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b ’AVERGTOJE TĖVYNĖJE

ĮBerijos laikų šmėkla 
1 Eržvilko komsorgas, 'įsitraukęs į stribų 

ciklą, pasidaro jų būrio vadu. Tada jam 
ll" yla mintis, kad reikia „veikti ne vien 
16 jk ginklu, bet ir skverbtis į priešų tarpą, 

rukdyti jiems 
' u jis išdėsto 

. ūmo skyriaus 
16 enustebo, bet

Atkirtis propagandai
ATREMKIME SOVIETINĘ PROPAGANDĄ

eti

iš vidaus". Savo sumany- 
Tauragės apskrities sau- 
viršininkui, kuris dėl to 

Stasį Šimkų — taip vadi-
11 jsi stribų būrio vadas — pasiuntė į Vil- 

516 iii. Tai įvyko kažkada 1947 metais. Ge- 
56 ai parengtas Stasys Šimkus 1948-jų ru- 

eiiį su vairuotojo teisėmis ir kitais do-
Ojt aimentais atvyksta į Adutiškio miestelį. 
ri ja jis randa pastogę pas vieno partizano 

ešerį, laimi jos pasitikėjimą, patenka į 
ar’ ortizanų būrį ir jame paima pirmąją au- 
® ą — savo pažįstamosios brolį, bendra- 

Si ard'į „Stasį“. Dabar jau dviese jie paima 
partizanų dalinio vadą „Tarzaną" ir jo 

8 idjutantą „Liepą". Tada visi kartu, to 
s paties sumanaus Šimkaus vadovaujami, 
sf r sau pavaldžiu padaro partizanų srities 

ndą „Siaubūną", kurio talkinami pasie- 
tia operacijos tikslą: paima „Žalgirį“, vy- 
iausiąjį Aukštaitijos partizanų vadą.
Saugumietis toliau vaidina partizanų 

apitoną, ir laimė jį lydį. Jis atverčia net 
Žalgirį“, kuris, supratęs savo klaidą, 
,vėl užsivilko išblukusią buržuazinės ka- 
iaomenės karininko uniformą“, ir abu r įleido „kelionėn per Žemaitijos girias 

bunkerius“.
Gaila, kad čia Stasio Šimkaus pasakoji-

IIL’ mas baigiasi ir skaitytojas, bent šiuo me- 
16 B, atsimušęs 'į tašką, pasiges tęsinio. Ga- 

ima tik nujausti, jog tai, kas prasidėjo 
Aukštaitijoje, panašia sėkme turi pasi- 
Bigti Žemaitijoje ir pietų Lietuvoje, tai 

visišku Lietuvos partizanų vadų iš
virau. Pasakojimas palieka tvirtą įspū- 
kad jau tais laikais Lietuvoje veikė 
imsas Bondas, ir juo buvo valstybės 
ūmo komiteto darbuotojas Stasys
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Sovietų Sąjunga nuo 1940 metų Lietu
vos okupacijos visais būdais siekia 'įtvir
tinti Lietuvos aneksijos pripažinimą. Tam 
tikslui ji išnaudoja įvairias kultūrinio 
apsikeitimo, žmonių bendravimo (People 
to People), asmeniškų apsilankymų ir ki
tas progas. Pavyzdžiui, Lietuvos meno 
ansambliai ir pavieniai menininkai yra 
siunčiami užsienin koncertuoti atskirai ar 
grupėje su kitais sovietų ansambliais, 
rengiamos „Lietuvių Dienos", lietuviai 
skiriami sovietų delegacijų nariais ar net 
jų vadovais.

„Lietuvių Dienas" rengia Sovietų Są
jungos draugystės su kitais kraštais drau
gijos. Pernai tokios dienos įvyko Prancū
zijoje, Liuksemburge, Belgijoje, kur Mas
kva skleidė savo propagandą apie Lietu
vą ir panaudojo Lietuvos meno ansam
blius pademonstruoti susovietintą lietu
vių kultūrą ir Lietuvos susiliejimą su Ru
sija. Pavyzdžiui, ansamblio „Lietuva“ 
koncerto Paryžiuje programoje buvo net 
astuonios rusų dainos ir šokiai, o ansam
blio dalyviai, apsirengę rusų tautiniais 
drabužiais, pašoko kazokų šokį, tarsi, 
anot pranešimo, norėję nukonkuruoti Mo- 
jsiejevo ar Raudonosios armijos ansam
blius.

Belgijoje „Lietuvių Dienos“ programai 
atlikti buvo atvežtas „Rasos“ ansamblis. 
Kartu atvyko okupuotos Lietuvos „kultū
ros ministras“ J. Bielinis ir kiti sovietų 
statytiniai. Juos lydėjo sovietų ambasa

dorius Belgijoje Nikitinas. Oficialios kal
bos buvo pasakytos rusiškai ar prancūziš
kai. Net Lietuvos „kultūros ministras" ne
tarė žodžio lietuviškai.

Kartais sovietams patarnauja jiems pa
lankūs arba naivūs žmonės. Tokiu patar
navimu reikia laikyti šių metų vasario 
mėnesį Madisone, Wise., surengtą festiva
lį (Soviet Friendship Festival), užmez
gant ryšius tarp Madisono ir Vilniaus 
miestų (Sister Cities Program), šio fes
tivalio metu Lietuva buvo parodyta so
vietinėje šviesoje greta kitų sovietų pa
vergtų tautų. Gegužės mėnesį buvo lau
kiama Vilniaus vykdomojo komiteto pir
mininko (burmistro) apsilankymo.

Vakarų šalys šiuos sovietų apsikeitimus 
su užsieniu skatina ir todėl tokie rengi
niai neišvengiami. Mes turime juos pa
naudoti Lietuvos tikrajai padėčiai išgar
sinti ir sovietų propagandai atremti. Tam 
tikslui reikia kontaktuoti tokių programų 
rengėjus, vietos spaudą, radiją bei tele
viziją ir pateikti jiems tikrą informaciją 
apie Lietuvą. Atitinkama literatūra turė
tų būti dalinama ir tokių renginių lanky
tojams.

Turime atsiminti, kad, jei mes patys 
nesirūpinsime skleisti tiesos apie sovie
tų okupuota Lietuvą ir atremti sovietų 
propagandą, niekas kitas už mus to ne
padarys.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Valdyba

■0 s.

V. VOKIETIJOS POLITIKA
OKUPUOTO PABALTIJO KLAUSIMU
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„Švyturio“ žurnalas neseniai (Nr. 8 ir 
I) skelbė jo pasakojimą, kurį užrašė An
tas Calnaris. Redakcija ta proga teigė, 
kad pasakojimas „atspindi liaudies gynė
jų pasiaukojimą ir sumanumą kovoje su 
buržuaziniais nacionalistais Aukštaitijo
je“. Pasakojimo metmenys gana nesudė
tingi, nors atauduose rūpestingai stengia
masi paslėpti tiesos siūlo galus.

Praėjus keturiems dešimtmečiams nuo 
aprašomųjų įvykių, saugumo paslaptys 
Vis dar dengiamos, apie jas kalbama tiktai 
užuominomis. Kodėl? Juk „viešumo“ lai
kai. Kodėl nepravėdinus archyvų? Negi 
Po tiekos metų galima pasitikėti dylančia 
pensininkų atmintimi? Tai klausimai, su 
kuriais iš karto susiduriame, skaitydami 
naujai sekamą seną pasaką, kaip Berijos 
aparatas gynė Lietuvos liaudį ir gelbėjo 
pasmerktuosius. Vis dar nejaučiama nei 
kaltės, nei gėdos. Tas pats užkietėjęs mė
ginimas teisinti ir baltinti, ką jau pas
merkė istorija.
Stasio Šimkaus pasakojimą „Švyturys“ 

Paėmė iš rengiamos spaudai knygos. Tai 
„Liaudies gynėjų žodis", kur'į artėjančios 

■Spalio revoliucijos proga „Minties“ leidy
kla užsibrėžė išleisti. Tie liaudies gynėjai 
Ji tikrųjų savosios liaudies negynė, bet 
Padėjo okupantams ją terorizuoti. Iki 
šiandien liaudis jų kitaip nevadina kaip 
paniekinančiais „stribų“, „stribokų“, 
„stribukų“, „skrebų“ vardais. Visos lig
šiolinės pastangos stribus pavaizduoti 
liaudies gynėjais buvo bergždžios, kaip ir 
mėginimai tarybinę Lietuvos okupaciją 
vadinti jos išlaisvinimu. Dar viena stribus 
liaupsinanti knyga čia nieko nepakeis. 
Veikiau priešingai. Padės prisiminti ir 
įsisąmoninti tą siaubą, kurį pokario me
lais Lietuvoje skleidė tarybinis saugumo 
aparatas. Tam aparatui vadovavo ne kas 
kitas kaip baisusis Berija, kurio vardą 
Pastaraisiais dešimtmečiais nevalia gar
siai tarti. Ko galima iš naujos knygos apie 
Berijos bernelius tikėtis, galima spręsti 
iš „švyturio“ ištraukos.

Į VLIKo pirmininko dr. K. Bobelio 
laišką V. Vokietijos užsienio reikalų mi
nistrui Genscheriui atsakė užsienio rei
kalų ministerijos tarėjas Dr. E. Heyken. 
Jo laiške taip susumuojama V. Vokietijos 
pozicija Pabaltijo valstybių okupacijos 
klausimu:

„Vokietijos Federalinė Respublika iki 
šios dienos nepripažino Sovietų Sąjungos 
įvykdytos Pabaltijo valstybių aneksijos ir 
nemano to daryti. Todėl 1955-ais metais 
užmezgus diplomatinius santykius su 
SSRS, Federalinis Kancleris Adenaueris 
raštu pareiškė prezidentui Bulganinui, jog 
jie pasilaiko teisę nepripažinti abipusės 
teritorinės padėties. 1971 m. atidarant 
generalin'į konsulatą Leningrade, federa
linė vyriausybė irgi paaiškino, kad ry
šium su tuo padaryti teisiniai ėjimai nie
ko nepakeitė vokiečių teisinio nusistaty
mo šiuo klausimu. Ir 1972 m. rugpjūčio 
12 d. Maskvos sutartis tarp Vokietijos 
Federalinės Respublikos ir Sovietų Sąjun
gos niekuo nepakeitė šios teisinės padė
ties.

„Federalinės vyriausybės atstovai įvai
riais atvejais taip pat pabrėžė šią pozici
ją Vokietijos federaliniame parlamente... 
Federalinė vyriausybė pilnai supranta 
kiek daug Pabaltijo tautos yra praradu
sios, kaip ir visos tautos, kurioms nelei
džiama pačioms nuspręsti savo likimus.

Todėl jie teigiamai žiūri į bet kuriuos 
žingsnius, kurių dėka būtų galima page
rinti Pabaltijo tautų padėtį. Federalinė 
vyriausybė dėjo pastangas sušvelninti nei
giamas Europos kontinento padalinimo 
pasėkas ir tuomi padėti įgyvendinti vokie
čių tautos apsisprendimo teisę. Remda
masi šia savo patirtimi, ji drauge stengia
si išvengti bergždžių ginčų su Sovietų 
Sąjunga, kurių metu šioji tiktai patvirtin
tų savo žinomą nusistatymą".

