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KONFERENCIJA
LIETUVIAI RUOŠIASI VIENOS 

KONFERENCIJAI

Vienos konferencijos metu, kai pasi
rašiusios valstybės peržvelgs Helsinkio 
baigiamojo akto principų įgyvendinimą, 
sukaks dvi lietuviams svarbios šventės, 
kurios bus atitinkamai paminėtos sukak
tuviniais leidiniais.

1986 lapkričio 25 d. sueina Lietuvos Hel
sinkio grupės dešimtmetis, šia nepaprasta 
proga, ypatingai Vienos konferencijos 
šviesoj, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas prof. Tomas Remeikis, 
talkinant Lietuvių Informacijos Centrui, 
ruošia leidinėlį apie Lietuvos Helsinkio 
grupę. Jame bus uždokumentuota Lietu
vos Helsinkio grupės ryžtinga veikla ir pa
teikiamos žinios apie kiekvieno Helsinkio 
grupės nario likimą.

LB-nės siunčiamas Lietuvos Helsinkio 
grupės narys Tomas Venclova, gyvenąs 
Vakaruose, dalyvaus Vienos konferencijoj 
ir gyvu liudijimu kels Helsinkio grupės 
rūpesčius spaudai ir susirinkusiems dele
gatams.

Lietuvių Informacijos Centro vedėja 
Gintė Damušytė rengia trumpą Tikinčių
jų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto is
toriją Vienos konferencijai. 1986 lapkri
čio 13 d. sueina 8 metai nuo šio komiteto 
įsisteigimo Lietuvoj. Leidinėlyje bus su
telkti TTG KK dokumentai bei komiteto 
narių apybraižos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei finan
suojant, Lietuvių Informacijos Centras 
Vienai ruošia ir brošiūrą anglų kalba apie 
religinį persekiojimą Lietuvoj. Brošiūra 
suglaustai ir vaizdžiai aptars kenčiančios 
Lietuvos Bažnyčios ir tikinčiųjų dabarti
nę būklę.

Šalia šių specialių leidinių, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių 
reikalų komisijos nariai — Gintė Damušy
tė, Juozas Danys, Algimantas Gureckas, 
Narcizas Prielaida ir Tomas Remeikis — 
ruošia Lietuvą liečiančią dokumentaciją 
bei žinias spaudai, kurios bus plačiai 
skleidžiamos prieš ir per Vienos konfe
renciją.

(LIC)

KALINIO V. PETKAUS VEIKALAS
Kučino lageryje Permės srityje kalina

mas lietuvis sąžinės belaisvis Viktoras 
Petkus nuo priverčiamųjų darbų atlieka
mu laiko rašo stambų enciklopedinio po
būdžio veikalą apie viso pasaulio rašyto
jus. Autorius jau yra parašęs tris tūks
tančius puslapių, 30 sąsiuvinių po 100 
puslapių. Pasaulio rašytojų enciklopedijai 
sudaryti Viktoras Petkus gavo specialų 
leidimą. Viktoro Petkaus darbo* sąlygos 
labai sunkios. Atlikęs 8 valandas priver
čiamųjų darbų, veikalą rašo naktimis. 
Lietuvių literatūros žinovas Viktoras Pet
kus prieš 9-nerius metus buvo areštuo
tas ir nuteistas penkiolikai metų laisvės 
atėmimo — 10 metų kalėti ir penkeriems 
metams tremties.

MARIJAI VIKANIENEI mirus, 
jos vyrui Jonui, dukrai Liucijai 

ir sūnui Petrui 
giliausią užuojautą reiškia 

J. Černis ir šeima

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Londono Parapijos choristei 
MARIJAI VIKANIENEI mirus, 

jos vyrui ir šeimai reiškiam 
giliausią užuojautą.

Choras ir chorvedžiai

... " .. .. ..... .........
Staiga mirus mūsų šv. Onos narei ir 

Londono choro choristei 
MARYTEI VIKANIENEI, 

jos vyrui Jonui, 
sūnui ir dukteriai ir jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

šv. Onos Draugija

TIB APIE LIETUVIUS KALINIUS
TARPTAUTINIS INFORMACIJŲ BIULETENIS PRANEŠA APIE LIETUVIUS SĄŽINĖS BELAISVIUS: 

GINTAUTĄ IEŠMANTĄ, KUN. SIGITĄTAMKEVIČIŲ IR JADVYGĄ BIELIAUSKIENĘ

LIETUVOJE
Tarptautinis informacijų biuletenis 

„Glaube in der zweiten Welt" savo pa
skutiniame numeryje, išėjusiame rugpjū
čio 13 dieną, vėl tris ištisus puslapius pa
skyrė žiniom apie padėtį Lietuvoje. Ci
tuodamas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" 70-tąjį numerį, leidinys patei
kia ištraukas iš trijų lietuvių sąžinės be
laisvių — Gintauto Iešmanto, kun. Sigito 
Tamkevičiaus ir Jadvygos Bieliauskienės 
— laiškų. Gintautas Iešmantas iš Pod- 
čerje tremties šių metų balandžio 14 die
ną tarp kitko rašo: „Jau penkeri metai 
jūsų žodis ir geri linkėjimai lydi mane 
sunkiame kančios kelyje. Jis teikė jėgų ir 
džiaugsmo, kad mano auka nedingo ne
žinios tamsoje, kad yra žmonių, kuriems 
rūpi nepažįstamo žmogaus likimas, šian
dien aš jau ištrėmime — nuo balandžio 5 
dienos ryto — ir turiu galimybę jums pa
dėkoti už tą neįkainotą dvasinę paramą, 
teiktą trumpučiais pasveikinimais, už 
širdžių ir sielų šilumą, pasiekusią mane

ŽARĖNŲ BAŽNYČIOS JUBILIEJUS
Liepos 20 dieną Žarėnų parapija, Tel

šių vyskupijoje, paminėjo savo bažnyčios 
75-kerių metų jubiliejų. Vyskupas Justi
nas Staugaitis Žarėnų bažnyčią laikė gra
žiausia iš visų medinių bažnyčių Telšių 
vyskupijoje. Bažnyčia buvo pastatyta kle
bono kun. Juozo Lomano rūpesčiu 1911 
metais. Tai buvo labai kilnios dvasios ku
nigas. Jis visada skubėdavo į pagalbą ne
laimės ištiktiems ar 'į vargą patekusiems. 
Kun. Lomanas Žarėnuose įsteigė pirmą 
lietuvišką mokyklą. Senieji žarėniečiai dar 
ir šiandien jį prisimena ir lanko jo kapą. 
Dabartinė, prieš 75-kerius metus pastaty
toji, Žarėnų bažnyčia yra medinė, daili, 
stilinga, su dviem dideliais bokštais ir su 
kryžminė nava. Viduje graži medinėm 
skulptūrom dekoruota sakykla, keturi 
ąžuoliniai altoriai. Pasigrožėjimo įspūd'į 
daro fasadas, apkaltas įstrižai sudėtomis 
lentelėmis. Prieangyje yra dvi XIX am
žiaus pabaigos Jėzaus Nukryžiuotojo 
skulptūros. Bažnyčios jubiliejinėse iškil
mėse dalyvavo kun. Juozapas Gasiūnas, 
kun. Tadas Poška ir kun. Vincas Vėlavi- 
čius. Bažnyčios istoriją ir bažnyčios reikš
mę tikinčiųjų bendruomenės gyvenime tu
riningame pamoksle priminė kun. T. 
Poška. Žarėnų parapijai vadovauja kun. 
Alfonsas Pridotkas.

LIBERALU INTERNACIONALO 
REZOLIUCIJA

Birželio 28-29 d. Helsinkyje posėdžiavo 
Liberalų Internacionalo Vykdomojo Komi
teto valdyba. Posėdyje buvo priimtos 4 
rezoliucijos dėl Pietines Afrikos, Nikara
gvos, Japonijos šiaurės teritorijų ir ato
minių jėgainių saugumo. L.I. Vykdomojo 
Komiteto valdyba reikalauja, kad Tarp
tautinės Atominės Energijos Agentūra 
Vienoje turėtų teisę tikrinti viso pasau
lio atominių jėgainių saugumą.

Ryšium su Černobylio atominės jėgai
nės sprogimu, Lietuvių Liberalų grupė 
įteikė L.I. Vykdomojo Komiteto valdybai 
sekantį skundą:

„1986.IV.26 d„ šeštadienį, sprogo Čer
nobylio atominės jėgainės 4-sis reaktorius. 
Į atmosferą patekusi radioaktyvinė tar
ša užnuodijo Ukrainos, Lenkijos, Baltgu- 
dijos ii- Lietuvos erdvę. Apie šią didžiau
sią atominę katastrofą Vakarai sužinojo 
vėliau iš skandinavų.

„Pati didžiausia atominė jėgainė, kuri 
bus užbaigta 1990, yra Ignalinos atominė 
jėgainė okupuotoje Lietuvoje. Pradėjęs 
veikti pirmasis branduolinis reaktorius 
sukėlė šias pagrindines problemas: 1) 
kur sukrauti susidariusias radioaktyvines 
atliekas? ir 2) radioaktyvinis Drūkšių 
ežero užteršimas naikina gyvius ir auga
lus. (TIESA, Vasario 9, 1986).

„Černobylio katastrofa aiškiai parodo 
Sovietų Sąjungos abejingumą, apsileidimą 
ir dėmesio nekreipimą į gyventojų saugu
mą. Tyčia nepranešdama gyventojams 
apie radioaktyvines taršos pavojų ir atsi
sakydama gyventojams patarti, ką turi 
daryti, kad apsisaugotų — Sovietų Są
junga yra atsakinga už tuos, kurie tarša 

Uralo sniegynuose, nepaisant kliūčių ir 
galimų nemalonumų, žinoma, tik dalis jū
sų laiškų man buvo įteikti, o paskutiniais 
metais aš jų iš viso negavau, bet jaučiu, 
kad yra, padėdami gyventi ir nė per 
mirksnį neprarasti vilties ir tikėjimo. Jie 
man taip pat skambėjo kaip svaigus gim
tinės balsas — toks brangus ir mielas ne
lemtoj tolybėje... Paskutinius šešis mė
nesius buvau 36-tajame lageryje (...). Tė
vas Alfonsas (Svarinskas), kaip jį vadina 
kaliniai, visada žvalus, geros nuotaikos, 
kupinas tikėjimo ir vilties. Aš džiaugiuo
si, kad likimas davė galimybę su juo susi
pažinti. Tai nuostabios dvasinės stiprybės, 
plataus mąstymo ir žavinčios tolerancijos 
žmogus, kurio paliktas įspūdis niekada ne
išblės iš mano atminties. Kai žinai, kad 
yra tokių žmonių, kaip jis, darosi leng
viau gyventi, jauti, kad iki galo nepalūž- 
tančia ir viskam pasiryžusią širdimi iš
tversi nešdamas rūsčios pareigos kryžių... 
Atsidūriau sargo pareigose lentpjūvėje. 
Nežinau, ar džiaugtis, ar liūdėti, bet ko 
gero tai pati geriausia išeitis.. Kad tik 
žiemos nebūtų šaltos! Niekaip negaliu 
priprasti prie šalčių, o čia jie siekia iki 
50 laipsnių. Tikiuosi, kad viskas bus ge
rai, juo labiau, kad — kaip pastebėjau ir 
čia — „mano gerasis angelas dar saugo"....

Tarptautinis informacijų biuletenis ta 
pačia proga primena, kad tarptautinio 
rašytojų PEN-klubų amerikiečių skyrius 
lietuvį sąžinės belaisvį Gintautą Iešman
tą yra paskelbęs savo garbės nariu, šių 
metų vasario mėnesį PEN klubų ameri
kiečių skyriaus vadovybė dviejų tūkstan
čių narių vardu kreipėsi į Sovietų Sąjun-

STALINO IR HITLERIO 
DRAUGYSTĖS PAKTAS

Tarptautinė organizacija „Rezistencijos 
Internacionalas" drauge su kitais už pa
vergtų krašt-ą laisvę kovojančiais tarp
tautiniais ir tautiniais veiksniais, rug
pjūčio 23 dieną pasauliniu mastu atžymė
jo Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos 
draugystės sutarties 47-sias metines, šią 
gėdingą sutart'į 1939 m. rugpjūčio 23 die
ną Maskvoje pasirašė tuometiniai Sovie
tų Sąjungos ir nacių Vokietijos užsienio 
reikalų ministrai Molotovas ir Ribbentro- 
pas, dalyvaujant pačiam Stalinui. Sutar
tis dėl to yra vadinama Stalino ir Hitlerio 
draugystės paktu.

apsinuodijo ir tuos, kurie apsinuodiję mi
rė.

„Apie tai galvodami, Liberalų Egzilų 
Komiteto lietuvių grupės nariai siūlo se
kančią rezoliuciją ir prašo L.I. Vykdomo
jo Komiteto ją rekomenduoti 1986 m. L.I. 
Kongresui Hamburge.

