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STUDUU SAVA1TČI

Į 33-čiąją Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitę atvyko apie 130 lietuvių ir kita
taučių iš įvairių pasaulio kraštų. Daugu
ma susirinko liepos 27 d. sekmadienio po
pietę, o kiti atvyko kitom dienom. Pirmo
ji vakarienė ir susipažinimo vakaras kon
ferencijų salėje praėjo linksmoje ir pa
kilioje nuotaikoje. Savaitės meninių pa
rengimų vadovas jaunasis Saulius Kubi
lius perskaitė dalyvių pavardes. Padaina
vus kelias daineles, artimesniam susipa
žinimui buvo persikelta į patalpų barą.

Liepos 28 d., pirmadienį, 10 vai. įvyko 
S. Savaitės atidarymas. Moderatorius dr. 
K. Girnius pasveikino visus susirinkusius 
ir palinkėjo sėkmingo darbo. Po jo žodį 
tarė iš JAV atvykusi PLB valdybos vice- 
pirm. B. Jasaitienė.

Pirmąją paskaitą, tema „Bytautas, 
Dovydaitis ir Šalkauskis, lietuvių filoso
fijos pradininkų 100 m. gimimo proga“, 
skaitė dr. Juozas Girnius. Moderavo ir 
diskusijas pravedė dr. J. Norkaitis. (Pa
skaitos santrauką neužilgo spausdinsime 
„E.L.“).

Po pietų buvo ateitininkų susirinkimas, 
kuriame galėjo dalyvauti ir svečiai.

Vakarop atvyko ir mūsų J.E. vysk. A. 
Deksnys, kuris išbuvo iki pat St. Savaitės 
pabaigos ir aktyviai reiškėsi diskusijosi.

20 vai. — dr. Povilo Rėklaičio paskaita 
„Salzburgiečių imigracija į Lietuvą“. 
Diskusijas pravedė mod. dr. K. Girnius. 
Įdomioj paskaitoj paaiškėjo, kad Lietu
vos vokiečių mažuma žymia dalimi susi
darė iš buvusių išeivių iš Salzburgo kraš
to palikuonių. (Apie tai plačiau nušviesi
me skaitytojus paskaitos santraukoje).

21 vai. paskaitoje vokiečių kalba kun. 
Foerg kėlė mintis, kaip Austrija gali pa
dėti Lietuvai. Moderatorius dr. A. Kušlys 
supažindino klausytojus su kun. Foergo 
asmenybe ir jo veikla.

Liepos 29 d., antradienio rytą, kun. 
prof. dr. P. Rabikauskas skaitė paskaitą 
„Krikščionybės įvedimas į Lietuvą“. Mod. 
dr. K. Girnius. (Visą šią paskaitą spaus- 
Winsime mūsų laikraštyje. Skaitytojams 
paaiškės daug dalykų, dėl kurių išeivijo
je kilo įvairių nesutarimų ir krikšto da
tos aiškinimų).

16 vai. pastorius A. Franzkeit, kuris 
mokėsi Kaune vokiečių ir Šančių 6-joje 
gimnazijose, ypač įdomiai ir puikiai de
klamuodamas iki ašarų sujaudino klau
sytojus. Pasistatęs ant stalo atsivežtą rū
tą vazonėlyje, prisiminė savo gimtinę 
Lietuvą, kurioje praleido jaunystės die
nas iki repatrijavimo 'į Vokietiją 1940 me
tais. Jis yra išvertęs į vokiečių kalbą 
daug mūsų poetų kūrybos. Deklamavo 
lietuviškai ir vokiškai poetų Vienažindžio, 
Šlaito, Vanagėlio, Maironio, Švabaitės, 
Paulauskaitės, Jasmanto, Tyruolio, Jakš
to ir kt. eilėraščius. Past. A. Franzkeit re
daguoja Lietuvos vokiečių metraštį „Hei- 
matgruss“, kuriame spausdinama daug 
nuoširdžių prisiminimų, įdomių nuotrau
kų. Malonusis pastorius palaiko glaudžius 
ryšius su Vokietijos lietuviais.

18 vai. atsilankė J.E. Salzburgo arkivys
kupas dr. Karl Berg, kurį kieme pasitiko 
St. Savaitės dalyviai. Pasisveikinęs su 
vysk. A. Deksniu, visais kunigais ir dau
guma dalyvių, susirinkusiųjų lydimas ar
kivyskupas vyko į valgyklos salę vaišėms. 
Dr. J. Norkaitis sveikino arkivyskupą, o 
ponia I. Joerg uždėjo garbingajam svečiui 
lietuvišką tautinę juostą ir 'įteikė gražią, 
su „Aušros vartų“ švč. Marijos paveikslu, 
trispalve juostele perjuostą didžiulę žva
kę. Kalbėjo vysk. A. Deksnys ir kun. 
Foerg. Pastorius A. Franzkeit padeklama
vo vokiškai kelis lietuvių poetų eilėraš
čius. Arkivysk. dr. K. Berg gana ilgame 
žodyje prisiminė Lietuvos Bažnyčią, mū
sų vyskupus ir padėkojo už pakvietimą 
atsilankyti. Po to svečias apžiūrėjo dvi 
parodas: p. Lutzienės surengtą gintaro ir 
tautodailės ir dail. P. Gailiaus kūrybos. 
Tos parodos arkivyskupui padarė didelį 
įspūdį.

Liepos 30 d., trečiadienį, dalyviai turė
jo progos vėl išgirsti Studijų Savaičių ve
terano, lietuviško žodžio virtuozo Vinco 
Natkevičiaus, M.A., paskaitą apie tragiš
kai anksti žuvusį jauną poetą Vytautą 
Mačernį ir jo kūrybą. Moderavo dr. A. 
Kušlys. „E.L.“ skaitytojai gaus progą vė-

ANILTONIO PAMOKSLAS VYSKUPAMS
L.K.B. KRONIKOS NR. 70 PRANEŠIMAS Iš VILNIAUS LIETUVOJE

1985 m. gruodžio 20 d. pas R.R.T. įgalio
tinį buvo sukviesti Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai. Jiems kalbėjo įgalio
tinis P. Anilionis ir Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas česnavičius. Pas
kaitos pradžioje P. Anilionis priekaištavo 
vyskupams bei valdytojams, kad praeito 
pokalbio turinys pasiekė užsienį... Įgalio
tinis priminė, jog reikia stengtis, kad Lie
tuvos 600 metų Krikšto Jubiliejus praeitų 
taip gerai, kaip, jo nuomone, praėjo šv. 
Kazimiero jubiliejus. Priekaištavo, kad 
jubiliejaus komitetas, vadovaujamas vys
kupo J. Preikšo, kreipėsi į Lietuvos vy
riausybę, prašydamas jubiliejaus proga 
grąžinti Vilniaus Katedrą, šv. Kazimiero 
bažnyčią ir Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčią. Šie prašymai nebus patenkinti, 
jubiliejaus metu Vilnius tikriausiai turės 
vyskupą arba net kardinolą, prie kurios 
bažnyčios jis gyvens, ta ir bus Katedra, 
— kalbėjo 'įgaliotinis.

Kas liečia šv. Kazimiero bažnyčios grą
žinimą, P. Anilionis patarė šv. Kazimiero 
vardu pavadinti bet kurią kitą Vilniaus 
bažnyčią, o Klaipėdos bažnyčia niekada 
nebus grąžinta, statykite priestatą prie 
esamos, — tvirtino įgaliotinis.

P. Anilionis patarė vyskupams nerašyti 
raštų valdžios įstaigoms... Kaip blogą pa
vyzdį paminėjo Žagarės bažnyčios klebo
ną kun. Gudanavičių. Po to, kai jis pa
rašė šmeižikišką laišką M. Gorbačiovui, 
nuvažiavęs į Žagarę dvi valandas aiški
nau, bet, grįžęs namo, gavau naują tokio 
pat stiliaus kun. Gudanavičiaus raštą. 
Tokius ekstremistus reikia pagaliau su
tvarkyti, — karščiavosi 'įgaliotinis.

Ministrų Tarybos pirmininko pavaduo
tojas česnavičius aiškino vyskupams ir 
vyskupijų valdytojams šalies ekonominius 
pasiekimus, neužmiršo ir Bažnyčios rei
kalų. Jis tvirtino, kad dėl kunigų A. Sva
rinsko ir S. Tamkevičiaus areštų kalti 
vyskupai. Jei patys vyskupai minėtus ku
nigus būtų laiku sudraudę, jie dabar ne
sėdėtų kalėjime, — kalbėjo pavaduotojas 
česnavičius. Prelegentas ragino vyskupus 
ir valdytojus „energingiau drausminti dar 
laisvėje esančius ekstremistus“.

Šmeižtas, — tvirtino česnavičius, — 
kad valdžia kišasi į Seminarijos reikalus! 
Juk jūs patys sudarėte Seminarijos statu
tą, programą. Į egzaminų pažymius mes 
nesikišame, bet žiūrėti, kad klierikų ir 
dėstytojų tarpe nebūtų antitarybiškai nu

Pabaltijo vėliavos parlamente
EUROPOS PARLAMENTE PLEVĖSAVO LIETUVOS TRISPALVĖ

Pirmą kartą šio parlamento istorijoje 
Europos parlamento rūmuose buvo iškel
tos trijų Pabaltijo valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — vėliavos. Jas š.m. lie
pos 12 iškėlė Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos gener. sekretorius Rimantas Gu- 
muliauskas, naujas LB narys Jonas Le- 
mežis ir estas Johannes Muutra, Pan-Eu- 
ropa Unijos (PEU) Pirmojo suvažiavimo 
(Erste Sternfahrt fuer Europa — First 
Rally for Europe) Strasburge proga. Są
skrydį suruošė PEU Bavarijos skyrius, 
globojamas didelio lietuvių draugo PEU 
prezidento dr. Otto von Habsburg, Euro
pos Tarybos generalinio sekretoriaus 
Marcelino Oreja, Europos parlamento 
prezidento Pierre Pflimlin ir Strasburgo 
miesto burmistro Marcei Rudloff. Lietu
vius į suvažiavimą pakvietė dr. Otto von 
Habsburg asmeniškai.

Iškilmingas posėdis įvyko š.m. liepos 12 
Europos parlamento rūmų didžiojoje salė
je. Atidarė Europos parlamento preziden
tas Pflimlin, dėkodamas už gausų dalyva
vimą (suvažiavo apie 600 asmenų iš visų 
laisvų Europos kraštų), pabrėždamas Eu
ropos visuomenės atstovų dalyvavimo 
svarbą. Kalbėjo ir Europos tarybos gener. 
sekretorius Oreja. Pagrindinę kalbą pa
sakė PEU prezidentas dr. Otto von Habs
burg. Savo kalboje jis atkreipė dėmesį 'į 
trijų Pabaltijo valstybių vėliavas. Tai 
esąs istorinis momentas. Kai po I pas. 
karo PEU steigėjas Calergi kūrė šią orga
nizaciją, tai pirmieji Europos apsijungi- 
mo idėjos rėmėjai buvo pabaltiečiai. Ir 

liau susipažinti su šios įdomios paskaitos 
santrauka.

Popiet buvo surengta ekskursija į Salz
burgo apylinkes. Dviem autobusais daly
viai aplankė Fushlsee, Wolfgangsee, Hall- 
stattsee ir Gosausee vietoves. Gražią die
ną puikūs kalnų, ežerų ir upelių vaizdai 
žavėjo visus. Buvo progos paragauti vie
tos sūrio, lašinukų, saldaus ir rūgštaus 
pieno, išgerti taurelę, austrų karčiosios, 
pakilti keltu į kalnus, pamatyti druskos 
kasyklas, paplaukioti laivu ežere. Įspū
džiai neapsakomi!

21 vai. — vakarinė paskaita apie M.K. 
Čiurlionį ir jo kūrybą. Paskaitininką Vla
dimirą de Castro pristatė Saulius Kubi
lius. V. de Castro gimė 1907 m. Raudonės 
pilyje, baigė „Aušros“ gimnaziją. Nepri
klausomybės laikais tarnavo Lietuvos 
Užsn. reikalų ministerijoje, min. Zauniaus 
asmenišku sekretorium, vėliau kitose pa
reigose, buvo pasiekęs konsulo rango.

Kruopščiai paruošta paskaita išklausy
ta su dideliu dėmesiu. Prelegentas malo
niai sutiko savo atliktą darbą išspausdin
ti mūsų laikraštyje.

Liepos 31 d., ketvirtadienį, paskaitoje 
„Baltistikos pozicija indoeuropiečių kalbų 
tyrinėjimuose“, įdomių dalykų iškėlė vo
kiečių kalbininkas prof. dr. A. Bammes- 

šiandien sovietų okupuotos tautos jungtų- 
si 'į europinį sąjūdį, jei joms būtų leidžia
ma laisvai apsispręsti. Strasburgo miesto 
burmistras Rudloff pageidavo, kad Euro
pos kraštų ribos būtų nepolitinės, bet kul
tūrinės ir kad visos tautos turėtų lygias 
teises. Sveikinimo kalbas pasakė Italijos, 
Didž. Britanijos ir kitų kraštų Europos 
parlamento nariai.