Laiške toliau rašoma, kad federalinė 
vyriausybė, „kaip ir anksčiau reikalaus, 
kad Sovietų Sąjunga elgtųsi pagal žmo
gaus teisių nuostatus, ypač kaip juos ap
taria Jungtinių Tautų žmogaus teisių pak
tai ir Helsinkio Baigiamieji aktai. Mes la
bai remiame Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijos dialogą, 
kuris 'įgalina federalinę vyriausybę dary
ti tolesnių pastangų ir šiuose rėmuose. 
Vakarų valstybių 1987 m. vasario 10 d. 
Vienoje viešai pasiūlytas projektas apie 
žmogiškąją ESBK dimensiją rodo, kiek 
daug svarbos federalinė vyriausybė tei
kia žmogaus teisėms. Be to, mūsų delega
cijos vadovas, dr. Eickhoff šiame forume 
padarė du svarbius pareiškimus, ypač pa
brėždamas religijos laisvės (1986.XII.3) 
ir mažumų teisių (T987.II.il) svarbą. Mes 
tikime, kad vis labiau sutvirtinant šių tei
sių garantijas, bus pasitarnauta ir Pabal
tijo tautų reikalui".

P.E.N. KONGRESO REZOLIUCIJA
PASMERKIAMAS LIETUVOS INTELIGENTIJOS PERSEKIOJIMAS
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Ilgamečiu! klubo nariui 
PRANUI SOPAI 

mirus, 
jo žmonai Klarai ir 

dukterėčiai Aldonai Lietuvoje 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Bradfordo Vyties klubo 
valdyba ir nariai

Tarptautinis PEN Klubas gegužės 15 
d. beveik vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kurioje tarp kitko pasmerkiamas lietuvių 
katalikų inteligentijos ok. Lietuvoje per
sekiojimas. Susilaikė tik trys PEN Cen
trai: Bulgarijos, Rytų Vokietijos ir Kini
jos. Pasaulinės rašytojų organizacijos 
kongresas vyko gegužės 11-17 d. Lugano 
mieste, Šveicarijoje. Po ilgos pertraukos 
šiame kongrese dalyvavo du stebėtojai iš 
Sovietų Sąjungos: Genrikas Borovikas ir 
žurnalo Ogoniok redaktorius Vitalijus 
Korotičius. Devyni išeiviai atstovavo estų 
ir latvių PEN Centrus. Išeivių PEN Cen
tro delegacioje buvo prof. Algirdas Lands
bergis.

Kongresas priėmė tokio turinio rezoliu
ciją:

KADANGI vengrų policija 1987 m. ko
vo 4 d. Budapešte konfiskavo 350 egz. 
naujų vengrų savilaidinio žurnalo Egta- 
jak Koezoett (Tarp Kompaso Taškų) ir 
daugelį rankraščių;

KADANGI šimtai knygų bei rankraš
čių, ypač istorinėmis ir religinėmis temo
mis, ir vertimų (Pascal'is, Orwell'as, Sol

ženicynas) buvo konfiskuota 1986 m. ge
gužės — gruodžio bėgyje, prieš Lietuvos 
katalikų inteligentiją nukreiptos akcijos 
metu, šios tautos 600 m. krikščionybės ju
biliejaus išvakarėse;

KADANGI lagerio vadovybė neseniai 
konfiskavo lietuvių kritiko Viktoro Pet
kaus išsamų rankraštį apie pasaulio lite
ratūrą, prie kurio jis triūso septynerius 
metus Permės 36-1 konclageryje;

KADANGI ukrainiečių poetas Mykolą 
Rudenko neseniai pareikalavo, kad lage
rio vadovybė sugrąžintų jos konfiskuotą 
jo rankraštį,

TARPTAUTINIS PEN KLUBAS pakar
toja savo chartoje išreikštą nusistatymą, 
kad niekas neturi teisės atimti iš bet ko
kio asmens ar bet kokios tautos svarbios 
jų kultūrinio palikimo dalies ar apriboti 
jų ryšius su pasauline literatūra;

PAREIŠKIA, kad knygų ir rankraščių, 
kaip ii' rašytojų, negalima įkalinti ar nai
kinti;

Išreiškia viltį, kad tokie veiksmai nebe
pasikartos.

(Elta)

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE 
ŠV. SOSTO

PAREIŠKIMAS
Jubiliejinio Lietuvos Krikšto minėjimo 

organizavimas Romoje vyksta pilnu tem
pu. Šventojo Tėvo palankumas Lietuvai 
yra didelė paspirtis. Užsienio lietuviai, at
vykę iš įvairių kontinentų, prisidės prie 
minėjimo pasisekimo. Užsienio spauda 
jau dabar kreipia didelį dėmesį į Lietu
vos Bažnyčią ir jos padėtį.

Visi tikėjomės, kad ir iš Lietuvos ga
lėsime sulaukti bent šiokio tokio skai
čiaus dvasiškių. Juk Lietuvos Krikšto ju
biliejus yra pirmoje vietoje religinė šven
tė, kurios centrinis taškas bus Popiežiaus 
celebruojamos Mišios švento Petro bazi
likoje, kurių metu bus paskelbtas palai
mintuoju arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 
Atrodo, jog iki šios dienos buvo duoti lei
dimai atvykti vyskupui Vaičiui ir 8 dva
siškiams. Ar jie tikrai atvažiuos — sun
ku pasakyti. Juk vyskupui Preikšui buvo 
staiga atimta išvažiavimo viza. Matyt, 
tokiu būdu buvo jam keršijama už tai, 
kad jis kreipėsi į valdžią prašydamas pa
galiau sutvarkyti vyskupo Steponavi
čiaus padėtį, kuris administraciniu būdu, 
be teismo sprendimo, nubaustas, ištrem
tas ir dešimtimis metų laikomas tremty
je.

Atrodo, kad Lietuvos religinių reikalų 
įgaliotinis nesutinka su naująja Gorba
čiovo linija ir veikia prieš ją.

Kaune buvo iškilmingai paminėtas Lie
tuvos Krikšto jubiliejus. Dalyvavo visi 
Lietuvos vyskupai, jų tarpe taip pat ir 
vyskupas Steponavičius. Tokiu būdu bu
vo dar kartą parodyta broliška dvasiški- 
jos ir tikinčiųjų vienybė.

Jei vyskupas Steponavičius atitinkamu 
laišku pranešė nevyksiąs į tokias pat iš
kilmes Vilniuje, tai reiškia tiktai, kad jis 
nesijaučia galįs dalyvauti minėjime, prie 
kurio organizavimo jis negalėjo prisidėti. 
Laiške jo duoti patarimai yra aiškus žen
klas, kad normalūs ryšiai su juo buvo 
trukdomi.

Užsienyje yra paskleista žinia, kad vie
nas kitas Lietuvos vyskupų, sovietų 
spaudžiamas, norėtu Lietuvos pasiuntiny
bės prie šventojo Sosto likvidacijos. Pa
siuntinybė trukdanti normalizuoti santy
kius tarp šventojo Sosto ir Maskvos.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos Bažny
čia niekad nėjo prieš Lietuvos ir lietuvių 
tautos interesus. Ji ir šiandien laikosi gar
bingai. Tiktai tam tikri komunistinių 
laikraščių korespondentai, norėdami pasi
tarnauti Maskvai, skleidžia melagingas 
žinias. Jomis nereikia tikėti.

šiuo klausimu reiktų dar padaryti vie
ną pastabą, būtent, kad santykių norma
lizavimą norima pradėti ne iš to galo. Bū
tų daug logiškiau, jei pasinaudojus nau
jąja Kremliaus reorganizacine linija, 
Bažnyčiai būtų sugrąžintos, jei jau ne vi
sos, tai bent dalis jos teisių: sakykim, 
teisė mokyti, teisė spausdinti religinio tu
rinio leidinius, teisė laisvai disponuoti 
dvasiškiais visame krašte, be to, galimy
bė praplėsti seminariją ir, pagaliau, rei
kėtų padaryti galą tikinčiųjų terorizavi
mui.

šitokia turėtų būti logiška pradžia san
tykių išlyginimui religinėje sferoje. Kas 
susiję su politine klausimo puse, pažymė
tina, jog sovietai ne kartą yra padėję vie
no ar kito krašto opozicijai, kartais net 
ginklais, dėl to nenutraukdami santykių 
su tos valstybės valdžia. Šventasis Sostas 
laikosi aiškių moralės principų tarptauti
nėje politikoje. Kaip Katalikų Bažnyčios 
centras jis taip pat rūpinasi kiekvienos 
šalies Bažnyčia ir jos egzistencija. Kadan
gi sovietai, siekdami savų tikslų, neger
bia moralės įstatymų tarptautiniuose san
tykiuose, jie galėtų bent jau susilaikyti 
nuo Bažnyčios ir žmogaus teisių pažeidi
mų.

JUBILIEJUS
Romoje jubiliejus bus minimas nuo bir

želio 26 iki liepos 1 d. Didžiosios iškilmės 
vyks birželio 27-28 dienomis. Visose iškil
mėse bus atstovaujama PLB valdybai ir, 
tikimasi, visų LB kraštų valdyboms. Ta 
proga planuojama sušaukti iškilmėse da
lyvaujančių LB kraštų pirmininkų ir val
dybų narių pasitarimą su PLB valdybos 
atstovais. Kraštų valdybos yra prašomos 
vietinėje spaudoje, minėjimais, akademi
jomis, Šv. Mišiomis ir pan. paminėti šį 
jubiliejų savo kraštuose.

Li'etuvoMl

Mirė dail. Liudas Truikys
Gegužės 28 d. mirė dailininkas docen

tas Liudas Truikys, gim. 1904 m. Plungės 
rajone. 1928 m. baigė Kauno meno moky
klą. Tobulinosi Berlyne ir Paryžiuje. Pa
sižymėjo teatro dailėje. 1947 m. jam buvo 
suteiktas docento mokslinis laipsnis. 
Europos vyrų krepšinio čempionatas

Birželio 3 d. Graikijoje prasidėjo Euro
pos vyrų krepšinio čempionatas. Sov. Są
jungos rinktinėj žaidžia lietuviai V. Cho
mičius, S. Jovaiša ir S. Marčiulionis. A. 
Sabonis dar nepasveikęs. Pirmosios rung
tynės su Jugoslavija.
šeinių krepšinio turnyras

Klaipėdoje įvyko vienuoliktasis finali
nis šeimų krepšinio turnyras dėl Budrių 
taurės, šiemet dalyvavo 26 komandos. 
Laimėjo Paulauskai.
Apdovanotos daugiavaikės motinos

Gegužės 27 d. Lietuvoje ordinais ir me
daliais apdovanotos 96 daugiavaikės mo
tinos.
Naujas Vilniaus rajonas

Naujajame Vilniaus rajone Fabijoniškė
se pradėti montuoti pirmieji gyvenamieji 
namai. Už Vilniaus, dešinėje plento pu
sėje, statomas Fabijoniškes sudarys dvi 
dalys. Iš viso numatyta pastatyti per 12 
tūkstančių butų, kuriuose apsigyvens apie 
46 tūkst. gyventojų.
Nauja telefono stotis

Šiaulių naujamiestyje pradėjo veikti 
nauja kvazielektroninė telefono stotis, 
gauta iš Rytų Vokietijos. Ji turi beveik 
penkis tūkstančius abonentų. Dar dides
nis telefono ryšių kompleksas pradėtas 
montuoti miesto centre. Specialistai iš 
Minsko rikiuoja koordinatinę aparatūrą, 
kuri galės aptarnauti 10.000 numerių. JI 
pradės veikti metų pabaigoje. Vėliau pra
dės veikti čekoslovakų pagaminta 10.000 
numerių automatinė telefono stotis. 
Klaipėdos gyventojai

Naujųjų metų išvakarėse Klaipėdos 
mūrininko Gedimino Skunsmono šeimoje 
gimė dukra, tapusi 200-tūkstantąja Klai
pėdos gyventoja.

Skaičiuojama, kad XXI amžiaus pra
džioje Klaipėdoje gyvens 230 tūkstančių 
gyventojų.

• •

Neoficialiai gautos tokios žinios:
Anilionis, Religinių reikalų komisaras, 

dalyvavo Pasvalio kunigų suvažiavime. 
Čia jis viešai pareiškė, kad jei kun. Ro
kas Puzonas nori tapti kankiniu, „tada 
mes jį kankiniu padarysime“.