„Šis kongresas 1) smerkia Sovietų Są
jungą už visišką abejingumą Rytų Euro
pos Sovietų dominuojamų kraštų gyven
tojams, apnuodytiems radioaktyvinė tar
ša ir nepranešimą apie taršos kritulių 
pavojingumo didumą; 2) reikalauja, kad 
visos atominės jėgainės Ukrainoje ir oku
puotoje Lietuvoje būtų tikrinamos Tarp
tautinės Atominės Energijos Agentūros, 
nustatant tų jėgainių pavojingumą gyven
tojų sveikatai“.

Ignalinos atominė jėgainė Maskvos nu
tarimu pradėta statyti 1975 m. Jėgainėje 
bus 4 branduoliniai reaktoriai, kiekvienas 
po pusantro milijono kilovatų galingumo. 
Drūkšių ežeras, prie kurio jėgainė yra 
statoma, yra į šiaurės rytus nuo Ignali
nos. Per jo vidurį eina Lietuvos-Baltaru
sijos respublikų siena.

Lietuva yra Sovietų okupuota ir pati 
neturi teisės atominių jėgainių saugumo 
reikalais kreiptis į tarptautines instituci
jas. Liberalų Internacionalo Vykdomojo 
Komiteto valdybos priimtoji rezoliucija 
nėra visiškai tokia, kokios reikalavo Lie
tuvių Liberalų grupė, bet yra pradžia grū
dinant pasaulinę nuomonę, pasmerkiančią 
Sovietų Sąjungą, kuri be atodairos prime
ta pavergtiems kraštams bereikalingų ir 
pavojingų gyventojams ir kaimynams ato
minių jėgainių statybą. VI. Dargis 

gos valdžią, prašydama, kad Iešmantui 
būtų grąžinta laisvė. Tuo metu buvo bi
joma, kad lagerio bausmę baigiantis Ieš
mantas gali būti — kaip ne kartą pasitai
ko — iš naujo nuteistas arba uždarytas į 
psichiatrinę ligoninę. Iešmantas, be to. 
buvo įrašytas į 59-nių sovietiniuose lage
riuose kalinamų rašytojų sąrašą, kurį 
Tarptautinė Žmogaus Teisių Sąjunga įtei
kė Amerikos kongresui, prašydama, kad 
Amerikos valdžia išgautų iš Sovietų Sąjun 
gos amnestiją visiems kalinamiems rašy
tojams.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS KUNIGŲ

PRAŠYMAS

Vatikano radijo dienraštis paskelbė ži
nią apie Panevėžio vyskupijos kunigų 
vieningą kreipimąsi 'į Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos generalinį sekretorių 
Gorbačiovą su prašymu, kad religinė lais
vė Sovietų Sąjungoje būtų garantuota ne 
tik Konstitucijoje bei įstatymuose, bet ir 
gyvenime. Vatikano radijo dienraštis rė
mėsi pagrindinėmis Europos katalikų 
spaudos agentūromis, kurios plačiai atpa
sakojo Panevėžio vyskupijos kunigų krei
pimosi turinį. Pareiškimų pasirašė visi 
Panevėžio vyskupijos kunigai, pažymi 
agentūros, nes po juo yra šimtas dvi
dešimt septynių kunigų parašai iš šimto 
trisdešimties tuo metu vyskupijoje buvu
sių kunigų.

šešiuose pareiškimo punktuose Panevė
žio vyskupijos kunigai išdėstė pagrindi
nius religinės laisvės pažeidimus, dėl ku
rių kenčia Lietuvos katalikai. Tikinčiųjų 
tėvų vaikai persekiojami mokyklose, mo
raliai terorizuojami už viešą bažnyčios 
lankymą, jie prievarta įrašomi į ateistines 
organizacijas įvairūs valstybės tarnau
tojai negali viešai atlikti savo religinių 
pareigų...

Ateistai naudojasi visomis komunikaci
jos priemonėmis — spauda, radiju, tele
vizija, o tikintieji prie jų nėra prileidžia
mi. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, 
kaip ateistinės valdžios atstovas, nuspren
džia kunigų parapijon paskyrimą ar iš
kėlimą, dėstytojų į Kunigų Seminariją 
paskyrimą ir kita. Krikščionybės lopšys 
— Vilniaus katedra ir šv. Kazimiero baž
nyčia, Klaipėdos bažnyčia ir kitos švento
vės yra atimtos iš tikinčiųjų. Vatikano ra
dijo dienraštis primena, kad šių bažny
čių grąžinimo jau seniai prašo visos Lie
tuvos tikintieji, įteikę pakartotinus prašy
mus, po kuriais pasirašė apie 150.000 lie
tuvių.

Baigdami pareiškimą Panevėžio vysku
pijos kunigai prašo, kad būtų paleisti su
imtieji kunigai: Alfonsas Svarinskas, Si
gitas Tamkevičius ir Jonas-Kastytis Ma
tulionis.

(V.R.)

MASKVA MĖGINA ITIKINTI 
ŽYMIUOSIUS EMIGRANTUS 

SUGRĮŽTI

Amerikiečių spaudos žiniomis, sovietai 
patylomis mėgina 'įtikinti kai kuriuos į 
Vakarus emigravusius menininkus ir ra
šytojus sugrįžti į Sovietų Sąjungą. Pasta
rųjų mėnesių bėgyje draugai ir pažįstami 
iš SSRS-os kontaktavo buvusį Maskvos 
Tagankos teatro direktorių Jurijų Liubi- 
movą, filmo režisierių Andriejų Tarkovs- 
kį, rašytojus Viktorą Nekrasovą ir Vasili
jų Aksionovą, skulptorių Ernstą Neizvest- 
ną ir čelistą Mstislavą Rostropovičių, ku
riuos jie ragino sugrįžti į Sovietų Sąjun
gą, kur jiems būsiąs užtikrintas geras gy
venimas. Panašiai stengiamasi paveikti ir 
nerusų tautybių menininkus bei rašytojus, 
išvykusius iš Sovietų Sąjungos.

Pagal sovietinį įstatymą, „atsisakymas 
sugrįžti į Sovietų Sąjungą iš užsienio" yra 
laikomas išdavimu ir baudžiamas nuo de
šimties iki penkiolikos metų laisvės atė
mimu, arba mirtimi ir nuosavybės konfis
kavimu.

Atrodo, kad dabartinė sovietų valdžia 
mėgina pagerinti žymių kultūrininkų ir 
menininkų gywnimo sąlygas, tikėdamasi 
tuomi sumažinti jų troškimą emigruoti.

(Elta)

„Drobės" gaminiai Vienoje
Tarptautinėj prekybos ir pramonės mu

gėje Vienoje, į Tarybų Sąjungos paviljo
ną buvo išsiųsta keturiasdešimt Kauno 
„Drobės" pagamintų audinių pavyzdžių — 
vyriškiems kostiumams skirti „Vanagas“. 
„Papartis". „Vėdrynas", „Gandras", mote
riškas pusvilnonis audinys „Kamanė". 
Anykščių rajone netvarka

„Tiesa" paskelbė, kad Agropramoninis 
komitetas patikrino, kaip nuimamas der
lius ir pasiruošta žiemkenčių sėjai Anykš
čių rajono ūkiuose. Nustatyta, kad dau
gelyje rajono ūkių dėl didelio mechaniza
torių trūkumo, prasto darbų organizavi
mo, silpnos darbo drausmės lėtai nuima
mas derlius, patiriami dideli grūdų nuo
stoliai. Atsilikta ruošiant dirvas žiemken
čių sėjai, atliekant kitus lauko darbus.
Naujos skulptūros Mažvydo parke

šiemet Klaipėdos Mažydo parkas susi
laukė naujų skulptūrų. Devyni skulpto
riai nuo birželio vidurio dirbo Smiltynėje. 
Tai buvo dešimtasis Lietuvos skulptorių 
susibūrimas prie Baltijos.
Blogi degtukai

Pasitaiko, kad „Liepsnos" degtukai 
sunkiai užsidega. Degtukų kokybei pa
gerinti „Liepsnos" degtukų fabrike buvo 
atliktas įrengimų kapitalinis remontas, 
numatyta peržiūrėti degtukų degiosios 
masės receptūrą ir daugiau dėmesio kreip
ti išleidžiamos produkcijos kokybei. 
Kauno jaunimo muzikinė studija

Studija susikūrė 1976 metais. Per tą 
laiką parengė 17 spektaklių ir koncertinių 
programų, daugiau kaip 800 kartų pasi
rodė žiūrovams. Studijos meno vadovas 
ir režisierius Stanislovas Rubinovas. 
Sezono atidarymas

Valstybinio akademinio operos ii- baleto 
teatro sezono atidarymas įvyko rugpjūčio 
31 d. premjera „Pilėnai". Dalyvavo liau
dies artistė N. Ambrazaitytė, G. Apanavi- 
čiūtė ir V. Prudnikovas.

Rugsėjo 1 d. „Pilėnai" buvo skiriami 
Vilniaus pedagoginio instituto studen
tams. Pajamos paskirtos Černobylio AE 
fondui.
Ignalinos jėgainė plečiama

Ignalinos atominės elektrinės statybi
ninkai ir montuotojai įsipareigojo iki me
tų pabaigos paleisti antrąjį energijos blo
ką, kurio galingumas 1,5 milijono kilova
tų. „Tiesa" skelbia, kad „ten gerai orga
nizuotas socialistinis lenktyniavimas". In
žinierius mechanikas Grigorijus Kalina j 
statybą atvyko iš Zaporožės, baigęs Ma
šinų statybos institutą. Jo vadovaujami 
montuotojai atlieka pačias sudėtingiau
sias operacijas.

Reikia palaukti
„Tiesa" išspausdino straipsnį „Naktį 

pralauksi — po pusmečio gausi", kuriame 
kritikuoja baldų gamintojus ir blogą ko
kybę. Kauniečiai, kurie panoro „Ąžuolo" 
buitinių patarnavimų įmonėje užsisakyti 
sekciją, į eilę stojo liepos 14-osios vaka
re. O baldai, kuriuos jie kitą dieną užsi
sakė, paskutiniems laimingiesiems bus 
atvežti kaip tik Naujųjų metų šventei. 
Nauja laida
Šiemet Vilniaus Juozo Bartašiūno specia

lioji vidurinė mokykla išleido naują spe
cialistų laidą. Baigusiems suteiktas vi
daus tarnybos leitenanto laipsnis ir ju
risto kvalifikacija. Jie papildys vidaus 
reikalų organų darbuotojų gretas. 
„Saulutės" prekės — vaikams

Panevėžy atidaryta nauja trikotažo par
duotuvė „Saulutė". Joje bus parduodami 
įvairaus amžiaus vaikų drabužiai. Par
duotuvės plotas — 252 kvadratiniai me
trai.

LIETUVIŲ FONDO VEIKLA

Jungtinėse Amerikos Valstijose vei
kiantis Lietuvių Fondas, sukaupęs daugiau 
negu trijų milijonų dolerių kapitalą, Šiais 
metais iš gaunamų palūkanų galėjo pa
skirti rekordinę 265 tūkstančių dolerių 
sumą lietuviškai veiklai finansuoti. Arti 
pusės paskirtosios sumos atiteko švieti
mui: lituanistinėms mokykloms paremti, 
vadovėliams spausdinti, studentų stipen
dijoms. Likusieji pinigai buvo paskirti 
įvairiems kitiems kultūriniams reikalams 
ir visuomeninei veiklai. Lietuvių Fondo 
pagrindinis kapitalas kasmet paauga ke
liais šimtais tūkstančių dolerių. (Dr)
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KULTŪROS KONGRESAS
PRELIMINARINĖS GAIRĖS

1. {vadinės pastabos. Jau praėjo apie 
18 metų nuo paskutinio Kultūros kongre
so. Pasikeitusi išeivijos būklė ir kylantys 
nauji reikalavimai kultūriniam darbui, 
ypač atsižvelgiant į faktą, kad jau turime 
kultūros darbuotojų, kurie yra gimę ne 
Lietuvoje, įtaigauja reikalingumą vėl pa
žvelgti į išeivijos kūrybinį potencialą, nu
statyti gaires einant į sekantį tūkstantme
tį. To akivaizdoje PLB valdyba, savo 
1985 m. spalio mėn. 19 d. posėdyje, nutarė 
šaukti Pasaulio Lietuvių Kultūros Kon
gresą.

2. Kongreso tikslai
a. Suvesti išeivijos kultūrinio ir kūry

binio darbo balansą.
b. Pažvelgti į kultūrinės sąvokos reikš

mę globalinės universalizacijos akivaizdo
je.

c. Išsiaiškinti išeivijos kūrybinio po
tencialo vystymo ir pirmumo gaires.

d. Nusistatyti kultūrinių/kūrybinių vie
netų darbo gaires.

e. Pasiaiškinti išeivijos ir tautos ka
mieno kultūrinių vertybių pasikeitimo ir 
integracijos galimybes.