Vakare Kongreso rūmuose (Palais de 
Congres) surengtas didžiulis pokylis (Eu- 
ropaeischer Galaabend — European Gala 
Night), kurio meninę programą atliko žy
mieji Europos dainininkai ir muzikantai. 
Čia lietuviams buvo gera proga susipažin
ti su svarbiaisiais Europos politikais ir 
PEU darbuotojais bei informuoti juos apie 
Lietuvą ir jos padėtį.

Sekmadienį rytą įvyko iškilmingos pa
maldos Strasburgo katedroje. Prie alto
riaus stovėjo ir pabaltiečių vėliavos. Po 
pamaldų sąskrydžio rengėjai nuoširdžiai 
atsisveikino su pabaltiečiais, dėkodami 
už jų aktyvų dalyvavimą.

Lietuviai buvo atsivežę daug informaci
nės medžiagos apie Lietuvą, tarp kitko ir 
Molotovo-Ribbentropo paktą su komenta
rais vokiečių kalba, ir ją išdalijo sąskry
džio dalyviams, kurie labai domėjosi Pa
balti j u.

Lietuvių delegacijoje dalyvavo ir iškil
mes fotogravo bei informacinę medžiagą 
parūpino ir platino Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas Romanas 
Dirgėlas.

berger. 1983 m. baigęs universitetą, pra
dėjo tirti kalbas. Išmoko lietuvių kalbos, 
parašė veikalą apie ją. Jo paskaitoje bu
vo trys dalys: pagrindinės pastabos apie 
kalbotyrą, lietuvių kalbos istorija ir ly
ginamieji indoeuropiečių kalbų tyrinėji
mai. Mod. dr. J. Norkaitis. Išvada: lietu
vių kalba nėra seniausia, bet archaiška, 
kurioje kalbų tyrinėtojai randa daug to
kių formų, kurių nėra kitose.

Popiet įvyko Fronto bičiulių susirinki
mas.

16 vai. — Informacinis posėdis, kurį 
pravedė mod. dr. A. Kušlys. Kalbėjo PLB 
valdybos vicepirm. B. Jasaitienė Lituanis
tikos katedros reikalais. Jaunimo Sąjun
gos vicepirm. D. Mažeikienė nušvietė bu
simojo jaunimo kongreso Australijoje pro
gramą, jos pakeitimus, atstovų rinkimus, 
atsakė i klausimus. Po to supažindino su 
OSI veikla JAV-se.

20 vai. dr. Violeta Kelertienė savo pa
skaitoje aiškino lietuvio santykį su gamta 
mūsų prozoje. Mod. K. Girnius. Gamtos 
ir kultūros opozicijos lietuvių literatūroje 
aiškinimas, daugeliui klausytojų nebuvo 
lengva tema.

Rugpjūčio 1 d., penktadienį, dr. Kęstu
tis Girnius paskaitoje „Branduoliniai gin
klai — strategija ir dorovė“ įdomiai aiš

siteikusių asmenų, mes ne tik turime tei
sę, bet ir pareigą... šmeižtas, kad valdžia 
kišasi į vyskupų ir kunigų skirstymus. 
Skiriate jūs, o mes tik tvirtiname ir regis
truojame, aišku, mes turime teisę ir ne
registruoti socialistinei santvarkai ne
naudingų paskyrimų, — tęsė savo kalbą 
česnavičius. Dėl šv. Tėvo atvykimo į Lie
tuvą buvo paaiškinta, kad tai ne vysku
pų ir Lietuvos vyriausybės kompetenci
joje. Tai Maskvos ir Vatikano reikalas, o 
tarp jų nėra diplomatinių santykių... Ar
gi galima kviesti žmogų į Tarybų Sąjun
gą, — dėstė prelegentas, — kuris komu
nizmą ir socialistinę santvarką pavadino 
XX amžiaus gėda, o audiencijoje priėmė 
pagarsėjusią antitarybininkę žydę, Sacha
rovo žmoną.

Po paskaitos vyskupai ir vyskupijų val
dytojai buvo nuvežti į kino studiją, kur 
jiems demonstravo naują dokumentini 
filmą apie tariamą Katalikų Bažnyčios 
laisvę Lietuvoje. Filmas sudarytas iš įvai
rių bažnytinių iškilmių, kuriose dalyvavo 
Lietuvos vyskupai. Jis aiškiai skirtas už
sienio propagandai. Retos šventinės iškil
mės nepridengs skaudžios persekiojamos 
Bažnyčios kasdienybės.

V. POVILONIO KONCERTAS
Birželio mėnesį Kanadoje laisvę pasirin

kęs lietuvis estradinis dainininkas Vac
lovas Povilonis Toronte surengė savo pir
mąjį koncertą. Talkinant vietos lietuvių 
liaudies ansambliui „Sutartinei“, su gita
ros arba akordeono ir pianino palyda. 
Vaclovas Povilonis atliko pynę dabar Lie
tuvoje dainuojamų estradinių ir liaudinio 
pobūdžio dainų. Vaclovas Povilonis, gi
męs 1956 metais Marijampolės rajone, yra 
baigęs Gruodžio muzikos mokyklą Kau
ne, dėstė muziką vidurinėje mokykloje, 
dalyvavo įvairiuose Lietuvos ansambliuo
se. šių metų pavasarį su marijampoliškių 
ansambliu, kurį sudaro apie 70 asmenų, 
Povilonis išvyko koncertinei kelionei į 
Kubą. Ansambliui iš Kubos grįžtant at
gal į Lietuvą, lėktuvui trumpam nusilei
dus Ganderio aerodrome, Kanadoje, Vac
lovas Povilonis ryžosi pabėgti į laisvę, pa
siprašydamas Kanados valdžios politinio 
prieglobsčio, kuris jam buvo tuoj suteik
tas. (T.Ž.)

LENKIJOS AMNESTIJA
Uždraustosios lenkų laisvos profsąjun

gos „Solidarumas“ lyderis Lech Walensa 
neigiamai įvertino lenkų valdžios šiomis 
dienomis paskelbtą amnestiją, ragindamas 
vyriausybę peržiūrėti amnestijos įstaty
mą, panaikinant sąlygas politinių kalinių 
išlaisvinimui. Įstatyme pažymima, kad 
politiniai kaliniai gali būti išlaisvinti tik 
su ta sąlyga, jei pasirašys ištikimybės 
valdžiai pareiškimą. Walensa pridūrė, kad 
net ir pasirašius tokį pareiškimą, nėra 
tikra, kad politiniai kaliniai bus išlaisvin
ti, nes sprendžiamąjį žodį tuo klausimu 
turi saugumas, kuris savavališkai nu
sprendžia politinių kalinių likimą.

kino branduolinio karo galimybes ir jo 
pasekmes. Moderavo dr. J. Norkaitis. Dis
kusijose iškilo įvairių nuomonių.

20 vai. buvo solistės Ginos Čapkauskie- 
nės koncertas. Ji gimė Lietuvoje. Kanado
je gyvena nuo 1949 m. Dainavimą studi
javo Montrealyje. Muzikos festivaliuose 
yra laimėjusi pirmąsias vietas. Dainavo 
radijo ir televizijos programose ir garsio
je „Expo 67“ parodoje, Montrealyje. Či
kagos lietuvių operoje atliko pagrindines 
soprano partijas operose La Traviata, 
Carmen, Romeo ir Julija ir kt. Su kon
certais aplankė didžiuosius Australijos 
miestus, koncertavo Anglijoje ir Škotijo
je, Vokietijoje, Pietų Amerikos kraštuose. 
Muzikos kritikų gerai vertinama.

Šiame koncerte išpildė O. Metrikienės, 
G. Gudauskienės, B. Budriūno, J. Gove- 
do, B. Jonušo, K.V. Banaičio kūrinius. 
Antroje dalyje — kelių operų arijas ir 
populiarias kitataučių kompozitorių dai
nas. Bisui padainavo dar keletą dainų. 
Akompanavo prof. Vytenis Vasyliūnas.

Po koncerto Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus programų ir ryšių koordinato
rė Stasė Semėnienė, muziejaus steigėjo S. 
Balzeko vardu ir sąskaita, visiems daly
viams surengė kokteilį, kurio metu trum-

(Nukelta į 4 psl.)
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{ plėšinių kraštą
Liepos 31 d. „Tiesa" paskelbė:
Maršrutu Vilnius — Petropavlovskas 

vakar, liepos 30 d., iš respublikinės sosti
nės į Kazachstaną išvyko specialus kelei
vinis traukinys. Jame 500 kombainininkų, 
kurie tęsaami gražias trauicijas išsiruošė 
į taiką plėšinių krašto duonos auginto
jams. Siame aarbstuoiių būiyje — visų 
respublikos rajonų atstovai.

Mechanizatoriai oavė žodį Tėvynės la
bui našiai pasidarbuoti piešiniuose iki 
javų derliaus nuėmimo pabaigos.
Gyvenamojo ploto norma

Pagal Lietuvos butų kouekso 41 straips
nį respublikoje gyvenamojo piolo norma, 
išskyrus Vilniaus ir Kauno miestus, nu
statyta 12 kvadratinių metrų vienam gy
ventojui, bet negali būti mažiau kaip 7 
kv. metrai vienam asmeniui.
Klipatos per prievartą

„Valstiečių laikraštyje", skyrelyje „Mai
tas yra, grikiai byra...", J. Atkočiūnas ra
šė:

— Pasipuoškite, svečiai atvažiuoja! — 
paskelbė Panevėžio rajono Ėriškių kolū
kio Zaibgaios fermos vedėjas. — Apsi
vilkite naujais chalatais.

Puolė visi rengtis. Apsirengė, žiūri vie
nas į kitą ir juokais leipsta. Ir kaip čia 
nesijuokti, jeigu juokinga.

Vienam tas naujas chalatas žeme velka
si, kito po juo visai nematyti. Tik viena 
Agota šiek tiek panašiai atrodo.

Tai bent drabužiai! Visi ne tik pagal 
vieną fasoną pasiūti, bet ir vienodo dy
džio. Belieka padėkoti ne tik tiems, kas 
juos pasiuvo, bet ir tiems, kurie taip 
„kruopščiai“ kažkur bazėje juos atrin
ko.
Alkoholinių gėrimų pardavimas

Dar daugelyje miestų alkoholinių gėri
mų galima pirktis maisto parduotuvėse. 
Tačiau jau nuo ateinančių metų planuo
jama gėrimus pardavinėti tik specializuo
tose gėrimų parduotuvėse nustatytomis 
valandomis.
Kur dingo megztiniai?

„Tiesoje“ vilnietė Ona Marcinkevičienė 
skundėsi:

Prieš keliolika metų Šiaulių „Verpsto“ 
megztinis buvo kone kiekvienos moters 
svajonė. Norint jį nusipirkti, tekdavo ir 
eilutėje pastovėti. Vėliau tos produkcijos 
atsirado daugiau. Buvo galima nusipirkti 
gražią, mėgstamos spalvos suknelę, noriai 
pirkome ir įvairių spalvų liemenes, sijo
nus, palaidinukes. Dabar visa tai dingo, 
liko niūrių, nepatrauklių spalvų neišvaiz
džios suknelės, kurios parduotuvėje kabo 
žiemą vasarą.

Megztinių ir palaidinių parduotuvėse 
daug, bet tai dažniausiai prekės be adreso, 
netinkančios nei jaunoms, nei pagyvenu
sioms.

Kada vėl galėsime nusipirkti gražių ir 
madingų „Verpsto“ gaminių? Drabužis 
žmogų turi ir papuošti.
Nors sulčių ir pripylė...

Agronome Aldona Kudžmaitė „Tiesoje“ 
rašo:

— Neseniai užėjau į Rumšiškių mieste
lio parduotuvę. Žvilginį patraukė šūkis. 
Atrodytų, agituoja už sveiką, blaivą bui
tį. Bet po plakatu lentynose pamačiau ei
les butelių su įvairiausiais alkoholiniais 
gėrimais.

— O kaip be jų? — sako man pirkėjai. 
Ar į butą norėsi įsivesti dujas, ar trakto
rininko prašysi išmėžti mėšlą — kitą kar
tą neprisišauksi nepavaišinęs.

Taigi blogi įpročiai dar gajūs.
Kitame parduotuvės kampe pardavė

jos Renės Blažienės paprašiau stiklinės 
obuolių sulčių.

—- Neturime! — išgirdau atsakymą.
Ką darysi — pasitenkinau pomidorų

rūgštele.

Barborai Lipšienei Amerikoje mirus, 
giliai užjaučiame jos sūnų 

Mykolą LipšĮ ir kartu liūdime.