• •
Į Lietuvos Krikšto Jubiliejų Romoje iš 

Lietuvos ketina atvykti Vysk. Antanas 
Vaičius ir aštuoni kunigai: Sudavičius, 
Juodelis, Gasčiūnas, Vaičionis, Mikutavi
čius, Barkauskas, Kajeckas, Kasčiūnas.

* •
Gegužės 14 ir 15 dienomis Vilniaus šv. 

Mikalojaus bažnyčioje buvo organizuoja
mas Lietuvos Krikšto minėjimas. J šį mi
nėjimą buvo pakviestas Vilniaus vysku
pas tremtinys Julijonas Steponavičius. 
Atrodė, kad minėjimas įvyks be jokių 
kliūčių. Tačiau paskutinį momentą buvo 
gautas RRT Įgaliotinio įsakymas, kad ju
biliejus neįvyktų. Minėjimo programa bu
vo grynai religinio pobūdžio: Mišios ir 
pan. Choras jau buvo pasirengęs giesmių 
repertuarą. Gavus Anilionio neberengti 
minėjimo įsakymą, į Žagarę nuvyko šv. 
Mikalojaus bažnyčios vikaras įspėti vysk. 
Steponavičių, kad į minėjimą nebevyktų: 
minėjimas atšauktas.

• *
Neseniai iš tremties paleistas Andreika 

yra palaužtos sveikatos. Psichiniai pa
veiktas asmuo. 

• •
Lietuvos tikintieji labai prašo, kad Lie

tuvos Krikšto jubiliejaus proga Šv. Tėvas 
vysk. Steponavičių paskelbtų kardinolu.

TELEGRAMA GORBAČIOVUI
Du Nobelio literatūros premijos lau

reatai — Česlovas Milosz ir Saul Bellow 
— pasiuntė telegramą sovietų komunistų 
partijos generaliniam sekretoriui Gorba
čiovui, prašydami, kad būtų išlaisvinti 
viename ypatingai griežto režimo darbo 
lageryje sovietų kalinami politiniai ir są
žinės belaisviai, viso 18 asmenų, kurių 
tarpe ir lietuvis Viktoras Petkus.
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JAUNIMO KONGRESAS
Tradiciniai Studijų dienos yra rimčiau

sia Jaunimo Kongreso programos dalimi. 
Ateinančiam VI PLJ Kongrese Studijų 
dienos įvyks 1987 metų gruodžio mėn. 
21-23 dienomis Sydney mieste ir 26-31 die
nomis Australijos sostinėj Canberra. Jau
čiant šios kongreso dalies svarbą, Studijų 
dienų akademinės programos ruošos ko
misija savo darbą pradėjo gana anksti. 
Talkininkų ieškojimas ir pirmosios dis
kusijos prasidėjo dar 1984 metų pabaigo
je. Eilė asmenų įvairiu laiku buvo prisi
dėję prie programos ruošos. Nuolatinį 
komisijos branduolį tačiau sudaro keturi 
žmonės. Tai dr. Antanas Stepanas (pir
mininkas) ir Audronė Stepanienė iš Can- 
berros bei dr. Saulius Varnas ir Paulius 
Jokūbaitis iš Melbourne. Ieškodami įdo
mesnių minčių, turėjome ne vieną susiti
kimą su aktyviu jaunimu bei patyrusiais 
bendruomenės veikėjais kaip Australijo
je, taip ir eilėje kitų kraštų. Kur negalė
jome patys nuvažiuoti, bandėme susisiek
ti laiškais, nors atsakymų retai sulaukda
vome. Prisirinkę idėjų, susėdome ruošti 
pačią Studijų dienų programą. Dėl jos 
daug ginčijomės, daug kartų ją keitėme, 
kol priėjome prie dabartinio varianto, su 
kuriuo pagaliau visi šiaip taip susitaikė
me.

Artėjant prie pusės amžiaus, kaip Lie
tuva prarado savo nepriklausomybę ir iš
eivijoje retėjant Lietuvoje gimusių ir su
brendusių žmonių gretoms, jautėme, kad 
Studijų dienose pagrindinį dėmesį reikia 
nukreipti į mūsų tautos likimo ir jauni
mo vaidmens jame apmąstymą. Iš to kilo 
VI-jo PLJ Kongreso šūkis: „Tautos liki
mas — mūsų atsakomybė”.

Studijų dienų programą ruošėme taip, 
kad išvengti didelio skaičiaus praktinės 
reikšmės neturinčių nutarimų, kurių ne
mažai buvo „prikepta" paskutiniuose 
dviejuose kongresuose. Sieksime, kad 
kongreso nutarimai kiek galima ribotųsi 
konkrečiais veiklos projektais taikomais 
atskiriems kraštams arba PLJS valdybai. 
Todėl lokaliniai veiklos planai bus siūlo
mi ir diskutuojami tik to krašto ar kon
tinento atstovų atskiruose darbo būre
liuose. Visų atstovų suvažiavimui bus pa
liktas tiktai koordinacinio pobūdžio užda
vinių PLJS valdybai svarstymas. Tuo bū
du tikimės sutaupyti laiko ir turėti vei
klos projektus aktualesnius kraštams ir 
stipriau įpareigojančius kraštų jaunimą 
juos vykdyti.

Studijų dienų pirmoji diena (gruodžio 
21 d., pirmadienis) bus skirta PLJS val
dybos bei kraštų LJS tarpkongresinės vei-
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klos ataskaitoms. Tą dieną taip pat įvyks 
kandidatų į naują PLJS valdybą pristaty
mas atstovų suvažiavimui.

Antradienis, gruodžio 22 diena, skirtas 
jaunimo veiklos problematikai nagrinėti. 
Čia bus kritiškai pažvelgta į praėjusių 
penkių kongresų nutarimus, siekiant at
skirti tuos, kurie davė teigiamų praktinių 
rezultatų, nuo tų, kurie pasiliko tiktai po
pieriuje. Toliau seks šio kongreso bendrų 
tikslų pristatymas, kad atstovai aiškiau 
suvoktų jų dalyvavimo kongrese pras
mę. Po to dalyviai simpoziumo būdu bus 
supažindinti su ryškesniais jaunimo ar 
jaunimui aktualios lietuviškos veiklos pa
vyzdžiais. Bus taip pat pravesta eilė dis
kusinių būrelių su patyrusiais veikėjais. 
Vakare atstovų suvažiavimui bus prista
tyti iš kraštų atsivežti veiklos projektai. 
Tai turėtų padėti atstovams susipažinti 
su kitų kra'štų jaunimo galvosena, jų są
lygom ir galimybėm, šių projektų svars
tymas bus tęsiamas diskusijų būreliuose.

Pirmos dvi Studiįų dienos skirtos dau
giau atstovų „apšilimui", atsigavimui nuo 
„padangių ligos" (jet lag") ir įėjimui į 
tam tikras darbo vėžias, todėl čia nenu
matytas kokių nors intelektualiai sunkes
nių temų nagrinėjimas. Nuo trečios die
nos prasidės gilesnis konkrečių temų 
svarstymas ir realus atstovų įsijungimas 
į PLJS veiklos planavimą ateinančiai ka
dencijai. Kiekvieną pusdienį bandėme 
skirti kurios nors vienos vedamosios min
ties išvystymui. Iš pradžių atstovai su
pažindinami su tema pagrindinės paskai
tos forma. Po to dažnai seka simpoziu
mas, kuriame iš anksto parinkti kalbėto- 
tojai bandys apžvelgti skirtingus nagri
nėjamos problemos aspektus. Simpoziu
mais taip pat stengsimės išryškinti nuo
monių skirtumus, kas galėtų prisidėti 
prie diskusijų, sekančių temos pristaty
mą, pagyvinimo. Yra numatyta turėti ke
lių formatų diskusijas. Tai pirmiausiai 
diskusijos didelei grupei, dalyvaujant vi
siems atstovams, iš karto po paskaitos ar 
simpoziumo. Jos vyktų daugiausiai klausi
mų paskaitininkui ar atskiriems simpo
ziumo dalyviams forma. Toliau sektų dis
kusijos mažesniuose būreliuose (10-15 
asmenų), sudarytuose iš įvairių kraštų ir 
kontinentų atstovų. Vėliau kontinentų 
atstovai (išskiriant gausesnes JAV iri 

Kanados delegacijas) sueis 'į atskirus dar
bo būrelius, kur pristatys įvairiuose bū
reliuose vykusių diskusijų išvadas ir pri
ims veiklos planus savo kraštams ar kon
tinentams. Šie veiklos projektai bus vė
liau pristatomi atstovų sesijai, kur dar 
taip pat bus galimybių bendrai diskusi
jai. Ne visi čia nurodyti temos nagrinėji
mo būdai bus naudojami kiekvieną pus
dienį, bet kiek įmanoma bus stengiamasi 
prisilaikyti šios bendros schemos.

Grįžtant prie temų, trečiadienio, gruo
džio 23 d., rytas skirtas tautinio apsispren
dimo motyvacijos gvildenimui. Bus ban
doma atsakyti į klausimą, kaip galima iš
eivijos jaunuolį, užaugusį svetimam kraš
te, o dažnai ir įaugusį į svetimą kultūrą, 
paveikti, kad jis angažuotus! veiklai lie
tuvių tautos labui. Vedamoji mintis:

tautinis apsisprendimas yra galimas 
kaip moralinis reiškinys, pagrįstas at
sakomybės ui tautos, iš kurios esame 
kilį, likimų.

Antroje dienos pusėje bus svarstomas 
lietuvių kalbos vaidmuo išeivijos kultūri
niam gyvenimui, o taip pat lituanistinio 
švietimo problemos. Vedamoji mintis:

gilesnis lietuvių kalbos pažinimas 
yra būtina sąlyga išeivijos kultūrinės 
veiklos podirviui sudaryti.

Tą dieną, į pavakarį, bus taip pat pra
vesti rinkimai naujos PLJS valdybos bei 
VH-ojo PLJK vietos nustatymas.

Sekančias dvi dienas atstovai turės 
pertrauką Kūčioms ir Kalėdoms atšvęsti. 
Antrąją Kalėdų dieną, šeštadienį, iš ryto 
vykstama į Canberrą, o po pietų jau bus 
tęsiama Studijų dienų programa. Tą pus
dienį svarstysime lietuviškai nekalbančio
jo jaunimo įtraukimo į lietuvišką veiklą 
problemas. Čia bus kalba apie lietuvių 
kilmės jaunimą, kuris neturėjo palankių 
sąlygų lietuvių kalbai išmokti, o taip pat 
apie nelietuvių kilmės asmenis per šei
mą ar kaip kitaip susirišusius su lietu
viais ir norinčius dalyvauti lietuviškame 
visuomeniniame gyvenime. Vedamoji 
mintis:

lietuviškai nekalbančius reikia ne 
atstumti nuo lietuvių bendruomenės, 
o stengtis juos pritraukti, randant 
jiems tinkamų nišą lietuviškoj veikloj.

Sekančios dvi dienos bus skiriamos su
sipažinimui su Lietuvos dabartine padė
timi ir ateities perspektyvomis. Sekmadie
nį, gruodžio 27 d., i'š ryto pažvelgsime į 
tas vertybes, kurios sudaro tautos atra
mą tarybinėje Lietuvoje. Didelį dėmesį 
skirsim susipažinimui su nūdienės Lietu-

(Nukelta į 3 psl.)

