimais ir 
vikaravo liet, parapijose Čikagoje bei 
Mont Carmel, Pensilvanijoje. Belleville 
vyskupo pakviestas, 1943-1969 klebonavo 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje East St. 
Louis, Ill. 1943 senajai bažnyčiai sude
gus, 1956 pastatė ten naują. Buvo akty
vus lietuvių organizacijų narys, bendra
darbiavo jų spaudoje. Liet, kunigų vieny
bės leidžiamam LUX CHRISTI žurnalui 
yra parašęs dvejų metų pamokslus.

1963 popiežiaus Pauliaus VI buvo pa
keltas į prelatus, o 1969 balandžio 12 pa
skirtas Lavello tituliniu vyskupu tarnau
ti Vak. Europos liet, sielovadai. Vyskupu 
įšventintas 1969 birželio 15 Bellevilles ka
tedroje. Tų pačių metų rugpjūčio mėn. 
atvyko į Europą savo pareigų eiti. Augs
burgo vysk, ordinaro dr. Josef Stimpfle 
dėka, apsigyveno Bad Woerishofene tame 
pačiame name, kuriame anksčiau gyveno 
jo pirmtakas vysk. Pr. Brazys.

1984 popiežius Jonas Paulius II paskyrė 
tėvą pranciškoną Paulių Baltakį, OFM, 
lietuvių išeivių sielovadai vadovauti. Dėl 
senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos vysk.
A. Deksnys buvo atleistas iš oficialių pa
reigų. Augsburgo vysk, ordinaro sutikimu 
ir malone (neištarnavo pensijos) gavo 
leidimą gyventi Bad Woerishofene.

Jubiliatas moka paprastai ir nuošir
džiai santykiauti su žmonėmis, todėl la
bai populiarus tiek JAV-jų, tiek ir Euro
pos lietuviuose. Visados kviečiamas lai
kyti iškilmingų pamaldų, nes sako gra
žius ir turiningus pamokslus.

Džiaugiamės turėdami vysk. A. Deksnį 
Vokietijos lietuvių bendruomenės nariu 
nuo 1972.

(VLBVI)

Atsiusta paminėti
ELTA — PRESSEDIENST. Nr. 2. Balan
dis — Gegužė — Birželis, 1986. Elta vo
kiečių kalba. 37 psl. Iliustruota,

Adresas: Franconville Str. 16, 6806 
Viernheim, W. Germany.

III. METODINIŲ SVARSTYMŲ 
IŠVADOS

A. Skatinanti psichologija
1. Auklėjimo sistema tiek mokykloje, 

tiek ir už jos ribų turėtų iš pagrindų rem
tis pozityviu psichologiniu skatinimu, per
duodant žinias ir jausmus. Mokytojai, tė
vai, jaunimo organizacijų vadovai turėtų 
geriau įsisavinti mokymo skatinimo psi
chologiją.
B. Priešmokyklinis auklėjimas

1. Vaiko priėšmokyklinis amžius yra 
svarbiausias gimtosios kalbos įsisąmonini
mui. Todėl reikia stiprinti to laikotarpio 
mokymo priemonių paruošimą, kurios 
naudotinos tiek įstaigų, tiek šeimų ap
linkoje.

2. Jaunai lietuviškai šeimai, kuriai dar 
rūpi lietuviškumas, reikia pagalbos iš ki
tų lietuviškų 'įstaigų, tautiškai auklėjant 
savo vaikus. Pačiai jaunajai šeimai rei
kia pagalbos įsisąmoninant tautiškumą, 
kurio reikia ir vaiko tautiniam brendimui. 
Ypač reikia pagalbos jaunajai šeimai pa
sitobulinti lietuvių kalbos vartojimą.

3. Priešmokyklinio amžiaus vaikams 
reikėtų steigti ne vien reguliarias moky- 
klėles-darželius, bet ir mažesnio skaičiaus 
vaikų židinėlius-ratelius, kur vaikai pa
justų lietuvių bendromenę, girdėtų lietu
vių kalbą ir susidraugautų su bendra
amžiais lietuviukais. Tokiems proginiams 
ir neperiodiniams (pvz., vasariniams) ži
dinėliams gali vadovauti lietuvių kalbą 
gerai mokanti mama, močiutė ar auklė.

4. LB ir kitų įstaigų svarbi užduotis — 
sustiprinti paramą, organizuojant ir vy
stant priešmokyklinio tautinio auklėjimo 
sistemą šeimoje, mokykloje ir organizaci
joje. Aplamai, tai iki šiol gerokai apleista 
veiklos sritis.
C. Tautinės sąmonės ugdymas pradžios 
mokykloje

1. Siekiant padaryti mūsų pradžios mo
kyklas efektyvesnes, perduodant lituanis
tines žinias ir ugdant tautinę savimonę ir 
peržvelgus esamą padėtį, siūlosi bent to
kie būdai:

a. Šiuo metu jau labai reikia mokymo 
priemonių silpniau lietuviškai kalban
tiems vaikams, reikia tokių priemonių 
ruošimą praplėsti.

b. Visa pradinės mokyklos programa tu
rėtų būti praplėsta, paįvairinta ir padary
ta vaikui aktuali.

c. Reikia daugiau lankstumo ir kūry
bingumo, ruošiant lituanistinę medžiagą 
ir lituanistinių mokyklų programas.

2. Efektyviam ir tiksliam mokymo ir 
auklėjimo darbui reikia daugiau ryšių 
tarp mokytojų, mokyklų, švietimo organi
zacijų; reikia nuolatinės mokymo eigos 

įvertinimo, programų ir priemonių efek
tyvumo nustatymo.
D. Tautinės sąmonės vystymas 
aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje

L Nepaaukoti mokyklinės atmosferos ir 
mokyklos sąvokos, pataikaujant moki
niams, kurie murma dėl mokyklinio darbo 
ar sunkumo. Jei lituanistinė mokykla 
panašesnė savo drausme bei atsakingumu 
į kasdieninę, tai lengviau mokinys jos tai
syklėms paklūsta.

2. Išvystyti tarpmokyklinį bendravimą, 
pasireiškiantį skaitymo, deklamavimo, 
rašymo, žodyno, net dainų ir tautinių šo
kių varžybomis. Ruošti lituanistinėms 
mokykloms vasaros stovyklas, kreipiant 
dėmesį į lituanistinius dalykus. Viso to 
tarpmokyklinio bendravimo tikslas: ap
jungti mokinius ir mokytojus į visumą, 
sukelti ūpą našesniam darbui.

3. Tautinio sąmoningumo ugdymui rei
kia didesnio dėmesio žodyno mokymui, 
šnekamosios kalbos pamokoms, kalbos 
istorijai ir tautinei kultūrai.

4. Įtikinti mokyklinio amžiaus vaikų tė
vus, kad leistų juos į lituanistines moky
klas, o kartą įsipareigoję juos leisti, griež
tai laikytųsi savo nutarimo. Tėvus įtaigo
ti asmeniškai, nes kartais jų spauda ne
pasiekia arba neturi reikiamo efekto.
E. Tautinis auklėjimas šeimoje

L Laikyti kalbą kaip turtą, perduotą 
mums ir jausti pareigą tą turtų perduoti 
ateinančiai kartai.

2. Vaikams nuo mažens aiškinti, kodėl 
reikia mokytis savosios kalbos ir tobulin
ti jos žinojimą.

3. Vaikų jauname amžiuje nebijoti at
siriboti nuo tautiškumui svetimų įtakų, 
net ir nuo per ankstyvos organizacinės 
veiklos ir taip leisti šeimai pribręsti iki 
miniatūrinės lietuviškos bendruomenės 
tarpusavy, su aiškiais tikslais, priemonė
mis bei atsiekimais, žinant, kad bus laiko 
vėliau vaikams „akiratį praplėsti“.

4. Susirasti atitinkamų asmenų Lietu
voje, su kuriais šeimos nariai galėtų susi
rašinėti.

5. Būtina, kad tėvai skaitytų lietuvišką 
spaudą ir literatūrą — savos kalbos pra
turtinimui, kad skaitytų vaikams, skatin
tų vaikus skaityti.

6. Būtina, kad tėvai taisytų visokiais 
būdais savo tarimą ir kalbos intonacija, 
t.y. „melodiją“, taip pat ir vaikų tarimą, 
taisant ir lavinant vaikų klausą.
F. Tautinės sąmonės ugdymas jaunimo 
organizacijose
Konservatyviai visuomenei savaime sun

ku „įkąsti“ naujus sumanymus. Tačiau ar
čiau organizacijose dalyvaujančių vaikų 

bei jaunimo esantieji gerai nujaučia, kas 
jau atliktą ir vykdomą darbą paverstų 
veiksmingesnių. Kaip tik tokios mintys 
čia ir nurodomos:

1. Bendros lietuviškumo gairės moky
klai, organizacijai, grupei ir „kolonijai“. 
Jei tai būtų neįmanoma, bent 'įsisąmonin
ti Lietuvių Chartą su jos dėsniu, kad soli
darumas yra aukščiausia tautinė dorybė 
ii' vertybė.