3. Kongreso programos struktūra. Pra- 
matoma, kad kongreso programa susidės 
iš keturių pagrindinių dalių.

a. Teorinė dalis — platus kritiškas 
žvilgsnis į kultūros ir kūrybos esmę tech
nologinės revoliucijos akivaizdoje.

b. Praktinė dalis — kultūrinių ir kūry
binių grupių veiklos seminarai.

c. Organizacinė dalis — atskirų kultū
rinių/kūrybinių organizacijų suvažiavi
mai, veiklos gairių nustatymas.

d. Kūrybinė dalis — vėliausios kūrybi
nių atsiekimų ekspozicijos.

4. Dalyviai. Į kongresą kviečiami įsi
jungti sekantys organizaciniai junginiai 
bei pavieniai kultūrininkai/kūrėjai.

a. LB Kraštų valdybų kultūros reikalų 
vedėjai, komisijos, komitetai ir t.t.

b. Kūrybinių sąjungų valdybos, nariai.
c. Masinių kultūrinių renginių organi

zatoriai.
d. Mokslinių organizacijų vadovybės ir 

nariai.
5. Organizacija. Kongreso programos 

'įvykdymas remiasi sekančiais organizaci
niais vienetais:

a. Programos komisija;
b. Organizacine komisija;
c. Organizacijų komisija;
d. Pramogų komisija.

GALIMI KULTŪRINIAI RENGINIAI 
PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS 

KONGRESO METU
1. Kviesti Lietuvių Operą pastatyti 

lietuvių veikalą.
2. Surengti pasaulio lietuvių dailininkų 

apžvalginę parodą (kilnojamą per kelis 
miestus).

3. Panaudoti, pav., Chicago Chamber 
orkestrą ar kitą muzikinį vienetą simfo
ninės muzikos ir dainos koncertui.

4. Surengti jaunųjų kūrėjų vakarą (li
teratūros, muzikos, išraiškos).

5. Surengti literatūros vakarą.

RAŠYTOJO J. GLIAUDOS 
SUKAKTYS

Liepos 4 d. rašytojui Jurgiui Gliaudai 
suėjo 80 metų amžiaus ir 40 metų litera
tūros bei spaudos darbo sukaktys.

Jurgis Gliaudą 1926 m. baigė Aušros 
gimnaziją, 1938 m. VDU teisių fakultetą, 
tarnavo Pašto valdyboje, nuo 1942 m. ad
vokatas Kaune. 1944 m. pasitraukė 'į Vo
kietiją. 1947 m. atvyko į JAV-jas. Para
šė daug knygų, kurių nemaža išleido Ni
dos Knygų Klubas Londone.

Liepos 13 d. tas sukaktis iškilmingai 
paminėjo šaulių Sąjunga JAV-jose.

ANATOLIJAUS KAIRIO
nauja 3 veiksmų drama su prologu ir 
epilogu apie Romą Kalantą, išleido Lietu
vos Šaulių Sąjunga,

UGNIES DAINA.
Nedaug aktorių, pritaikyta išeivijos 

jaunimo teatrui.
Kaina su persiuntimu — 4.75 dol.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ 
Chicago, IL 60629.

LKDS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
jungos suvažiavimas įvyks šių metų rug
sėjo mėnesio 20-21 dienomis Chicagoje, 
Tautiniuose namuose. Suvažiavimai vyks
ta kas trys metai. Jų tikslas — apsvarsty
ti Sąjungos padėtį, įvertinti atliktus dar
bus, kritiškai peržvelgti dabartinę padėtį, 
ir svarbiausia — žvelgti į ateitį, padaryti 
planus, o taip pat išsirinkti naują LKDS 
Centro Komitetą.

Jau pereitais metais buvo numatyta su
važiavimą kviesti gegužės 24-26 d. Deja, 
dėl nenumatytai pakeistos Pasaulio Krikš
čionių Demokratų Internacionalo suvažia
vimo datos iš balandžio į birželio mėn. 
— LKDS suvažiavimas atidėtas iki rug
sėjo mėnesio. Antru atveju būtų reikėję 
pranešti Internacionalo vadovybei apie 
pasikeitimą LKDS Centro Komitete ir pa
keisti atstovus.

Suvažiavimas prasidės šeštadienį, rug
sėjo mėn 20 d. 9 vai. ryto registracija Tau
tiniuose namuose Chicagoje. Po to svei
kinimai, Centro Komiteto pranešimai, 
Naujos vadovybės rinkimai. Po pietų 
pertraukos Dr. J. Genio paskaita, į kurią 
bus kviečiama visa lietuviškoji visuome
nė, diskusijos, laisvi pasisakymai veiklos 
klausimais.

Vakare, toje pat salėje, iškilminga va
karienė su atitinkama programa. Sekma
dienį, rugsėjo mėn. 21 d. pamaldos šv. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marquette parke. Po jų užbaigiamasis po
sėdis ir suvažiavimo išvados taip pat Tau
tiniuose namuose.

Visi Sąjungos nariai kviečiami aktyviai 
dalyvauti suvažiavimo darbuose. Nuo 
kiekvieno mūsų priklauso konferencijų ir 
suvažiavimo pasisekimas. Stiprindami po
litinius susigrupavimus, stipriname Vy
riausiąjį Lietuvos Išvadavimo Komitetą 
ir tuo pačiu Lietuvos vadavimo pastan
gas.

N. MAZALAITĖS-GABIENĖS 
DARBAI

Rašytoja Nelė Mazalaitė-Gabienė spau
dai paruošė antrą dalį knygos „Miestelis, 
kuris buvo mano“. Pirmoji dalis, išleista 
„Darbininko“ 1966 m., yra laimėjusi lite
ratūrinę „Aidų“ žurnalo premiją. Autorė 
dabar rašo trumpus pasakojimus, plėšda
ma lyrinius tėviškės vaizdus.

LIETUVOS KARIAI
NAUJA KNYGA — LIETUVOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 1918-1940

Pirmajam Pasauliniam karui baigian
tis Lietuvai nepriklausomybę iškovojo ir 
iki Antrojo Pasaulinio karo ją saugojo 
kariuomenė ir šaulių sąjunga. Keli šim
tai tūkstančių vyrų perėjo per kariuome
nės eiles, ten jie gavo stiprų paruošimą. 
Negailestingas laikas dildo užsilikusias ži
nias, raštai išmėtyti po periodinius leidi
nius. Džiaugiamės, kad radosi asmenų, 
kurie visa ryžosi surinkti į vieną knygą, 
susisteminti ir parengti spaudai. Yra bū
tina visa tai išsaugoti ateities kartoms.

Spaustuvėje jau baigiama ruošti stam
bi knyga, kurią sudarys apie 900-1000 
puslapių informacija apie visų ginklų rū
šių dalinius, istoriją, kariuomenės organi
zaciją, centrines įstaigas bei tarnybas, 
mokymo įstaigas, ginklavimą, aprūpini
mą ir t.t. Priedu spausdinami visi pagrin
diniai karinę tarnybą tvarkiusieji įstaty
mai, vėliausias pėstininkų rikiuotės statu
tas ir santrauka anglų kalboje. Knygoje 
bus apie 250 nuotraukų ir iliustracijų (ke
lios spalvotos), daug schemų ir brėžinių.

Knygą parašė Vytenis Statkus, padeda
mas gausių bendradarbių, jos leidimu rū
pinasi lietuviškos skautybės institucija — 
Vydūno Jaunimo Fondas. Tikima ją pa
teikti skaitytojams dar šių metų lapkričio 
mėn. Leidimas pareikalaus nemažai lėšų, 
apie 20,000 dol. Autorius atsisakė hono
raro ir visas parengimo išlaidas padengė 
pats.

Kviečiame besidominčius tapti knygos 
leidimo dalininkais. įamžinkime savo arti
muosius, brangius šeimos narius, kurių 
vardai ir pavardės bus įrašyti leidžiamo
joje knygoje:

aukoję 1,000 dol. ar daugiau, bus skel
biami knygos mecenatais;

aukoję 500 dol. ar daugiau, bus skelbia- 
bi knygos rėmėjais;

aukoję 100 dol. ar daugiau, bus skelbia
mi garbės prenumeratoriais.

Prašome pasinaudoti žemiau spausdina
ma atkarpa. Jūsų atsiliepimo lauksime iki 
š.m. spalių mėn. 1 dienos.

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS

Čekius malonėkite rašyti VYDŪNAS 
YOUTH FUND, Inc., vardu ir siųskite: 

VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc.
c/o Jūratė Variakojis 
3715 W. 68th Street 

Chicago, 1L 60629

Siunčiu auką V. Statkaus knygai LIE
TUVOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS

leisti ................................. dol.

Minėtą auką skiriu .................................

laipsnis vardas, pavardė pareigos 
atminti ir pagerbti. Prašau jo pavardę 
■įrašyti leidžiamoje knygoje.

Vardas, pavardė .........................................

Adresas ..........................................................

ŽURNALISTAS A. PUŽAUSKAS 
PENSIJON

Algirdas Pužauskas, redagavęs „Drau
go" pirmąjį puslap'į, išeina į poilsį ir tuo 
pačiu iš redakcijos.

Likusieji „Draugo" redaktoriai jo gai
lisi, nes buvo ne tik labai geras darbinin
kas •— redaktorius, bet taip pat ir drau
giškas, nuoširdus ir visiems pasiryžęs pa
dėti.

TIKYBOS VADOVĖLIS
Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus ko

mitetas JAV-se išleido Aldonos Milman- 
tienės iš anglų kalbos pritaikytą lietuviš
ką tikybos vadovėlį vaikams „Jėzus su 
mumis“. Tai 65 puslapių aštuoniolikos 
temų gausiai iliustruota knygutė, kurioje 
vaikai jiem prieinamu būdu yra supažin
dinami su pagrindinėmis tikėjimo tieso
mis. Vadovėlio autorė Aldona Milmantie- 
nė yra Detroito lituanistinės mokyklos 
mokytoja ir dėsto katekizmą Detroito 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje.

(Dr)

M.K. ČIURLIONIS
Čiurlionio tapyba yra pasaka, yra sva

jonė, muzika, sapnas; tai yra taip pat 
mąstymas: Čiurlionio tapyba yra perdėm 
kupina gilios minties.

Čiurlionio paveikslas yra visuomet vizi
ja: kaip kalnai, rūmai, nuostabios miestų 
perspektyvos, pilys ir arkos, visas pastatų 
pasaulis, kurio fone skuba, pakeltu kardu, 
galingas raitelis ant žirgo — LIETUVOS 
VYTIS.

Čiurlionis žymus Lietuvos muzikas ir 
tapytojas. Kaipo toks priklauso lietuviams 
— priklauso šiandien, priklausys visuo
met, pasiliks visados lietuvių tautos gy
va neliečiamoji nuosavybė.

Bet iš kitos pusės Čiurlionis priklauso 
taip pat savo laikui, t.y. jo kūryba yra 
susijusi savo forma ir turiniu su tam ti
kru laikotarpiu, kurio formos, kai šitas 
laikotarpis pasibaigė, nustojo būti šian
dieninės, pasidarė praeities dalykais.

Kai žiūrime Čiurlionio tapybą, neturi
me užmiršti, kad daug daiktų, kurie šian
dien dailės ir aplamai kultūros srity atro
dys abejotinais ar gal keistais, laiku, kai 
Čiurlionis gyveno, priklausė prie filosofi
nių neabejotinumų, buvo dalis visiems 
žmonėms bendros pagrindinės pasaulėžiū
ros.

Čiurlionis gimė 1875 metais, mirė 1911 
metais kovo 28 d. Norint pažinti jį kaip 
nuostabių tapybos veikalų kūrėją, svarbu 
susipažinti ir su jo laiko dailės ir apla
mai kultūrinių srovių Europoje turiniu. 
Tai buvo paskutinieji dešimtmečiai prieš 
Pirmąjį karą, kai dailėj viešpatavo sim
bolizmas ir filosofinis visapusiškumas — 
eklektizmas. Yra to laikotarpio tyrinėtojų, 
kurie jį vadina Europos kultūros „sidabri
niu laikotarpiu". Istorinis materializmas 
buvo ką tik gimęs ir kultūriniai pasireiš
kimai dar nebuvo nukreipti išimtinai į 
ateiti, kaip tai atsitinka perdėm šiandien. 
Pakeitimai ir reformavimai nebuvo tapę 
išimtinu filosofiniu pradu; ir dar visur 
nebuvo pastatytas keliąs pesimizmą 
klaustukas. Buvo, žinoma, klausimų, bet 
buvo ir atsakymų, ir tie atsakymai buvo 
pagrįsti įsitikinimu. Dailė perdėm išreikš
davo įsitikinimą, tikėjimą: ji pajėgdavo 
svajoti, troško atidengti pasaulio paslap
tis.