SVEIKINAME JUBILIATUS
Neseniai Bostone, JAV, buvo iškilmin

gai pagerbti lietuvių poetai ir rašytojai, 
kurie pasiekė 80-85 metų amžių. Juos 
pasveikinti iš Kalifornijos buvo atvykęs 
rašytojas Bronys Raila. Pagerbime daly
vavo jubiliatai:

Stasys Santvaras, gimęs 1902 m. gegu
žės 27 d., žemaitis, poetas, kelių rinkinių 
autorius (Saulėtekio maldos, Pakalnių de
besys, Giesmės apie saulę ir sielą, Laivai 
palaužtom burėm ir kt.) ir operų libretų 
vertėjas.

Poetas Bernardas Brazdžionis, gimęs 
1907 m. vasario 2 d., rytų aukštaitis, 1987 
metų literatūros premijos laureatas.

Poetas humoristas Antanas Gustaitis, 
gimęs 1907 m. kovo 12 d., suvalkietis.

Be to, buvo prisiminti kiti šiemetiniai 
jubiliatai — rašytojai, gyvenantieji išei
vijoje:

Vytautas Alantas, gimęs 1902 m. birže- 
želio 18 d., aukštaitis, rašytojas, beletris
tas, dramaturgas ir publicistas, ir

Kazimieras Barėnas, gimęs 1907 m. 
gruodžio 30 d. aukštaitis, rašytojas ir žur
nalistas, gyv. Londone.

ALOYZO BARONO VARDO NOVELĖS 
PREMIJA —

SONEI PIPIRAITEI-TOMARIENEI
Rašytoja Sonė Pipiraitė-Tomarienė lai

mėjo 1986 metų Aloyzo Barono vardo no
velės konkursą. Premijuotoji novelė „Ro
zalijos teisybė“ spausdinama „Draugo“ 
kultūriniame priede.
Sonė Pipiraitė-Tomarienė gimė 1913 me

tais Pajūralio bažnytkaimyje, Kvėdarnos 
valsčiuje, Tauragės apskrityje. Baigė Že
maičių Naumiesčio progimnaziją ir Tau
ragės mokytojų seminariją. 1939 metais 
ji atvyko į JAV lankyti giminių; kilus An
trajam pasauliniam karui, pasiliko gyven
ti Chicagoje. Čia studijavo literatūrą ir 
lingvistiką Chicagos universitete.

DR. K. JURGĖLOS DARBAS
Lietuvių istorijos draugija, Čikagoje, 

atskiru leidiniu išspausdino dr. Kosto 
Jurgėlos 1954 metais parašytą doktorato 
disertaciją anglų kalba „Lietuva ir Jung
tinės Amerikos Valstijos: valstybinių san
tykių užmezgimas“. Šioje disertacijoje 
Kostas Jurgėla apžvelgia amerikiečių vy
riausybės politiką Lietuvos atžvilgiu nuo 
1917 metų ligi Lietuvos valstybės pripaži
nimo 1922 metais, taip pat lietuvių pas
tangas išgauti šį pripažinimą.

Lietuvių istorijos draugija numato taip 
pat išleisti „Lietuvos vyriausybinių žinių 
kserografuotą komplektą, kuris sudarys 
penkis tomus.

NAUJI LEIDINL
PLB Švietimo ir tautinio auklėjin)C 

misijos leidžiama D. Tamulionytės kt 
„Lietuviais norime ir būt" lietuvių-is, 
kalbomis jau yra atiduota į spaustu^ 
Bindokienės lietuviškų papročių įt 
lietuvių-ispanų kalbomis tikimasi ijĮ 
šį rudenį, šių knygų išleidimu rūpi; 
PLB švietimo ir tautinio auklėjimo 
misijos pirmininkė Birutė Jasaiti®,
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ATEITIES GIESMĖ. Kantata, 
mas Kačinskas, žodžiai 
nio. 
Išleido Lietuvos 
jaus minėjimo komitetas. 1987. 
Leidinys neparduodamas.

ŠVIETIMO GAIRĖS, 
mo žurnalas mokyklai 
gegužė. Nr. 37. Leidžia 
Taryba. Prenumeratos

Lietuviško ų .j£ 
ir šeimai. 1981 
JAV LB švist to: 
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tams. Redaktorius — Juozas Plačas, ■ (j< 
W. 65th Pl., Chicago, U. 60629. įįį 

KAD VĖL BŪTŲ GERAI. Susitaikj įu: 
sakramentas. Jeannine Timko Leicht: i 1 
anglų kalbos vertė Aldona Milniantit [ji 
60 psl. Didelio formato. Kaina — 4 dį

įU

PAKARTOTA LANKSTINUKO 
LITHUANIA LAIDA

z pi)
di:
re
pa

30,000 egz.) PLB 
laida su mažais

Nepaprasto pasisekimo susilaukęs lat °r 
tinukas apie Lietuvą anglų kalba 
tus išplatinta 
išleistas antra 
mais.

sk(per r 
valdyt lu 
papiį P*

IŠEIVIJOS
ta
ar

fa 
m 

LIETUVIŲ SPORTAS & 
1944-1984

Red. čerkeliūnas, Mickevičius, K: 
sausikas. Išleido šiaurės Amerikos Lis 
vių Fizinio Auklėjimo ii- Sporto Sąjuni T1 
1986 m. Torontas. Kaina 25 dol. ki
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LIETUVA, Filatelistų draugijos biule 
nis. Nr. 1-202. 1987. Numerį spaudai ; 
ruošė J. Adomėnas ir A. Beleška. Iždin 
ko adresas: A. Žakas, 5723 S. Merrill1 
Ave., Chicago, IL 60638.

Norintieji įsigyti „Apžvalginį leidinį 
1946-1981“, prašom kreiptis į K. Roža: 1 
ką, 3450 W. 62nd St., Chicago, IL 60S 8 
Kaina su persiuntimu — 6 dol. Tuo Į 
čiu adresu galima gauti dr-jos išleistų! 
kų: Dariaus-Girėno (1983), šv. Kazim 
ro (1984), F. Vaitkaus (1985) ir dvi( 
rūšių LITHPEX XXI (1986), Krikščiot 
bės sukakties (1987). Pašte antspaudu:,, 
vokų kaina 75 et., neantspauduotų — 
et.
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KRUVINA VASARA
------------------------------ APYSAKA-ROMANAS -------------------- --------------

Tikrai, nuims čia nebebuvo kas 
veikti. Abu su Petru pasukome išėji
mo link. Ir jau išlipant mus pasivijo 
senukas uošvis.

— Pone, gal jums pinigų... aš net 
nežinau kaip atsidėkoti... — murma 
susijaudinęs žilaplaukis, ir tik dabar 
pastebiu, kad jo raukšlėtais skruostais 
rieda ašaros.

— Man nieko nereikia. Nesijaudin
kit ir nekvaršinkit sau galvos. Juk 
marti ir anūkas sveiki.

Petras uždėjo seniui ranką ant pe
čių ir stipriu, raminančiu balsu pri
dėjo:

— Likimas niekada nenuskriau
džia žmogaus taip, kad neliktų vilties 
toliau gyventi. Pats gali didžiuotis, tė
ve. Kiekvienas didžiuotųsi tokiu anū
ku. Nepamiršk pakrikštyti jo Antanu.

Kaulėta ranka suspaudė senio petį 
ir neatsisukdamas nušoko nuo vagono 
laiptelių žemėn. Nevikriai, klupdamas 
ir prisilaikydamas laisvąja ranka, aš 
pasekiau jo pavyzdžiu.

Nežinomų rankų padėta mina spro
go traukinio viduryje. Sprogimo jėga 
buvo tokia didelė, jog plieniniai bėgiai 
buvo perplėšti ir suraizgyti, tarytum 
paprastas kaspinas. Dvi vagonų ašys 
susilenkė, išklipo ir tuo būdu numetė 
juos nuo bėgių lyg dvi nedideles, ža
lias dėžutes. Veik visi traukinio lan
gai buvo išbarstyti stiklo šukėmis ant 
geležinkelio pylimo ir netoliese ža
liuojančios pievos. Keleiviai — išsi
gandusi ir pakrikusi minia — spietėsi į 
būrius, ieškojo savo krepšių bei laga
minų, aimanavo, keikėsi ar šokinėjo 
į pakrypusius vagonus, kad išgelbėti 
tai, kas dar buvo likę jų viduje. Tarp 
margaspalvių keleivių rūbų šmėkščio
jo ir viena, kita policininko uniforma.

— Kad juos kur kipšai! — skam
biai nusikeikė Petras. — Kaipgi da

bar pasieksime Švenčionis? Iš čia ti
kriausiai nevažiuos joks traukinys, o 
šis vargu ar bus per kelias dienas taip 
sutaisytas, kad galėtų toliau judėti. O, 
be to, juk sugadinti ir bėgiai. Jų re
montui reikia daug laiko...

— Reikėtų ką nors paklausti kaip 
toli iki Anykščių...

Mano atsakymą Petrui išgirdo jau
nas, šviesiaplaukis vaikinas, kuris ką 
tik ruošėsi pakelti nuo vagono laipte
lių didelį maišą.

— Ne taip jau toli, trys ar keturi 
kilometrai. Jei ponai tik niekada pės
čiomis nevaikščiojote, tai bus toloka, 
ha, ha, ha,... — tarytum jaunas erži
las nusikvatojo šviesiaplaukis. Jauna
sis kaimietis matyti džiaugėsi, įsivaiz
duodamas kaip miesto žmonės žings
niuos Anykščių link.

— Ačiū už informaciją! — šūkte
lėjo Petras. — Mes jau buvome pa
miršę. kad esame iš miesto. O žvengti 
nėra ko. Pats neatrodai, kad būtumei 
labai protingas.

Vaikinas paraudo, norėjo ką tai at
sakyti, bet sunkus maišas, kurį užsi
metė ant pečių, privertė užčiaupti bur
nų-

— Jei tik keturi kilometrai, tai ne 
taip toli. Per valandą galime pasiekti 
miestelį. Aš tik nežinau, kaip laikysis 
jūsų kojos?

Petro ištartas „jūs“ skambėjo ne 
kaip pabrėžtas mandagumas, bet kaip 
svyruojančio žmogaus atsakymas.

Ką tu, Petrai. Aš gal ir per jau
nas vadinti tave vardu, tačiau drau
gams nedera vaikytis mandagumo 
taisyklių. Vadink mane Tomu ir tiek.

Petras nusišypsojo ir. matyt, pa
lengvėjusia širdimi ištiesė man ranką:

— Žinia, ko čia mums vaikytis 
visokių taisyklių ir mokytai postrin
gauti.

Sustojo ties netoli geležinkelio pyli
mo augančiu beržu, vėl išėmė savo 
degtinės butelį ir vienu vieninteliu ran
kos smūgiu į jo dugną išmušė lauk 
užlakuotą kamštį.

Šypsodamasis ištiesė jį man:
— Išgerkime už draugystę, gerą 

kelionę ir gerą sėkmę, kaip iki šiolei...
— Kaip iki šiolei!
Aštrus šiltos degtinės skonis man 

veik užėmė kvapą, bet aš, neati
traukdamas butelio nuo burnos, išgė
riau net kelis didelius gurkšnius. Pa
sirodyti ne vyru, dabar nederėjo.

Po manęs sekė Petras. Užvertęs gal
vą, jis taip pat patraukė kelis gurkš
nius, pasipurtė ir skambiai nusispjovė 
į žolę.

— Stipri, kad ją kur galas! — su
murmėjo jis ir užkimšęs butelį vėl pa
slėpė jį savo lagamine.

— Aš manau, mums reikėtų pasuk
ti tiesiog geležinkelio bėgiais. Stotį pa
sieksime tikrai.

Petras giliai pažvelgė į mane savo 
žalsvomis, skvarbiomis akimis.