Hamburgo Apylinkės 
Lietuvių Savišalpos Draugija
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Nauja poezijos antologija ADOMAS BRAKAS
Skaitytojai Lietuvoje vėl džiaugiasi, su

laukę šiemetinio „Poezijos pavasario“ — 
stambios, tradicinės antologijos. Tiesa, 
jos formatas kiek pasikeitęs, popierius 
stebinančiai suprastėjęs, net trijų spalvų 
— gelsvos, balkšvos ir pilkos, meninis api
pavidalinimas ir maketavimas taip pat 
prastesnis. Bet turinyje — nemaža geros 
poezijos, turiningų pasisakymų. Esama ir 
tam tikrų naujovių. I jas iš karto skuba 
atkreipti dėmesį laikraštis „Gimtasis 
kraštas“, pristatydamas šią „margą poe
zijos puokštę“ užsienio lietuviams. Lai
kraštyje rašoma: Įdomu, kad šioje, dvi
dešimt antrojoje „Poezijos pavasario“ 
antologijoje nemažai išeivijos literatų 
publikacijų...“ Tikrai įdomu, nes iki šiol 
išeivijos poetai — nors čia ir vadinami 
„literatais“ — „Poezijos pavasariuose" ne
egzistavo. Dar įdomiau, kad jie — tik su 
viena išimtimi — tiesiog įrikiuojami į ta
rybinių poetų gretas be jokių biografinių 
ir bibliografinių nuorodų ar paaiškinimų, 
net nenurodant iš kur jų eilėraščiai paim
ti. Tadgi mažiau išprusęs, ankstesnių retų 
publikacijų nepastebėjęs skaitytojas pri
ims Stasį Santvarą, Liūnę Sutemą ir jau 
ypač Alfonsą Nyką-Niliūną už jaunus, 
„modernius, intelektualius“ tarybinius 
poetus, ko gero bendraamžius tokiems 
kaip greta spausdinamas Edmundas Janu
šauskas, Rimgaudas Graibus ar Arvydas 
Genys, tik gal susidomės keistoka jų ei
lių tematika, nebūdingais įvaizdžiais, 
kaip saulės palyginimais su Jono krikš
tytojo galva, ar nustebs, skaitydamas „Ei
nu krantu Atlanto...“ ar „Pavasaris Va
šingtone“... Bet ko čia pagaliau per daug 
stebėtis, juk dabar jau išleidžia kai ku
riuos poetus pasivažinėti trumpam po už
sienį, o kitiems ir to nereikia: Mieželaičio 
poezijoje visą geografijos vadovėlį ir net 
kosmosą gali rasti sueiliuotą!...

Juokas juokais, bet ši paprasčiausios in
formacijos apie išeivijos poetus stoka nė
ra vien sudarytojo, redakcinės komisijos 
ar redaktoriaus neapsižiūrėjimas. Per 
daugelį filtrų einančiame leidinyje neap
sižiūrėjimų nebūna. Tai — apgalvotos, pa
sikeitusios kultūrinės politikos rodiklis 
patyliukais, nepabrėžiant susigrąžinti ir 
integruoti į tarybinę lietuvių literatūrą 
emigracijoje paklydusias aveles, apkar
pant per ilgas jų poetines vilnas, atsijo- 
jant, kas nepatinka, nutylint, kas nenau
dinga. Juk, va, tarybiniai rusų rašytojai 
žada susigrąžinti sušaudytą poetą Gumi- 
liovą ir savo pačių pasmerktą, gėdos rykš
tėm išplaktą Boriso Pasternako romaną 
„Daktaras Živago“... Tad ką jau čia kal
bėt, sakykim, apie pasitraukusį į Vakarus 
intelektualą poetą Alfonsą Nyką-Niliūną, 
tik keturis dešimtmečius Lietuvoje nuty
lėtą...

Tik, matyt, nutarta nepabrėžti, jog — 
tiek laiko tylėjus — staiga net keturi iš
eivijos poetai spausdinami tarybiniame 

„Poezijos pavasaryje“ ir dar laisvas esė 
apie Vytauto Mačernio eilėraštį — taip 
lyg niekur nieko, lyg nebūtų šie visi poe
tai prieš kelis dešimtmečius buvę uždraus
tas vaisius, lyg ir nebūtų buvę kalbų apie 
ideologini grynumą, kurį reikia saugoti 
nuo buržuazinių nacionalistų dekadenti
nės rašliavos... Juk neturi perdaug kristi į 
akis šis „liberalumo priepuolis“, nes kas 
pagaliau žino, kiek jam bus leista tęstis... 
Kitas dalykas, kad nutylėjimas yra faktų 
iškraipymas, ir seniai žinoma cenzūros 
priemonė. Tą puikiai pademonstruoja čia 
anksčiau minėtoji išimtis: iš keturių išei
vijos poetų tik vienas — Leonardas An- 
driekus pristatomas skaitytojams „Poezi
jos pavasaryje“. Iš trumpo, emigrantolo- 
go Vytauto Kazakevičiaus paruošto pris
tatymo, Lietuvos skaitytojai sužino, kad 
Leonardas Andriekus — žinomas užsie
nio lietuvių poetas, šešių poezijos knygų 
autorius. Nurodoma, kur ir kada jis gi
mė, kada pradėjo teologijos studijas, kada 
išvyko į užsienį ir nuo kada jis gyvena 
Amerikoje. Ir dar kad Leonardas Andrie
kus „bendrauja su Tarybų Lietuvos žmo
nėmis, domisi kultūriniais ryšiais, akty
viai seka mūsų kultūrinį, literatūrinį gy
venimą“. Tai beveik ir viskas.

Nenurodo pristatymo autorius, kad 
Leonardas Andriekus ne tik pradėjo stu
dijuoti teologijos studijas, bet jas baigė, 
kad jis yra vienuolis pranciškonas ir yra 
buvęs pranciškonų provincijolas, o taip 
pat, kad jau keleri metai tėvas Leonardas 
Andriekus redaguoja kultūros žurnalą 
„AIDAI“. Apibūdinant poeto kūrybą, 
„Poezijos pavasaryje“ sakoma, kad joje 
„savitai atsiskleidžia žmogaus santykis su 
tėviškės gamta, dvasinis nerimas, išeivio 
ryšių su kraštu problematika“, bet nė žo
džiu neužsimenama, kad Leonardas An
driekus — religinės poezijos kūrėjas, kad 
jo visas poetinis pasaulis išauga iš gilaus 
tikėjimo versmės, kuriamas iš religinių 
įvaizdžių, iš pokalbių su Dievu ir kad jo 
santykis su tėviškės gamta — tai santy
kis „su mistiškiausia žeme pasaulyje“ 
šventąja žeme, kuri „skamba budynių, 
laidotuvių ir Graudžių verksmų giesmėm, 
plevėsuoja Dievo Kūno procesijos vėlia
vom“... Taip savo prarastą tėviškę — Že
maitiją — prisimena Leonardas Andrie
kus paskutinėje savo poezijos knygoje 
„Atmink mane, Rūpintojėli“, kurią visai 
nutyli pristatyme Vytautas Kazakevičius, 
nors ir cituoja vieną sakinį iš tos pačios, 
čia jau minėtos, įžangos — kad Žemaiti
jos gamta — tai tikra poezijos šventovė... 
Jeigu poeto kūryboje vienas kitas eilė
raštis būtų parašytas religiniais motyvais 
(kaip, sakykim, B. Brazdžionio), — jų 
nepaminėjimas nebūtų reikšmingas, neiš
kreiptų jo poetinio pasaulio vaizdo. Bet 
Leonardo Andriekaus visas rinkinys „At
mink mane, Rūpintojėli“ — tai eilės apie 
Kristų Rūpintojėlį.

Šįmet sukanka 100 metų nuo Mažosios 
Lietuvos dailininko, visuomenės veikėjo 
ir kultūros darbuotojo Adomo Brako gi
mimo. Tad verta nors trumpai prisiminti 
jo kūrybos ir politinės veiklos kelią.

Gimė Adomas Brakas 1886 m. balandžio 
6 d. Klaipėdos apskrityje, Jankaičių kai
me, pasiturinčių ūkininkų, susipratusių 
lietuvininkų šeimoj. (Nebėra dabar šio 
kaimo, vietovė pavadinta černachovskio 
vardo kolūkiu). Baigęs Tilžės vokiečių gi
mnaziją, Adomas Brakas, Juozo Gabrio 
(pastebėjusio jo gabumus piešimui) pas
katintas, mokėsi Meno Akademijoj Pary
žiuj. Grįžęs į gimtąjį kraštą tuoj pasinėrė 
'į kūrybinę ir visuomeninę veiklą.

Jau 1912 m. A. Brakas kartu su Vydū
nu įkuria lietuvių jaunimo sąjungą „San
tara“, kurios skyriai vėliau veikė bemaž 
visuose Prūsijos Lietuvos miesteliuose, 
net bažnytkaimiuose. „Santaros“ pagrin
dinis tikslas buvo suburti lietuvišką jauni
mą, kad ateičiai būtų išlaikyta prabočių 
kalba, kultūra ir papročiai. Ji, tarp kitko, 
rengdavo ir lietuviškas šventes ant Ram- 
byno kalno prie Nemuno, vėliau ant Ievos 
kalno Juodkrantėj. Jos pirmininku kurį 
laiką po I-jo Pasauk karo buvo A. Bra
kas.

Valdant Klaipėdos Kraštą (nuo 1920 
iki 1923 m.), pagal Tautų Sąjungos nu
tarimą, prancūzams, Adomas Brakas kar
tu su kitais visuomenės veikėjais: Jokūbu 
Stiklorium ir dr. Vilium Gaigalaičiu, be
rods 1922 m., 'įkūrė švietimo ir kultūros 
draugiją „Aukuras“. Ši draugija, be kitko, 
suruošė 1924 m. ir pirmąją Mažosios Lie
tuvos dainų šventę Klaipėdoj. Be to, jos 
vadovai 1936 m. įkuria vaidybos studiją, 
kurios vadovu buvo A. Brakas. Jis buvo 
ne tik daugelio draugijų (choru, dramos 
ratelių) steigėjas, bet dažnai ir vadovas.

Šioje knygoje spausdinami eilėraščiai 
buvo rašomi „per ilgą išeivio kelionę“, 
per dvidešimt penkerius metus jie buvo 
skaidrinti, trumpinti ir gausinti. „Eilėraš
čiuose laiko ribos sudyla, praeitis su da
bartim ir ateitim susiskamba. Visa knyga 
tampa lyg vienu eilėraščiu“, — rašo įžan
goje pats poetas. Bet nė vieno eilėraščio iš 
šio paskutiniojo ir svarbiausiojo Leonar
dui Andriekui rinkinio „Poezijos pavasa- 
saryje“ nėra, čia skelbiami 7 gamtiniais 
ir istoriniais motyvais parašyti eilėraš
čiai, matyt, paimti iš vieno pirmųjų An
driekaus rinkinių: nei jų parašymo datos, 
nei iš kur jie perspausdinami — nenuro
dyta. Taip „Poezijos pavasaryje“ Lietuvos 
skaitytojai susipažįsta su neatpažįstamai 
nugenėtu, galima sakyti, nauju Leonardu 
Andriekum, kuriam ne kas labiau ir rūpi 
už „išeivio ryšių su gimtuoju kraštu pro
blematika“; gal dar tėviškės gamta ir la
šas dvasinio nerimo...

a.s.

Daug yra pastatęs scenos veikalų, buvo 
ne tik dailininkas, bet juos ir režisavo. 
„Aukuro“ iniciatyva įsteigiama ir Klai
pėdos Muzikos Mokykla, iš kurios išėjo 
daug garsių muzikų ir kurios ilgametis 
vadovas buvo žymus kompozitorius ir 
chorų dirigentas Stasys Šimkus. Adomas 
Brakas buvo taip pat vienas iniciatorių 
steigiant 1920 m. giedotojų draugiją „Ai
dą“.

Svarbiausia, po Pirmojo Pasaulinio Ka
ro A. Brakas buvo vienas iš Mažosios Lie
tuvos Susivienijimo Tautų Tarybos stei
gėjų (kurį laiką ir jos pirmininku), kuri 
puoselėjo Klaipėdos Krašto susijungimo 
su Didžiąja Lietuva mintį. Gerai mokėda
mas prancūzų kalbą, kaip Tarybos atsto
vas, 1922 m. dalyvavo Ambasadorių Kon
ferencijoj Paryžiuj, kur, tarp kitko, buvo 
svarstomas ir Klaipėdos Krašto likimas.

Adomas Brakas yra daugelio lietuviš
kų žurnalų, almanachų, knygų (prade
dant V. Kudirkos, Vydūno, kitų Mažosios 
Lietuvos rašytojų) iliustratorius ir taip 
pat apipavidalindavo jų viršelius. Be to, 
jisai nutapė ir 10 paveikslų aliejum. Ne
daug liko jo kūrinių. Tik maža dalis jų 
saugomi pas sūnų Tautvydą, Vilniuje. Pa
rašė jis 1912 m. ir skaitymo bei rašymo 
knygelę mokykloms.

Adomui Brakui rūpėjo ir lietuviškoji 
tautodailė, architektūra. Pagal jo projek
to pavyzdžius pastatyti Lietuvos Banko 
rūmai Pagėgiuose, Vytauto Didžiojo mu
ziejus (senosios pilies vietoje) Klaipėdoj. 
Jisai taip pat sukūrė daug antkapinių pa
minklų tautiniais motyvais, o kiek dar vi
sokių grafikos darbų, vinjiečių. Dailinin
kui, kaip ir Čiurlioniui, buvo saviti simbo
lizmo ir stilizacijos elementai.