Su šitom ypatybėm buvo susijęs ir gi
lus realybės pajautimas. Dailininko pa
šaukimas buvo tas paslaptis ne kaip abe
jotinas, bet kaip realias vaizduoti. Tai bu

vo kaip paslapties regėjimas, ii’ kaip tik 
tokio paslapties regėjimo yra kupina 
Čiurlionio tapyba. Ne klausimų statymas 
ir problemų sprendimas, bet pasaulinių 
pradų diskusija, gili mintis apie tų pradų 
esmę ir galią; ne ieškojimas jų, bet vaiz
davimas. Toks yra Čiurlionio tapybos tu
rinys: tai mintis apie tai, kas yra, kas bu
vo nuo amžių pradžios ir turėtų pagal lo
giką pasilikti amžinai.

Vienas iš ankstyvesniųjų Čiurlionio ta
pybos veikalų, kuriame betgi ypatingai 
ryškiai yra išsireiškusi jo kūryboje per
sisunkusi mintis, yra „Dūdorius“. Čiur
lionis retai piešė žmogų ir visiškai nepie
šė kaip socialinio, ar aplamai civilizacinio 
faktoriaus nešiotoją, šia prasme žmogui 
jo tapyboje vietos nėra. Užtat Čiurlionio 
kūrybos centre yra žmogaus dvasia. Kilni 
žmogaus dvasia, pajėgianti giliai regėti 
ir daug matyti. Jo tapyba yra kupina 
regėjimo neįprastų plotų, kur atidengiami 
beribiai, kaip visata, ir gilūs, kaip am
žinybė, žmogaus dvasios pajautimai.

Įsižiūrėkime į dūdoriaus klausiančias 
akis: iš jų žvelgia senovės amžių šventa
sis šiurpulys... Kur tapyboj rasi stipriau 
išreikštą pilną ir abejonės, ir tikėjimo, ir 
paklusnumo, ir pareikalavimo — amžiną 
žmogaus klausimą apie pasaulio paslap
tis? Bet dar labiau stebėtina išraiška vei
de karūnuoto senio, kuriam dūdorius gro
ja savo giesmę.

Bedugnis, beribis žvilgsnis atskleidė di
džiajam Lietuvos žemės dailininkui jo ne
paprastas vizijas. Šitas žvilgsnis matė 
tiek daug ir taip giliai, jo regėta kilni vi
zija spindėjo taip stipriai, kad dailininko 
fizinės jėgos, silpnesnės už dvasines, 'įtem
pimo neišlaikė, — styga trūko, mintis už
geso. Čiurlionis mirė po keturių metų 
'įtemptos kūrybos dvasiniam aptemime.

Užtat jis paliko lietuviams dailės oali- 
kimą, kurį, jo dvasinio pajėgumo mastu, 
galima drąsiai lyginti su galingiausių dai
lės genijų kūriniais. Čiurlionio dūdorius, 
išraiškos ir sumanumo gilumu, lygintinas 
ir su Ticijano „Koncertu“ Palazzo Pitti 
Florencijoje ir su Rembrandto „Dovydu, 
grojančiu Sauliui“ Hagos galerijoje.

Mums, be to, yra svarbu pabrėžti, kad 
Čiurlionio kūryba yra tampriai susijusi su 
gimtąja žeme — su Lietuva. Greta pasau
linio, visatos masto minties išreiškimo, 
Čiurlionio tapyboje matome nuolat vei
klų tą ypatingą dvasios įkvėpimą, kuriuo 

spindi Lietuvos gamta. Lietuvos žemė; 
įkvėpimas, kurį yra pergyvenęs kiekvie
nas, kas ilgesnį laiką oraleido Lietuvoj, 
nekalbant apie tuos, kurie myli ir žavisi 
Lietuva kaipo jų gimtine. Jo paveikslų ža
vingumas, ir neretai pats jų pobūdis, turi 
savo gilias šaknis lietuviškoj gamtoj.

Atsiminkime lietuviškos gamtos savu
mus: švelnų dangaus žydrumą, taiką ir 
ramybę, technikos tuomet dar visiškai ne
paliesto krašto, oro skaidrumą, jaudinantį 
susikaupimą, kuris viešpatavo miškų ap
suptuose laukuose, pievose, daubose, ku
riose tekėjo čiurlenantieji upeliai. Kur 
rasi šiandien mūsų neramiajame, judesio 
ir triukšmo pilname pasaulyje tolygią 
taikingą gamtą, kaip mes ją pažinojome 
Lietuvoje?

Čiurlionis yra gimęs ten, kur „Nemunas 
teka“. Dauguma mūsų turbūt atsimena ža
vumą, kurį skleidė Nemuno krantai. Man

VLADIMIRO DE CASTRO paskaita, 
skaityta 33-čioje LSS-je Salzburge.

neretai tekdavo nuvažiuoti su tėvu porai 
dienų į gilumą miškų, apie 20-30 kilome
trų nuo Nemuno. Ir aš atsimenu, kai mes 
grįždavom namo, išvažiuodavom iš miškų 
juostos ir šiltame, spindinčiame vasaros 
^pavakary važiavome derlingais laukais, 
kurie tęsėsi abipus Nemuno. Kur tik akis 
matė, buvo išmėtytos mažesnių ar dides
nių ūkių sodybos. Mes kvėpavome ano 
krašto neapsakoma jaukumo atmosfera, 
mūsų gerasis Jonas, kuris nuo jaunystės 
metų visur važinėdavo su mano tėvu, sa
kydavo: „šitam krašte gyvena Dievas!“

Paveiksle Čiurlionis atvaizdavo Nemu
no slėnį —■ tai tipingas, palaimintas, šven
to atsiminimo lietuviškas peizažas.

Reikia ieškoti ir visada galima rasti 
tarp dvelkiančių žavingumu Čiurlionio vi
zijų ryšį su grožiu ano palaiminto krašto, 
kur formavosi ir brendo didelio Lietuvos 
dailininko dvasinis pajėgumas.

Čiurlionio būdas regėti ir vaizduoti 
dvasios likimo sandarą, gamtos ar žmo
gaus gyvenimo reiškinius, yra ypatingai 
charakteringa ciklo forma. Ypač ryškiai 
jautė Čiurlionis ir sugebėjo atvaizduoti 
pradžią ir užbaigą. Nepaprastas buvo jo 
pajautimas pavasario, pavasarinio atsibu
dimo linksmumo, susižavėjimas švelniu 
oru, kai lengvai pasidarydavo sieloj, kai 
vėl mėlynavo dangus ir pūtė šiltas pietų 
vėjas.

Paveiksle pavasaris atvaizduotas sim
boliais. Lengvutės grakščios šakelės ju
da, vingiuoja žydram danguje; linksmai 
skambina varpai — skelbia gamtos ir sie

los atgimimą, jautrų, pradinį, pavasarišką 
sielos polėkį.

Bet ir užbaiga gamtoje, ir žiema yra 
žavinga, sniegas sėja briliantus, šaltyme- 
tis taip pat yra gaivus, vėjas pučia itin 
stipriai, bet jis ne gesinantis, atvirkščiai, 
jis uždega šimtus žiburėlių, šimtus links
mų žvakių, ir sielai linksma, sielai šviesu.

Šviesa — Čiurlionio tapybos išraiškos 
pradinis faktorius. Šviesa — jos pradas ir 
lydintis simbolis. Čiurlionio minčiai kelti 
ji yra pats pirmiausias elementas.

Tokiu pilnumu šviesą skleidžiantis pa
veikslas yra vienas charakteringiausių 
Čiurlionio kūrinių. Jis taip pat svarbus to
dėl, kad jį komentuojant galima charak
terizuoti Čiurlionį kaipo privatų asmenį. 
Visi jo biografai pabrėžia, kad Čiurlionis 
pasižymėjo nepaprastu būdo švelnumu. 
Tarp svetimųjų jis buvo neryžtingas, ne
drąsus. Bet Stiprus, temperamentingas, 
karštas, kaip pasakoja jo biografai, drau
gystėje. Su juo buvo gera ir įdomu drau
gauti.

Paveikslas „Bičiulystė" atkreipė dėme
sį žymiausių ano laiko Petrapilio tapyto
jų. Jis padarė įspūdį savo originalumu, 
nustebino savo nepaprastumu, gilumu ir 
paslaptingumu. Kaip rašė savo atsimini
muose dailininkas M. Dobužinskis, su ku
riuo jis draugavo Petrapily, „Čiurlionis į 
nieką nebuvo panašus“.

Ir tiesa, kur dar rasis atvaizduota tapy
boje tokia būtybė, kaip spinduliais apvai
nikuotas, pats spindintis, tarytum iš spin
dulių, iš šviesos esmės sutvertas veidas, 
tokios akys, lyg iš šviesos išlietos? Man 
teko rodyti tą paveikslą Vokietijoje, ko
mentuojant jį vokiškai, bet aš visada no
rėjau, nors ir nesuprantantiems lietuviš
kai, tarti jo pavadinimą lietuviškai: BI
ČIULYSTĖ!
Todėl, kad šitas žodis „spindi". Spindi bi

čiulystė, kuri gimsta, kai žmogus jaunas. 
Atsiminkime mūsų jaunystės metus Lietu
voje, mūsų anų metų bičiulystes. Pas 
Čiurlionį čia bičiulystė atvaizduota kaip ji 
buvo tuomet, kaip vertingiausia brange
nybė. Ji genialaus dailininko atvaizduota 
kaip spindinti brangiausia dovana, teikia
ma man, tau, visiems.

Kaip į dūdorių, kaip į kiekvieną žymų 
jo tapybos kūrinį, reikia ilgai įsižiūrėti. 
Šitoj žibančioj jaunimo dovanoj, šitame 
stebėtiname, lyg iš šviesos išlietame vei
de ir paslaptingose akyse, spindi nepa- 
boliais. Lengvutės grakščios šakelės ju- 
prasta, šviesos ir jėgos kupina dailininko 
dvasia.

Palydėkime dabar šitą kilnią dailininko 
dvasią, kai ji keliauja per stebuklingus 

jos vizijų plotus. Tame paveiksle atvaiz
duota gamta visoj didybėj ir kartu visame 
savo jaukume — kaip tai ir buvo Lietu
voj. čia vienas iš būdingiausių Čiurlionio 
gamtos atvaizdavimų. Virš gamtos viešpa
tauja didinga būtybė, galingas antikinis 
Pan‘as—taikingas, gaspadoriškas valdovas. 
Mes matome jį čia gulint, didelio balto 
debesio pavidale, karšta, vasariška gam
tos poilsio valanda. Valanda, kai gamta 
ilsisi.

Formos to paveikslo — simboliškos. 
Tokių augalų tikrai nėra. Bet čia realiai 
perduota atmosfera, gamtos dvasia, kaip 
ja gyveno Čiurlionis savo gimtajame kraš
te, kai po beribio šviesiai mėlyno dan
gaus, karštą vasaros dieną tarytum ilsė
josi laukai, jaukūs kalnai-kalneliai, gal 
kur nors Žemaitijoje, Telšių apskrityje, 
kur Čiurlionis praleido daug laiko savo 
jaunystės metais.

Taip Čiurlionis atidengia gamtos dva
sios paslaptį.

Štai du paveikslai iš triptiko „Mano ke
lias“. Kelias veda į viršūnes, už kurių 
kaupiasi vėl, kaip milžiniškas debesis, ar 
net kalnas, viešpataujanti būtybė. Kelias 
veda toliau. Paveiksle atsargus, gražus 
pergyvenimas, grakščiomis gėlėmis kaip 
žvaigždėmis paženklintas, lengvai škicuo
tomis: švelnios, kelią rodančios gėlės nu
brėžia kelionės etapus. Kelias veda vis 
aukščiau. Visas plotas dabai- užsėtas ne
paprastomis gėlėmis — žiburiais, tarytum 
magiškom lempom, ir absodintu laibais 
medeliais keliu, trys keistos baltos figū
ros, primenančios senoviškus orientališkus 
šešėlius, mosikuodamos lyg palmių šako
mis sveikina jau matomą kelionės tikslą, 
viršūnę, kur yra saulė, kur kaip spindinti 
karūna yra ŠVIESOS būstinė, šitas pa
veikslas yra pavadintas „Pasaka“ — pasa
ka apie žmogaus dvasią, kuri sugeba ras
ti sau kelią aukštyn, kelią tarp žydinčių 
laukų; pasiryžusi keltis ten, kur galima 
pasiekti ŠVIESĄ.

Kelionė baigta. Tikslas pasiektas. Dva
sios atvyko Dievo akivaizdon. Erdvę pa
liko apačioj, čia, viršuj, aukščiausio pa
saulio valdymo simbolis: karūna ir gėlės- 
žvaigždės. Valdovo esmė vėl vaizduota 
milžiniškų debesų pavidale. Paveikslo 
centre grupuojasi atvykusios sielos — su
sikaupusios, trokštančios ir tikinčios aukš
čiausios būtybės prieglaudos šviesos kara
lystėje. Čiurlionis pavadino šitą savo pa
veikslą „Himnas“.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI VENESUELOJE TREJI METAI
Lietuvių bendruomenė Venesueloje nie

kad nebuvo gausi, bet per trisdešimt aš
tuonerius metus ji tolydžio mažėjo ir silp
nėjo. To priežastys: žmonių persikrausty
mai į kitus kraštus, sunkėjant! našta, mir
tys, mišrios šeimos, mūsų „bekalbis“ jau
nimas ir net klimatas, kuris atima norų 
dirbti. Didelis smūgis mūsų bendruomenei 
buvo kun. Antano Perkumo mirtis. Ku
nigas mus paliko, tačiau gyvenimas eina 
toliau, ir dėl to mes likusieji turime dar 
labiau susiimti ir užpildyti tą spragą, ku
rią jis paliko.