— Neužsigauk, Tomai, bet man 
nepatinka tavo planas žygiuoti gele
žinkelio pylimu. Minos padedamos ne 
žvirbliams baidyti. Kiek aš žinau, po 
tokio pasikėsinimo į traukinį, geležin
kelio pakrūmės pilnos policininkų ir 
net vokiškųjų SS dalinių. Jie ieško 
partizanų. Betūpčiodami apie gimdy
vę, mes visai pamiršome laiką. Nuo 
sprogimo akimirkos iki dabar praėjo 
daugiau nei valanda. Aš nežinau, ko
kie daliniai stovi Anykščiuose, bet ke
liems kilometrams įveikti užtenka aki
mirkos, jei jie motorizuoti. Taigi, pa
galvok, mus sustabdo, pradeda klausi
nėti, iš kur, kaip, kodėl? Parodyk do
kumentus... Kas tai per antspaudas, 
o čia kas per parašas? Kol išsiaiškin
sime, praeis visa diena. Aš, žinoma, 

turiu dokumentus, bet kaip yra su ta
vimi? Kokio nors paprasto liudijimo 
jiems nepakaks, tikrai, tikėk manim, 
aš labiau patyręs šiuose reikaluose...

Petras buvo teisus. Man tiesiog trū
ko patyrimo tokiu atveju.

— Žinoma, Petrai, tu geriau susi- 
gaudai aplinkoje. Aš...

Ir mane tiesiog klupte užklupo ne
aprašomas noras papasakoti Petrui 
viską. Nuo pat pradžios. Papasakoti 
apie neramią jaunystę, apie kapitoną 
Gerulį, apie šlėgerienę, apie auksinius 
papuošalus mano lagaminėlyje. Tie
siog išlieti savo širdį šiam ramiam ir 
stipriam žmogui. Aš buvau perdaug 
vienišas, kad man dabar nebūtų reikė
ję paramos.

Tačiau papasakoti nebeteko. Bent 
šią akimirką. Už netoliese augančių 
alksnių pasigirdo motorų užimąs ir į 
geležinkelio papievę vienas po kito 
įvažiavo net šeši kariniai sunkveži
miai. Iš jų pasipylė, išsisklaidė maišy
ta lietuvių policininkų ir vokiečių ka
reivių įgula.

— Kad juos kur perkūnas! Vilką 
minim, vilkas čia, — nusikeikė Petras. 
— Kaip matau mums nebeteks žygiuo
ti į Anykščius. Laikykimės netoli kitų 
keleivių. Taip gal išvengsime bereika
lingų klausimų.

Pasigirdo skambi vokiška koman
da, kurią davinėjo aukštaūgis SS ka
rininkas, ir automatais ginkluotų ka
rių būrys apsupo minos sužalotą trau
kinį, geležinkelio pylimą, žąsele pasi
pylė alksnyno pakraštyje. Kažkas iš 
policininkų, perrėkdamas pakrikusius 
ir išsigandusius keleivius, stipriu balsu 
įsakė:

— Visus traukinio keleivius prašau 
prie sunkvežimių! Vyrai padeda mo
terims ir seneliams įlipti į mašinas. 
Važiuosime iki Anykščių. Ten bus ti
krinami dokumentai. Prašau visus lai
kyti paruoštus pasus ar kitus asmens 
dokumentus. Kas važiuoja toliau 
Anykščių — stotyje laukia kitas trau
kinys. Prašau!

Tempdami savo ryšulius, lagaminus 

ir maišus, žmonės lėtai pajudėjo su 1 
kvežimių link.

— Kažką norėjai man dar pasak r 
ti apie tavo dokumentus, Tomai? r

—Turiu komandiruotę ir pažymės 1 
mą. Jie pasirašyti ir patvirtinti G 1 
bietskomisaro antspaudu. Ar jie 1 ' 
nors verti — nežinau. Tačiau aš turi ' 
dar ir kitą bėdą...

—- Bėdą? Eime drauge su kitai 1 
kad nekristame į akis. Kokios dar b 
dos kankina tave?

Mano lagaminėlyje yra auksini 
papuošalų...

— Papuošalų? Negi spekuliuo 
auksu?

— Koks aš spekuliantas... Papu 
šalus turiu pristatyti į Švenčionis k 
tenantui Daugėlai. Jis ten vadovai!) 
savisaugos kuopai. Man sakė, jog t 
šiuos papuošalus bus perkami ar i 
keičiami ginklai...

— Aš tikiu tau, Tomai, tikiu. Be 
jei kas nors susidomės tavo lagamine 
I i u, tai viskas šuniui ant uodegos. Nk 
kas tau nepatikės, kad tai suaukok1 
vertybės. Įkiš į kalėjimą kaip spėta 
liautą ir tiek. Pats žinai, kaip žmonė 
godūs auksui. Kas nors iš kareivių pi 
matys, atims ir papasakos gražiausi 
pasaką savam kailiui išgelbėti ir pė) 
sakams užtrinti. Ko vertas šiandie 
žmogaus gyvenimas kai kurių akyse 
Nieko, nič nieko...

— Žinai ką, pasi'keiskim savo daik
tais. Duok man tavo lagaminėlį, o k 
imk manąjį. Tik greitai, kaip nors 
einant, reikia perdėti mūsų baltinius 
Jei kas nors tikrins daiktus, tai ant U 
vęs nekris joks įtarimas. Manęs gi nie
kas netikrins. Aš senas kareivis...

Eidamas atidariau lagaminėlį, ik 
miau marškinius ir kojines, viena ran 
ka prilaikydamas juos, ėmiau grabs!)1 
ti knygas. Jų buvo keturios. Ištiesiau 
ranką ir... man rodėsi, jog akimirka 
mano širdis nustojo plakti.

— Duokš, greitai, kad tik kas ne 
pamatytų, jog mes slėpiniaujam! Ka* 
yra su tavim, Tomai?

(Bus daugiau)
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JUBILIEJINIS POBŪVIS PAMINKLO SUMANYMAS
Gegužės 16 dienos popietėj Frankfurte, 
jed miesto dalies visuomenei skirtų na- 
)t) patalpose įvyko Lietuvos vokiečių 
raugijos (Landsmannschaft) Hessen val- 
Įijos skyriaus jubiliejinis 30 metų pobū- 
«s-
Kaip šios draugijos Hesseno skyriaus 

pametė pirmininkė Lydia Dauth savo 
seikinimo žodyje susirinkusiems apie 50 
įutiečių ir svečių paaiškino, skyriaus 
gadžia yra susijusi su tuo metu Frank- 
įrte vykusiom Vokietijos evangelikų 
jenom (Kirchentag). Skelbimai tada dar 
ėjusiame tos organizacijos laikraštyje 
jieimatstimme'* ir „Frankfurter Rundsc- 
įau“ dienraštyje, kad norima susitikti 
[ienoje Frankfurto salėje, buvo pozity- 
&. Susirinko apie 100 vokiečių iš Lietu
ms. Tai buvo 1956 metais. Galima įsivaiz- 
Mti, koks buvo žmonių džiaugsmas, po 
kisil karo ir pokario audrų, sutikti senus 
Įgalius, gimines. Koks buvo skausmas 
[žinoti apie kitų likimą.
Tame pobūvyje dalyvavo ir ilgametis 

įietuvos vokiečių draugijos centro pirmi- 
ankas, buvęs Kauno vokiečių gimnazijos 
Rektorius profesorius Strauch. Nedaug 
reikėjo jam aiškinti, kad Hessene gyve- 
jantys Lietuvos vokiečiai susiburtų į or- 
jsnizacinį vienetą. Tai įvyko 1957 metais, 
organizacija plėtė savo veiklą, įsisteigė 
skyriai Frankfurto ir Wiesbadeno mies- 
luose. Buvo ko veikti. Reikėjo padėti tau
tiečiams naujai prasidedančioje gyvenimo 
fazėje. Surasti gimines, pažįstamus. Bet 
metai slinko, daugumas vyresnio amžiaus 
įnoniu išmirė. Tada buvę jauni entuzias
tai jau irgi pensijos amžiuje. Vaikai ir 
anūkai eina savais keliais.
Lydia Dauth, kuri savo studijas baigė 

Tauragės mokytojų seminarijoj, susirin
kusiems pranešė jau seniai žinomą tiesą, 
kad šis 30 metų jubiliejinis subuvimas yra 
pi paskutinis, nes Lietuvos vokiečių sky
rius šiame krašte likviduojasi.
Sveikinimo žociį tarė Lietuvos vokiečių 

tentro dabartinis pirmininkas Erhard 
lackner, valdininkas iš Vestfalijos kraš
to. Jis savo kalboje trumpai pakartojo is
toriją, kaip vokiečiai atsirado Lietuvoje. 
Tai prasidėjo dar karaliaus Mindaugo 
įikais, kai jis kvietė vokiečius amatinin

JAUNIMO KONGRESAS
(Atkelta iš 2 psl.)

ros jaunimu, jo interesais, vertybėmis, 
suotaikomis ir pasipriešinimo režimui 
jalimybėmis. Vedamoji mintis:

religinės sąmonės išsiugdymas ir 
idealistinių vertybių puoselėjimas tu
rn lemiamos reikšmės tautos kovoje 

savo egzistenciją.
Po pietų apžvelgsime ryškesnius tauti

nio socialinio ir religinio protesto pasi
reiškimus, panagrinėsime kai kurias sub
tilesnes lietuviško patriotizmo formas 
(Šiuolaikinius Konradus Valenrodus) 
okupuotame krašte. Taip pat bandysime 
įvertinti išeivijos galimybes paremti mū
są tautiečius Lietuvoje. Vedamoji min
tis:

daugiau kaip 40 metų sovietinį 
jungų velkančioje Lietuvoje protesto 
balsai nenutyla, ir mes turime padėti 
šiems balsams kuo garsiau nuskambė
ti visame pasaulyje.
Pirmadienio, gruodžio 28 d., rytą kal

ėsime apie Lietuvos ateities perspekty-
• ras. Pasversime dviejų pavojingiausių 

okupanto ginklų — rusifikacijos ir tary- 
; tinimo — grėsmę mūsų tautai. Taip pat 
. panagrinėsime, kurie išeivijos politinės 

veiklos būdai yra efektyviausi mūsų tau- 
į tos ir valstybės ateities užtikrinimui. Ve- 
. tanioji mintis:

naujojo žmogaus, Homo Sovieticus,
> ugdymas Lietuvoje sudaro didžiausių
■ pavojų lietuvių tautinei sąmonei, ir,
> siekiant tautos išlikimo, išeivijos poli-
■ tinę veiklą reikia kreipti į kovą už Lie- 
t twos gyventojų sąmones.
■ Po pietų bus diskutuojami išeivijos ry- 
j šiai su Lietuva: ar jie mums naudingi ar
> žalingi, ir ką jais galime atsiekti? Veda

moji mintis:
individualūs ir kultūriniai ryšiai su 

1 kraštu yra tiltas tarp dviejų tautos ša- 
, kų ir reikia juos visokeriopai skatinti, 
, kartu dedant pastangas tinkamam jau-
■ nimo paruošimui, siekiant ejektyves- 
- nio šių ryšių išnaudojimo mūsų tiks

lams atsiekti.
. Po vakarienės dar planuojama turėti 
į. vaizdinėmis ir garso įrašų priemonėmis 
. iliustruotą paskaitą apie reikšmingesnes 
j kultūros apraiškas dabartinėje Lietuvoje, 
j Antradieni, gruodžio 29 d., ryte perei

sime prie tautos išlaikymo išeivijoje pro- 
. fenų. Bandysime išsiaiškinti kas yra 
j svarbiausia išeivijos lietuviškumui palai

kyti. Kiek ilgiau sustosime prie lietuviš
kumo puoselėjimo išeivių meninėje kūry

kus apsigyventi jo valdose, duodamas 
jiems net privilegijų. Tai pakartojo didy
sis Lietuvos kunigaikštis Gediminas. Aš
tuonioliktame šimtmetyje atsikėlė vokie
čiai iš Salzburgo krašto į Lietuvą, nes po 
didžiojo maro buvo reikalingi žmonės. 
Vokiečiai krašte įsijungė į ekonominį ir 
visuomenį gyvenimą. Savo laiku vokiečiai 
buvo Kauno ir Vilniaus burmistrai. Kai 
caras pasisavino Lietuvą, vokiečiai buvo 
išstumti iš valdiškų vietų. Nepriklausomy
bės laikais vokiečiai Lietuvoje būrėsi ap
link savo organizaciją „Kulturbund“ ir 
jos padalinius. Buvo lyg taisyklė; kas yra 
evangelikas, tas yra ir vokietis. Užėmus 
sovietams Lietuvą, prasidėjo Lietuvos vo
kiečių odisėja — taip vadinama repatria
cija. Žmonės neteko gimtinės, kuri buvo 
jiems tėvynė. Tik 1953 prasidėjo Vakarų 
Vokietijoj organizuota Lietuvos vokiečių 
veikla (Landsmannschaft der Deutschen 
aus Litauen), kuri tęsiama iki dabar. Di
džiausia šios organizacijos pažiba yra 
Lietuvos vokiečių kultūros centras Ne- 
heim-Huesten miestelyje, Vestfalijos kraš
te, ten veikiantis jų Kultūros centras. Pir
mininkas siūlė ten tautiečiams apsilan
kyti, nes ten yra sukaupta labai daug 
medžiagos, retų raštų, fotografijų, 'įran
kių ir t.t., kas susiję su Lietuvos vokie
čiais.