Suprato Adomas Brakas, kad be kultū
rinių organizacijų reikia ir stiprių eko
nominių įmonių. Tad buvo vienas iš lie
tuviško viešbučio „Rytas“ (Turgaus gat-

JAUNIMAS KVIEČIAMAS DALYVAUTI 
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vėj), prekybos namų „Laimė“ ir Tautinio 
Lietuvių Banko“ (Liepojaus gatvėj). 
Klaipėdoj ne tik steigėjų, bet prisidėjo ir 
stambiais piniginiais įnašais.

Man teko laimė būti jo mokiniu. Nuo 
pat Lietuvių Gimnazijos Klaipėdoj (vė
liau pavadintos Vytauto Didžiojo vardu) 
įsteigimo (1923 m.) iki pat jos likvidavi
mo (1939 m.,), Adomas Brakas buvo jos 
paišybos mokytoju. Jisai ne tik suteikė 
mums pirmuosius braižybos ir piešimo 
įgūdžius, bet ir sužadino mūsų susidomė
jimą pasauliniu ir lietuvišku menu. Daug 
pastangų dėjo estetiniam mūsų auklėji
mui. Buvo doras ir taurus žmogus.

Mirė Adomas Brakas 1952 m., vasario 
2 d. nukankintas Sibire, kur kartu su sū
num Tautvydu buvo išvežtas. Jo vardo 
įamžinimui Lietuvoj nieko nepadaryta. 
Niekur nėra jo atminimui memorialinės 
lentos, ar gatvės, pavadintos jo vardu.

Klaipėdiškis

JAUNIMO KONFERENCIJA
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga lie

pos 17-20 dienomis Vašingtone buvo su
rengusi pirmąją politinę konferenciją. Jos 
tikslas — arčiau supažindinti lietuviškąjį 
jaunimą su amerikiečių užsienio ir vidaus 
politikos raida, su lietuviams rūpimomis 
problemomis ir apsvarstyti, kokiu būdu 
jaunimas gali veiksmingiau įsijungti i 
amerikiečių politinį bei visuomeninį gy
venimą, jame atstovaudamas Lietuvos in
teresams. Konferencijon buvo pakviesti 
įvairūs paskaitininkai, jų tarpe Baltųjų 
Rūmų aukštas pareigūnas Linas Kojelis, 
Amerikos lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Algimantas Gečys, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos pirmininkas Ginta
ras Grušas, Algis Zaparackas ir Tomas 
Brazaitis.

T. Brazaitis, kuris eina atsakingas pa
reigas viename amerikiečių laikraštyje, 
davė jaunimui patarimų, kaip pristatyti 
straipsnius ar informacijas, kad jie sudo
mintų amerikiečių laikraščių redakcijas 
ir skaitytojus. Šis klausimas yra ypač ak
tualus pateikiant laikraščiam straipsnius 
apie Lietuvą.

KUR NEMUNAS...
Kur Nemunas Nerį švelniai apkabina,
Kur aidi lakštučių daina,
Ten Kauno pilis mūsų širdis gaivina, 
Šlovė jos per amžius gyva.

Ten protėviai mūsų nuo amžių
gyveno, 

Didžiavos vardu Lietuvos!
Ne kartų ten šventė tautos

atgimimų
Tėvai, nepabūgę kovos.

(Eilėraštis gautas iš Lietuvos).

KALINIO MEMUARAI
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Kuo kaltinamasis tvirtesnis savo 
įsitikinimuose, tuo žiauriau jis tardo
mas. Tačiau ir be to teko pajusti ne
mažai tarybinio tardymo ir tarybinio 
kalėjimo „malonumų“.

Iš tardytojų reikalavimų man buvo 
aišku, kad esu kaltinamas ne už patį 
tikėjimą, bet už savo įsitikinimų iš
pažinimą viešai, garsiai. Vadinasi, aš 
galiu melstis laisvai, bet kad girdėtų 
vien tik Dievas... Savo tikėjimą turiu 
slėpti net nuo artimųjų. Bet, jei aš ne
nutyliu tų neteisybių ir persekiojimų, 
kuriuos kenčia to paties tikėjimo žmo
nės — katalikai, esu kaltinamas šmei
žikiškais prasimanymais, žeminančiais 
tarybinę santvarką, siekimu silpninti 
Tarybų valdžią.

* ♦
Kai 1977 m. pradžioje mano ben- 

drabylis prašneko, tada mano adresu 
pasipylė nauji kaltinimai.

Po Naujų metų tardytojas lyg susi
rūpinęs man sako:

— Esi katalikas, tikintis, norintis 
kitiems padėti, padaryti gera žmo
nėms. Dabar kaip tik yra gera proga 
krikščioniškam gerumui parodyti. Dėl 
jūsų gali skaudžiai nukentėti Adelė. 
Jeigu jūs nepapasakosite apie ją, ką 
žinote, ji tikrai nukentės.

Nesupratau, apie kokią Adelę jis 
kalba, kodėl ji turi nukentėti ir kuo 
aš čia dėtas. Todėl neiškentęs paklau
siau:

— Apie kokią Adelę kalbate?
— Jūs vaidinate, kad nežinote. Tai 

— jūsų gera pažįstama Ruzgienė iš 
Utenos. Ji jums viską perrašydavo ra
šomąja mašinėle, — atskleidė Urbo
nas...ijg&fe

r

Tardytojas sakė netiesą. Pirmiau
sia, ji man rašė labai mažai. O ir iš to 
kai ką esu davęs per savo pažįstamą, 
kuris ją geriau pažinojo, negu aš. Be 
to, aš žinojau, kad ji Ruzgienė, o jos 
vardo iki šio laiko nežinojau.

Tardytojas mane graudino, kad ji 
esanti senyva pensininkė, menkos svei
katos, dažnai serganti, labai gera...

— Bet, jeigu jūs apie ją nieko ne
pasakosite, nieko nepaaiškinsit, mums 
neliks kitos išeities, kaip tik ją suim
ti. Ji bus suimta tik dėl jūsų kaltės, nes 
jums talkininkavo, ką tik davėte, vis
ką perrašinėdavo, o dabar nenorite jai 
padėti, traukiate ją į kalėjimą...

O aš vis tylėjau.
Kur jūsų krikščioniškoji sąžinė? 

Kur artimo meilė, jei savo užsispyri
mu, savo tylėjimu pražudysite Adelę? 
Gailėsitės, bet bus per vėlu. Savo ty
lėjimu nieko nenuslėpsite, tik pakenks- 
site Adelei ir sau. Nesuvokiate, kiek 
mes žinome apie tai, kad esate įtrau
kęs jų į antitarybinę veiklą. Jūsų arti
mieji, pažįstami perduoda mums fak
tus, ką esat padaręs, nes jie nusigręžė 
nuo jūsų, pamatę jūsų antitarybinę 
veiklą — kalbėjo Rimkus.

Rimkus ir Urbonas Ruzgienę va
dina tiesiog Adele, graudena mane, 
mėgindami paveikti mane į plepumą. 
O aš buvau kietas kaip akmuo ir ne
pratariau nė žodžio, nes žinojau, kad 
savo kalba tik pakenksiu Ruzgienei. 
Be to, nieko antitarybinio nesu davęs 
jai rašyti, tad nėra prasmės man kal
bėti ir aiškinti.

Panašia klasta ir pinklėmis čekistai 
prigavo ir Ruzgienę — dorą, sąžinin
gą moterį. Ji pasakė čekistams, kad tu
ri rašomąją mašinėlę, kuri šiuo metu 

padėta pas giminaičius. Pagal jos nu
rodymus čekistai nuėjo pas giminai
čius, padarė kratą ir, radę rašomąją 
mašinėlę, konfiskavo. Ją pačią kelis 
kartus kvietė liudytoja į saugumą Vil
niuje ir į teismą.

** *
1977 m. vasario 2 d. Urbonas atne

ša nutarimą kratai daryti, padeda ant 

Vladas Lapienis
staliuko, prie kurio aš sėdžiu ir sako:

— Štai nutarimas kratai daryti: ry
toj pas Bronę šeštokaitę, gyv. Vilniu
je, Pševalskio gatvėje bus daroma kra
ta.

Ir visą laiką tardytojai žiūri į mane. 
O aš sėdžiu kaip mumija, nežiūriu nei 
į tą raštą, nei jo skaitau. Urbonas, va
landėlę pasėdėjęs, atsikelia nuo kėdės, 
užsidega cigaretę, nervingai vaikšto po 
kambarį.

— Tai ką, nenori skaityti nutarimo, 
neįdomu?

— Man užtenka ir savų rūpesčių. 
Jūs juokaujate, ar sugalvojote iš ma
nęs pasityčioti kiek rašėte sutarimų, 
kiek daug darėte kratų ir niekad man 
nerodėte. Tai kodėl dabar aš turiu 
skaityti?

Tardytojas, surūkęs keletą cigare
čių ir pamatęs, kad aš to sutarimo ne
skaitau, juo nesidomiu, paėmė jį nuo 
mano staliuko ir padėjo ant savo stalo. 
Apie šeštokaitę ne tik tą dieną, bet ir 
vėliau niekad neužsiminė. Tik baigus 
tardymą, susipažindamas su bylos 
medžiaga, mačiau Matulionio apklau
sos protokole klausimą; „Ar jūs, kai 

lankydavotės pas šeštokaitę, ten su
tikdavote Lapienį Vladą?“ O Matu
lionio atsakyta, kad pas šeštokaitę ma
nęs niekad nematęs.

Po penkių metų, grįžęs iš Sibiro, su
žinojau, kad 1977 m. vasario 3 d. pas 
šeštokaitę čekistai darė kratą.

— Sovietiniame gyvenime kai kurie 
dalykai vadinami netikrais vardais. 
Pvz., kalėjimas vadinamas izoliatoriu
mi, tarsi žmogus ne kalinamas, bet tik 
izoliuojamas; rašant kaliniams laiš
kus, kalėjimo pavadinimas maskuoja
mas, pvz., nerašoma „Lukiškių kalėji
mas“ bet O-C 12-36; priverčiamojo 
darbo lageriai — pataisos darbų kolo
nijomis arba perauklėjimo įstaigomis; 
proletariato diktatūra pasivadino so
cialistine visaliaudine valstybe ir t.t. 
— pasakiau Urbonui.

Jis užjaučiamai palingavo galvą, 
atseit, kodėl aš toks paikas... Ir vėl 
pradėjo įrodinėti, kad aš politikoje 
nieko neišmanau... Aš dar papildžiau, 
kad po monarchijos atėjo gryna dik
tatūra, kuri dangstosi demokratinėmis 
formomis, kad jėga besiriamenti val
džia save vadina demokratija; žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių atė
mimą vadina pilnutine laisve, tikin
čiųjų diskriminaciją vadina lygiatei
siškumu...

Tardytojas atsistojo, žiūrėjo pro 
langą, gąsdino mane, vis rūkė. Paga
liau pakėlė telefono ragelį ir paliepė:

— Zaberite etovo iz kabinėta...

Tardytojas reikalauja pasakyti vi
sa teisingai, nemeluoti, už melagingus 
parodymus net primena atatinkamus 
straipsnius ir nurodo bausmę, o pats 
— kiek įmanydamas meluoja ir visi 
tie straipsniai jam netaikomi. O mums 
nė į galvą neateina, kad paklaustu- 
mėm: kas gi jam už melavimą? Jis 

mums meluoja, kiek tik nori, pateikia 
melagingus liudymus, suranda liudyto
jus, kurie sutinka meluoti, gali klasto- 
toti faktus, gali kloti protokolus su pa
dirbtais parašais — ir visa tai vadina
ma sumaniu parengtinio tardymo me
todu...

Tardytojas melavo tvirtindamas, 
kad aš leidžiu ir redaguoju „LKB 
Kroniką“, melavo, kad aš talkinin
kauju leidžiant kitus pogrindžio lei
dinius; melavo sakydamas, kad aš 
pirmosiomis karo dienomis kovojau 
prieš besitraukiančius tarybinius ka
rius ir net verste vertė tuo prisipažinti; 
melavo sakydamas, kad aš esu pažįs
tamas su kun. Liesiu ir Utenos miesto 
gyventoju V. Šeduikiu; melavo tvirtin
damas, kad aš gyvenau jėzuitų vienuo
lyne Krakėse...; melavo teigdamas, 
kad antitarybinės literatūros platini
mui panaudojau savo rašomąją maši
nėlę, kurią vėliau perdaviau Ruzgie
nei, kai iš tikrųjų ji rašė savo pirkta 
rašomąja mašinėle; melavo tardytojas 
tvirtindamas, kad Lietuvoje yra pilna 
religinė laisvė ir niekas tikinčiųjų ne
persekioja ir t.t. ir t.t.