2. Mokytis iš kitų kokiu nors apčiuopia
mu būdu: tirti kitų tautų veiklą daugialy
piuose kraštuose. Tikėti, kad galima ką 
nors išmokti iš mažų lietuviškų kolonijų, 
o ypač iš tų, kuriose lietuviškai kalban
čių nuošimtis nedidelis.

3. Priėš kiekvieną vasarą surengti tos 
vasaros stovyklų būsimiems vadovams ir 
vadovėms pasitarimus ir pavyzdines pro
gramas.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
METINĖ PREMIJA

1985 metų grožinės literatūros premi
jai atrinkti komisija sudaroma iš kvali
fikuotų asmenų JAV rytiniam pakrašty.

Bus svarstomos tik tos knygos, išleistos
1985 melais, kurias komisija gaus iki
1986 m. birželio 15 d. (pašto antspaudo 
data). Knygų leidėjai arba autoriai pra
šomi iki tos datos atsiųsti po 5 egz. verti
nimo komisijai šiuo adresu:

Dr. Mirga Pakalniškytė-Girniuvienė 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886.

Kasmetinis premijos mecenatas yra Lie
tuvių fondas. Premijos dydis — 2000 dol.

LRD valdyba

JUBILIEJAUS IŠKILMĖS ROMOJE

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus iškil
mėmis Romoje rūpinasi lietuvių komite
tas, kurį sudaro pirm. prel. A. Bartkus, 
vicepirm. prel. L. Tulaba ir prel. V. Min
cevičius, sekr. dr. B. Vileišytė ir nariai — 
prel. A. Jonušas, prel. K. Dobrovolskis ir 
kun. E. Putrimas.

NAUJI LEIDINIAI
1484-1984: ŠVENTO KAZIMIERO

PENKŠIMTIS. Išleido Švento Kazimiero 
500 metų mirties sukakties centrinis ko
mitetas. Redagavo Balys Raugas. 478 
psl. 1985 m. K.v. Kaina — 15 dol., su 
persiuntimu 17 dol.

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTO- 
TORIJA. II tomas. Pranas Čepėnas. 840 
psl. 1986 m. kiet. virš Kaina — 25 dol. 
Su persiuntimu 27 dol.

LIETUVIŲ KRYŽIAI IR KOPLYTĖ
LĖS. Dr. Jonas Grinius. 182 psl. 1970 m. 
Kaina — 10 dol. Su persiuntimu 11 dol.

Knygos gaunamos Drauge, 4545 West 
63rd Street, Chicago, II. 60629 U.S.A.

PRANAS MILAŠIUS

KELIAS SVETUR
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Taip jie keliavo ilgą laiką, vis pas 
ūkininkus sustodami, kartais net kelias 
dienas pabūdami. Toleikis jau nebeži
nojo kiek savaičių ar mėnesių jie kelia
vo, buvo žiema, arklį žiemiškai vienoj 
pakelės kalvėj pakaustė, kai privažia
vo didelį miestą. Buvo jie pravažiavę 
daug miestų, bet tas buvo didelis mies
tas, daug didesnis už Klaipėdą. Ilgai 
jie važiavo gatvėmis, kartais sustoda
mi kelio pasiklausti, kol pagaliau at
sidūrė stotyje.

— Toliau neina, — sako Jolišius.
— Dabar važiuosime traukiniu.

— Atklys eina, — sako Toleikis.
— Kam mums to traukinio?

— Su traukiniu dabar reikia, — sa
ko Jolišius, taip valdžia liepia.

— O kas man už arklį užmokės?
— Užmokės tau, nebijok. Atsiųs 

tau pinigus ten, kur nuvažiuosime.
O prie arklio jau nepažįstamas vy

ras prisistojo, lūpą arkliui pakėlęs 
į dantis žiūri, per sprandą ranka brū
žuoja ir su Jolišiu kalba. Matyt jau iš 
vakaro buvo susitarta stotyje susitikti 
ir arklį su vežimu pasiimti. Svetimame 
mieste, tarp svetimų žmonių, ką da
rys Toleikis? Gali tu sakyti „Hitler 
kaput!“ tarp svetimšalių būdamas, 
bet čia jis vienas tarp vokiečių.

Sunešė Jolišių turtą į vagoną, pats 
prie jo atsisėdo ir išdundėjo į nežino
mus tolius. Važiavo dieną, važiavo 
naktį, vėl dieną, vėl naktį, traukinys 
bėga per laukus, sustoja prie sugriau
tų stočių, kartais sustoja laukuose ir 
keleiviai stebi, kaip lėktuvai stotį 
bombarduoja.

Pagaliau vienoje nedidelėje stotyje 
Jolišius jam pasakė, kad čia jau kelio
nės galas, reikia iškrauti iš vagono jų 

dėžes ir palaukti, kol atvažiuos juos 
iš čia išvežti. Už pusvalandžio atvažia
vo vežimas dviem tekiniais; tekiniai 
vietoj geležinių repų guminiais lankais 
aptraukti. Senyvas vyras, sustabdęs 
arklį, nušoko nuo vežimo, pribėgo prie 
Jolišių. Sveikinasi, bučiuojasi, aiškiai 
matyti, kad iš seno pažįstami, gal gi
minės. Iš paskos atsekė jaunas lenkas 
poriniu vežimu. Sukrovė juodu Jolišių 
turtą į vežimą ir išvažiavo iš stoties.

Važiuojant lenkas užkalbino Tolei- 
kį vokiškai — nesusikalba; užkalbino 
lenkiškai — nė tiek neina. Nužvelgia 
karts nuo karto lenkas Toleikį, turbūt 
galvoja koks čia sutvėrimas šalia jo 
sėdi, jei nė vokiškai, nė lenkiškai nesu
sikalba. Toleikiui baugu darosi nuo 
tų žiaurių žvilgsnių. Prisiminė, kaip jis 
kelionės pradžioje su prancūzais susi
tiko — negalėjo susikalbėti, bet ir be 
kalbos susidraugavo ir nebiliškai susi
kalbėjo. Keletą kartų atsikosėjo ir sako 
jis lenkui:

— Hitler kaput!
— Hitler kaput? Hitler kaput? — 

klausinėja jį lenkas vokiškai ir lenkiš
kai, turbūt pagalvojo, kad Hitleris ti
krai jau negyvas ir dabar jį klausinė
ja, kas ir kada jį nugalabijo.

— Nix kaput, nix kaput, — aiški
na lenkui Toleikis, — ale šnell jis jau 
budit kaput. — Lenkas dar žiauriau 
nužvelgia jį, žvilgsnis pilnas neapy
kantos ir paniekos.

Ūkis buvo, Toleikio apskaičiavimu, 
apie trisdešimt hektarų, ūkininkas ir 
jo žmona apie penkiasdešimt metų 
amžiaus, du sūnūs kariuomenėje, ke
turi lenkai dirbo ūkyje — du vyrai ir 
dvi moterys. Prie tvartų buvo maža 
kamara, liepė Toleikiui ją ištuštinti ir 
susikalti iš lentų lovą, ir tai buvo jo 

buveinė iki karo pabaigos. Nemėgo jo 
lenkai, šeimininkai kalbėjo su juo dar
bą užduodami, daugiau nebiliškai ro
dydami, negu žodžiais sakydami. Tik
tai Jolišiai karts nuo karto su juo 
pasikalbėdavo, Jolišienė retkarčiais 
ką nors valgomo jam paduodavo, pri
grasindama, kad valgytų kitiems ne
matant.

Per žiemą ne kiek to darbo tebuvo. 
Gyvulius apšerti, pieną į pieninę nu
vežti; tai per dieną ir slampinėdavo iš 
tvarte iš vieno kampo į kitą. Kai atėjo 
pavasaris, laukuose buvo užtektinai 
darbo, bet tada lenkai, karo galą nu
jausdami, pradėjo dirbti taip lėtai, kad 
net ir Toleikis greičiau už juos judė
jo.