Laimei, turime mūsų tarpe keletą asme
nų, kurie savo energija ir idealistiniu 
ryžtu patys dirba ir savo pavyzdžiu skati
na kitus, kad pabustų, išjudėtų ir stotų j 
darbą dėl Lietuvos. Vienas veikliausių 
tautiečių yra Venesuelos Lietuvių Ben
druomenės garbės pirmininkas dr. Vytau
tas A. Dambrava, kuris ne tik redaguoja 
mūsų žiniaraštį Tėvynėn, bet taip pat jo 
straipsnių pilni Caracas dienraščiai, jų 
tarpe svarbiausias šio krašto dienraštis 
El Universal, kuriame jis yra kolumnistas 
tarptautinės politikos skyriuje, Ea Reli
gion, Ultimas Noticias ir kiti. Jis stengia
si šio krašto gyventojus pilnai supažindin
ti su Lietuvos padėtimi ir parodyti žmo
nėms, kiek ir kokių problemų turi kraš
tai, kuriuose komunizmui pavyksta pa
vergti žmones ir prievarta brukti savo 
ideologiją. Tasai pats dr. Dambrava be 
sunkumų gauna leidimą lietuviams pasi
rodyti televizijoje (š.m. liepos mėn. 6 die
ną du televizijos kanalai Venesueloje 
perdavė deportacijų proga mišias ir spe
cialią programą), paruošdamas puikią ir 
detalią informaciją moderatoriui kapuci
nui Tėvui Manuel Diaz, pagarsėjusiai TV 
asmenybei, kad plačiai nuskambėtų Lie
tuvos vardas ir jos dabartinė nelaimė. 
Taip pat jo ir jo įtakingų draugų pastan
gomis Venesuelos Krikščionių Demokratų 
Partijos Nacionalinis Komitetas priėmė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją liečiančią rezo
liuciją. Tai pirmas toks Baltijos valstybes 
liečiąs politinis dokumentas (o drauge ir 
įsipareigojimas) Venesuelos istorijoje.

Dabartinis VLB Centro Valdybos pir
mininkas Henrikas Gavorskas nuoširdžiai 
sielojasi mūsų bendruomenės likimu ir 
gan dažnai atvažiuoja iš Maracay į Cara
cas tartis ir ieškoti būdų padėti bendruo
menės aktyvui efektyviau reikštis savo 
veikloje, o specialius projektus dažnai ir 
stambesnėmis aukomis remti. Jo asmeny
je turime ir VLIKo atstovą, kuris laiko 
savo pareiga pripažinti ir remti visus, 
kam rūpi Lietuva ir lietuvių tautos liki
mas.

Kitas nemažai nusipelnęs mūsų ben
druomenei yra Algimantas Dugnas. Jis 
turėjo įdėti daug darbo ne tik ruošdamas 
chorą giedoti ir dainuoti religinių ir tau

SPORTINIS GYVENIMAS
Rugpjūčio 26-31 dienomis Stuttgarte vy

ku Europos lengvosios atletikos pirmeny
bės. Sportų karalienės varžyboms Vaka
rų Vokietijos televizija paskyrė labai daug 
laiko.

Kaip ir reikėjo laukti, pagrindinė kova 
vyko tarp Sov. Sąjungos, Rytų Vokietijos 
ir D. Britanijos atstovų, kurie ypač sti
prūs buvo bėgimuose.

Laimėjo Sov. Sąjunga, gaudama 11 auk
so, 13 sidabro ir 12 bronzos medalių. Ry
tų Vokietijai' teko toks pats skaičius auk
so medalių, tačiau mažesnis sidabro ir 
bronzos. D. Britanija laimėjo 8 aukso, 2 
sidabro ir 8 bronzos.

Kaip visada, geopolitiniai analfabetai
— laikraščių korespondentai ir televizijos 
komentatoriai, SS-gos sportininkus vadi
no rusais (Sovietrusse). Tik vieną kartą 
trišuolininką M. Bružiką (jis laimėjo si
dabro med.) ir šokiką į tolį R. Emmijaną 
(aukso med.) priskyrė latvių ir armėnų 
tautoms. Neišvengė septintkovėje rusės 
vardo mūsiškė Valda Ruškytė bei 
jieties metikas Heino Puuste. Disko meti
ką — naują Europos meisterį lietuvį Ro
mą Ubartą ir Vaclovą Kidyką (trečios 
vietos laimėtoją) komentatoriai vadinda
vo tik SS-gos atstovais, neminėdami tau
tybės, tik pridėdami pastabą, kad jie yra 
mažai žinomi tarptautinėje arenoje. Gal 
jie pagalvojo, ištardami lietuvių pilnus 
vardus ir pavardes, kad jos skamba skir
tingai nuo ’įvairių „ovo“ galūnių?

Kaip minėjau, pirmenybes laimėjo SS- 
ga. Tačiau atėmus pavergtų tautų meda
lius, Maskvos aruodas gerokai sumažėtų
— liktų trečioje vietoje.

Ukraina laimėjo 3 aukso, 5 sidabro, 1 
bronzos; Lietuva — 1 aukso, 1 bronzos; 
Armėnija — 1 aukso ir Latvija — 1 si
dabro.

Tai mano tik 90 proc. tikslumu sudary
ta lentelė, kadangi ir Sov. Sąjungos esta
fetėse dalyvavo, pvz., latvė Kauniece. Gal

tinių švenčių proga. Jis pats spausdino 
gaidas, rinko pinigus vargonėliams. Gar
bė Algimantui už jo pasišventimą dirbti 
kad ir su mažu mūsų choru, kurio palai
kymas reiškia darbą ir auką chorvedžiui, 
o taip pat ir savo laisvą laiką pašvenčian- 
tiems choristams.

Julius Vaisiūnas yra taip pat nusipel
nęs mūsų bendruomenei dėl paruošiamų 
žinių, pranešimų ir straipsnių, kuriais jis 
stengiasi informuoti kitų kraštų lietuvių 
bendruomenes apie Venesuelos lietuvių 
veiklą. Jis tęsia savo žmonos a.a. Alek
sandros Vaisiūnienės su pasišventimu at
liktą spaudos darbą. Vaisiūnas bendradar
biauja Tėvynėn žiniaraštyje, suprasda
mas informacijos ir informavimo svarbą. 
Ačiū už jo pastangas.

Rašo ir inž. Šulcas. Jo straipsniai vi
suomet pasižymi sklandžiu minčių dėsty
mu ir gražiai išbaigtu kalbos stiliumi. 
Užtat skatiname, kad ir toliau mūsų 
mielas Antanas daugiau rašytų apie lietu
vių gyvenimą ir vargus Lietuvoje ir išei
vijoje. Jo įsijungimas į bendruomenės 
darbą ii- jo šeimos aktyvus dalyvavimas 
VLB ir Katalikų Misijos Tarybos darbuo
se verti pasigėrėjimo.

Yra dar keli tautiečiai, kurie kartas 
nuo karto parašo. Būtų gera, kad jie ne
pavargtų ir toliau naudotų atliekamą sa
vo laiką lietuviams informuoti. Juo dau
giau kas rašys, juo mūsų spauda bus įdo
mesnė, nes, kad ir vienos idėjos vedini, 
kiekvienas turime savo požymį ir požvil
gį. Kiekvienas rašto žmogus negali leisti 
savo plunksnai rūdyti.

Negalima jokiu būdu užmiršti VLB Ca
racas apylinkės garbės narės Antaninos 
Klovienės ir jos dukters daktarės Jadzy- 
tės. Jos, kaip bitutės, dirba ir pluša. Abi 
jos yra mūsų bendruomenės garbė ir pa
sididžiavimas.

Yra ir daugiau, kurie dirba. Vieni dau
giau, kiti mažiau. Yra betgi diduma, kuri, 
susirūpinusi savo reikalais, bendruome
nei, o drauge ir Lietuvai nugarą atsuka. 
Ir jie mums yra reikalingi. Reikia jų ieš
koti ir juos raginti, nors kartais ir po nuo
širdžiausių pastangų ir gautų padėkos 
žodžių, mūsų kviestieji tautiečiai kažko
dėl nepasirodo ir tautinės pareigos neat
lieka. Nesunku suprasti, koks yra nusivy
limas tiems, kurie aukojasi dėl savo Tėvy
nės, bet pamato, kad kiti nieko nenori 
daryti. Tai veikia ir į stipriųjų moralę, 
apsunkina jų darbą. Kaip gali patikė
ti venesueliečiai kriminaliniu komunistų 
elgesiu, jei lietuviai, kurie patys matė 
komunistų terorą, dabar tyli. Tautinei pa
reigai vengti pasiteisinimo nėra.

Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pa
sirinkti gyvenimo būdą, kaip jam patin
ka. Tačiau istorija žmones, kurie savo gy
venime nieko gero nepadaro, juos „per- 

būt ir kitur būta ukrainiečių ir gudų, 
tačiau spaudoje ir televizijos komenta
ruose sunku buvo pastebėti.

Kodėl SS-ga laimi įvairias tarptautines 
varžybas? Atsakymą tuoj pat galime ras
ti vilniškiame „Sporte“ ir jame išspaus
dintuose skelbimuose, kviečiant jaunuo- 
lius-les stoti į respublikinę Vilniaus in
ternatinę sporto mokyklą. Priimami moks
leiviai į lengvosios atletikos, krepšinio, 
sunkiosios atletikos, slidinėjimo skyrių 
(baigę 6-8 pradžios mokyklos skyrius), 
kur jie toliau tęs savo sportinę karjerą. 
Savaime aišku, įstojant į šią sporto mo
kyklą daroma stipri atranka. Tokios spor
tinės mokyklos dar veikia Kaune, Pane
vėžyje, Šiauliuose ir kituose miestuose. 
Gyvenimą bendrabutyje apmoka valstybė.

I pasaulinę „taiką" 'įjungti ir Lietuvos 
sportininkai. Štai vilniškis „Sportas“ rug
pjūčio 21 d. pirmame puslapyje išspaus
dino tokį pranešimą: „Taikos Fondui“ 
Druskininkuose stovyklauja respublikos 
sportinio ėjimo rinktinė. Įtemptai ruošda
miesi pagrindiniams metų startams — IX 
TSRS tautų spartakiadai, sportininkai do
misi aktualiais šalies ir tarptautinio gy
venimo klausimais. Atsižvelgdami į įtemp
tą tarptautinę padėtį, ėjikai vieningai nu
tarė įnešti savo indėlį kovoje už taiką. 
Dvi dienas sportininkai ir treneriai dirbo 
Druskininkų agropramoninio tarybinio 
ūkio laukuose ir sandėliuose, padėjo žem
dirbiams nuimti derlių. Uždirbtas lėšas 
pervedė į „Taikos gynimo fondą“. (Pini
gai bus pervesti į užsienį „taikos“ demon
stracijoms — K.B.).

Lietuvos futbolo pirmenybėse po 15 
rungtynių, su 24 taškais, pirmauja Kauno 
Banga prieš Vilniaus SRT, Panevėžio Ek
raną (pr. metų meisteris). Paskutinėje 
vietoje yra Šiaulių Tauras.

Aukštoje futbolo lygoje Vilniaus Žalgi
ris įveikė Charkovo Metalistą 1:0.

K. Baronas 

žengia” eidama tolyn. Kitais žodžiais pa
sakius, juos laiko beverčiais, juos bau
džia. Mes, lietuviai, turime specialias pa
reigas: padėti savo Tėvynei ir ten liku
siems namiškiams. Juo labiau, kad mūsų 
Tėvynė yra sunkioje padėtyje: rusai nori 
lietuvių tautą sunaikinti. Todėl mūsų rū
pestis ir visos jėgos turi būti skiriamos 
Lietuvai. Kaip padėti? Yra daug būdų, tik 
„pakratykime“ savo sąžinę ir smegenis, 
tik atšildykime apledėjusią savo širdį.

Baigdamas noriu priminti kun. Vytau
to Pikturnos žodžius, paimtus iš jo kny
gos „šviesa ir gyvenimas“. Jis rašo: „Mes 
gyvendami už Lietuvos ribų, savo tautai 
turime atiduoti ne ašaras, tarsi prie la
vono, kurio negalima prikelti, bet gyvos 
tautos stiprinimą savo darbu, ištekliais, 
šauksmu už nutildytuosius“.