Juk įstatymas yra visiems įstaty
mas. Jis įpareigoja ir tardymo organus 
jų laikytis. Melas yra visiems melas 
— jis žemina ir čekisto autoritetą. Ar 
nebūtų teisinga, kad ir tardytojams už 
nesąžiningumą, už melavimą pritaiky
tų BK aštuntojo skyriaus — nusikal
timo teisingumui — bent vieną straips
nį? Tikriausiai tada tardytojai ir pro
kurorai, pabuvę už grotų ar spygliuo
tų tvorų po keletą metelių, pradėtų ne 
tik reikalauti iš eilinių piliečių paklu
snumo įstatymams, bet ir patys jiems 
paklustų.

(Bus daugiau)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
METAI VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Draugai iš užsienio klausia, koks 

gyvenimas gimnazijoje? Kas ten vyks
ta, ką darote? Ar verta praleisti metus 
gimnazijoje? Atsakydama šiuos klau
simus, papasakosiu savo istoriją.

Vieną dieną aš sugalvojau vykti į 
Vasario 16 gimnaziją. Susitarus su tė
vais, kad vyksiu, nupirkau skridimo 
bilietą ir atskridau. Na, taip paprastai 
irgi nebuvo. Pirmiausia turėjau gauti 
žinių iš gimnazijos vadovybės, jei ma
ne priims, kiek kainuos pragyvenimas, 
ar bus įmanoma turėti papildomų kla
sių, kad išpildyčiau savo mokyklos 
reikalavimus ir 1.1. Viską sužinojus, su
sipakavau ir pati viena išskridau iš 
Niujorko į Liuksemburgą. Aišku, ne 
viena sėdėjau lėktuve, buvo ir daugiau 
keliautojų. Atskridus į Liuksemburgą 
buvau išvargus iš kelionės, o dar rei
kėjo surasti tikrąjį autobusą, kuris 
mane nuvežtų į Mannheimą. Kažko
dėl turėjau tokį nujautimą, kad gal 
įlipau ne į tą autobusą, ir dabar atsi
dursiu Frankfurte ar kur nors kitur, 
bet laimingu atveju taip neatsitiko. 
Tris valandas važiavau ir pagaliau pa
siekiau Mannheimą. Ten mane sutiko 
gimnazijos ūkvedė ponia Lucienė ir 
keli gimnazistai. Mano draugai buvo 
paaiškinę, kad gimnazija yra kaime, 
bet nesakė koks įdomus kvapas sklis 
iš laukų ir ūkininkų tvartų. Visur ap
link mokyklų galėjau matyti apsėtus 
laukus kukurūzais ir kitokiomis dar
žovėmis. Berniukai išėmė lagaminus iš 
autobusiuko, o aš stovėjau, nežinoda
ma ką toliau daryti. Pagaliau nuėjau 
į bendrabutį ir suradau p. Venskuvie- 
nę, mūsų bendrabučio vedėją. Jinai 
nuvedė mane į mano kambarį ir padė
jo susitvarkyti. Ir vėl nežinojau ką 
daryti šioje nepažįstamoje vietoje. 
Apėjau gimnaziją pažiūrėti, gal bus 
pažįstamų mokinių iš Amerikos, bet 
jie dar buvo neatvykę. Sužinojau, kad 
aš gyvensiu su lietuvaite iš Vokietijos,

S&aityt&ju taikiai
MALŪNAS, REZOLIUCIJOS IR 

YPATINGAS POSĖDIS
Ruošdamasis važiuoti į Derby ypatin

gą DBLS posėdį, kuriame turėjo būti 
svarstomos 8 ir 9-tos rezoliucijos, pasi
kviečiau kartu važiuoti ir porą apylinkės 
lietuvių pirmininkų. Jie atsisakė. Ką, sa
ko, neapsimoka laiką gaišinti. Turiu pri
sipažinti — jie turi daugiau patyrimo ne
gu aš ir nevažiuodami buvo gudresni už 
mane.

Ten ir atgal nukeliavus beveik du šim
tus mylių, posėdyje davė kalbėti vieną 
kartą. Pirmininkas pranešė, kad negalima 
laiko gaišinti, nes yra daug „svarbesnių 
reikalų“, apie kuriuos Centro Valdyba 
padarys pranešimą. Taigi po paskelbimo 
apie ypatingą posėdį „E. Lietuvyje", po 
raštiško pakvietimo į jį 8 ir 9-tai rezoliu
cijai apsvarstyti, paaiškėjo, kad vieną 
kartą savo nuomonę išreiškęs, su kuria 
galbūt ne visi sutiko, kito žodžio jai pa
teisinti nebegavai, nes „svarbesni dalykai“ 
laukė. Taigi, matai, keliauji žmogus, varg
sti, o atvažiavus nei kalbėti neduoda.

Galbūt ir reikėtų dar porą žodžių dėl 
posėdžio pirmininkavimo pridėti. Per pa
skutinius kelius savo darbo metus, esu 
pravedęs ir pirmininkavęs daug svarbių 
ir kartais labai aitrių ir sunkių susirin
kimų ir posėdžių. Dėl jų pravedimo esu 
lankęs seminarus, o prieš išeidamas į pen
siją daviau pagalbą ir patarimus tarnau
tojams, kurie mane pavadavo ir kurie 
rengėsi mano pareigas užimti. Jei man 
būtų reikėję duoti pavyzdį kaip nepirmi
ninkauti, tai tas mūsų ypatingasis posėdis 
tam reikalui būtų buvęs geriausias pa
vyzdys. Ne tik, kad pirmininkas nedave 
žmonėms kalbėti, ne tik, kad jis nesisten
gė būti neutraliu, bet jei kalbėtojo tema 
jam nepatiko, jis pats jam trukdė. Nenus
tebau, kai kažkas užpakalyje manęs su
šuko, kad jį reikia iš pirmininko kėdės pa
šalinti.

Taip pat paaiškėjo, kad kuo toliau į 
pietus, kuo arčiau prie Londono lietuviai 
gyvena, jie kitaip galvoja negu mes šiau
rėje. Derby atstovas, pavyzdžiui, gyrė di
rektorius už jų 40 metų darbą, už jų pa
triotizmą ir pareiškė, kad jis jais pasitiki 
ir po malūno pardavimo, jais ir toliau 
pasitikės, nors jie ir šaudyklą parduotų.

Mano, paprasto lietuvio, nuomone toks 
lojalumas (aklas?) tikrai pagirtinas, ir 
nei vienas iš mūsų nesiginčys, kad mūsų 
vadai sunkiai ir pasišventusiai dirbo lie
tuvybės naudai, kad mes jais pasitikime 

kurios vardas Astrida. Ligi šios die
nos dar su ja gyvenu ir, nors kartais 
turime nuomonių skirtumų, gerai su
gyvename. Laiminga esu, kad mes tik 
dviese kambaryje gyvename, kadangi 
■kai kurios mergaitės turi trise gyven
ti.

Prie dienotvarkės buvo sunkiausia 
priprasti, nes namuose dariau ką norė
jau, kada norėjau, o čia tavo laikas jau 
iš anksto buvo suplanuotas. Kiekvie
ną dieną, išskyrus sekmadienį, kelia
mės 6.45 vai. ryto ir turime trisdešimt 
minučių apsirengimui ir apsiprausi
mui prieš pusryčius, o pavalgę susi
tvarkom savo kambarius ir 8 vai. pra
sideda pamokos. Kasdien būna šešios 
pamokos, 45 minučių ilgumo. Tarp 
pamokų yra penkių minučių pertrau
ka, o po trečios pamokos turime bul- 
kučių pertrauką (15 min.). Mokiniai 
tiesiog bėga į valgyklą, nes tuo metu 
išdalija paštą. Tuoj po pamokų pie
tūs, ir jie nelabai ilgai tęsiasi. Popiet 
dažnai esame užsiėmę. Mokiniai iš 
užsienio lanko vokiečių kalbos pamo
kas, o choro ir orkestro repeticijos bū
na taip pat popiet. Nuo 4 vai. iki 5.30 
vyksta pamokų ruoša visiems moki
niams iki vienuoliktos klasės. 6 vai. 
vakarienė ir paskui turime laisvalaikį 
iki 8.15, savaitės metu, o šeštadieniais 
galime pabūti lauke iki 10 vai. vakaro, 
jeigu esame šešiolikos metų. Vėl vyks
ta pamokų ruoša nuo 8.30 iki 9.15 ir, 
jeigu vedėjams pavyksta greitai suva
ryt mus į lovas, einame miegot 10 vai. 
vakaro.

Mokslo programa yra kitokia negu 
Amerikoje. Pirmas skirtumas, Vo
kietijoje yra trylika klasių, o Ameriko
je dvylika. Be to, vokiečiai turi iš
laikyti sunkius abitūros egzaminus, 
kad galėtų užbaigti gimnaziją ir įsigy
ti atestatą, o mes gale mokslo metų 
turime rašto darbus. Dar vienas skir
tumas, kad čia kiekvieną dieną pamo
kos kitokios, tai niekada neatsibosta 
ir turi daugiau laiko paruošti namų 
darbus. Kai kurių kursų savaitinių va-

ir kad jie yra neblogesni patriotai už 
mus. Bet būtų buvę aiškiau, jeigu Derby 
atstovas būtų pasakęs, ar jis Derby lietu
vius atstovavo, ar tik už save kalbėjo. 
Aš žinau, kad mūsų skyriaus nariai neap
sidžiaugė malūno pardavimu, bet, teisy
bę pasakius, jie dėl to nelabai jaudinosi. 
Bet aš taip pat žinau, kad jie tikrai pra
dės rūpintis, jeigu dar viena Sodybos da
lis bus parduota niekam nieko nesakius. 
Jeigu Derby lietuviai bus Sodybos išpar- 
celiavimu patenkinti, tai jie tikriausiai 
ne tokie pat lietuviai, kaip mūsų skyriaus 
nariai, ir nėra iš tos pačios Lietuvos 'į 
Angliją atvykę.

Šiaip ar taip, ypatingas posėdis įvyko 
ir jau dabar praeityje. Reikia padėkoti 
šeimininkams už skanius užkandžius ir, 
teisybę pasakius, mūsų vadai irgi užsitar
navo pagyrimą, nes jie, mažų mažiausiai, 
padarė pastangas savo nuosprendį dėl 8- 
tos rezoliucijos pateisinti. Mano nubmone, 
paprasto lietuvio nuomone, klaida buvo 
padaryta atidedant šią rezoliuciją suva
žiavimui išsiskirsčius. Derby posėdyje pa
aiškėjo, kad direktorių nutarimas rezo
liuciją atidėti nebuvo vienbalsis — taigi 
net ir jų tarpe buvo nuomonių, kad tas 
sprendimas klaidingas.

Mes visi gerai suprantame, jog tik tie 
klaidų nepadaro, kurie nieko nedaro, bet 
tuo pačiu reikia tikėtis, kad panašios klai
dos nebus padarytos ateityje. Mano nuo
mone, tokiais reikalais kaip nekilnojamo 
turto pardavimas, konsultacija su sky
riais ir organizacijų atstovais yra būtina. 
Čia nėra nepasitikėjimo direktoriais klau
simas, bet šiaip ar taip, nori ar nenori, 
mes, paprasti lietuviai, esame Sąjunga, o 
ne septyni direktoriai, mums visiems, ne 
seprtyniems, ir Lietuvių namai ir Sodyba 
priklauso.

Per posėdį neturėjau galimybės mano 
laiško tikslo gerai paaiškinti. Aš noriu 
kategoriškai pareikšti, kad nei mano pir
mas, nei šis laiškas rašomas iš piktumo ar 
noro Sąjungai pakenkti (Derby skyriaus 
atstovo žodžiai posėdyje). Klaida, mano 
nuomone, kiek ji bebūtų verta, buvo pa
daryta. Mes turime stengtis, kad jos kuo 
rečiau atsitiktų ateityje. Jeigu mes savo 
reikalus vesime viešai, jeigu būsime lei
džiami juose aktyviai dalyvauti, neužsi- 
gausime, jei kartais kuris nors su mūsų 
nuomone nesutiks, bet nuoširdžiai pa
kritikuos, tai esu tikras, kad mums taip 
svarbi lietuviška vienybė ir mūsų Sąjun
ga ne silpnės, bet stipresne pasidarys.

Henrikas Vaineikis 

landų skaičius yra mažesnis, kaip kad 
Amerikoje ir kai kurių didesnis. Pažy
mių sistema irgi skiriasi. Amerikoje 
pažymiai būna raidėmis, „a“ geriau
sias pažymys, o „f“ blogiausias. Vo
kietijoje pažymiai rašomi skaičiais, 
nuo vieneto iki šešeto (šešetas blo
giausias). Vokietijoje pamokos vyks
ta ir šeštadieniais, šiais metais pamo
kų tvarkaraštis buvo taip sutvarky
tas, kad 11b klasė (11-tokai iš užsie
nio) neturėjo pamokų šeštadieniais, 
tai jie vieninteliai, kurie galėdavo iš
simiegoti šeštadienio rytais.

Kartais, kai šeštadienio vakarais 
gimnazijoje nerengiami šokiai ar va
karinės programos, būna nuobodu, o 
į kitą miestą yra sunku išvažiuoti, ka
dangi paskutinis autobusas iš kaimo 
išvažiuoja pusę aštuonių vakaro ir 
vėlesnio atgal į kaimą nebėra. Tai to
kiu atveju nueiname į „Eis Cafe“ piz- 
zos ar ledų pavalgyti ir ko nors atsi
gerti.