Buvo šilta pavasario diena. Vyrai, 
pietus pavalgę, gulėjo pievoje už tvar
to. Toleikis snūduriavo, bet kietai už
migti negalėjo. Galėjai jausti kažką 
nepaprasto, nekasdieniško. Lenkai ka
žin ką žino, bet jam nesako. Pusbalsiu 
vienas pasako ką nors, kitas po valan
dikės vėl jam pusbalsiu atsako. Per 
upę atskrenda garsas. Visi pažiūri į 
tą pusę, kaimyno ūkininko lenkas sto
vi antroj pusėj upės ir jiems šaukia. 
Lenkai, ant alkūnių pasirėmę, šaukia 
jam. Kaimyno lenkas praneša kažko
kią žinią. Toleikis iš viso klegesio iš
skiria tik žodį „Hitler“. Klegesiui dar 
nenutilus, ateina ūkininkas, liepia eiti 
prie darbo.

— Hitler kaput! Hitler kaput! — 
šaukia jam lenkai viens po kito, ir To
leikis stebisi, kad jų šeimininkas taip 
staiga pasikeitė. Nešaukia, nedeive- 
liuoja, stovi tylus prieš lenkus, lyg ne 
jis, o lenkai šeimininkai būtų. Susira
dęs Jolišių papasakojo jam apie len
kus, „Hitler kaput“ šaukiančius apie 
šeimininką keikti užmiršusį, ir klau
sia, kas čia dabar darosi, ar jau tikrai 
„Hitler kaput“.

— Je, — sako Jolišius. — Dabar 
jau tikrai kaput.

— O kas jį nušovė?
— Kas gali tai pasakyti. Per karą 

visaip atsitinka.
Kaimą dabar užplūdo kareiviai. 

Laukai pilni uniformuotų vyrų su 
kauptukais -tarp runkelių vagų, žiūri 
Toleikis į kareivius burokus kaupian
čius ir galvoja, kur dingo tas jų narsu
mas. Beveik visą Europą buvo užėmę, 
ėmė nuo žmonių ką norėjo, o dabar 
turi ūkininkui dirbti, kad pavalgyti 
gautų.

Taip praėjo pora savaičių. Lenkai 
nieko nedirba, pavalgo ir eina kur 
nori, tik Toleikis nedrįsta pasipriešin
ti, kad ir neskubėdamas, bet vis tiek 
šiek-tiek juda. Vieną dieną Jolišius 
jam sako:
— Nebūk kvailas, matai, kad lenkai 

nedirba, kam tu dirbi?
Visą likusią dieną Toleikis galvojo, 

kaip jam reikės išdrįsti prieš šeiminin
ką pasipriešinti. Tiktai sekantį rytą jis 
jam pasakė:

— Nix arbeit.
— Nix arbeit, nix essen, — tas jam 

ramiai atsakė.
Susirado Toleikis Jolišių ir klausia 

jo ką jis turi dabar daryti. Juk nebus 
nevalgęs. Kad būtų jam užmokėję už 
arklį ir vežimą, galėtų jis dabar su tais 
pinigais prasimaitinti, o dabar reikės 
svetimame krašte badu pastipti.

— Hitleris tavo arklį ir vežimą pa
ėmė, — aiškina jam Jolišius. — Da
bar jo nebėra, tai niekas tau neužmo
kės. Važiuok tu į Hamburgą, ten turi 
būti rusų konsulas, tas tave namo par
veš.

Nuvažiavo juodu į stotį, Jolišius 
nupirko bilietą, įdavė jam lapą popie
riaus su didelėmis raidėmis „HAM
BURG“.

— Kada privažiuosi stotį su tokiu 
užrašu, išlipk iš traukinio ir eik pas 
rusų konsulą, žmonės tau kelią paro
dys.

Išlipo Toleikis Hamburge iš trauki
nio, dairosi po stotį katro čia paklaus
ti, kur yra rusų konsulas; kad visi sku
ba, bėga, negi tversi žmogų už rankos 
ir stabdysi. Pagaliau pastebėjo vieną 
gražiai apsirengusį, poniškai atrodan
tį vyrą, kuris vienas pats nuo kitų at
siskyręs palengva ėjo. Tai prie jo pri
ėjęs ir paklausė:

— Wo ruski konsul?
Tas sustojo, pažiūrėjo į klausiantį 

ir kad pradės rusiškai keiktis! Toleikis 
jam sako:

— Po ruski nix farštein.
— O įkas tu toks esi? — dabar 

lietuviškai nepažįstamasis klausia.
— Aš esu lietuvis.
— O kokiems velniams tau to rus- 

kio reikia, jei tu lietuvis esi?
— Ūkininkas, pas kurį dirbau, da

bar valgyti nebeduoda, karas pasibai
gė reikia grįžti į Lietuvą.

Nepažįstamasis papasakojo jam 
apie stovyklą, kurioje visi į Vokietiją 
darbams atvežti dabar gyvena, nemo
kamai juos ten maitina.

— Dirbti nieko ten nereikia, — dar 
pridėjo. Nupasakojo, kaip į stovyklą 
nuvažiuoti, bet pamatęs, kad Toleikis 
mieste nesusivokia, kartu su juo į 
stovyklą atvažiavo.

— Tai tokia mano istorija. Dabar 
tu papasakok, kaip tu čia atsiradai.

Jonis papasakojo jam viską nuo 
pradžios iki galo. Kaip jį pas Oškinį 
Bartkus buvo nusiuntęs jo žento nuo
monės paklausti, kaip jis pats nega
lėjo apsigalvoti važiuoti į Vokietiją, ar 
ne, kaip su vokiečiais į Klaipėdą atva
žiavo ir namo grįžti nebegalėjo.

— Kažin kur dabar tas Oškinio 
žentas. Nesimato, nesigirdi apie jį Vo
kietijoje. O laikas jau lietuviškus pul
kus organizuoti. Karas pasibaigė, vy
rai stovykloje susirinkę. Laikas jau ap
siginkluoti ir rengtis grįžimui.

(Bus daugiau)
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SKIRTINGI RADIJAI
DU RADIJAI LIETUVIŲ KALBA PER PRAĖJUSĮ KARĄ

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Tragiškų afganų tautos likimų tur

būt geriausiai atjaučiame mes, lietu
viai. Panašioje padėtyje kaip ir Af
ganistanas buvo atsidūrusi, ir dalinai 
iki šiol tebėra, ir Lietuva. Afganistane 
sovietinis okupantas sumobilizuoja ša
lies gyventojus ir pasiunčia naikinti už 
išsivadavimų kovojančių savo tautie
čių. Kova vedama įvairiais ginklais — 
ne tik tankais ir lėktuvais, bet ir spau
da, radijo bangomis ir kitaip.

Apie 'kovas už Lietuvos pavergimų 
ir jos laisvę radijo bangomis per pra
ėjusį karų užtinkame žinių beveik tuo 
pat metu pasirodžiusiuose dviejuose 
laikraščiuose: Vilniuje leidžiamame 
žurnale KULTŪROS BARAI 1985 
m. Nr. 4 Tado Černiausko rašiny „žo
dis kautynių rikiuotėj“ ir Clevelande 
(JAV-jose) išeinančiame DIRVOS 
savaitrašty 1985 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 
30 G.A. straipsny „Radijo ginklas 
lietuvių laisvės kovoje“.

Programos lietuvių kalba iš Mas
kvos pradėtos transliuoti tuoj po bol
ševikų išgujimo iš Lietuvos 1941 m. 
liepos mėn. Lietuviškasis Maskvos ra
dijo skyrius buvo sovietinės vyriausy
bės garsiakalbis. Visi darbuotojai ko
munistų partijos parinkti ir valdžios 
apmokami. Programos buvo sudaro
mos daugiausia iš sovietinių vadų kal
bų su grasinimais Lietuvos žmonėms 
ir iš pranešimų apie padėtį frontuose. 
Lietuviškiems darbuotojams beliko tik 
juos išsiversti ir taip apdailinti, kad bū
tų suprantamesni ir priimtinesnį klau
sytojams Lietuvoje. Tie grasinimai da
linai ir buvo kalti dėl to, kad tiek daug 
lietuvių, priartėjus antrajai bolševikų 
okupacijai, pasitraukė į užsienį. Pir-

JAPONAI DIRBA PER METUS 
600 VALANDŲ DAUGIAU, 

NEGU VOKIEČIAI

Įdomią statistiką yra paskelbęs vokie
čių pramonės institutas Koelne. Japonų 
ir amerikiečių industrijos darbininkai 
praeitais metais dirbo atitinkamai 600 ir 
300 valandų daugiau, negu jų kolegos Vo
kietijoj. Nežiūrint to, kad JAV ir Japo
nijoj yra didesnis privalomas darbo va
landų skaičius, pagrindinė tokio darbo 
laiko skirtumo priežastis buvo neatvyki
mas į darbą dėl asmeninių reikalų. Vokie
čių pramonės instituto apžvalgoj rašoma, 
kad 1985 m. dirbantis europietis daugiau
siai praleido 232 darbo valandas, kai ame
rikietis — 62 ir japonas — 34 valandas. 
Instituto pranešime nebuvo atsižvelgiama 
į valstybines šventes ar užtarnautas atos
togas.