Vincas Baronas

Meno sodyboje
Dailininkai Anastazija ir Antanas Ta

mošaičiai, kurie gyvena Kingstono mies
te, yra pasišventę visą gyvenimą rinkti ir 
kurti lietuviškus drožinius, audinius bei 
paveikslus. Jie yra parašę dvi knygas an
glų kalba: pirmoje jiedu smulkiai apibū
dino lietuviškus tautinius drabužius, o 
antroje — lietuviškus margučių raštus.

Kas antri metai Maironio mokykla ruo
šia iškylą į Kingstono miestą pas p.p. 
Tamošaičius. Iškylos tikslas — supažin
dinti lietuvišką jaunimą su lietuvišku me
nu.

P.p. Tamošaičiai gyvena lietuviškoje 
sodyboje netoli Lauryno upės. Jų mažas 
gyvenamas namas, nors statytas iš pa
prasto nedažyto medžio, yra išpuoštas ir 
išdrožinėtas visokiausiais raštais. Viduje 
visur iškabinti p.p. Tamošaičių austi au
diniai bei tapyti paveikslai, kurie dengia 
lietuviškais raštais kiekvieną sieną.

Tačiau šiame namelyje nėra vietos iš
dėstyti visus rankdarbius bei paveikslus, 
tad greta stovi Tamošaičių galerija, šis 
pastatas, maždaug tokio pat didumo kaip 
jų gyvenamas namas, yra taip pat pa
puoštas iš lauko lietuviškais drožiniais. 
Viduje sienas dengia įvairiausi lietuviški 
audiniai. Lentynose stovi lietuviškos lėlės, 
gražiai aprengtos tautiniais drabužiais, ir 
kai kur manekenai aprengti suaugusių 
tautine apranga. Kituose kambariuose sto
vi daugybė staklių. Ant kiekvienos yra 
užmestas naujas ir vis kitoks audinys. 
Prie sienų stovi keli pradėti gobelenai, ku
rie vėliau atvaizduos kokį nors lietuviš
ką vaizdą arba gamtos sceną.

Antrame galerijos aukšte A. Tamošai
tis yra išdėstęs daugybę paveikslų: vos 
lieka vietos praeiti. Kur tik pažiūri, ma
tyti lietuviški raštai su margomis spalvo
mis, ir širdį užlieja šiluma, žinant, kad 
visa tai lietuviams priklauso.

Šis Tamošaičjų gyvenimo būdas įrodo 
lietuvio darbštumą, pasiaukojimą, kan
trybę, ryžtą, nuoširdumą, didelę meilę 
savajai tautai ir laisvės branginimą.

Tą laisvę buvo galima pajusti ir su
prasti, kodėl ji tokia brangi, kai laivu 
plaukėme Tūkstantį salų, kai švelnus vė
jelis glostė kiekvieno veidą, kai kiekvie
nas kvėpavo tyru oru, kai vanduo banga
vo ir medžiai šlamėjo ten, kur tik akys 
matė, kai visi rūpesčiai buvo užmiršti ir 
visų žvilgsniai telkėsi ties gražiu vaizdu 
su pilies griuvėsiais. Jie priminė Kanados 
ir šimtąkart garbingesnę Lietuvos istori
ją.

L. Mockutė (Tėv. Žib.)

„TASS" APIE DAIL. ZOROMSKĮ

Rugpjūčio 26 d. oficiali sovietų žinių 
agentūra „Tass“ paskelbė ilgą žinią apie 
lietuvį dailininką Kazimierą žoromskį, 
kuris paprašęs Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios tarybos prezidiumą suteikti jam 
sovietų pilietybę ir leisti jam apsigyventi 
Sovietų Sąjungoje. Savo motyvus jis nu
rodęs: nostalgiją ir norą gyventi ir dirb
ti su savo žmonėmis, o ne svetimame kraš
te (Amerikoje).

Agentūra surašiusi visą dailininko bio
grafiją, nurodo, kur jis mokėsi, kur gy
veno (New Yorke 32 metus). Žoromskis 
papasakojęs apie pirmą savo kelionę į 
tėvynę Lietuvą, kur jis lankėsi kaip tu
ristas. Jau tada jam kilusi mintis, kad 
reikėtų grįžti namo. Dailininkas aiškina 
„Tasso“ pranešime, kad jis „ne politikas", 
tačiau jam visada buvo svetima antiso- 
vietinių grupių veikla ir propaganda. Jis 
sakąs, kad lietuvių tautos nereikia laisvin
ti ar vaduoti, nes ji pati jau seniai išsiva
davo nuo visokios priespaudos ir nuo 
buržujų.

(„Draugas")

Iš kun. Sigito Tanikevičiaus laiškų

„Gegužės 6 d. pradėjau trečius nelais
vės metus. Per porą metų gerai pripratau 
prie naujų gyvenimo sąlygų, nors sakoma, 
kad prie nelaisvės priprasti negalima. Ma
no gyvenime beveik be pertraukos buvo 
vienoks ar kitoks režimas: 11 metų vidu
rinėje mokykloje nuolat girdėjau skambu
tį, tris metus kariuomenėje pagal koman
dą guliau ir kėliau, penkis metus Semi
narijoje ne tik mokiausi filosofijos ir teo
logijos, bet ir išlaikiau išorinę ir vidinę — 
širdies, sąžinės drausmę. Paskui sekė 21- 
eri darbo metai, kur irgi tiksliai — minu
tė j minutę — turėjau būti prie altoriaus, 
sakykloje, klausykloje. . Gyvenimo skam
butis kvietė ir kvietė: tai pas ligonius, tai 
į rekolekcijas, tai į kitas kunigiškas pa
reigas. Vis bėgau, skubėjau. Dabar irgi 
skambutis kviečia į darbą, poilsį, gulti ir 
kelti. Šitas skambutis yra man tarsi Vieš
paties balsas: einu ten, kur jis kviečia 
ir širdyje esu ramus, nes žinau, kad Vieš
pats yra visada su manimi, net ir tomis 
valandėlėmis, kai Jo artumą kartais už
mirštu (...) Ramybę, džiaugsmą ir palai
mą atneša gyvenimas Dievo artumoje: kai 
keli ir guliesi, kai dirbi ir ilsiesi, kai esi 
sveikas ir ligos prispaustas ir visada ži
nai, kad su tavimi yra dangiškasis Tėvas, 
kad Jis tave myli, kad be Jo žinios net 
plaukas nuo galvos nenukris, žmonės daž
niausia sau nervus gadina todėl, kad ban
do viso gyvenimo rūpesčius, bėdas susi
krauti ant savo silpnų pečių ir per 
mažai pasitikti Viešpačiu. Iš tikrųjų rei
kia padaryti viską, ką gali, o ko negali, 
nesikrimsdamas pavesk maldoje Dievui, 
tegul šis viską rikiuoja, tvarko. Buvo lai
kas, galėjau prie altoriaus pas Viešpatį 
užtarti gyvųjų ir mirusiųjų reikalus, sa
kyti pamokslus, teikti sakramentus, o da
bar pagrindinis mano užsiėmimas — pa
prasčiausias fizinis darbas. Ar tai trage
dija? Visai ne. Žmogaus gyvenime yra tik 
viena tragedija — Dievo neturėti arba 
nuo Jo atsiskirti per nuodėmę, štai kas 
yra baisu! (...) Gyvenime nieko turbūt

POLITINIAI KALINIAI 
JUGOSLAVIJOJ

Jugoslavijoje, panašiai kaip Lenkijoje, 
yra įsikūrusi neoficiali organizacija, besi
rūpinanti pagalbos teikimu dėl politinių ar 
kitokių įsitikinimų persekiojamiems žmo
nėms. Organizacijos centras yra Belgrade. 
Čia taip pat pradėjo veikti neseniai įsis
teigęs Belgrado komitetas kovai už įsitiki
nimų laisvę. Yra ir kitų neoficialių sąjū
džių, besirūpinančių žmogaus teisių gyny
ba. Visi šie sąjūdžiai veikia nežiūrint Ju
goslavijos komunistinės valdžios persekio
jimų. Suimtųjų gretas papildo nauji žmo
nės. Pagal Tarptautinės žmogaus teisių or
ganizacijos Frankfurte turimus duomenis, 
Jugoslavijoje yra nemažiau 1.500 politi
nių belaisvių, kurių daugumą sudaro 
kroatai ir albanai.

RŪTA KILMONYTĖ 
BUVO LIETUVOJ

Filmų ir televizijos aktorė Rūta Lee- 
Kilmonytė rugpjūčio 15 d. iš Los Angeles 
išvyko į ok. Lietuvą atsigabenti daugiau 
savo giminaičių. Prieš 22 metus ji atsi
vežė savo senelę. Prieš išvykdama, kaip 
rašo „Daily News” dienraštis, spaudos ko
respondentams pasakė, kad prieš kiek 
laiko gavusi laišką iš Lietuvos. „Informa
cija neaiški, bet atrodo, kad mano pus
seserė, kurią lankiau prieš trejus metus, 
kartu su vyru areštuota ir jų namas kon
fiskuotas. Atrodo, kad šį mėnesį bus koks 
tai teismas. Aš negaliu čia sėdėti ir nieko 
nedaryti“.

Skaitytoju laiškai
DĖL DAIL. P. GAILIAUS PARODOS 
STUDIJŲ SAVAITĖJE SALZBURGE

Aš, kaip dailininkas, noriu pasisakyti 
dėl lietuvių dailininkų darbų ignoravimo.

Dailininkas Pranas Gailius buvo pa
kviestas iš Paryžiaus surengti savo darbų 
parodą Liet. Studijų Savaitėje Salzburge.

Paroda nebuvo tinkamai pristatyta:
1. Visam kultūringam pasauly dailės 

parodos yra atitinkamai atidaromos. Dail. 
P. Gailiaus darbų parodai atidarymo ne
buvo.

2. Patalpa parodai priminė virtuvę.
3. Atsilankiusiam Salzburgo žurnalistui 

LSS rengimo komisija parodos neparodė.
4. Savaitraštis „Europos Lietuvis“ vie

nam puslapyje išspausdino LSS progra
mą (manau, rengimo komisijos pateiktą) 
su paskaitininkų ir rengėjų fotografijo
mis. Apie dail. P. Gailių — nė žodžio.

Dail. Ali. Dargis 

taip nereikia, kaip kantrybės. Kas beatsi
tiktų, viską ramiai priimti, išgyventi ir 
paaukoti Dievui. Manęs nebaido darbas ar 
nepatogumai, juk mūsų Mokytojas ilgus 
metus sunkiai dirbo ir savo darbu pašven
tė mūsų darbą ir mūsų vargus... Nelaisvė
je norisi, kad laikas bėgtų kuo greičiau, 
dažnai mąstau apie tai, kad privalau no
rėti ne greito ir tuščio laiko bėgimo, bet 
kad tas laikas būtų naudingas ir man, ir 
kitiems, kuriems paskyriau savo gyveni
mą. Todėl kiekvieną dieną aukoju Dievui 
ir savo nelaisvę, ir artimųjų ilgesį, ir nuo
vargį, ir fizinius negalavimus, kai jų pa
sitaiko, ir visa, ką galima paaukoti, kad 
tik Viešpats būtų daugiau mylimas, kad 
žmonės artėtų prie amžinosios Tiesos ir 
Gėrio (...).

1985.5.10 
Iš originalo perrašė

Lietuvių Informacijos Centras

SAVAITGALIO PABIROS
DVIDEŠIMT GERIAUSIŲ PASAULIO 

KREPŠINIO KOMANDŲ
Po pasibaigusio pasaulio krepšinio čem

pionato, kurį laimėjo JAV-jos, antroje 
vietoje liko Sov. Sąjunga (pirmam pen
ketuke žaidė du lietuviai, vienas latvis, 
ukrainietis ir rusas), trečioje — Jugosla
vija, 4 — Brazilija, 5 — Ispanija, 6 — Ita
lija, 7 — Izraelis, 8 — Kanada, 9 — Kini
ja, 10 — Graikija, 11 — Kuba, 12 — Ar
gentina, 13 — Prancūzija, 14 — Olandija, 
15 — Puerto Riko, 16 — V.Vokietija, 17 — 
Australija, 18 — Urugvajus, 19 — Pana
ma, 20 — Angola.

AR ŽINOT, KAD:

— Leonardo da Vinci paveikslą „Mona 
Lisa“ pirmiausia nupirko Prancūzijos ka
ralius Pranciškus Pirmasis 1517 metais 
ir pasikabino savo vonios kambaryje. Da
bar šis paveikslas vertas daugiau kaip 
35 milijonus svarų.

— Pirmosios viešos apmokamos išvie
tės buvo įvestos Anglijoje 1852 metais. Ir 
tuo laiku buvo brangios — pasinaudoji
mas kainavo du penus.

— Vieno žymiausių britų kompozito
riaus Sir Michael Tippett, gim. 1905 me
tais, kai kurie dalykai buvo ypač sunkūs 
muzikantams. Pavyzdžiui, grojant pirmą 
kartą jo „Simfonija Nr. 2“, muzikantai pa
čiam jos vidury pasimetė ir dirigentas tu
rėjo pradėti ją vėl iš naujo.