Spalio mėnesį visa mokykla važia
vo į Rotenburgą, taip pat aplankėme 
Michelstadto ir Miltenbergo miestus. 
Jie visi labai seni miestai ir buvo įdo
mu juos apvaikštinėti. Birželio mėne
sį turėsime klasių išvyką į Paryžių, 
tai bus smagu.

Kitiems įdomu sužinoti, ką užsienie
čiai mokiniai veikia per atostogas. Aš 
per rudens atostogas (3 dienas) nuva
žiavau su draugėm į Amsterdamą. Ki
ti mokiniai važiavo į Paryžių, Briuse
lį, Strasburgą, arba pasiliko moky
kloje. Kalėdų atostogos tęsėsi tris sa
vaites. Mokiniai iš užsienio skrido na
mo, keliavo po Europą, arba apsigy
veno lietuvių šeimose. Aš apsispren
džiau pakeliauti po Europą. Keliavau 
su Rasa Raišyte ir Viltim Janutaite į 
Londoną, kur mes turėjom labai įdo
mių nuotykių bei įspūdžių. Ten pabu
vę keturias dienas, Viltis ir aš važia
vom į Briuselį, o Rasa pas savo sene
lį Vokietijoje. Po to Viltis važiavo į 
Prancūziją aplankyti savo sesers, o aš 
grįžau į Vokietiją pas tokią vokietai
tę, su kuria susirašinėdavau gyvenda
ma Amerikoje. Pas ją buvau savaitę 
ir smagiai praleidau Kalėdas. Tada 
Rasa, Viltis ir aš vėl susitikome gim
nazijoje ir važiavome į Ciurichą. Pa
likę šį gražų, kalnais apsuptą miestą, 
trim dienom išvykom į Miuncheną su
tikti Naujus metus pas buvusį ben
drabučio vedėja Mečį Buivį. Ten bu
vo atvykę ir kiti gimnazistai, tai dar 
smagiau šventėm. Paskutines atosto
gų dienas praleidau pas savo močiutės 
draugę Miunchene, o Rasa ir Viltis 
išvyko į Ispaniją paieškoti saulės ir 
šiltesnio oro. Velykų atostogos būna 
dvi savaites. Aš važiavau į Lietuvą. 
Kelionė paliko man didelį įspūdi. 
Sekminių savaitgalį (tris dienas) bu
vau su ateitininkais Memmingene ir 
Alpėse. Smagiai praleidome laiką, 
klausydami paskaitų, dainuodami ir 
iškylaudami.

Mokykla turi tautinių šokių grupę, 
chorą ir orkestrą. Jie dalyvauja įvai
riuose lietuvių ir vokiečių renginiuose. 
Spalio mėnesį buvo berniukų bendra
bučio kertinio akmens šventinimas, 
tai ta proga atlikom programą. Vasa
rio 16 d. minėjime, į kurį suvažiuoja 
apie 500 žmonių, taip pat pašokom, 
padainavom ir pagrojom. Gegužės- 
birželio mėnesį tenka dažnai išva
žiuoti ir atlikti programą.

Galbūt didžiausias sunkumas gim
nazijoje būna kai pirmą sykį atvyksti. 
Ne tik sunku, kadangi lankysi naują 
gimnaziją ir bus nepažįstamų žmonių, 
bet kad esi svetimame krašte. Viskas 
taip keistai atrodo, kai pirmą sykį <it- 
važiuoji: gatvės siauresnės, švaresnės, 
namai ir pastatai senesni, kitokios ma
šinos ir t.t. Tai tik paviršutiniški daly
kai. Gyvenimas darosi sunkesnis, jeigu 
nemoki vokiečių kalbos ir reikia susi
kalbėti. Iš pradžių mokiniai iš užsie
nio neišdrįso vokiškai kalbėti, bet da
bar visi gan gerai susikalba pašte, res
torane ar parduotuvėse. Ir jau tuoj 
baigsis mano metai Vasario 16 gim
nazijoje. Liepos 4 — paskutinė moks
lo metų diena, bet dar greitai neskri- 
siu namo, dar reikia pamatyti daugiau 
Europos. Grįžti namo bus sunku; rei
kės vėl priprasti prie namų ir Ameri
kos.

Aš žinau, kad pasiilgsiu gimnazijos 
ir Vokietijos, bet dar sunkiau bus pa
likti draugus. Turbūt niekados mes 
nebesusirinksime kartu vienoje vietoje, 
bet nors susirašinėsim ir prisiminsim 
gimnazijos laikus.

Daiva Dambrauskaitė
(Iš gimnazijos laikraštuko „Bokšto 

šešėly“, 1986)

VIENOS KONFERENCIJA
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

PASIRUOŠIMAS VIENOS 
KONFERENCIJAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių reikalų komisija savo posėdy
je 1986 m. liepos 19 d. Washingtone ap
svarstė artėjančios Vienos konferencijos 
keliamas užduotis pristatant Lietuvos rei
kalus. Vienos konferencijoje bus peržiū
rimas Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos Baigiamojo Akto įgy
vendinimas. Pasaulio Lietuvių Bendru >- 
menė, kartu su JAV, Kanados ir Europos 
kraštų Bendruomenėmis, sieks kelti Lie
tuvos laisvės bylą, ypač diplomatinėje 
veikloje, ir taip pat prisidės prie kitų or
ganizacijų planuojamų masinių pasireiš
kimų. Pagrindiniai tos veiklos elementai 
yra šie:

1. Komisija susidedanti iš dr. Tomo 
Remeikio, Juozo Danio ir Gintės Damu- 
šytės rudšia Helsinkio Akto septinto prin
cipo (žmogaus teisių) ir aštunto principo 
(tautų apsisprendimo) vykdymo Lietuvo
je dokumentaciją. Konferencijos delega
tams pramatoma įteikti dokumentų rinki
nį su atitinkamais memorandumais. Do
kumentacijos skleidimas bus dviejų fazių. 
Pirmoje, visi konferencijos dalyviai gaus 
dokumentaciją per LB kraštų valdybas 
dar prieš konferencijos pradžią. Antroje 
fazėje, dokumentacija bus pateikta kon
ferencijos delegacijoms Vienoje. PLB, 
kartu su kitų kraštų Bendruomenių pa
galba, tam tikslui siunčia trijų asmenų 
štabą 'į Vieną: Šveicarijos LB krašto val
dybos pirmininką Narcizą Prielaidą, Lie-

NAUJIEJI MOKSLO METAI
Po vasaros atostogų gimnazijoj mokslas 

prasidės rugsėjo 1. Mokiniai į bendrabutį 
suvažiuoja rugpjūčio 31.

ABITURIENTAI
Šiemet abitūros egzaminus laikė ir iš

laikė šie jaunuoliai:
INGA BITAUTAITĖ, gimusi 1966 gruo

džio 2 Kaune. Ten pat pradėjo pradžios 
mokslus. 1975 su tėvais atvyko į Vokieti
ją. Pradžios mokyklą baigė Tabene (neto
li Triero). įstojo į vokiečių gimnaziją. Po 
pusės metų (1977) atvyko į Vasario 16 
gimnaziją, į V klasę. Čia būdama priklau
sė skautams, šoko tautinius šokius, daina
vo chore, uoliai dalyvavo raiškaus skaity
mo bei eilėraščių rašymo varžybose, lai
mėdama pirmąsias vietas. Mėgsta skaity
ti knygas, žada studijuoti farmaciją. Abu 
tėvai — vaistininkai. Sesuo Dalia ištekė
jusi už vaistininko Reis ir bebaigianti far
maciją.

ARVYDAS HERBSTAS yra gimęs 1964 
lapkričio 4 Paluknės kaime, Klaipėdos 
krašte. Pradžios ir vidurinę mokyklą lan
kė Ukmergėje. 1978 su tėvais repatrijavo 
į Vokietiją. Į Vasario 16 gimnazijos VII 
klasę įstojo 1979 ir, pamečiui kopdamas į 
aukštesnę klasę, priartėjo prie abitūros. 
Šoko tautinius šokius, grojo orkestre, dai
navo chore ir dalyvavo visuose gimnazi
jos renginiuose. Uoliai lavinasi muzikoje 
(groja elektroniniais vargonais) ir sporte 
(žaidžia tinklinį, futbolą bei ledo ritulį, 
dažnai bėga), žada studijuoti kalbas, ypač 
rusų, ir tapti vertėju.

STEPONAS KAIRYS, gim. 1966 Vasario 
20 Lebenstedte-Salzgitter 1. Vokiečių pra
džios mokyklą baigę Lebenstedte. 1976 
įstojo 'į Vasario 16 gimnazijos V klasę. 
Paskui vienerius (1977) metus lankė vo
kiečių orientacijos mokyklą (Orientie- 
rungsstufe), dvejus metus — vokiečių pa
grindinę mokyklą; 1980 grįžo į Vasario 16 
gimnazijos jau IX klasę. Čia buvo skau
tas, šoko tautinius šokius, dirbo gimnazi
jos foto-laboratorijoje, darė cheminius 
bandymus. Žada studijuoti chemiją. Sesui 
Lydija Vasario 16 gimnaziją baigė 1983 ir 
dabar studijuoja mediciną Vilniuje. Kita 
sesuo Astrida lanko Vasario 16 gimnazi
ją ir yra X klasėj.

DAIVA KORINTAITĖ, gim. 1965 spalio 
12 Lazdijuose. Pradžios mokyklą ir vidu
rinės mokyklos devynias klases baigė ir
gi Lazdijuose. 1982 atvyko į Vak. Vokie
tiją ir tuoj pat stojo į Vasario 16 gimnazi
jos X klasę. Dainavo mišriame chore ir 
mergaičių kvartete. Priklausė ateitinin
kams. Mėgsta skaityti knygas, skambin
ti pianinu, žada studijuoti biologiją Koi
ne. Praėjusiais metais šią gimnaziją bai
gė jos brolis Gintautas. Jis studijuoja sto
matologiją — dantų mediciną — Kolno 
universitete.

AKSELIS TYDEKSAS, gim. 1966 lap
kričio 13 Hamburge. Pradžios mokslus ėjo 
ir baigė irgi Hamburge. Į Vasario 16. gim
nazijos IX klasę 'įstojo 1980. Labiausiai 
patiko politikos bei istorijos pamokos. 
Mėgsta muziką. Vienerius metus buvo 
skautu. Pašauktas karinės prievolės atlik
ti, bet vietoje jos eis civilinę tarnybą. Vy
resnysis brolis Bernd taip pat vietoj kari
nės prievolės atlikimo dabar dirba civili
nius darbus. Žada studijuoti teisę. 

tuvių Informacijos Centro narę Gintę 
Damušytę ir vieną asmenį iš Kanados.

2. Helsinkio Akto idealų vykdymui sa
vo gyvybes yra paaukoję Helsinkio grupės 
nariai Lietuvoje bei Sovietų Sąjungoje. 
Jų atminimui bei jų veiklos priminimui 
yra ruošiama monografija skirta Lietuvos 
Helsinkio grupei. Monografijoje bus pa
teikti grupės darbai bei jų išleisti doku
mentai, kartu su akademiniu jų veiklos 
įvertinimu.

3. Pabaltiečių Santalka Vienos konfe
rencijos metu ruošia viešas demonstraci
jas, prie kurių pasisekimo prisideda ir 
Lietuvių Bendruomenė. Šių demonstraci
jų organizatoriai yra latviai. VLIKo prašo 
ina, PLB prisidės prie šio įvykio organi
zavimo ir todėl dabar kreipiasi į pasau
lio lietuvius ir LB kraštų valdybas Euro
poje, prašydama gausiai demonstracijose 
dalyvauti. Taip pat PLB tariasi su Vasa
rio 16 Gimnazijos vadovybe, kad gimna
zijos mokiniai vyktų į Vieną demonstruo
ti dėl Lietuvos laisvės.

4. Salzburge lįvykstančiame Europos 
kraštų LB ir Jaunimo Sąjungų atstovų 
suvažiavime šie reikalai bus detaliai pri
statyti PLB Visuomeninių reikalų komi
sijos nario Narcizo Prielaidos ir PLB vice
pirmininkės Birutės Jasaitienės.

5. PLB ir kraštų Bendruomenės veiks 
per įvairių kraštų delegacijas bandyda
mos sudaryti sąlygas minėtiems planams 
įgyvendinti.

Visa ši plati ir Lietuvai svarbi progra
ma pareikalauja didelių išlaidų. Kreipia
mės į lietuvių visuomenę ir prašome pa
remti šiuos Lietuvių Bendruomenės pla
nus aukomis.