Atskirų šalių sąraše pirmavo Norvegi
ja, toliau sekė Švedija ir Suomija — čia 
praleistų darbo valandų skaičius buvo 
tarp 192 ir 232. Vokietija liko sąrašo vi
dury: iš 1708 privalomų darbo valandų, 
dėl ligos, nelaimių, gydymo bei kitų prie
žasčių, 128 vai. buvo praleistos. Panašiai 
vyko ir Prancūzijoj — 124 vai.

Tokius palankius JAV ir Japonijai re
zultatus galima paaiškinti tuo, kad šiose 
šalyse nėra Europai ’įprastos apsaugos li
gos atveju. Be to, darbininkai ten nėra 
taip apdrausti nuo atleidimo iš darbo, — 
kas dažnai serga ar nepasirodo darbe yra 
atleidžiamas.

KG.

SPORTINIS GYVENIMAS
Nepavyko Kauno Žalgirio krepšinin

kams laimėti' Europos komandinio meiste
rio vardą. Budapešte, įvykusiame baig
mės susitikime tarp Žalgirio ir Zagrebo 
Cibonos, pergale džiaugėsi Kroatijos atsto
vai', įveikę kauniečius 94:82 (47:39). Dar 
iki 32 žaidimo minutės galima buvo lauk
ti Žalgirio laimėjimo, kada kroatai nuo 
lietuvių ‘buvo atsiplėšę tik septyniais taš
kais. Deja, tuo momentu, už nesportišką 
elgesį, iš aikštės pašalinamas geriausias 
Europos krepšininkas Arvydas Sabonis. 
Nuo čia ir prasidėjo visos nelaimės: ko
manda sukriko. Be abejo, po šio pralai
mėjimo Žalgirio vadovai padarys išvadas, 
išnagrinės patį žaidimą, ypač labai blo
gus metimus.

Nėra reikalo nusiminti, nes Kauno Žal
giriui auga nauja pamaina, nauji Lietu
vos ąžuoliukai, laimėję SS-gos krepšinio 
meisterio vardą. Mūsų jauniai baigmėje 
nugalėdami Ukrainą 90:82, Leningradą 
79:68 ir Azerbaidžaną 97:56, įrodė, kad 
šiuo metu lietuviai SS-gos krepšinyje gro
ja „pirmu smuiku“, nes juk vyrų pusėje 
meisterio vardas priklauso Kaunui.

Iš futbolo gyvenimo reikėtų pranešti ne
tikėtą Vilniaus Žalgirio pergalę Jerevane 
prieš vietos Araratą pasekme 1:0. Po šio 
laimėjimo vilniečiai’, surinkę po penkių 
rungtynių 6 tšk. pirmenybių lentelėje iš
kopė į septintą vietą. 

mieji Maskvos radijo lietuviško sky
riaus darbuotojai buvo Jonas Šimkus. 
Juozapas Banaitis, Henrikas Zima
nas, Kazimiera Kymantaitė. Rašinio 
KULTŪROS BARUOSE autorius 
Tadas Černiauskas į lietuviško sky
riaus redakciją buvo įjungtas 1942 m. 
gegužės mėn. Jam pavyko tuo būdu 
pasprukti iš vadinamos 16-tos lietu
viškos divizijos, palikus savo draugus 
apkasuose kęsti šaltį bei alkį ir žūti 
nuo vokiečių tankų bei lėktuvų kulkų.

Lietuvos radijo Kauno stotis į lietu
vių sukilėlių rankas pateko pirmąją 
vokiečių-sovietų karo dieną 1941 m. 
birželio mėn. Dar Raudonajai armijai 
tebesant Lietuvoje, sukilėliai per Kau
no radiją paskelbė laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos atstatymą, kvietė 
gyventojus sukilti ir vyti lauk raudo
nuosius okupantus. Iki ašarų žmones 
sujaudino ir uždegė sugrotas Tautos 
himnas.

Stiprėjant hitlerinei okupacijai, 
griežtojo ir lietuviškos spaudos bei ra
dijo kontrolė. Po poros mėnesių įsa
kyta sustabdyti Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto veiklą. Jis nuėjo 
į pogrindį. Pradėta leisti gausi pogrin
džio spauda. Pogrindžio organizacijos 
negalėjo prabilti per hitlerininkų kon
troliuojamą Vilniaus ar Kauno radiją. 
Tada 1943 m. rudenį įsteigtas pogrin
džio radijas ŽALGIRIS. Vėliau pa
sivadinęs LAISVOSIOS LIETUVOS 
RADIJU veikė iki 1944 m. gegužės 
mėn. galo, t.y. iki Raudonosios armi
jos priartėjimo.

Lietuvos laisvės kovotojai turėjo 
dar ir antrą to pat vardo pogrindžio 
radiją, šifruotu telegrafu palaikiusį ry
šius su lietuvių politinės valdžios cen
tru Švedijoje ir perdavinėjusį žinias į 
užsienį.

LAISVOSIOS LIETUVOS RADI
JO stoties steigėjai buvo operatorius 
Vytautas šuopys ir Lietuvoje pasilikęs 
programos redaktorius, todėl jo pavar
dė neskelbiama. Prie jo montavimo 
pagrindinai prisidėjo Vytauto Didž. 
universiteto technikos fakulteto bai
giamojo kurso studentai Bagdonas 
Kontrimas ir Romas Šatas. Netrukus 
į pogrindinę radijo veiklą įsijungė Juo
zas Rudokas ir Aleksandras Griauzdė, 
rinkdami programai žinias, rūpinda
miesi lėšomis, siųstuvo apsauga ir pa
tikimomis vietomis transliacijoms, ku
rias reikėjo nuolat keisti. LAISVO
SIOS LIETUVOS RADIJOdarbuoto- 
jams versti pranešimų nereikėjo, nes 
juos rašė ir skaitė pogrindžio darbuo
tojai lietuviai. Jie informavo Lietuvos 
gyventojus apie vokiečių valdžios kė
slus ir jos nusikaltimus, ragino neklau
syti okupantų įsakymų, vengti karo ir 
darbo tarnybos. Buvo perduodamos ir 
nacių cenzūros draudžiamos tarptau
tinės politikos žinios. Vėliau būdavo 
skelbiami Vyriausiojo Lietuvos išlais
vinimo komiteto ir kitų pogrindžio or
ganizacijų pranešimai.

Vokiečių saugumas tuoj išgirdo 
LAISVOSIOS LIETUVOS RADIJO 
balsą ir stengėsi jį nutildyti. 1944 m. 
gegužės 1 d. buvo suimtas pagrindinis 
darbuotojas Juozas Rudokas. Labai 
nacių iškankintas jis mirė tuoj karui

Nesiseka Klaipėdos Atlantu! antroje pir
menybių lygoje. Po dviejų susitikimų uos
tamiesčio futbolininkai dar nelaimėjo nė 
vienų rungtynių. Tačiau tikime, kad po 
silpno pavasarinio pasirodymo, klaipėdie
čiai netrukus atgaus fermą ir pradės skin
ti pergales.

Iš pasaulinio sporto reikėtų atžymėti 
Europos stalo teniso pirmenybes, įvyku
sias Čekoslovakijos sostinėje. Čia geriau
siai pasirodė Švedijos atstovai, laimėję iš 
galimų septynių — tris aukso medalius. 
Skandinavijos sportininkams pirmos vie
tos atiteko komandiniame žaidime, vyrų 
vienete ir vyrų dvejete. Silpnai pasirodė 
SS-ga, laimėjusi pirmą vietą tik moterų 
dvejete.

Apie vykstančias pasaulines ledo ritu
lio pirmenybes teks parašyti vėliau. Ta
čiau jau dabar viskas kalba už SS-gos 
pergalę. Matyti, kad treneris Tichonovas 
nori atsigriebt už pereitų metų „katastro
fą“ Prahoje, kada SS-gos profesionalai le
do 'ritulininkai laimėjo tik trečią vietą bei 
buvo išeliminuoti „Canada eup“ žaidynėse. 
Greičiausiai, Kremliaus sportinio gyveni
mo „bosas“ M. Gramovas pastatė Tichono 
vui ultimatumą: arba laimėsi pirmenybes, 
arba liksi tik Maskvos CASK komandos 
treneriu. . K. Baronas

pasibaigus 1945 m gegužės 20 d. Bay- 
reuthe, Vak. Vokietijoje.