— Garsiajam fizikui Albertui Einštei
nui buvo pasiūlyta Izraelio prezidento vie
ta. Jis atsisakė, pareikšdamas, kad jo pro
tas nėra tinkamas prezidento problemoms.

— Geraldas Fordas, kuris R. Niksonui 
atsistatydinus tapo JAV prezidentu, prieš 
pradėdamas karjerą politikoje, modeliavo.

— Karlas Marksas nemėgo Engelso 
meilužės, nes ji buvo visiškai paprasta 
moteris.

— Prancūzijos moterys gavo teisę bal
suoti tik 1944 metais.

— Korėjietis vaikas Kim, būdamas 
penkerių metų, kalbėjo keturiom kalbom 
ir pasižymėjo matematikoj.

— Senovės Izraelio karalius Solomonas 
turėjo septynis šimtus žmonų ir kelis 
šimtus meilužių.

— Cheopso piramidė Egipte yra tokia 
didelė, kad joje sutilptų Milano, Florenci
jos, Romos ir Londono katedros.

— Vėžlių veislė pasaulyje yra apie 275 
milijonų metų senumo.

♦ ♦

PLAUČIAMS

DESIMTOJI REZOLIUCIJA

Jonas ir Petras kalbasi:
— Ar jau gavai šios savaitės „Eu

ropos Lietuvį“? Kai perskaitysi, pa
skolink ir man.

— Gavau vakar. Kodėl pats neuž
sisakai? Ar gražu būti spaudos brako- 
nierium?

— Jei užsisakysiu — mažiau liks 
pinigų alui. Na, o kokios ten naujie
nos?

— Nieko ypatinga. Ten kažkas ra
šė apie aštuntą ir devintą rezoliucijas. . 
Man ir pačiam nelabai aišku...

■— Būtų aiškiau, jei paskelbtų ir de
šimtąją. Juk Mozė gavo dešimt įsaky
mų.

— Dešimtąją? Tokios negirdėjau!
— Dešimtoji turėtų būti šitokia: 

„Negeisk nei arklio, nei asilo, nei So
dybos malūno — mylėk malūną visa 
širdimi, o Sodybą kaip pats save!“ Pa
skolink dar kartą „Europos Lietuvį“ 
— ryt nupirksiu tau bokalą alaus. Ge
rai?

A.V.
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Pavergtųjų Tautų pamaldos Nottingha- 
mo Katedroje — rugsėjo 21 d., 3 vai. p.p.

O.N.E. sukakties vakaras Nottinghame 
—spalio 11 d., Ukrainiečių salėje, Ben- 
tinck Rd. Pradžia 7 vai. vak.

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

Nottinghamo Moterų Draugijos Rudens 
balius — spalio 25 d., 6.30 v.v. Latvių 
Socialiniam Klube.

Demonstracija Vienoje — lapkričio 4 d., 
šv. Stepono aikštėje.

VLIKo Seimas Londone — lapkričio 
7-9 d., Russell viešbutyje, Russell Sq„ 
W.C.I. Visi kviečiami dalyvauti.

Vokietijos Lietuvių Kultūros Draugijos 
Savaitgalis — lapkričio 22-23 d. Kviečia
mi visi tautiečiai.

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, 
94600 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

Pigiausia nakvynė ir pragyvenimas 
Veronoje — CENTRO PASTORALE, 
Monsignor Carraro, Lungadige Nr. Vieto
vė „Savai“, Verona (5 km nuo Veronos).

Pasiekiama nebrangiu taksiu.
Tel. (045) 91-58-77 arba (045) 91-54-23. 
Priima: bet kokiu metų laiku.

AUKOS TAUTOS FONDUI
S. Vitkus — 13.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Inž. J. Valaitis, JAV — 20 sv.
D. Britanijos Mažosios Lietuvos Bičiu

lių Sambūris — 20 sv.
Dėkojame.

VLIKO SEIMAS IR IŠVYKA Į VIENĄ
Britanijos lietuviai, kurie norėtų daly

vauti išvykoje į Vieną, prašomi neatidėlio
jant užsiregistruoti DBLS Valdyboje.

Pagal kelionių biurų informacijas, pato
giausiai ir pigiausiai būtų išvykti iš Lon
dono šeštadienį, lapkričio 1 dieną ir grįž
ti lapkričio 5 dieną. Lėktuvo bilietas kiek
vienam asmeniui, įskaitant nakvynę ir 
pusryčius gerame viešbutyje, už 4 naktis 
kainuotų 260 svarų. Apsistojus kambaryje 
su dviem lovomis — 240 svarų. Kiekvie
na papildoma diena — 20 sv. Išvykos da
lyviams bus suruošta kelionė po miestą ir 
Sehoenbrunn karališkų rūmų aplanky
mas. Be to, kiekvienas gaus nemokamą 
bilietą, galiojantį tris dienas, miesto au
tobusams ir požeminiam geležinkeliui. 
Taip pat kiekvienam dalyviui vieni prieš
piečiai ir vakare vizitas į tradicinį Vienos 
vyno barą, kur svečiai bus pavaišinti vy
nu ir šaltais užkandžiais.

Britanijos lietuviai, kurie norės daly
vauti VLIKo Seime lapkričio 7-9 d. Lon
done ir lapkričio 9 d. bankete Sodyboje, 
prašomi iki spalio 15 d. pranešti DBLS 
Valdybai, ar jiems reikalingas viešbutis 
ir vieta autobuse nuvažiuoti į Sodybą ir 
atgal. Tas pats liečia ir svečius, atvyksian
čius iš kitų Europos kraštų.

Pigiausias viešbutis Londone kainuoja 
10-15 sv. už naktį, įskaitant pusryčius. 
Kelionė 'į Sodybą ir atgal — apie 5 sv. 
Priėmimas Lietuvių Namuose — 5 sv. 
kiekvienam svečiui.

NAUJAS ELTOS NUMERIS
„Nidos“ spaustuvė Londone atspausdino 

ELTOS biuletenio anglų kalba š.m. spa
lio mėnesio numerį. Susitarus su VLIKu, 
ši biuletenio laida iš Londono siunčiama 
prenumeratoriams Vakarų Europos kraš
tuose. Biuletenį gauna parlamentų atsto
vai, politiniai veikėjai, laikraščių redak
cijos bei bibliotekos. Biuletenyje — 16 
psl.

Vienoj skįlty 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 bo*>nai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Visi prisidėkime!

RUGSĖJO VAJUS
VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI

Dr. S. Kuzminskas — 100 sv.
L.L.M. „Dainavos“ Sambūris — 100 sv.
V. Keris — 100 s v.
Dr. J. ir M. Mockai — 50 sv.
A. Pranskūnas — 10 sv.
P. Remėza — 10 s v.
B. Butrimas — 10 sv.
A. Kukanauskas — 10 sv.
J. Vilčinskas — 10 sv.
A. Žukauskas — 10 sv.
P. Batakys — 10 sv.
V. Dargis — 10 sv.
V. Rudaminas — 5 sv.
L. Ašmėga — 5 sv.
A. įves — 5 sv.
S. Bosikis — 5 sv.
V. šlaitas — 5 sv.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.

Londonas
KELIONĖ į ROMĄ

Lietuvos krikščionybės 600 metų jubi
liejaus ir Garb. Dievo tarno arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio palaimintuoju paskelbi
mo proga, ateinančiais metais birželio 14 
d., rengiama iš Anglijos vienos savaitės 
ekskursija (birž. 12-19 d.). Kelionė, viešbu 
tis, maistas ir kt. numatoma kainuos apie 
300 svarų. Norintieji važiuoti prašomi iki 
Kalėdų šventės pranešti Lietuvių bažny- 
šios adresu: 21 The Oval, London E2 9DT 
arba telefonu (01) 739 8735.

Coventry
RUDENS ŠOKIAI

DBLS Coventrio Skyrius rugsėjo 27 d. 
Lenkų Karių Klubo Salėje, Whitefriars 
St., rengia Rudens šokius. Pradžia 7 vai. 
Salė atidarama 6 vai. Trumpa pramoginė 
programa, šokiams gros žinoma kapela. 
Kas pageidaus, galės gauti šiltų užkan
džių.

Prašome aplinkinių kolonijų lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti. Laukiame.

DBLS Coventrio Skyrius

Ketteringas

JAUNUOLIUI — 90 M.

Rugsėjo 22 dieną Ketteringe gyve
nančiam Jonui Liobei sueina 90 metų!

Jonas Liobė yra vienas pirmųjų „D. 
Britanijos Lietuvio“, vėliau „Europos 
Lietuvio“, skaitytojų. Jis nuolat pa
įvairina savo rašinėliais mūsų laikraš
tį, pasirašydamas „Vienišas senas jau
nuolis“.

Šia garbinga proga sveikiname mie
ląjį Joną, linkėdami Jam sveikatos ir 
geros kloties tolimesniame gyvenime.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJOS 
„LABDARA“ NAUJA VALDYBA

Šių metų gegužės 10 d., 12 vai., Huetten- 
felde įvyko Draugijos metinis visuotinis 
narių susirinkimas.

Pirmininku pakviestas Andrius Šmitas, 
sekretore Zina Glemžienė. Dienotvarkę 
priėmus, sekė Valdybos pranešimas. Jį 
padarė Valdybos pirmininkas Jonas Glem- 
ža. Draugijos darbai ėjo įprastu keliu. 
Toliau sekė Revizijos komisijos praneši
mas. Jį perskaitė Revizijos komisijos pir
mininkas Tėvas A. Bernatonis, O.F.M. 
Cap. Revizijos komisija siūlo pateiktą už 
1985 m. balansą ir apyskaitą tvirtinti ir 
Valdybą atleisti. Susirinkimas balansą ir 
apyskaitą priėmė ir Valdybą atleido.

Sekantis punktas — Valdybos rinkimai. 
Pirm. J. Glemža pranešė, kad dėl nusil
pusių akių toliau nebegali pirmininkauti 
ir Draugijos reikalų tvarkyti. Jis kalbėjo 
su nariais ir prašęs dr. J. Norkaitį pirmi
ninkauti, o Draugijos reikalų vedimą suti
kęs prisiimti A. Lipschis su pagalba jo 
žmonos Br. Lipschienės. Dr. J. Norkaitis 
pareiškė, kad jis sutinka pasilikti vicepir
mininku, o pirmininko pareigų dėl laiko 
stokos negali priimti. Po diskusijų pirmi
ninkauti, be reikalų ir raštinės vedimo, 
sutiko Z. Glemžienė.

Susirinkimas buvusį 18 metų pirminin
ku J. Glemžą pagerbė, išrinkdamas jį 
Draugijos Garbės pirmininku.

Susirinkimo išrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkė — Zina Glem
žienė, vicepirmininkas — dr. Jonas Nor
kaitis, reikalų vedėjas ir iždininkas — 
Armin Lipschis, sekretorė — Bronislava 
Lipschienė, nariai — dr. Alina Veigel, 
Christina Schereika ir Ričardas Tendze- 
golskis. Draugijos ir Valdybos darbai lai
komi garbės darbais.

Revizijos komisijon išrinkti: Tėvas Al
fonsas Bernatonis, O.F.M. Cap. ir Alina 
Grinienė.

„Labdaros“ raštinė perkeliama į Huet- 
tenfeldą. Iki formalumai bus užbaigti, 
prašome naudotis sena banko sąskaita: 
Labdara e. V. Landesgirokasse Stuttgart 
Konto Nr. 1185168 BLZ 60050101.

„Labdaros" Draugijos Valdyba tikisi 
mūsų visuomenės pasitikėjimo ir para
mos, kaip ja naudojosi per 18 metų.

Su geriausiais linkėjimais,

J. Glemža, Z. Glemžienė, A. Lipschis. 
B. Lipšienė.

Adresai: Zina Glemža, Conventrain 33, 
7260 Calw-Hirsau, W. Germany,

Armin Lipschis, Mannheimerstr. 16, 
D 6840 Lampertheim/Huettenfeld.

EVANGELIKŲ SĄSKRYDIS

NEUSTADTE

(1986.8.15-17)

Jau ne pirmas kartas, kai Neustadte 
prie Baltijos jūros įvyksta lietuvių evan
gelikų suvažiavimai. Po karo tame sim
patiškame miestelyje buvo nemaža lietu
vių tremtinių stovykla. 1948 metais iš 
Luebecko nukelta ten lietuvių gimnazija, 
kuri veikė maždaug iki 1950 metų. Dėl 
emigracijos uždarius Neustadte gimnazi
ją. likusieji mokiniai daugumoje išvyko į 
Diepholze besikuriančią Vasario 16 gim
naziją. Neustadte būta ir aktyvaus lietu
viško kultūrinio gyvenimo. Ten veikė sa
vo laiku taip pat nemaža lietuvių evan
gelikų parapija su dūdų orkestru, kuriam 
vadovavo Pareigis.