PLB Visuomeninių Reikalų Komisija

PASITARIMAS
VLIKAS KVIEČIA LIETUVIŠKAS 
ORGANIZACIJAS PASITARIMUI

VLIKas kviečia lietuviškų organizacijų 
pirmininkus ar jų atstovus dalyvauti š.m. 
rugpjūčio 23 d. 10 v. ryto Clevelande, 
Lietuvių Namuose (877 E. 185th St.,) 
šaukiamame bendrame pasitarime kaip 
pristatyti Lietuvos reikalus š.m. lapkričio 
4 d. Vienoje, Austrijoje, prasidėsiančioje 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje. Vienoje bus peržiūrėta 
kaip buvo vykdomi 1975 m. Helsinkio 
Baigminio Akto nuostatai. Šiai konferen
cijai pasirengti vyko ekspertų pasitarimai 
Ottavoje (žmogaus teisės), Budapešte 
(kultūrinis bendradarbiavimas), ir Berne 
(ryšiai tarp žmonių), bei Stokholme( pasi
tikėjimo tarp valstybių stiprinimas).

Pasaulio Pabaltiečių Santalka, kuriai 
dabar pirmininkauja dr. K. Bobelis, yra 
nutarusi Vienos konferencijos metu, lap
kričio 4 d. surengti pabaltiečių demonstra
ciją šv. Stepono aikštėje, o sekančią die
ną spaudos konferenciją. Demonstracijose 
kalbėti jau yra sutikę Jean Marie Daillet, 
Prancūzijos parlamento narys, Europos ir 
Pasaulio Krikščionių Demonkratų Unijos 
viceprezidentas, ir švedas Per Ahlmark, 
buvęs Švedijos parlamento narys 1967- 
1978. Abu buvę Kopenhagos Tribunolo 
teisėjai. Demonstracijose taip pat daly
vaus Vasario 16 Gimnazijos mokiniai ir 
išpildys lietuvišką programą.

Praėjus vienuolikai metų nuo Helsinkio 
Baigminio Akto pasirašymo, padėtis Lie
tuvoje dar daugiau pasunkėjo. Lietuvos 
Helsinkio Grupė ir Katalikų Teisėms Gin
ti Komiteto nariai įkalinti ar nužudyti. 
Todėl ypatingai svarbu, kad Vienoje įvyk
siančioje demonstracijoje dalyvautų gali
mai daugiau lietuvių.

Kviečiame lietuviškų organizacijų at
stovus gausiai dalyvauti Clevelando pasi
tarimuose. Pranešimus padarys VLIKo 
nariai. Visais pasitarimo reikalais kreiptis 
į VLIKo vicepirm. V. Jokūbaitį (tel: 216- 
481-7161), arba į VLIKo įstaigą (tel: 202- 
667-1980).

(Elta)

STIPENDIJOS LITUANISTAMS

Clevelande veikiantis komitetas, re
miantis lituanistikos programą amerikie
čių Kent'o universitete, paskyrė dvi sti
pendijas jaunuoliam, siekiantiem įsigyti 
aukštojo mokslo laipsnį su lituanistika 
susijusioje srityje. Pirmoji stipendija bus 
paskirta besiruošiančiam gauti magistro 
laipsnį, antroji — siekiančiam bakalauro 
laipsnio. Stipendininkai privalo dirbti 
tam tikrą valandų skaičių savaitėje Kent'o 
universiteto bibliotekos lituanistiniame 
skyriuje, kuriame jau yra sukataloguota 
apie 12-ka tūkstančių lituanistikos tema
tikos knygų ir dar šeši tūkstančiai yra 
ruošiama katalogavimui. Kent'o universi
tete yra taip pat pravedami lietuvių kal
bos kursai. (Dr)
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Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).

Kronika
KAS—KADA—KUR

D. Britanijos Lietuvių* Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly 
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos — 
Nelė ir Arvydas Paltinai.

Boltono lietuvių tradiciniai šokiai — 
spalio 18 d., 7.30 vai. vak., Ukrainiečių sa
lėje, 99 Castle St., Bolton.

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

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

Nottinghamas
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 30 d., 6 vai. p.p., Ukrainie
čių klubo patalpose, 31 Bentinck Rd., 
kviečiamas DBLS Nottinghamo Skyriaus 
visuotinis metinis narių susirinkimas. 
Manoma, kad dalyvaus ir DBLS pirm. J. 
Alkis.

Bus pranešimai, aptariami skyriaus rei
kalai, renkama valdyba.

Visus narius ir prijaučiančius maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Skyriaus susirinkimas įvyko rugpjūčio 
2 d. Pirmininkas padarė pranešimą apie 
sergančius narius, kuriuos jis neseniai ap
lankė. Taip pat ragino visus narius daly
vauti išvykoje į Lietuvių dieną Derbyje 
rugpjūčio 23 d.

Pirmininkas priminė, kad jau laikas 
ruoštis metiniams šokiams, kurie įvyks 
spalio 18 d. Iždininkas H. Silius pranešė 
apie skyriaus kasos stov*į.

Po pasivaišinimo ir įspūdžių pasidaliji
mo, susirinkimas baigėsi draugiškoje nuo
taikoje.

Londonas
LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Sekmadienį, rugpjūčio 3 d. Lietuvių Na
muose lankėsi Algis Žiūraitis, Maskvos 
Bolšoj dirigentas.

Pasaulinio garso baletas, kurį tas lie
tuvis diriguoja, pastaruoju laiku gastro
liavo Dubline ir Londone. Tarp kitų ba
leto šokėjų trupėje yra latvis A. Liepa.

MIRĖ J. CEKAVICIUS

Liepos 20 d. Keighley mieste, Yorks., 
mirė Jurgis čekavičius, buv. E.L. skaity
tojas.

Tautos Šventės paminėjimui, Derby Assembly Rooms įvyks 
Anglijos ir Škotijos lietuvių

SĄSKRYDIS.

Programoje: pagarsėję pramoginės muzikos menininkai 
Nelė ir Arvydas Paltinai, jungtinis choras, tautinių šokių 
grupės, jaunieji dainininkai ir instrumentalistai.

Po programos šokiai, grojant lietuvių kapelai.
Sąskrydis įvykis 1986 m. rugpjūčio 23 d., 7 vai. vak.

Bilietai: £2.50 ir £3.50 prie įėjimo.
Prieš koncertą lietuviško tautinio meno ir veiklos paroda.

Kultūrinis Komitetas

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.

VOKIETIJA
KUN. DEK. V. ŠARKOS 40 M.

KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
Liepos 21 d. Hamburge įvyko dekano 

V. Šarkos 40 m. kunigystės sukakties pa
minėjimas.

Prisipildė šv. Theresės bažnyčia, Dohrn- 
weg. Daugiausia dalyvių buvo vokiečiai, 
nes ta diena buvo skirta kitataučiams, 
t.y. latviams, estams, ukrainiečiams, len
kams ir kitiems. Dalyvavo per 20 Ham
burgo katalikų kunigų. Iš lietuvių pusės 
dalyvavo: Tėv. Bernatonis, kun. Bunga ir 
kun. Lubinas.

Iškilmingas mišias laikė pats soleni- 
zantas, asistuojamas visų dvasiškių.

Po pamaldų parapijos salėje buvo priė
mimas. Čia programa pradėta sveikini
mais. Pirmiausia pasveikino šv. Theresės 
bažnyčios klebonas. Toliau sekė sveikini
mas Hamburgo lietuvių bažnyčios komi
teto pirmininkės T. Lipšienės, kun. Bun
cos, kun. Lubino, kuris taip pat atpasako
jo solenizanto pastorizacijos nueitą kelią. 
Hamburgo vokiečių evangelikų vardu 
sveikino kun. Felgendrehris. Jis yra buvęs 
evangelikų klebonas Kybartuose. Pasau
lio lietuvių evangelikų vardu sveikino 
mokytojas Ričardas Baliulis. Buvo ir dau
giau sveikinimų.

Sudainuota ilgiausių metų ir pradėtos 
vaišės, kurias paruošė T. Lipšienė, Nejie- 
nė, Klimaitienė ir kitos moterys.

Liepos 26 d. buvo dek. V. šarkos jubi
liejaus tąsa. 16 v. vėl prisirinko pilna šv. 
Theresės bažnyčia. Čia buvo ir iš toliau 
atvykusių lietuvių; nes dek. aptarnauja 
trijų V. Vokietijos kraštų lietuvius, kurių 
yra per 600.

Mišias laikė vėl pats dekanas V. Šarka, 
asistuojamas vietos klebono, tėv. K. Gul
bino, kun. Girčiaus, ukrainiečių katalikų 
kunigo C. Martasel (ispanas) ir dar vie
no jauno vokiečių kunigo. Buvo giedamos 
lietuviškos ir vokiškos giesmės. Vargo
nais grojo Dr. prof. Vytenis Vasyliūnas. 
Solo giedojo operos solistė Lilija Šukytė- 
Vasyliūnienė. Dar jauna, bet jau kylanti 
solo žvaigždė, sopranas Brigitė Baumhac- 
ke pagiedojo kelias giesmes.

Po pamaldų buvo priėmimas parapijos 
salėje. Buvo pradėta su sveikinimais ir 
dovanų įteikimais. Šv. Theresės bažny
čios bendruomenės komitetas įteikė deka
nui auksinę taurę ir pateną. PLB Ham
burgo apylinkes pirm. Leonas Narkus įtei
kė iš Lietuvos atvežtą albumą. Kun. Gir- 
čius vietoje sveikinimo paskaitė ilgoką, 
gerai paruoštą pasakojimą apie dekano 
ir jo per 40 m. kunigystės draugavimą. 
Dar daug buvo 'įteikta smulkių dovanėlių; 
o jau gėlių tiek daug prinešta, kad atrodė 
lyg gėlininko parduotuvė. Šis priėmimas 
užsitęsė iki vėlyvo vakaro; dalyviams pa
liko gilų ispūdį ir malonius, neužmiršta
mus prisiminimus.

Nors palaužta sveikata, dek. šarka vis 
dar stropiai aptarnauja Hamburgo, Sch
leswig-Holstein ir Niedersachsen lietuvius 
katalikus. Tuo reikalu jam tenka nuolat 
važinėti po kelius šimtus km.

I. Sragauskis

pai nušvietė numatomus darbus naujai 
įsigytose patalpose (apie tai neužilgo bus 
„E.L.“, rugsėjo 14 d. įvyksta tų patalpų 
atidarymas).

Rugpjūčio 2 d., šeštadienį, prof. dr. kun. 
Valdemaras M. Cukuras skaitė paskaitą 
„Teologijos laukas — 20 m. po Vatikano 
II Konciliaus: problemos, iššūkiai, spren
dimai“. Mod. dr. Girnius. Prelegentas pa
minėjo daugelio teologų veikalus, prive- 
dusius prie Visuotinės Bažnyčios idėjos, 
kas dabar vyksta Bažnyčios supasaulėji
mo kryptimi, išlaisvinimo teologijos pro
blemas, ar bus sukurtas naujas geresnis 
(teologijos modelis, baigdamas pabrėžė: 
„Ko šių laikų pasaulis iš krikščioniško
sios teologijos laukia — tai ištikimybės 
mūsų asmens gelmėse 'įdiegtai nelygsta
mai vertei, kuri mums yra užtikrinta ne
išdildomo Dievo ženklo įrašymu sieloje ir 
nuplauto naują gyvybę teikiančio mūsų 
Atpirkėjo krauju. Nėra šventesnės parei
gos, patikėtos teologijai, kaip teigti gy
venimą, prisidėti prie visuotinio atsiverti
mo, kas krikščionių akims ir yra naujo 
pasaulio kūrimas“.

15 vai., Salzburgo St. Blasius bažnyčio
je, buvo prof. dr. Vytenio M. Vasyliūno 
vargonų koncertas. Jis atliko Bacho, 
Liszto, J. Juzeliūno ir Francko kūrinius. 
Per paskutiniuosius dešimt metų prof. dr. 
Vasyliūnas yra davęs daugiau kaip 120 
koncertų. Iš profesijos fizikas, jis yra 
Max-Planck aerostatikos instituto direk
torius.

19 vai. prasidėjo „Tėvynės valandėlė“, 
kurią pravedė Saulius Kubilius. Pradžio
je kiemo pievoje, iš Memmingeno atvyku
si 8 porų tautinių šokių grupė, vad. Al
mos Mikalauskaitės-Neumann, vikriai pa
šoko septynis šokius. Muzika: akordeonas 
ir 3 gitaros. Ši grupė iš viso turi 22 šokė
jus.

Toliau valandėlė tęsėsi salėje. S. Kubi
lius nušvietė „Tėvynės valandėlių“ tra
diciją ir paminėjo mūsų sukaktuvininkus 
— J.E. vysk. A. Deksnį (Bad Woerishofe- 
no miesto garbės pilietį), kuriam šiais me
tais suėjo 80 metų, ir nenuilstamą visuo- 
menininkę Aliną Grinienę (Popiežiaus 
apdovanotą kilmingo kryžiaus „Už Bažny
čią ir Popiežių“ ordinu), sulaukusios 70 
m. amžiaus. Jiems sugiedota „Ilgiau
sių...“.

Rašyt. Irena Naudžiūnaitė-Joerg pa
sveikino atvykusį Salzburgo burmistrą ir 
St. Virgil namų direktorių.