Per praėjusį karą abu radijai lietu
vių kalba — iš Maskvos ir iš Kauno 
— vedė kovą prieš vokiečių okupaci
ją. Atrodytų, kad jie būtų turėję ben
dradarbiauti. Bet taip nebuvo ir nega
lėjo būti. Lietuviškos radijo laidos iš 
Maskvos tarnavo ne Lietuvos išlaisvi
nimui, bet raudonosios sovietų okupa
cijos sugrąžinimui. Gi LAISVOSIOS 
LIETUVOS RADIJAS vedė kovą už 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. To
dėl jis buvo abiejų okupantų priešas 
—- ir vokiečių nacių, ir sovietų komu
nistų. Vokiečių naciai kacetuose nu
kankino LAISVOSIOS LIETUVOS 
RADIJO darbuotoją Juozą Rudoką, o 

sovietų saugumas kitą to paties radijo 
steigėją ir darbuotoją Bagdoną Kon
trimą, pasilikusį Lietuvoje, 1951 m. 
suėmė, ištrėmė į Sibirą ir 1952 m. nu
kankino Magadano mirties lagery.

Tų dviejų radijo programų — iš 
Maskvos ir iš Kauno — per praėjusį 
karą išvesta linija tebeegzistuoja iki šių 
dienų. Lietuviškose radijo programose 
iš Vakarų pasisakoma už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą, o lietuviškos ra
dijo programos iš Vilniaus kaip tar
navo, taip ir tebetarnauja sovietinės 
okupacijos įtvirtinimui mūsų tėvynėje.

Augustinas U penas

KUR PASLAPTIS?
VILNIAUS KRAŠTO 

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
PAREIŠKIMAS

Reiškiamos spaudoje nuomonės, pa
reiškimai, „filosofiniai“ išvedžiojimai ir 
privačiai reiškiami įvairūs nepasitenkini
mai dėl Lietuvos krikšto tikrosios datos 
yra labai svarbus reikalas. Tą ginčijamą 
klausimą turėtų išspręsti bažnytinės tei
sės žinovai ir teologijos specialistai. Be to, 
klausimas, ar Vatikanas leistų Lietuvai 
pasirinkti jai tinkamiausią datą?

Šiuo labai sunkiu pavergtai Lietuvai 
metu reikalinga, kad toji perėjimo iš pa
gonystės į krikščionybę sukaktis būtų 
minima toje vietoje, kur krito pirmieji 
pašventinto vandens lašai. O toji vieta, 
kaip žinome, buvo Lietuvos sostinė Vil
nius. Toje reikšmingoje vietoje, kur prie 
Neries ir Vilnelės yra šiuo metu uždary
ta katedra. Ten buvo ir šiandieną yra 
Lietuvos širdis.

Ten buvo pagoniškos Lietuvos svarbiau
sia ir garbingiausia vieta. Pradėtas teikti 
Lietuvai krikštas prasidėjo sostinėje — 
Vilniuje. Vilnius tapo krikščionybės ži
dinys ir gaivinantis šaltinis...

Dvasiškių vadovybė pranešė, kad Vil
niuje nėra tinkamos šventovės, kuri su
talpintų tikinčiuosius ir svečius, norin
čius dalyvauti iškilmingame krikščionybės 
minėjime. „Filosofiniu“ atžvilgiu, tokios 
šventovės, kuri sutalpintų visus, Vilniuje 
nėra. Tokios šventovės taip pat nėra ir 
Kaune. Principas yra ne bažnyčios dydy
je bei talpume. Nenoromis gaunasi įspū
dis, kad artėjantį Lietuvos 'įėjimo į krikš
čionių bendruomenę minėjimą spaudžia 
neaiškūs politiniai „žaidimai“.

Norinčiųjų dalyvauti Lietuvos krikšto 
minėjime gali susidaryti tūkstančiai ir 
daugiau. Čia ir iškyla pagrindinis klausi
mas. Kodėl taip svarbus Lietuvai minėji
mas nustumtas į Kauną, kuris nieko ben
dro neturėjo su Lietuvos krikštu? Kas 
nurodė? Vatikanas, Maskva, ar dvasiški- 
ja?
Jeigu šis reikšmingas Lietuvai minėjimas 

negali būti rengiamas ten, kur jis turėtų 
būti, geriau jo iš viso iškilmingai nereikė
tų minėti nei švęsti. Ne vietoje jį šven
čiant, Lietuvai padarysime žalą.

Kai Kanadoje, Toronte lankėsi popie
žius Jonas Paulius II-sis, Toronte nebuvo 
tokios šventovės, kuri sutalpintų norin
čius popiežiaus Mišiose dalyvauti ir jį 
pagerbti. Dėl stokos tokios šventovės, bu
vo parinktas sporto stadionas. Jame su
tilpo visi. Lietuvoje krikšto minėjimas 
galėtų būti rengiamas Vingio Parke, at
viroje gamtoje, po atviru dangumi. Jis 
pilnai atitiktų Lietuvos krikšto pradžią, 
kuri prasidėjo Vilniuje — gamtoje po at
viru dangumi. Tuomi tikriausiai būtų pa
tenkinti visi lietuviai.

Viso laisvojo pasaulio lietuviai ir ken- 
čiantieji pavergtoje tėvynėje turi dėti pa
stangas, kad Lietuvos krikščionybės mi
nėjimas būtų minimas tik Vilniuje, Lietu
vos sostinėje. To reikalauja Lietuvos gar
bė. Minėdami tą svarbią sukaktį kitur, 
save pažeminsime.

Steponas Varanka
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 

Kanados Krašto Valdybos 
Pirmininkas

Albertas Misiūnas
VKLS-gos Centro Valdybos 

Pirmininkas

KAZIUKO MUGĖ VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

„Aušros" tunto Kaziuko mugė įvyko 
kovo 15 d. Kaziuko mugė yra siejama su 
lietuvių skautų globėjo šv. Kazimiero 
diena. Tai yra ryšys su Vilniumi, su Lie
tuva ir lietuviškomis tradicijomis, kurias 
skautai stengiasi puoselėti. Mugė skatina 
skautišką išradingumą bei nagingumą ir 
yra patyrimo pamoka. Ji suartina skautus 
su visuomene.

Šiemetinėje Kaziuko mugėje matėsi 
daugiau pačių skautų rankdarbių: sesių 
tautiniais raštais varstytų ir siuvinėtų 
takelių, „maerame“ papuošalų, iš veltinio 
karpytų paveiksliukų, vašku išrašytų 
margučių, širdučių ir baravykų. Neatsili
ko ir broliai — kartu su sese Meile iš
pjaustė iš medžio meniškas pertvarėles 
laiškams ir servietėlėms. Kai kurie bro
liai net prie margučių dažymo bei bara
vykų kepimo prisidėjo.

Kaziuko mugė buvo pradėta iškilminga 
sueiga, kurią pravedė s.v. Paulius Mic
kus (nors jis jau studentas Muenchene, 
bet vis suspėja atvažiuoti ir padėti Gim
nazijos skautams) ir tunto komendante 
vyr. sk. kand. Sigita Alksninytė. Sesė 
Alksninytė perskaitė „Aušros“ tuntinin- 
kės v.s. Meilės Mickienės įsakymus, ku
riais „Ryklių" skilties skautams kandida
tams Vytui Lemkei, Albertui Ordonez bei 
Pauliui Young, ir „Lapių“ skilties skau
tėms kandidatėms Ritai Bartusevičiūtei 
bei Birutei Toraitei, išlaikiusiems-ioms 
egzaminus, leidžiama duoti skauto-ės įžo
dį. „Bangų" skilties sesei Rasai Raišytei 
ir „Erelių“ skilties broliui Alain Gromo- 
šauskui leidžiama duoti prityrusios-io

Savaitgalio stovykla Mancliesteryje
LSS Europos rajono vadi j a, tal

kininkaujant rajono vadovei v.s. 
J. Traškienei, balandžio 12-13 d., 
surengė Manchester!© Lietuvių klu 
be skautų-čių savaitgalio stovyklė
lę.

šeštadienio vidurdienį, po ilgos 
kelionės pirmieji atvyksta Škotijos 
„Vytauto Didžiojo“ d-vės skautai- 
ės su vadu prit. sk. psl. Matu Ju
lium, Nancy Julius, Alex ir Marga
ret Canty ir Katriute Rugieniene 
— iš viso net 16.

Po jų — Londono skautai. Visas 
tuzinas su s.v. Vincu, v.s. Gajute 
O'Brien, Aid. Stukaityte. Nuo jų 
neatsilieka ir Nottinghamo skau
tai, Coventry, Newcastle, Derby, 
Peterborough: viso 44 stovyklauto
jai.