Pagrindinę šio subuvimo kalbą skaitė 
mokytojas Raphael Stehr, irgi Tauragės 
mokytojų seminarijos auklėtinis. Jo tema 
buvo: „Kaip gali tautietis savo kilmę aki- 
vaizduoti“. Savo kalboje jis labai kritiš
kai įvertino vokiečių nacių veiksmus, Lie
tuvos vokiečiams duodant „Volksdeuts- 
che“ vardą, kurį mokytojas laiko gėdingu 
pasišaipymu iš žmonių. Šiuo atveju vo
kiečiai iš Lietuvos turėjo prarasti savo 
tėvynę, savo gyvenimo šaknis. O Lietu
vos vokiečių tėvynė yra juk Lietuvos že
mė. Jie ten gimę, užaugę, perėmę visas 
moralines ir kitokias vertybes, kurios yra 
tam kraštui būdingos. Sunku buvo žmo
nėms priprasti prie socialinių, moralinių 
vertybių Vokietijoj, nes jos labai skiriasi 
nuo vertybių paliktų Lietuvoje. Todėl jis 
siūlo domėtis Lietuvos istorija, papročiais, 
kalba, religija, viskuo kas Lietuvos kraš
tui yra būdinga.

boje. Taip pat bandysime atsakyti į klau
simą, kurie lietuviškos veiklos elementai 
yra reikšmingiausi jaunimui. Vedamoji 
mintis:

lietuviškos kultūros vystymas ir 
tautinės sąmonės žadinimas yra dvi 
svarbiausios išeivijos gyvastingumo 
sąlygos.

Antradienio, gruodžio 30 d., popietė 
užvardinta „Lietuva ir lietuviai kitatau
čių akyse“, čia pažvelgsime į lietuvių iš
eivių reputaciją gyvenamuose kraštuose, 
arčiau susipažinsime su Sovietų Vaka
ruose skleidžiama dezinformaciją apie 
Lietuvą ir lietuvius. Taip pat pasikalbė
sime apie eilėje kraštų kai kuriems lietu
viams keliamas bylas, kaltinant juos ta

riamais nusikaltimais prieš žmoniją nacių 
okupacijos laikais. Ypatingą dėmesį skir
sime būdams, kaip duoti atkirtį spaudoje 
pasirodantiems kaltinimams visai tautai. 
Vedamoji mintis:

lietuvių tarpe dažnai pasitaikančių 
socialinių ydų tolerancijos ir išsilavini
mo stokos bei sovietinės dezinforma
cijos pasėkoje lietuvių vardas nėra be. 
dėmių, ir jaunoji karta, savo asmeniš
ku pavyzdžiu ir pasiruošimu atremti 
mūsų tautai daromus neteisingus už
metimus, turi siekti lietuvių vardo ati
taisymo.

Trečiadienis, gruodžio 30 d., skirtas 
Jaunimo sąjungos ir kongresų ateities ap
mąstymui. Ieškosim būdų kaip pagyvinti 
Jaunimo sąjungos veiklą kraštuose, kaip 
į ją įtraukti daugiau narių, kaip palaiky
ti tampresnius ryšius tarp kraštų. Taip 
pat pažvelgsime į kongresų vaidmenį jau
nimo veiklai ir jų eigos tobulinimo meto
dus.

Ketvirtadienio, gruodžio 31 d„ rytą 
įvyks Studijų dienų uždarymas, o po pie
tų atstovai išskris į Adelaidę Naujų Me
tų sutikimui.

Čia pristatėme akademinės programos 
komisijos pageidaujamą Studijų dienų 
programą. Jos išpildymo sėkmė priklau
sys nuo to, ar atsiras žmonių, kurie su
tiks mūsų siūlomas temas pristatyti. Stu
dijų dienų pasisekimas taip pat didele da
limi bus sąlygojamas atstovų pasiruošimo. 
Gilesniam supažindinimui su Studijų die
nų eiga bei siūlomomis temomis šiuo me
tu ruošiame Kongreso vadovą, kurį neuž
ilgo žadame išsiuntinėti visiems atsto
vams.

VI PLJK Studijų dienų akademinės 
programos ruošos komisija

Organizatorės buvo numačiusios į šį su
buvimą pasikviesti Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupę. Bet, kadangi šokėjai 
turėjo kitų įsipareigojimų, negalėjo at
vykti. Dvi mergaitės sudainavo keletą 
laikui pritaikytų vokiečių liaudies dainų, 
palydint gitarom. Po to vyko šokiai, pa- 
sivaišinimas.

Kadangi gegužės pabaigoj vyko 112 
žmonių turistinė grupė 'į Lietuvą, suor
ganizuota Lietuvos vokiečių draugijos bu
vusio ilgamečio pirmininko Doering, tai 
buvo daug ko pakalbėti. Vyresnio am
žiaus žmonės dar puikiai lietuviškai kal
bėjo, bet ilgus metus jos nevartodami ti
kėjosi kalbą Lietuvoje patobulinti, nes 
su giminėm kitaip ir nesusikalbėsi, bent 
su jų vaikais, anūkais.

Kad ir Hesseno Lietuvos vokiečių 
draugijos organizuota veikla kol kas bai
giasi, bet dalis tikriausia nuvyks į Va
sario 16 gimnazijoj vykstančius lietuvių 
pobūvius, keliaus kol sveikata leis į Lie
tuvą pas gimines ir prisimins mokytojo 
Raphael Stehr žodžius, kur iš tikrųjų yra 
Lietuvos vokiečių vertybės.

Romas Šileris

Gegužės 15 d. Canberroje įvyko pirmas 
komiteto susirinkimas apsvarstyti įgyven
dinimą 1984 m. ALB Krašto Tarybos pri
imtos rezoliucijos, pagal kurią, Australi
jos 200 metų sukaktuvių proga, Australi
jos Lietuvių Bendruomenė pastatytų 
skulptūrų Canberroje.

ALB Krašto Valdyba, per Canberros 
Apylinkės Valdybą, įgaliojo p.p. Viktorą 
Martišių ir Jūrą Kovalskį rūpintis šiuo 
reikalu, šiame darbe bendradarbiauti yra 
pakviesti menininkė Eva Kubbos ir dr. 
Benius Vingilis.

Komitetas nutarė formalios struktūros 
neturėti, bet bendrais bruožais pasiskirs
tė sekančiom pareigom:

p. V. Martišius — Koordinatorius ir 
ryšininkas su valdžios organais;

dr. B. Vingilis — Lėšų rinkimo organi
zatorius;

p. E. Kubbos — Meno patarėja;
p. J. Kovalskis — Spaudos ryšininkas.
Jau buvo kalbėta su Canberros plana

vimo įstaiga, National Capital Develop
ment Commission (NCDC), kuri minčiai

S&attyteju laiškai
KALBĖKIMĖS

Galvojau ir tebegalvoju. kad Algio 
Kuliuko straipsnis E.L. No. 18 kimšte už
kimš laikraščio puslapius skaitytojų pa
stabomis. Bent iki šiol beveik jokių pa
stabų ir jokių sunkaus kalibro straipsnių 
nematyt. Nejaugi Algio neeiliniai mąsty
mai ir gan baisios pranašystės taip ir liks 
be atgarsio? Tiesa, p. Blinstrubas užuo
minomis pakalbėjo apie kai kurias kas
dienines problemas, bet jis nebandė jų 
išspręsti, nenurodė kaip su jomis pradėt 
susidorot. Jo susirūpinimas vyresniosios 
kartos nedalyvavimu Lithex 7 nėra nei 
naujas, nei originalus. Sakau tai, nes ir 
anuose šešiuose, išskyrus keletą DBLJS 
garbės narių (jų tarpe ii' toji „80-metė 
senelė“), vyresnieji neatsilankė, bent in 
corpore. Ir sakyti, kad seniams nerūpi ką 
ir kaip veikia jaunimas, kad netobulas 
anglų kalbos žinojimas užblokuoja jiems 
kelią pas jaunimą, yra tuščia šneka. Pa
stebėjau, kad į jaunimo paskaitas nesi
lanko net ir tie, kurie sėdi vos už poros 
metrų nuo jų posėdžių ir paskaitų salės, 
kurie gerai kalba angliškai, kurių mąsty
sena originali, kurių žinios ne vien iš kny
gų surinktos. Kai buvo diskutuojamos 
Vilniaus okupacijos ir žydų-lietuvių pro
blemos, gyvųjų liudininkų nedalyvavimas 
yra absoliučiai nepateisinamas. įtariu, 
kad jie apie paskaitų temas nežinojo, ir 
kad jų niekas asmeniškai nepakvietė.

Ką turime padaryt, kad sumažėtų tas 
plyšių procesas?

Daugelis mūsų girdėjome Gerardo Ja
kimavičiaus kalbą — sveikinimą šių me
tų DBLS suvažiavime. Jis kalbėjo visos 
DBLJS vardu, tuo pačiu — ir savo vardu. 
Jis aiškiai reiškė rimtą susirūpinimą, ir 
siūlė taiklų receptą, kaip sumažinti nuo
monių skirtumus, išsiaiškinti nesusiprati
mus, kaip dirbti protingai ir progresyviai. 
Jis kartojo ir kartojo: „Let us all talk“, 
arba, mano supratimu — „kalbėkime, iš
sikalbėkime, susikalbėkime, o susikalbėję 
— įvykdykime“.

Yra vilčių, kad besikalbant surasime 
kelius vieni pas kitus ir gal net naujus 
metodus išsiirti iš keblių ir varginančių 
situacijų. O kalbėkimės visi, seni ir jau
ni. Temų gausu. Pvz., paimkime tą seną, 
nuvalkiotą problemą — lietuvių kalbos 
pamokų reikalingumą. Man rodos, kad 
ten, kur yra noras, ten yra ir kelias. Lai
kas nustoti sirguliuoti baisiai sena liga. 
Aš galvoju, jeigu būčiau tas jaunuolis, 
kuriam anksčiau, aišku, dėl tėvų kaltės, 
neteko nei kalbos išmokt, nei žinių apie 
Lietuvą įsigyt, tai aš žygiuočiau tiesiai tie
siausiai į Lietuvių Namus Londone ir 
kategoriškai reikalaučiau „paramos“, t.y. 
patalpų — seklyčios, kurioje aš rasčiau žo
dynus, enciklopedijas, garsines ir video 
kasetes, žemėlapius ir bendrai — atmos
ferą (be alkoholio), kurioje aš galėčiau 
susikaupt ir praturtint savo liet, žinyną. 
Tiesiog tokioj patalpoj atgimti lietuviu! 
Nors ii' valandėlei, nors sykį į savaitę.