Šį kartą sąskrydyje dalyvavo apie 40 
asmenų, kai kurią dieną net ir daugiau. 
Dalyvių buvo nemažai iš tolimesnių vie
tovių, k.a. Darmstadto, Goettingeno, 
Lampertheimo, Bremeno, Salzgitterio, 
Hamburgo, Luebecko ir kitur.

Pagrindinė suvažiavimo tema — šven
tosios Dvasios veikimas. Paskaitas laikė 
kunigai M. Klumbys ir R. Lupp: pirmasis 
apie Šv. Dvasią kaipo tokią, o antrasis 
apie jos veikimą į žmogų ir pei' žmogų. 
Abi paskaitos sukėlė klausytojuose nema
ža minčių ir klausimų, kurie lietė ir šv. 
Trejybę. Pagal M. Liuterį šv. Dvasia yra 
asmenybė — trečias asmuo šalia Dievo 
ir jo sūnaus Kristaus, šventa Dvasia yra 
pasirodžiusi visokiuose simboliuose: kaip 
šviesa, liepsna ir karvelis. Kitos mintys: 
šventa Dvasia veikia į žmogų kaip drau
gas, kaip negęstanti ugnis. Tikėjimas yra 
būtiniausia sąlyga gauti Šv. Dvasią. 1. 
Laiške Korintiečiams 12, 8-10 suminimos 
šventosios Dvasios dovanos: „Antai, vie
nam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam 
ta pati Dvasia — pažinimą, kitam — tikė
jimą toje pačioje Dvasioje, kitam — gydy
mo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam
— stebuklingus darbus, kitam — pranaša
vimą, kitam — dvasių atpažinimą, kitam
— įvairių kalbų dovaną, kitam — kalbų 
aiškinimą“. Diskutuojama buvo ir apie 
dvasias aplamai bei atskyrimą gero ir blo
go (1 Jn 4, 1-3).

Muzikas Valteris Banaitis palydėjo gies-

Bradfordas
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Maldos diena už Tėvynę buvo atlikta 
pamaldomis St. Ann's bažnyčioje rugsėjo 
7 d. Kan. V. Kamaitis, kuris kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį lankosi Brad
forde, atnašavo šv. Mišias ir pamoksle pa
brėžė, kad Dievo akivaizdoje, nors vieną 
akimirksnį, prisiminkime Tėvynę, kuri 
yra mūsų visų Motina ir išskirtinai ge
riausia ir gražiausia visame pasaulyje. 
Šiandien ji po okupanto letena ir ne pir
mą kartą taip kenčia, ne kartą buvo prie 
bedugnės kranto. Tačiau atsiranda gar
bingų Tautos vyrų, kurie išgelbsti ją nuo 
pražūties. Šią dieną mes prisimename 
juos: Basanavičių, Kudirką, Vaižgantą. O 
ir dabar nauji garbingi vardai: Lapienis, 
Pranskūnaitė, Petkus, Terleckas, Gajaus
kas, Kun. Tamkevičius ir daugel kitų. Jie 
kenčia už savo Tėvynę — Motiną. Kenčia 
ir daugelis gyvybę paaukojo. Mes mel
džiamės už juos ir prašome Viešpatį Lais
vės savo Tautai ir Tėvynei.

Pamaldose, kurias užprašė Vyties klu
bo valdyba, gausiai dalyvavo vietos ir 
apylinkės tautiečiai, pasipuošę tautinėmis 
juostelėmis, kurias prisegė R. Vaičekaus
kaitė. Vyrų sekstetas pagiedojo keletą 
giesmių ir pamaldas baigė „Marija, Ma
rija“. Tai buvo prasmingas Tautos šven
tės paminėjimas šventykloje.

Šia proga paminėtina:
Pusmetinis Vyties klubo narių susirin

kimas, įvykęs birželio 29 d. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad klubo veikla gyva. Įvyk
dyta klubo patalpų pagerinimo darbai ir 
finansinis stovis vis dar geras. Iškeltas 
susirūpinimas tolimesne klubo ateitimi. 
Šita numatyta svarstyti metiniame narių 
susirinkime.

Marytės ir Jono žalių vedybinis 25 ju
biliejus atšvęstas bažnyčioje ir labai šau
niai klube liepos 6 d. Jubiliatų iniciaty
va. sukviesta apie 50 svečių, kurie gėlė
mis ir žodžiu sveikino ir sugiedojo „Ilgiau
sių metų“.

Tai ne pirmas jų jubiliejus, taip iškil
mingai atšvęstas, ir linkėtina, kad nebūtų 
paskutinis, nors jie jau peržengę garbingą 
80 metų amžiaus ribą. Ilgiausių metų!

Ekskursija į pajūrį — Scarborough, 
surengta liepos 12 d. Dalyvavo apie 50 
klubo narių. Vyties klubas padengė ne tik 
transporto išlaidas, bet dar maloniai pa
prašė kiekvieną ekskursantą priimti ki
šenpinigių ir vykstant atsigaivinti alučio 
gurkšneliu. Tai mat kaip! Dėkota klubo 
valdybai, nors ji pajūrio oro neįstengė 
pakankamai pagerinti!

Gražina Grybaitė iš Cikagas, po ilges
nio nesimatymo, svečiavosi pas tėvus, 
Bradforde. Margareta ir Stasys Grybai, 
rugpjūčio 3 d. klube surengė iškilmingą 
priėmimą, sukvietę apie 50 svečių ir savo 
gausių giminių. Gražina Grybaitė, prieš 
išvykdama į Ameriką, dalyvavo šokių 
grupėje ir lankė lietuvių šeštadieninę mo
kyklą Bradforde. Klubo valdyba įteikė jai 
knygą „Lietuvių 25 metų veikla“ ir klubo 
išleistą plokštelę „Violetą II“. Gražina 
lankėsi Lietuvių namuose Londone ir 
Lietuvių Sodyboje.

Ekskursija į Sąskrydį Derbyje. Apie 
40 asmenų dalyvavo didžiajame sąskry
dyje. Transporto išlaidas padengė Vyties 
klubas, tokiu būdu palengvinama galimy
bė dalyvauti tokiuose tradiciniuose ren
giniuose, kuriuose būtina visiems daly
vauti.

A-tas B.

PAMALDOS
Huddersfielde — rugsėjo 21 d., 13 vai. 
Manchesteryje — rugsėjo 28 d., 12.30 v. 
Nottinghame — rugsėjo 21 d., 11.15 vai., 

židinyje.
Derbyje — rugsėjo 21 d.. 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottingliame — rugsėjo 28 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame — spalio 5 d„ 11.15 vai., 

Židinyje.

PAVERGTŲ TAUTŲ PAMALDOS
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 

šv. Barnabo Katedroje įvyks Pavergtų 
Rytų Tautų bendros pamaldos.

Lietuvius reprezentuos sol. V. Gaspe- 
rienė, kanklėmis pritariant jaunoms kan
klininkėms S. Wolfenden ir R. Gasperai- 
tei.

mes fortepijonu. Patį suvažiavimą suor
ganizavo ir moderavo Ričardas Baliulis 
iš Hamburgo, šiuometinis Vokietijos Lie
tuvių Evangelikų Bažnyčios valdybos 
pirmininkas. Reikia pabrėžti, kad sąskry
dis buvo gerai paruoštas ir pravestas.

Antros dienos vakare įvyko pobūvis 
prie Baltijos jūros krantų. Suvažiavimas 
užbaigtas sekmadienį pamaldomis.

K. Dikšaitis

Nottinghamas
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 

NOTTINGHAME

Rugpjūčio 30 d. Nottinghame įvyko vi
suotinis DBLS skyriaus narių susirinki
mas. Dienotvarkėje: skyriaus reikalai, 
Centro Valdybos pirm, pranešimas ir Jau
nimo Sąjungos pirm, pranešimas, valdy
bos rinkimai ir bendros diskusijos sky
riaus reikalais bei tolimesnės veiklos ei
ga.

Susirinkimui pirmininkauti buvo pa
kviestas H. Gasperas ir sekretoriauti P. 
Grokauskas. Į susirinkimą suėjo daug 
daugiau narių, negu buvo tikėtasi, todėl 
teko pakeisti susirinkimui parinktas pa
talpas 'į didesnes.

Atidarius susirinkimą, pirmąjį praneši
mą padarė sk. pirm. K. Bivainis, iškelda
mas skyriaus atliktus darbus jo paskuti
nės kadencijos metais. O tų darbų buvo 
gana daug. Gal svarbiausias — Rytų Eu
ropos tautų anglams duotas koncertas mi- 
žiniškoje naujoje Nottinghamo Royal 
Concert Hall salėje. Tai žinoma, nebuvo 
lietuvių koncertas. Lietuviai buvo tik ma
ža dalis, bet paruošiamieji darbai parei
kalavo daug kantrybės ir diplomatiškumo. 
Tam reikalui daugiausiai pasidarbavo J. 
Kičas ir P. Anužis, paskyrę tam darbui 
daug laiko. Tai buvo padaryta tik pra
džia, ir ateityje numatoma tų tautinių 
grupių platesnis ir stipresnis veikimas.

Per metus skyrius prarado aštuonis na
rius, bet ateityje yra vilčių pritraukti dau
giau jaunesnės kartos lietuvių. Choro vei
kla buvo tęsiama ir padaryta pažanga ma
tėsi Derby įvykusiame sąskrydyje. Padė
ka išreikšta choro vedėjai V. Gasperienei.

Lietuvių kalbos pamokos, vykstančios 
kas savaitę jau daugiau kaip dveji metai, 
tebevyksta. Jas veda H. Gasperas. Kas 
daugiau norėtų mokytis lietuvių kalbos — 
laukiami.

Po to sekė kasininko J. šukaičio prane
šimas. Savo pranešime pažymėjo, kad 
skyrius savo nuosavybėje dar turi kapinė
se užpirktų laidotuvėms vietų, kurias no
rintieji skyriaus nariai galėtų įsigyti.

Revizijos komisijos pirm. E. Vainorie
nė patvirtino sk. kasininko pranešimą, 
pranešdama, kad kasos knyga ir atskaito
mybės dokumentai yra vedami tvarkin
gai.

Ilgesnį pranešimą padarė Centro Val
dybos pirm. J. Alkis. Pranešimo svarbiau
sia dalis buvo skirta šį rudenį Londone 
įvykstančiam VLIKo seimui, į kurį at
vyksta apie 100 atstovų iš Amerikos, ku
riuos reikės tinkamai priimti ir parodyti 
Anglijos lietuvių gyvenimą. Visi, kas ga
lės, turėtų dalyvauti tame Seime kaip 
stebėtojai ir prisidėti prie svečių vaišingo 
priėmimo.

Jaunimo skyriaus pirm. G. Jakimavi
čius pareiškė vilčių, pagrįstų praeitų me
tų veiklos faktais, kad sekantieji metai 
sutrauks dar daugiau jaunimo į veikliųjų 
eiles.

Į naują skyriaus valdybą išrinkti: K. 
Bivainis, A. Važgauskas, J. Kičas, P. Anu
žis ir J. šukaitis. Nariais liko G. Alekna
vičienė ir J. Damaševičius.

Į revizijos komisiją balsų dauguma iš
rinkti: R. Gustainis, P. Grokauskas ir G. 
Jakimavičius.

Susirinkimo pabaigoje J. Kičas padarė 
pranešimą apie įvykusį tarptautinį kon
certą — kiek daug darbo ir pasišventimo 
pareikalavo paruošiamieji darbai.

Susirinkimas užbaigtas Tautos himnu.

PIRMOJI SUKAKTIS

Atžymėti ONE (Oppressed Nations of 
Europe) organizacijos įsisteigimo vienų 
metų sukaktį, rugsėjo 21 d., 3 vai. p.p., 
Katedroje, Derby Road įvyks pamaldos. 
Bus giedama ir skaitoma lietuvių, latvių, 
estų, lenkų ir ukrainiečių kalbomis, daly
vaujant minėtų tautų kunigams.

Spalio 11 d. Ukrainiečių klubo salėje, 
Bentinck Rd„ atžymėti pirmuosius veiklos 
metus rengiamas vakaras. Bus pietūs, 
programą atliks ukrainiečių tautinė grupė.

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 12.30 nak
ties.

Kaina 4.50 sv. Bilietus įsigyti iki spalio 
4 dienos pas P. Anužį arba J. Kičą.

Vakaro reikalais kreiptis Tel. 872251.
Skyriaus valdyba

RUDENS BALIUS

Nottinghamo Moterų Draugija spalio 
25 d., 6.30 v.v., Latvių Socialiniam Klube, 
1A Standhill Rd., Carlton Hill, rengia

Rudens balių.
Bus šilti ir šalti užkandžiai. Įėjimas 3 

sv. asmeniui.
Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvau

ti. Prašau užsirašyti iki spalio 18 d. 
Tel. 505686.

Moterų valdyba
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