Kelionės išvargintus ir išalkusius 
stovyklautojus skautininkai Irena 
ir Algis Gerdžiunai pavaišino pui
kiais, karštais pietumis.

Rajono vadeivės dėka, talkinin
kaujant sesėms, buvo surengtas ba 
žaras, loterija ir skautiška parodė
lė.

Popietėje skautininkų ratelyje 
prit. sk. v. skl. Vida Gasperienė 
duoda paskaitininkės įžodį, pasi- 
ouošia žaliu kaklaraiščiu ir įsijun
gia į skautininkų eiles. Labai ma
lonu, kad po ilgų metų, puiki jau
na skautė iškyla į vadų eiles, ku
rių ypač musų rajone labai reikia. 
Norėčiau palinkėti, kiek teko man 
pastebėti, dar viena jauna kylan
ti „žvaigždutė“ tai vyr. sk. skl. Al
ma Traškaitė — linkiu jai skautiš
kos sėkmės, kad su laiku papildy
tų mūsų vadų eiles.

Vakare, susirinkus nemažam bū
reliui vietos lietuvių, kartu su kan. 
V. Kamaičiu vyksta iškilminga su
eiga. Raportas rajono vadui. Įsaky
mai. Įžodis. Jį duoda: 2 broliai ir 
sesė, 2 sesės (Škotija) ir brolis prit. 
skautas. Toliau rajono vadas ta
ria trumpą žodį, pasveikindamas 
brolius ir seses atvykusius į stovyk
lą, svečius už apsilankymą, dėkoja 
klubui už patalpas. Po to himnas 
ir sueiga baigta. Uždegama vidury
je salės žvakutė apkrauta šakelė
mis — tai imitacinis laužas. Jį pra
veda ps. Vida Gasperienė su talki
ninkais. Dainos, Šukiai, įscenizavi- 
mas. Labai gražiai padainuoja ke
letą dainelių sesės iš Škotijos. Al
gis Gasperas paskaito savo parink
tų juokų, Vincas O'Brien — „Tau
kuotą Puodą“. Laužas „gęsta“ — 
ratelis, susiimama rankomis ir bai
giamas laužas tradicine daina 
„Ateina naktis“... Svečiai skirstosi, 
o jaunimas pradeda linksmąją da
lį „disco“.

Sekmadienis. Mankšta, pusry
čiai. Pokalbis — vasaros stovykla 
ir rengimasis į Tautinę stovyklą 
1988 metais JAV. Rajono vadas 
kvietė visus mokytis kalbėti lietu
viškai, organizuoti įvairias paja

skautės-o įžodį.
Vyriausios įSkautininkės v.s. S. Ged

gaudienės įsakymu Nr. 18-A, sesė Jūratė 
Lemkienė keliama į paskautininkės laips
nį.

Įžodžius pravedė „Aušros" tuntininkė 
v.s. M. Mickienė, tėvynės ilgesio ir gero
jo darbelio mazgelius užrišti pakviesda- 
ma tėvelius ir dvasios vadovus, o jei jų 
nebuvo — tunto vėliavos krikšto tėvus 
p. G. Lucienę ir p. A. Šmitą. Metinės 
žvaigždutės prisegtos 12 skautų ir 10 
skaučių. Tuntui dabar priklauso 32 skau
tės ir 21 skautas. Iškilminga sueiga buvo 
baigta visiems sustojus į ratą skautiškai 
supintomis rankomis su daina „Lietuva 
brangi".

Sekė trumpa programa. Vyr. sk. kan
didatės, pasikvietusios į talką prityrusias 
skautes, gražiai padainavo skautiškų dai
nų pynę. „Bangos", su skiltininkė sesė 
Dalia Navickaitė, linksmai suvaidino „Iš
ėjo tėvelis į mišką“. Neatsiliko ir patys 
jauniausi (vadov. sesės Ramos Bublytės) 
— dainavo ir deklamavo paukštytės Ra
mona Lemkytė ir Laimutė Lipšytė ir vil
kiukas Martinukas Lipšys, akordeonu pa
lydint Vytukui Lemkei.

Dėkodama visiems už atsilankymą į 
mugę, tuntininkė v.s. Mickienė išskirtinai 
dar dėkojo p. G. Lucienei ir šeiminin
kėms (kurios prigamino tiek cepelinų, 
kad užteko pietums visiems gimnazis
tams dar sekančią dieną...), p. G. Venc- 
kuvienei, p. A. Paltinui ir ypatingai p. 
Elenai Tesnau, kuri padėjo sesėms ne tik 
su rankdarbiais, bet pravedė širdučių ir 
baravykų kepimą. Tuntininkė kvietė vi
sus toliau vaišintis bei išbandyti laimę 
loterijoje.

mas ir dėti į Tautinės stovyklos 
fondą, kad butų galima paremti 
važiuojančius brolius ir seses į tą 
stovyklą.

Vėliau sekė šv. Mišios. Jas atna
šavo kan. V. Kamaitis, pasakyda
mas skautams pritaikytą pamoks
lą. Mišioms patarnavo skautai. 
Laike mišių giesmes giedojo visi, 
išskyrus „Tėve mūsų“, kur specia
liai giedojo Škotijos skautės. Po 
šventų mišių, vyko stovyklos užda
rymas. Rajono vadas padėkojo bro 
liams ir sesėms už atsilankymą, 
kviesdamas visus į musų vasaros 
stovyklą gražioje Sodyboje, padė
kojo klubo pirmininkui A. Podvois- 
kiui už patalpas ir Įsegė rėmėjo 
ženkliuką. Padėkojo kan. V. Kamai 
čiui, virėjams sktn. Irenai ir Algiui 
Gerdžiunams, s. A. Jakimavičiui, 
v. s. Traškienei, v. s. J. Maslauskui, 
M. Juliui, V. O'Brien. V. Gasperie- 
nei, A. Traškaitei ir sesėms ir bro
liams, kurie prisidėjo prie sėkmin
gos savaitgalio stovyklėlės.

Padėka tenka Manchesterio tau
tiečiams, kurie globojo mūsų vadus 
ar instruktorius. Ačiū!

Virėjams įteikiamos dovanos, o 
kiekvienam broliui ir sesei — gėly
tė. Taip savaitgalio stovyklėlė ir 
baigiama.

Po puikių pietų, kartu su vieti
niais lietuviais svečiais, pamažu 
skirstėmės namo, pasižadėdami vi
si susitikti vasaros stovykloje.

s. S. B. Vaitkevičius

P.S. Suvedus sąskaitas, pinigų li
kutis pervestas į „Tautinės stovyk
los fondą“ parėmimui musų skau
tų-čių vykstančių į Tautinę stovyk
lą Amerikoj 1988 m.

PLAUČIAMS
— Ką tau pasakė daktaras paskuti

nį kartą?
— Nieko. Tik davė tablečių ir liepė 

imti po vieną kasdien visą gyvenimą.
— Tai neblogai.
— Neblogai? Jis davė man tik de

šimt tablečių!
♦ •

Du pagyvenę vyrai susipažįsta alu
dėje:

— Aš esu kažkur jus matęs. Ar tik 
nebuvome mes kartu vokiečių nelais
vėje Silezijoj?

— O, ne. Aš iš viso nebuvau karei
viu.

— Ar tik nesusitikom per atosto
gas praėjusiais metais Ispanijoje?

— Ne. Buvau Graikijoj!
— Palauk, ar jūs tik vakar nebuvot 

čia?
— Žinoma, buvau!
— Na, tai matot, teisybę sakiau, 

buvom jau susitikę. Į sveikatą!
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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-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., sekmadienį, 2.30 v.pjp., 
Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Išvyka 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.

Pabaltiečių 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.

Londono Sporto ir Socialinio klubo na
rių metinis susirinkimas — gegužės 18 d., 
sekmadienį, 4.30 v.p.p., Sporto ir Soc. klu
bo salėje.

Londono Liet. šv. Kazimiero klubo na
rių metinis susirinkimas — gegužės 3 d., 
šeštadienį, 5 v.p.p., parapijos svetainėje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Vasario 16 d. proga per Bradfordo Vy

ties klubą aukojo:
Klubo valdyba — 70.50 sv.
J. Paulauskas — 20.00 sv.
J. Adomonis, J. Žalys, V. Verseckas ir

S. ir E. Sasnauskai — po 10.00 s v.
Pr. Vasis, Br. Kuzmickaitė ir S. Gry

bas — po 5.00 sv.
M. Rimdzevičienė, P. Pleškauskienė ir 

A. Bučys — po 3.00 sv.
A. Traška — 2.50 sv.
R. Karalius, V. Motuzą, V. Rekežius ir 

A. Silnickienė — po 2.00 sv.
V. Gurevičius, p. Brazdeikis, P. Jaku- 

bėnas, A. Žemaitis ir M. Asaskiovas — 
po 1.00 sv.