Jeigu matyčiau, kad mano žingeidumas 
tuo nepasotinamas, ir man reikalingas 
lietuvių kalbos mokytojas, neabejoju, su
rasčiau bendraminčių ir kartu paruoštu- 
me kalbos kursą. Po to kreipčiaus pri
vačiai ir per spaudą į geros valios pilie
čius, kad šie sutiktų mokytojauti. Grei
čiausiai bandyčiau surast grupelę žmo
nių, kurie pasidalintų ir darbą, ir laiką 
tarpusavy. Tikiu, kad šis mokymo būdas 
būtų ir „mokiniams“ ir „mokytojams“ 
įdomus.

I Taigi — ne ežerą prie arklio, o arklį 
prie ežero, jeigu kankina troškulys.

I’.S. Neturėjimas tokių patalpų Liet. 
Namuose man reiškia tą patį, kaip namas 
be langų.

O ar kas jau „kalbasi“ dėl kambario 
vaikams Sodyboje? Jaunimas turi nema
žai prieauglio, kai kurie su tėvais at
vyksta net į Lithexus, savaime supranta
ma —į šeimų savaitgalius (vienas vėl bus 
birželio mėn). į Sekminių sąskrydžius, 
skautų stovyklas ir bendrai paatostogauti 
Sodyboje. Vien iš praktiško taško, kur tu
ri dingt vaikai, kai lauke lyja? J barų, 
ant laiptų, visiems po kojų?

O jei taip būtų iis — lietuviško atžaly
no kambarys, jaukus su lietuviškais bal- 
deliais, viena siena skirta Lietuvos žemė
lapiui, Meškučio-Rudnosiuko iliustruoti 
nuotykiai, žaidimėliai, plokštelės, pasakė
lės. Ir t.t. Ten susitiktų ir mažieji, ir jų 
tėveliai; gal ne vienas išmoktų čia pirmą
ją dainelę, gal draugystė, nauja, brangi, 
būtų pirmasis žingsnis į tolimesnį ben
dravimą. Man atrodo, kad čia tikrai reik
tų rimtai pagalvoti, o pagalvojus — nu
veikti, t.y. investuoti mūsų ateičiai. Ti
kiu, mes visi, kas kaip sumanydami, pa
talkininkautume tos šaunios seklyčaitės 
įrengime.

Elena Gaputytė

MANO PASTABOS DĖL
A. KULIUKO PASISAKYMO

A. Kuliukas savo svarstymuose „Atei
ties Klausimu“ siūlo į ateitį žiūrėti rea
listiškai, bet man atrodo, kad jo siūly
mai nėra praktiški.

Visiem yra aišku ir suprantama, kad 
ne tik 21 šimtmetyje, bet jau dabar rei
kia jaunesnės kartos žmonėms jungtis į 
Didž. Brit. lietuvišką veiklą. Dėl to ne
keičiami 'įstatai ar pagrindiniai tos vei
klos principai.

Nėra reikalo DBL Sąjungos įstatus keis
ti. Šie įstatai neseniai buvo pakeisti ir jų 
pakeitimas užėmė daug laiko, pareikalavo 
daug darbo ir išlaidų. Remiantis šiais 
įstatais, nesvarbu kurios generacijos as
muo jau dabar gali būti išrenkamas į va
dovaujančius Sąjungos ar Liet. Namų 
Bendrovės organus. (įstatai ir apsaugo, 
kad tiek Liet. Sodyba, tiek Liet. Namai 
pasiliktų lietuvių rankose).

Nesutikčiau su mintimi, kad anglų kal
ba turėtų pirmauti Sąjungos posėdžiuose 
ar suvažiavimuose. Aišku, reikia naudoti 
anglų kalba palaikant ryšius su britų ir 
kitų tautų organizacijomis, su Britanijos 
valdžios atstovais. Jei kas nori pilnai da
lyvauti lietuviškoje veikloje, gali pasi
stengti lietuviškai išmokti.

Taip pat nesutinku, kad kilų tautų 
žmonės priklausytų Lietuvių Sąjungai 
(neskaitant tų, kurie surišti vedybomis). 
Kokia čia būtų Didž. Brit. Lietuvių Są
junga, jei jos veikloje dominuotų an
glų kalba ir nariai nelietuviai?

Aš esu priešinga idėjai, kad Lietuvių 
Namus reikia parduoti. Ten yra DBLS 
informacijos centras, spaustuvė, kamba
riai lietuviams, klubas, viskas vienoje vie
toje pačiam Londono centre. Galvojimas, 
kad reikėtų laikyti tuščius kambarius dėl 
pravažiuojančių pro Londoną svečių, nė
ra finansiniai praktiškas. Svečiai dažniau
siai iš anksto patys susitvarko visus rei
kalus.

DBL Sąjungos, kaip kiekvienos organi
zacijos, veikloje reikia nuolat ieškoti 
naujų idėjų ii' pagerinimų. Norėčiau pa
brėžti, kad remiantis dabartiniais DBLS 
įstatais, mūsų jaunesnioji generacija turi 
galimybę pilnai įsijungti į Sąjungos vei
klą.

Virginija Juraitė 

pritarė ir pasiūlė vietų skulptūrai Glebe 
Parke, prie pat miesto centro. Tačiau tuo 
pačiu jie yra suteikę tam tikras sąlygas 
ir kokybės standartą. Jie taip pat pareiš
kė pageidavimą, kad jų atstovas daly
vautų projekto išrinkime.

Iš NCDC sužinojom, kad Australijos 
lietuviai yra pirma etninė bendruomenė 
pristačiusi jiems tokį pasiūlymą. Tuo ga
lime didžiuotis.

Savo posėdyje organizacijos komitetas 
nusprendė, kad projektas įmanomas įgy
vendinti ir kviečia visus Australijos lie
tuvius jį remti.

Tūkstančiai karo išblaškytų lietuvių 
surado Australijoje naujus namus ir pa
sidarė šios tautos aktyvūs nariai. Dabar 
Australijai švenčiant savo 200 metų gim
tadienį, atsirado puiki proga mums pasi
rodyti kaip geriems ir dėkingiems šio 
krašto piliečiams, padovanojant Austra
lijai tokią dovaną ir įamžinant lietuvių 
vardą šiame žemyne.

SENIAUSIAS LATVIS
Britų organizacija pabėgėliams remti 

leidžia laikraštį „Refugee Community 
News", kuris š.m. gegužės mėn. numeryje 
paskelbė žinią apie Londono senelių na
muose gyvenantį latvį. Kovo 13 dieną jam 
sukako 103 metai amžiaus. Edvardas Li- 
cis gimė 1884 metais Latvijoje. Nuo 1950 
m. gyvena Anglijoje, o jo žmona ir duk
terys — Latvijoje.

Nepaisant amžiaus, E. Licis kasdien iš
eina pasivaikščioti, nueina aplankyti savo 
draugų. Nuvažiuoja į miesto centrų nusi
pirkti geros kavos, ar vaisių sunkos. Mėg
sta nueiti į operą. Sukakus jam 10(1 metų. 
Covent Garden operos draugai suteikė 
jam garbės nario vardą, tad dabar jis ga
li nueiti 'į operą papiginta kaina. Jis nuo
lat skaito latvių spaudą, yra išleidęs savo 
poezijos dvi knygas ir trumpą Latvijos 
istorijų. Jis pasakė laikraščio korespon
dentui. kad būdamas jaunas jis išgerdavo 
degtinės ii- rūkė pypkę. Visuomet buvo 
optimistas.

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE, KAD:

— Aleksandro Didžiojo kūnas bu
vo ilgokai išlaikytas meduje.

— Penkioliktam šimtmety vyrai ir 
moterys bažnyčiose stovėdavo atskiro
se pusėse.

— Bulgarija turi didžiausius rožių 
sodus pasaulyje. Rožės naudojamos 
kvepalų gamybai.

— Indijoj yra 845 kalbos tarmės.
— Senuose raštuose Venecijos gon

dolos jau minimos 1094 m.
— 2000 metų prieš Kristų Kretos 

saloj buvo pastatyti karaliaus Minos 
rūmai, kuriuose archeologai rado mo
dernų vandentiekį ir išvietes.

— 1956 m. Pasaulinė olimpiada 
įvyko Australijoje — Melbourne. Ta
čiau dėl griežtų karantino nuostatų 
žirgų sporto rungtynės turėjo vykti 
Švedijoje.

— Senovėje daktarų likimas kartais 
būdavo nepavydėtinas. Kai daktaras 
Mničėjas nepagydė Persijos karaliaus 
sūnaus, jam gyvam buvo nulupta oda 
ir po to atiduotas suėsti šunims.

— 1808 metais virš Paryžiaus įvy
ko nepaprasta dvikova. Du prancūzai 
pakilo karšto oro balionuose. Tik vie
nas balionas buvo peršautas. Juo 
skrendantysis krito iš daugiau kaip 
tūkstančio pėdų aukščio ir užsimušė 
Paryžiaus gatvėje.

— Senovėje kiniečiai nesibučiuo- 
davo. Tas paprotys tik vėliau atėjo iš 
vakariečių. Tačiau ir dabar tai nėra 
labai populiaru.

— Tiktai vienas trečdalis pasaulio 
gyventojų valgydami naudoja peilį ir 
šakutę.

— Londono universitetas pirmasis 
pasaulyje leido įsigyti mokslo laips
nius moterims.

PLAUČIAMS
— Ką reiškia pasikeisti nuomonė

mis?
— Kai nueini pas viršininką su sa

vo nuomone, o grįžti į darbą su jo 
nuomone.

• •
Jaruzelskis vyksta į Maskvą. Gor

bačiovas pasitinka, apkabina ir pabu
čiuoja.

Grįžęs Varšuvon pasakoja:
— Daug kas ten nepasikeitė, tik 

anksčiau Brežnevas daug karščiau bu
čiuodavo.

♦ •
Turistas klausia maskviečio:
— Kokie jūsų jausmai valdžios at

žvilgiu?
— Maždaug tokie kaip ir žmonos: 

iš dalies įpratimas, iš dalies baimė... ir 
nuoširdus noras turėti kitą.
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Birželio įvykių minėjimas Londone — 
birželio 20 d., 12.30 v.p.p., St. Martin-in- 
the-Fields.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 25 — liepos 2 d.

Lietuvių tėvų ir vaikų stovykla Romu 
voje — liepos 26 — rugpjūčio 9 d. Regis
truotis Vasario 16 Gimnazijoje.

Išvyka prie jūros — liepos 4 d., rengia 
Londono Sporto ir Soc. klubas. Užsirašyti 
pas sekretorę ar pas S. Kasparą.

Dariaus ir Girėno minėjimas — liepos 
18 d., šeštadienį, 6 v.v., Manchesterio lie
tuvių klube.

Londono šv. Kazimiero bažnyčios pa
šventinimo 75 m. sukakties minėjimas ir 
Palaimintojo .L Matulaičio pagerbimas — 
liepos 26 d., sekmadieni, pamaldos 11 vai.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

Liet. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stiiart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

600 m. Lietuvos krikšto jubiliejus — 
rugpjūčio 22 d., Manchesterio lietuviu 
klube. Rengia MLK Bendrija.

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptcne, Civic Hali patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Jonas Glemža, Vokietija — 30 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SFIAUDAI
Iš a.a. Jono Januševičiaus palikimo — 

50 sv.
Chicagos Anglijos Liet. Klubas — 40 

dol.
J. Paberžis — 16 sv.
P. Liesis — 14 sv.
Kun. F. Skėrys — 20 DM.