Jautrų žodį apie tragiškai žuvusį kun.
J. Zdebskį tarė poetė Eglė Juodvalkė, pas
kui perdavė nežinomo Lietuvos autoriaus 
eilėraštį, skirtą žuvusiojo atminimui. Po 
to visi sudainavo „Oi neverk, motinėle...“.

Buvo prisiminti dar keli, prieš 125, 100, 
90 ir 75 metus gimę, mūsų rašytojai, poe
tai, visuomenininkai.

Antrojoje dalyje S. Kubilius pristatė 
Rašytojų D-jos pirmininką rašyt. Česlovą 
Grincevičių, kuris pasveikino S. Sav. da
lyvius R. D-jos ir „Draugo“ vardu ir pa
skaitė ištrauką iš savo knygos „Geroji va
sara“.

Daiva Repečkienė skaitė rašyt. I. Joerg 
„Paskutines tvėrimo dienas“.

„Improvizaciją“ fortepijonu atliko prof, 
dr. V. Vasyliūnas.

Sol. G. Čapkauskienė padainavo „Oi nė
ra nieko“ ir „Vandens malūnėliai“, o sol. 
R Daunoras — „Kur bakūžė samanota“ 
ir „Augau aš pas tėvelį“.

Toliau poetai E. Juodvalkė ir S. Kubi
lius skaitė savo kūrybos.

Pabaigai scenon I. Joerg iškvietė vysk. 
A. Deksnį ir A. Grinienę — jiems 'įteiktos 
gėlės.

Valandėlė baigta „Lietuva brangi...“.
Paskui dalyviai susirinko šaltai vaka-

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 15 d., žoli

nėje, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — rugpjūčio 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 17 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Birminghame — rugpjūčio 17 d., 17 vai., 

Šv. Onoje, 96 Bradford Rd.
Leedse — rugpjūčio 17 d., 13 vai.
Manchesteryje — rugpjūčio 31 d. 12.30 

va).
Nottinghame — rugpjūčio 24 d., 11.15 v. 

Židinyje.
Gioucesteryje — rugpjūčio 30 d., 12 

vai., šv. Petre.
Stroude — rugpjūčio 30 d., 17 vai., 

Beeches Green.
Nottinghame — rugpjūčio 31 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Ketteringe — rugpjūčio 31 d., 14 vai., 

Šv. Eduarde.
Northamptone — rugpjūčio 31 d., 18 

vai., šv. Lauryne, Craven St. 

rienei, kuri buvo ištaigingai paruošta.
Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 9.15 vai. 

buvo paskutinės šv. Mišios, kurias atna
šavo vysk. A. Deksnys, asistuojamas kelių 
kunigų. Mišių metu giedojo sol. Laima 
Stepaitienė, vargonais grojo prof. dr. V. 
Vasyliūnas.

Studijų Savaitės kapelionu buvo kun. 
dr. Valdemaras Cukuras.

Savaitės įvertinimas ir užbaigimas pra
sidėjo 10 vai. Dr. K. Girnius padėkojo 
rengėjams, paskaitininkams ir dalyviams. 
PLB valdybos vicepirm. B. Jasaitienė 
įteikė Lietuvių Fondo 1000 dol. čekį ir pa
dėkojo pagrindinei organizatorei poniai I. 
Joerg, 'įteikdama jai simbolinę dovanėlę. 
Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjungos vice
pirm. D. Mažeikienė įteikė jai plokštelę. 
Ponia I. Joerg padėkojo dalyviams ir pa
reiškė, kad „nėra didesnio džiaugsmo 
kaip patarnauti kitiems“.

Savo pastabas dėl Studijų Savaitės pa
reiškė:

Tėv. A. Bernatonis — ateityje reikia 
paskaitų apie Vasario 16 gimnaziją; pa
dėkojo visiems, kurie per 36 metus ją rė
mė;

E. Juodvalkė — nebuvo pakankamai 
skirta dėmesio jaunimo reikalams, reikia 
kviesti daugiau moterų paskaitininkių;

V. Natkevičius, M.A. — paaiškino apie 
pagrindinį St. Savaičių tikslą;

K. Tamošiūnas —kaip parenkami pa
skaitininkai, kas turi pirmenybę ir kaip 
jie atrenkami?

Inž. A. Stepaitis — sveikino dalyvau
jantį jaunimą, reikia, kad ateityje kuo 
daugiau jų dalyvautų;

V. de Castro — iškėlė ryšių palaikymą 
ir Mišių svarbą;

Dr. J. Norkaitis — S.S. nėra koks mo
nopolis, visi gali reikštis. Ateityje geriau 
pasiskirstyti darbu, neapkrauti paskirų 
asmenų. Pasisakė dėl paskaitų struktūros 
— turėtų būti geriau išlaviruotos;

Dr. K. Girnius — rengėjai turėtų suda
ryti vieno krašto vienetą.

Toliau sekė M. Bajorino pranešimas 
apie 1987 m. St. Savaitę Anglijoje: ji vyks 
pačiame Londone, jau įmokėtas 450 sv. 
depozitas. Data: liepos 26 — rugpjūčio 2 
d. Kaina: apie 25 sv. dienai. Dauguma 
kambarių vienam asmeniui.

Sekė kiti pasisakymai dėl ateinančios 
St. Savaitės:

P.B. Varkala — būtų įdomu turėti pa
skaitą apie Lietuvos klausimą tarptauti
nėj padėty. Kitais metais Romon suva
žiuos daug lietuvių minėti krikšto sukak
tį, ar turėsime pakankamai dalyvių St. 
Savaitei? Ar nevertėtų Savaitę rengti tais 
metais Romoje? Gali būti daug problemų;

A. Grinienė — kuo anksčiau paskelbti 
St. Savaitės programą;

J. Lukošius — rengimo komisija turėtų 
būti vietoje, neišsiskirsčiusi po kelis kraš
tus;

E. Juodvalkė — įvesti ir moteris į mo
deratorių eiles;

K. Ivinskis — nemaišyti St. Savaitės su 
būsimomis iškilmėmis Romoje. Kviesti ir 
nemokantį lietuvių kalbos mūsų jaunimą;

Dr. K. Girnius — padėkoja Londonui 
už prisiimtą naštą. 1988 metams siūlo 
Šveicariją;

Dr. A. Kušlys — praktiškai neįmano
ma. Šveicarijoje būtų labai brangu;

Inž. A. Stepaitis — Savaitė galėtų būti 
Vokietijoje, netoli Šveicarijos;

J. Lukošius — 1988 m. Europos Lietuvių 
Dienos vyks Vasario 16 gimnazijoje. Pa
siūlė Vokietiją;

Tėv. T. Ereminas — klausė apie galimy
bes Olandijoj ar Belgijoj;

K. Ivinskis — St. Savaitės turi likti 
autonomiškos, nejungti su kitais rengi
niais;

Tėv. A. Bernatonis — siūlo gimnaziją: 
būtų 60 kambarių su dušais, tilptų 150 
žmonių, galimybės aplankyti gražias vie
tas;

B. Jasaitienė — tais metais Kanadoje 
daug renginių, Seimas, tautinių šokių 
šventė. Mažiau žmonių važiuos Europon;

S. Kubilius — jei būtų sujungtos ELD 
ir St. Savaitė, tai nukentėtų meninės jė
gos;

Dr. K. Girnius — reikia sudaryti iš 
Vokietijoje gyvenančių žmonių komisiją, 
kuri tą reikalą ištirtų;

L. Kazakevičius — kokios galimybės 
Olandijoj?

V. Natkevičius — sudaryti provizorinę 
komisiją.

Nutarta sudaryti tokią komisiją, ir į ją 
išrinkti: A. Grinienė, R. šreifeldaitė, K. 
Ivinskis, E. Juodvalkė ir S. Girnius.

Studijų Savaitė baigta Tautos himnu.
Studijų Savaitės metu buvo dvi paro

dos: Eugenijos Lutzienės surengta gintaro 
ir tautodailės ir dail. Prano Gailiaus, gyv. 
Paryžiuje (apie jo kūrybą rašysime vė
liau).

Vasario 16-sios gimnazijos ūkio vedėja 
ponia Eugenija Lutzienė per 20 metų yra 
surinkusi labai daug įvairių ir ypač ver
tingų lietuvių tautodailės dalykų. Šioje 
jos parodoje matėme gražiausių gintaro 

karolių, gintaro paveikslų. įvairių dydžių 
juostų (3 m ilgio — 30 cm pločio), me
džio drožinių, lėkščių (labai didelių), lie
tuviškų pinigų kolekcijų, tautinių rūbų, 
lėlių ir kitokių grožybių. Visų akis ypač 
traukė didžiulis gintaro šachmatų kom
plektas, įvertintas 7000 DM.

Visi eksponatai buvo meniškai išdėsty
ti, o entuziastingi žiūrovai svečių knygoje 
paliko savo įspūdžių gražiausius atsiliepi
mus.

Kas domėtųsi tuo nepaprastu rinkiniu 
ir norėtų apie jį gauti daugiau informaci
jų, tesikreipia į Eugenia Lutz, Litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampertheim 4, West 
Germany.

Didžiausia padėka poniai 1. Joerg, ku
riai teko visa šios Studijų Savaitės or
ganizacinė našta.

AUKOS STOVYKLAI

DBLS Rochdale skyriaus vardu V. Mo
tuzą, prisiųsdamas 31 svarą ir 70 penų, 
rašo: „Grąžinu jums aukų lapą su 31 sv. 
70 p. paremti skautų stovyklai 1986 m. 
(Aukas rinko skyriaus kasininkas Stasys 
Aleknavičius ir V. Motuzą), kaip malonu 
matyti girdėti skautus dainuojant, šokant, 
grojant ir dirbant patriotinį auklėjimo 
darbą!

Valio vadovams ir visiems skautams. 
Tegul šioji skautų savaitė Sodyboje Jums 
būna šilta, giedri ir saulėta!

Valdybos ir narių vardu,
V. Motuzą“.

Aukotojai: D. Banaitis, V. Motuzą — 
po 5 sv; J. Talačka, A. Kaminskas, J. 
Navickas, C. Navickas, J. Kmitas, K. Erš- 
tikis, Luisa Kutkus — po 2 sv; S. Alek
navičius — 2.37 sv. A. Ferguson — 1.63 
sv. A. Jaloveckas, J. Daugėla, B. Liegus 
po 1 svarą, V. Budrys 0.50 sv. J. Palskis — 
20 p.

STOKE-ON-TRENT AUKOS

Br. Puodžiūnienė prisiuntė 22 sv. 50 p. 
su sveikinimais ir linkėjimais stovyklau- 
toj ams.

Aukotojai:
A. Petronis, A. Siurblys, VI. Dargis — 

po 2 svaru; Br. Br. Puodžiūnai — 10 sv. 
A. Kalusevičius — 1.50 sv. P. Vencaitis, 
J. Zaveckas, P. Balnys, M. Haynes, J. 
Povilavičius — po 1 sv.

AUKOJO SODYBOJE
X — 30 sv. A.K. Rugieniai (Rodgers)

— 20 sv. H. Jakimavičius — 15 sv. St. 
Karalevičius — 15 sv. Nottinghamo skau
tų Tėvų komitetas — 15 sv. Br. Kijaus- 
kas — 10 sv. Nancy Julius — 10 sv. Alg. 
Silnickas — 10 sv. Alb. Lesutis — 5 sv. 
Sodybos seneliai — 7 sv. 17 p. V.s. fil.
M. Mickienė — 50 DM.

Birminghamas
DBLS BIRMINGHAM© 
SKYRIAUS VALDYBA

Rugpjūčio 2 dienos posėdyje pasiskirstė 
pareigom šitaip:

S. Starka — pirmininkas, P. Bukauskas
— vicepirmininkas, S. Jezerskis — sekre
torius, V. Remeika — iždininkas, M. Lin
kevičius —kandidatas, B. Vaškelis —revi
zijos narys.

Skyriaus Valdyba

Sodyba
PRIĖMIMAS SODYBOJE

Nelė ir Arvydas Paltinai grįždami 
Vokietijon, rugpjūčio 24, sekmadienį, 
sustos Sodyboje. Priėmime, kuris įvyks 
4 vai. p.p., susipažinsime su svečiais, 
muzika ir dainomis. Anksčiau atvy
kusieji (jaukioje Sodybos valgykloje 
iki 3 vai. galės papietauti: 3-jų patie
kalų pietūs — 5.50 sv.

Prašome lietuvius dalyvauti Nelės 
ir Arvydo priėmime Sodyboje.

Sodybos Vedėjai

— Kamakura mieste, Japonijoje, mirė 
86 metų amžiaus Sempo Sugihara, buvęs 
Japonijos konsulas nepriklausomoje Lie
tuvoje. 1939-40 metais, neatsižvelgdamas 
į savo vyriausybės draudimą, jis išdavė 
pabėgėliams, norintiems išvykti iš Lietu
vos, 6000 tranzitinių vizų. 1947 m. jis bu
vo atleistas iš diplomatinės tarnybos, bet 
1985 metais už humanitarinę veiklą jis 
gavo Izraelio „Yad Vašem“ ordiną.
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