Viso iš Bradfordo gauta — 170.00 sv.
DBLS Boltono — 10.00 sv.
M. Maliauskienė, V. Motuzą ir S. Star

ką — po 5.00 sv.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
J. Pauliauskas — 10 sv.
J. Varaškevičius ir A. Galbuogienė — 

3 sv.
A. Kadžionis — 2.50 sv.
V. Kaunas — 5 dol.
J. Šiauka — 2 sv.
J. Žiliukas — 1 sv.
Visiems dėkojame.

SODYBAI REIKALINGAS
VIR ĖJAS/A

Lietuvių Sodybai reikalingas virė- 
jas/a. Atlyginimas ir darbo sąlygas 
pagal susitarimą.

Rašyti:
Sodybos Vedėjas,

Headley Park, Picketts Hill, 
Nr. Bordon, Hants.

GU35 8TE
Telefonuoti: 04203 2810

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaiua 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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
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 finansinį stovį. Bus ren
kama nauja valdyba 1986-87 metams.

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

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 18 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A 
Victoria Park Rd., E.9, įvyks metinis pa
rapijos susirinkimas, kuriame bus padary
ti veiklos pranešimai ir renkama parapijos 
taryba 1986-87 metams. Susirinkimo metu 
bus pasitarimas apie vysk. P. Baltakio 
vizitaciją ir 1987 m. parapijos 75 m. su
kaktį, kuri sutampa su Lietuvos krikšto 
sukaktim.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 18 d., sekmadienį, 4.30 vąr.p., 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, įvyks 
klubo narių metinis susirinkimas, kuriame 
bus padaryti pranešimai apie klubo vei
klą 1985.4.1 — 1986.4.1 metais. Bus renka
ma klubo vadovybė, valdyba, revizijos 
komisija ir klubo baro komitetas. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Pagal klubo 
įstatų 10 str., par. 3, klubo nariai, kurie 
nėra išbuvę nariais 6 savaites prieš susi
rinkimą, negali būti renkami ir negali da
lyvauti rinkimuose.

Klubo valdyba

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

J.E. VYSKUPO 
PAULIAUS O.F.M. VIZITAS

Birželio 7 dieną, 2 vai. p.p., šeštadienį, 
Šv. Onos bažnyčioje, Vyskupas atnašaus 
Šv. Mišias, pravesdamas dvasinį patarna
vimą atsilankiusiems, o po pamaldų Vy
ties klube bus Vyskupo priėmimas — ben
dri pietūs apie 4 vai. p.p.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašome 
užsirašyti pas Bendrijos narį p. R. Kara
lių iki gegužės mėn. 25 dienos klube.

Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti 
pamaldose ir klube.
Vyties Klubo Valdyba ir L.K. Bendrija

Derby
„TĖVIŠKĖLĖS“ PASIRODYMAS

Gegužės 10 d., 1 vai., jaunimo grupė 
„Tėviškėlė“, pasipuošusi tautiniais rūbais, 
pasirodo Elvaston parko pilyje, Derby
shire.

Jaunimo grupė „Tėviškėlė“ su Karalie
nės pasiuntiniu Colonel Hilton atidarys 
penktą Derby Environmental savaitę.

Tegul lietuviška dainų, šokių muzika 
skamba gražiame Elvaston parke ir garsi
na lietuvišką vardą.

Jaunimo grupė „Tėviškėlė“

VOKIETIJA
PADĖKA

Už gražų ir malonų iš Kanados atvykusio 
kun. Putrimo priėmimą dėkojama Badzwi- 
schenahn lietuvių katalikų moterims: A. 
Fabijan, B. Bitkevičienei, P. Rajauskienei 
ir V. Kazirskienei. Taip pat gautas pa
gyrimas iš vokiečių katalikų parapijos. 
Ypatinga padėka kun. P. Girčiui už dide
le paramą.

Dalyvis

PASITRAUKĖ OSWALDAS KRAUSE
Pasitraukdamas iš Badzwischenahn 

Liet. B-nės pirmininko pareigų, O. Krau
se rašė:

„Su džiaugsmu prisimenu tuos laikus su 
Kazirskiais, su kuriais esu tiek gražių ir 
malonių valandų praleidęs. Niekuomet 
nepamiršiu Valės Kazirskienės gražių 
lietuviškų dainų ir jos puikaus balso. Ne
pamiršiu ir jos vaišingumo ir geros šir
dies, esu dėkingas už visą lietuviškumą. 
Dieve, duok jai dar daug sveikatos ir ilgo 
gyvenimo...“.

UŽSIREGISTRAVO PIRMASIS 
SKAUTAS

Ir šiais metais J.M. šlepertai savo sūnų 
jau užregistravo į šių metų skautų stovy
klą.

Sumokėdami stovyklinį mokestį, dar 
pridėjo 5 sv. auką stovyklai. Ačiū!

* * *
MANCHESTERYJE įvykusį skautišką 

savaitgali, kuriame dalyvavo 44 skautai- 
ės ir vadovai, skautiškos idėjos rėmėjai 
gausiai parėmė: kan. V. Kamaitis — 34.05 
sv., N.P. — 20 sv., D. Jelinskas — 10 sv., 
A. Miliūnas — 5 sv., Br. Puodžiūnas — 5 
sv., J. Navickas — 2.50 sv., V. Rudys — 
2 sv., K. Pažėra — 2 sv., O. Ramonienė — 
1.50 sv., H. Vaineikis — 1 sv.

Pravesta loterija ir bazaras. Atidaro
ma taupymo kasa Jubiliejinei Stovyklai 
1988 m. JAV. Numatyta siųsti lietuviškai 
kalbanti skiltis iš Anglijos ir Škotijos.

AUKOS STOVYKLAI

J. Pocius — 20 sv., V. Verseckas — 10 
sv., Ona Ramonienė — 8 sv., O. Dainaus- 
kienė — 5 sv., A. Podvoiskis — 5 sv., A. 
Miliūnas — 5 sv., V. Motuzą — 3 sv., V. 
Byla — 2 sv., J. Navickas — 2 sv., J. Da- 
moševičius — 2 s v., B. Barauskienė — 
2 sv., V. Bernatavičius — 1 sv., A. Bruz- 
gys — 1 sv., A. Žebelys — 1 sv., J. Ver
bickas — 1 sv.

PADĖKA

Manehesterio lietuvių socialinio klubo 
valdybai, kan. V. Kamaičiui, skautiškos 
idėjos rėmėjams, tėveliams ir visai visuo
menei, dalyvavusiai šv. Jurgio skautiš
kam subuvime, atnašaujamose šv. Mi
šiose, iškilmėse ir lauželyje, reiškiame 
nuoširdų, skautišką AČIŪ!

Skautų vadija ir dalyviai

Manchesteris
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 3 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
vietos ir apylinkės skautai Manehesterio 
lietuvių klube rengia Motinos minėjimą.

Paskaitą skaitys A. Bruzgys. Bus me
ninė dalis.

Kviečiame visus dalyvauti, ypač moti
nas.

Rengėjai

VYSKUPAS MANCHESTERY
J.E. Vyskupas P. Baltakis lankys Man- 

chesterio lietuvius birželio 8 dieną, sek
madienį.

Sekmadienį 1 vai. p.p. šv. Mišios St. 
Chad's bažnyčioje, po pamaldų, 3 vai. p.p., 
pietūs su Vyskupu Manehesterio lietuvių 
klube. Kas norėtų pietuose dalyvauti pra
šome užsirašyti ne vėliau gegužes mėn. 31 
dienos.

Užsirašyti pas kan. V. Kamaitį arba 
pas Ant. Jalovecką lietuvių klube. Kaina 
asmeniui 6 sv. sumokama užsirašant.

M.L.K. Bendrija

W olverhamptonas
VARDINIŲ POBŪVIS

Birželio 21 d., Ukrainiečių klube, Wol
verhamptone, įvyks Antaninių, Joninių ir 
Petrinių pobūvis. Rengia DBLS skyrius.

Visi prašomi dalyvauti.

DBLS-GOS 38-OJO METINIO 
SUVAŽIAVIMO

REZOLIUCIJOS
Suvažiavimas nuoširdžiai sveikina jos 

Didenybę Karalieną Elžbietą H-ąją Jos 
amžiaus 60 metų sukakties proga ir linki 
Jai viso geriausio.

1. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos me
tinis suvažiavimas, įvykęs 1986 m. balan
džio 19-20 d. Londone, sveikina brolius 
ir seseris pavergtoje tėvynėje, kovojan
čius dėl Lietuvos nepriklausomybės ir pa
grindinių žmogaus teisių, ir linki ištver
mės visiems patriotams, o ypač tiems, ku
rie yra kalinami sovietų darbo stovyklo
se bei Sibiro tremtyje.

2. Suvažiavimas sveikina Lietuvos Di
plomatinę Tarnybą ir linki Diplomatinės 
Tarnybos šefui dr. Bačkiui kuo greičiau 
pasveikti.

3. DBLS suvažiavimas, išklausęs VLI- 
Ko valdybos pirmininko Dr. K. Bobelio 
pranešimą apie VLIKo veiklą, nuoširdžiai 
dėkoja jam ir jo vadovaujamai organiza
cijai už visus ligšiol atliktus darbus, ir D. 
Britanijos lietuvių vardų suvažiavimas 
pasižada visais būdais remti VLIKo dar
bus. Suvažiavimas pageidautų glaudesnio 
bendradarbiavime tarp VLIKo ir PLB.

Suvažiavimas pritaria sumanymui su
kviesti š.m. lapkričio 8-9 d. VLIKo Seimą 
Londone, kad kartu su iš Amerikos atvy
kusiais delegatais jame galėtų dalyvauti 
ir Europos lietuvių atstovai.

Suvažiavimas kviečia Sąjungos narius 
gausiai dalyvauti išvykoje į Vieną ir lap
kričio 4 d. dalyvauti ten rengiamoje de
monstracijoje.

4. DBLS suvažiavimas sveikina PLB 
valdybą ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės narius įvairiuose kraštuose. Suva
žiavimas pageidautų glaudesnio bendra
darbiavimo tarp PLB ir VLIKo.

Suvažiavimas prašo „Pasaulio Lietu
vio" redaktorių susilaikyti nuo spausdini
mo klaidingų informacijų, kurios priside
da prie lietuvių vienybės ardymo.

5. Suvažiavimas, išklausęs DBLS cen
tro valdybos pranešimą, dėkoja jai už at
liktus darbus. Veiklai pagyvinti, skyrių 
valdybos raginamos užverbuoti daugiau 
jaunimo. DBLS Taryba kviečiama užan- 
gažuoti vieningon veiklon visas D. Brita
nijoje esančias lietuvių organizacijas.

Krikščionybės Lietuvoje sukakčiai na- 
minėti 1987 m., DBLS nariai yra kviečia
mi prisidėti prie Sielovados ruošiamo iš
kilmingo minėjimo Londone ir gausiai 
dalyvauti iškilmėse Romoje ir kitur.

6. Suvažiavimas, išklausęs D. Britani
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (pirminin
ko G. Jakimavičiaus pranešimą, dėkoja 
jaunimui už praeitų metų veiklą. Suva
žiavimas prašo DBLS skyrių valdybas su
daryti jaunimui sąlygas mokytis lietuvių 
kalbos ir organizuoti finansinę paramą 
D. Britanijos jaunimui dalyvauti ateinan
čiais metais 6-tajam PLJ Kongrese Aus
tralijoje.

7. Suvažiavimas, išklausęs Tautos Fon
de ir Tautinės Paramos Fondo valdybų 
pranešimus, ragina D. Britanijos lietuvius 
ir toliau palaikyti abiejų fondų veiklą. 
Suvažiavimas taip pat ragina D. Britani
jos lietuvius aukomis remti kitas svar
bias institucijas, kaip Lituanistikos Kate
drą Čikagoje ir Vasario 16 d. Gimnaziją 
Vokietijoje.

Pastaba
Organizaciją liečianti rezoliucija (Nr. 

8) neskelbiama, nes ji nebuvo pristatyta 
Suvažiavimui pagal įstatuose numatytą 
tvarką. Ji bus svarstoma sekančiame DB- 
LS-gos Suvažiavime.

DBLS-gos Centro Valdyba

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS
217 Bedbrook Ave., Montreal-West, Que. 

Canada H4X 1S2
Įsijunkime į Mažosios Lietuvos Fondą 

šiandien!
Tapdami rėmėjais, gausite visus ap

linkraščius ir nuolatinę informaciją (mo
kestis — 10 dol.).

Tapdami nariais (mokestis — 100 dol. 
metams, arba 1000 dol. vienkartinis 
mok.), gausite aplinkraščius, informaciją, 
menišką pažymėjimą, visas Fondo išleis
tas knygas.

Įmokėję 1001 dol. ar daugiau, tapsite 
Fondo mecenatais su privilegija pasirink
ti knygą finansavimui.

Įmokėję 3000 dol., būsite Fondo steigė
jais, pasirinktoj knygoj bus išspausdinta 
Jūsų nuotrauka.

Vardas:

Pavardė:
Adresas:

Data:

Įmokėjimo suma:

lietuviai
pasaulyje

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Balandžio 12 d., šv. Petro bazilikoje, 

Romoje, du jauni lietuviai priėmė san
tuokos Sakramentą. Tai Jūratė Barasaitė 
iš Muencheno ir Saulius Kubilius, gimęs 
Australijoje, bet dabar įsikūręs Romoje, 
žymaus lietuvių atgimimo sąjūdžio veikė
jo ir Lietuvos valstybininko S. šilingo 
vaikaitis.

Santuoką palaimino Vatikano radijo lie
tuviškosios tarnybos vedėjas prel. V. Kaz
lauskas. Mišiose dalyvavo keturi aukštie
ji dvasiškiai. Iš Australijos atvyko jau
nojo tėvai Augustinas ir Rusnė Kubiliai, 
brolis Sietynas, dalyvavo būrys lietuviš
ko jaunimo iš Vak. Vokietijos, Romos ku
nigai ir pasauliečiai. Savo apaštalinį pa
laiminimą atsiuntė popiežius Jonas Pau
lius II-sis.

ARVYDAS IR NELĖ PALTINAI JAV-SE
Arvydas ir Nelė Paltinai balandžio 2 d. 

atvyko iš Vokietijos Į New Yorką. Jie 
koncertavo Los Angeles, San Franciske ir 
Chicago je.

GYDYTOJAS BRONIUS SKRUODYS
Naujas lietuvis gydytojas Bronius 

Skruodys baigė medicinos mokslus ir iš
laikė valstybinius egzaminus Hamburgo 
universitete. Dabar jis ieško darbo ligo
ninėje, kurioje galėtų specializuotis kaip 
ortopedijos chirurgas. Gydytojas yra dide
lis sportininkas. Jis žaidžia Vokietijos tin
klinio rinktinėje. Jo tėvas Bronius Skruo
dys yra sporto mokytojas, treneris ir tarp
tautinių rungtynių tinklinio ir krepšinio 
teisėjas. Be to, jis gražiai vadovauja Bre
meno lietuviams kaip Apylinkės pirminin
kas.

EDIS PALUBINSKAS
Australijos Tautinio Krepšinio Lygos 

žurnalas „The Australian Basketballer“ 
geriausiu Australijos krepšinio žaidėju 
pastarųjų 15 metų laikotarpyje išrinko 
lietuvį Edį Palubinską. 34 m. amžiaus 
Edis Palubinskas yra gimęs Australijoje. 
Su krepšiniu jis susitiko lietuvių tarpe, 
Canberros „Vilko“ sporto klube. Persikė
lęs į Melburną, žaidė vietinėse komando
se, greitu laiku tapo geriausiu Australijos 
krepšinio žaidėju. 1972 metais Miuncheno 
Olimpinėse žaidynėse atstovaudamas Aus
tralijai, Palubinskas išsikovojo antrojo 
geriausio pasaulyje metiko titulą. 1976 
metais Montrealio olimpiadoje gavo dau
giausia įmetusio krepšininko titulą.

Edis Palubinskas šiuo metu gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Utah 
valstijos Salt Lake City mieste, kur yra 
vienos aukštosios mokyklos krepšinio tre
neris.

PALAIDOTAS ŠIMTAMETIS
Los Angeles mirė Vincentas Graska, 

sulaukęs 101 metų amžiaus, senosios kar
tos ateivis. Palaidotas Annos Kalvarijos 
kapinėse.

BRAZILIJOS LIETUVIAI 
FESTIVALYJE

Kovo viduryje Sao Paulo miesto Bienal 
Parodų rūmuose 'įvyko dešimtasis Brazili
jos tautinių grupių festivalis — paroda. 
Tai buvo nuostabiai įspūdinga šventė, ku
ri sutelkė 60 tautų. Dešimtį dienų užtru
kusioje šventėje dalyvavo ir San Paulo 
lietuvių jaunimas. Pragramą atliko trys 
tautiniai dainos ir šokio ansambliai: Rū
telė, Nemunas ir Volungė, iš viso 80 as
menų.

Birminghamas
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.

PAMALDOS
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.

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