čius, J. Beinoras.
Visiems nuoširdi padėka.

E. Žilius - 5 sv.
Po 4 sv.: J. Maslauskas. B. Puodžiūnie-

nė.
Po 3 sv.: J. Krisiūnas, J. Kunigiškis,

P. Mulerčikas, B. Banys, A. Kasperavi-

Londonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Tragiškų birželio įvykių 46-tą sukaktį 
šiemet Londone minėsime birželio 20 d. 
12.30 vai. p.p. St. Martin-in-the-Fields 
bažnyčioje, Trafalgar Square.

Pamaldose dalyvaus visų trijų tautų 
dvasiškiai. Lietuvius atstovaus kan. V. 
Kamaitis (kun. Sakevičius bus išvažia
vęs). Lietuvių, latvių ir estų chorai gie
dos pamaldų metu.

Po bažnytinių apeigą seks iškilminga 
procesija iki Cenotapho, kur bus padėtas 
vainikas visų trijų tautų vardu. Delegaci
ja apsilankys Downing Street ir įteiks 
pabaltiečių memorandumą naujam minis
trui pirmininkių ar pirmininkei. Po to 
bus priėmimas Latvių Namuose 72 
Queensborough Terrace. W2. 3 vai. p.p.

Prašoma kuo daugiau lietuvių daly
vauti tautiniuose rūbuose.

Minėjimą ruošia Baltų Taryba ir Pa
baltijo Sąjunga.

PAMALDOS
Manchesteryje — birželio 28 d., 12.30 v.
Nottinghame — liepos 5 d.. 11.15 vai.. 

'Židinyje.

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.

LIETUVIŲ KALBOS SAVAITGALIS 
Birželio 19-21 dienomis 
LIETUVIŲ SODYBOJE

Pavykęs savaitgalis pr. metų lapkričio 
mėn. paskatino surengti dar vieną, spe
cialiai pritaikytų šeimoms, kurios nori ge
riau pramokti lietuvių kalbos ar pasito
bulinti.

šiam savaitgaliui parinkta pagrindinė 
tema — JONINĖS, su jom susiję papro
čiai. Šeštadienio vakare įvyks Joninių 
laužas.

Tikimasi, kad tai bus įdomus ir smagus 
savaitgalis.

Norintieji atvykti prašomi skubiai re
gistruotis, nes kambarių skaičius yra ri
botas. Registracijos blankai gaunami pas 
Nijolę Bridges, 87 Field Lane, Chillwell, 
Nottingham, NG9 5FG. (Tel. 0602 224419).

Jei kas norėtų stovyklauti taip pat pra
šomi kuo greičiau pranešti.

Dėl kitų savaitgalio informaciją kreip
tis į: Mrs. G. O'Brien, 66 James Lane, 
Leyton. London, E10 6HL. (Tel. 01 539 
6749).

Nottinghamas
JONINIŲ ŠVENTĖ

Nottinghamo liet, moterų draugija bir
želio 27 d., šeštadienį, Latvių klube, 1A 
Stand Hill Rd., Carlton Hill, Nottingham, 
rengia JONINES. Bus šilti užkandžiai ir 
įdomi programa. Pradžia 6.30 vai. vak. 
įėjimas 3 sv. Kviečiame ir tuos, kurie gy
vena toliau. Užsirašyti iki birželio 20 d., 
paskambinus telefonu 505686 p. Damoše- 
vičienei.

Manchesteris
RAMOVĖNŲ BALIUS

Birželio 27 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro 
Ramovėnai rengia savo metinį balių. 
Prašome užsirašyti iki birželio 21 d. pas 
K. Murauską Eccles ar A. Jakimavičių 
Manchestery.

Ramovėnų valdyba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Gegužės 30 d. boltoniškiai buvo susi
rinkę Ukrainiečių klube savo einamųjų 
reikalų aptarti. Skyriaus pirmininkas iš
dėstė Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
planus Išvežtųjų Dienai (birželio 13) pa
minėti. Jis apgailestavo, jog pats tą die
ną bus išvažiavęs atostogų, bet ragino 
visus Boltono lietuvius tose iškilmėse 
dalyvauti.

Po gyvų diskusijų pirmininkas pain
formavo susirinkimą apie apylinkės lie
tuvių planus ateičiai, išreikšdamas savo 
viltį, kad boltoniškiai juose taip pat gau
siai pasirodys.

Po oficialios dalies buvo gražiai pasi
vaišinta ir vakaras pasibaigė draugiškoje 
nuotaikoje.

ŠEIMYNINIS VAKARAS

40 metų nuo dabartinių Sporto ir So
cialinio Klubo patalpų atidarymo ir 40 
metų nuo naujųjų ateivių („Dipukų") at
vykimo Anglijon proga, Sporto ir Soc. 
Klubas savo patalpose. 345A, Victoria 
Park Rd.. London. E.9. birželio 20 d., šeš
tadienį. 7.30 vai. vakaro, rengia

Didelį šeimyninį Vakarą.
Veiks maisto bufetas. Bus lietuviškos 

muzikos Disco. Norintieji gali atsinešti sa
vo plokštelių. įėjimas nemokamas, nebus 
jokių loterijų.

Klubo vadovybė laukia visų, kurie pri
sidėjo prie dabartinių klubo patalpų įsi
gijimo ir visų londoniškių atsilankymo 
šiame nepaprastame pobūvyje.

Iki pasimatymo!

Praeitais metais Nottinghame įvy
kęs Rytų Europos pavergtųjų tautų 
koncertas sukėlė didelį susidomėjimą.

Į šią pavergtųjų tautų grupę įeina 
estai, latviai, lietuviai, lenkai ir ukrai
niečiai. Jai pirmininkauja prof. D.E. 
Regan, šis tautų vienetas yra nepoliti
nė organizacija ir jo tikslas yra puose
lėti ir skleisti šių tautų kultūrinius at- 
siekimus bei praeities tautinį meną, 
šis skirtingas tautų meno įvairumas, 
spalvingumas ir sužavėjo Nottingha
mo publiką. Šios tautos ir jų dabartinė 
padėtis susilaukė daug teigiamos re
klamos. Todėl šiais metais buvo nu
spręsta dar kartą surengti šitokį kon
certą, — net dar geresnį ir daugiau iš
garsintą spaudoje bei per vietinį radi
ją. Taip gerai pavykus praeitais me
tais, Royal Concert Hall vadovybė 
net davė populiariausią savaitėje die
ną — šeštadienį.

Pasiruošimo darbai šiam koncertui 
vyko ištisus metus. Lietuvius atstova
vo J. Kičas ir dalinai P. Anužis.

Sutvarkyti apie 250 programos da
lyvių pasirodymų yra didelė problema, 
ir atstovams teko daug padirbėti ir pa
diskutuoti. Kiekvienai tautybei buvo 
paskirtas ribotas laikas. Lietuvius at
stovauti pakviesta taut, šokių grupė 
„Lietuva“ ir naujoji dainų grupė 
„Harmonija“. Lietuvių pasirodymo 
programą organizavo V. Gasperienė, 
kartu koordinuodama visų tautybių

TRAGIŠKA KELIONĖ Į LIETUVĄ

DBLS Corby skyriaus narys J. Pipynė 
š.m. gegužės pabaigoje su ekskursija bu
vo nuvažiavęs į Lietuvą aplankyti savo 
žmonos ir vaikų. Netikėtai rado žmoną 
mirusią, tad po jos laidotuvių su skau
dančia širdimi grįžo į Angliją.

Nuoširdžiai užjaučiame bičiul'į J. Pi- 
pynę ir jo šeimą.

PASIKEITIMAS SKAUČIŲ 
VADOVYBĖJ

Gegužės 2 d. Manchesteryje, LS Euro
pos Rajono Seserijos vadeivė v.s. Janina 
Traškienė perdavė vadeivės pareigas ns. 
Vidai Gasperienei.

V.s. J. Traškienė skautauti pradėjo dar 
vaikystėj, Šiauliuose ir Mažeikiuose, mo
kyklos suole, kur mokytojavo v.s. Ona 
Zailskienė. Sesė Janina be pertraukos, 
nuo paukštytės iki vyresniosios skautinin- 
kės užtarnauto laipsnio, ištikimai dirbo 
skautiškai idėjai ir tarnavo Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, eidama įvairiausias parei
gas, ypač čia Anglijoje, kur ilgus metus 
vadovavo Bradfordo „Šatrijos Raganos" 
ir „Geležinio Vilko" vienetams, Anglijos 
rajono Seserijos vadeivės ii' Europos Se
serijos vadeivės pareigose. Tačiau sveika
tai sušlubavus, gegužės 2 d., Manchestery
je, Motinų pagerbimo proga, skautininkų 
ratelyje prie rūtų papuošto stalo ir žva
kučių švesoje, įspūdingai pareigas perda
vė mums visiems pažįstamai, uoliai ir 
lietuviškoje veikloje nepavargstančiai ps. 
Vidai Gasperienei, gyvenančiai Notting
hame.

Perduodanti pareigas jaučia, kad per
duoda savo dalį darbo, laiko ir jėgų.

Perimanti pareigas jaučia, kad perima 
tolimesnį tos šakos tęstinumą.

Ps. Vida Gasperienė dalyvauja Angli
jos lietuvių veikloje nuo pat atvykimo 
dienų. Sesė Vida buvo ir yra aktyvi įvai
rių lietuviškų institucijų ir skautų dar
buose.

Sukūrusi lietuvišką šeimą, augina prit. 
sk. Rimutę ir skautą Algytį. kurie gra
žiai kalba, skaito, rašo lietuvių kalba, kar
tu su mamyte dainuoja, deklamuoja ir 
humoristiniais dalykėliais džiugina mus 
lietuviškuose ir skautiškuose subuvimuo
se. Sesės Vidos vyras Henrikas, Lietuvoje 
buvęs aktyvus skautas, įvairiausiai remia 
skautų veiklą ir dirba lituanistikos moky
kloje Nottinghame.

Sesei Janinai už ilgų metų su Brolija 
gražų bendradarbiavimą broliškai ir skau
tiškai dėkoju ir linkiu visokeriopos lai
mės ir sėkmės.

Skubėkime džiaugtis skautybe visi, ne- 
paskęsdami laikinose smulkmenose, nes 
iš nesugrąžinamų valandų susideda mūsų 
gyvenimas. Čia glūdi mūsų išeivijos pras
mė ir tikslas ateičiai.

Džiaugiuosi žydinčiais žiedais — jau- 

pasirodymą scenoje. Jai į talką atėjo 
jau daug kam girdėta iš Kanados at
vykusi veiklioji N. Karosaitė.

Salės fojė buvo išstatyti visų tautų 
liaudies meno eksponatai, kurių su
tvarkymu ir išdėstymu pasirūpino R. 
Popikienė, E. Vainorienė ir D. Per
minąs. Ant mūsų stalo buvo drožiniai, 
tautinių motyvų audiniai, liet, muzikos 
instrumentai ir daugybė kitų ekspona
tų. Paroda prasidėjo prieš koncertą, 
kad atvykstamieji galėtų pasigrožėti 
liaudies meno kūriniais.

Koncertas prasidėjo punktualiai be
veik pilnoje 2000 asmenų talpos salė
je. Iš visų ypatingai puikiai pasirodė 
ukrainiečių kontingentas, susidedąs iš 
labai aukšto lygio choro, kuris ir pra
dėjo šį pasirodymą, sugiedodamas tris 
klasikines giesmes, atžymėti ukrainie
čių tautos apsikrikštijimo 1000 metų 
jubiliejų.

Su etnografinėmis dainomis ir šo
kiais pasirodė estai, o po jų lietuvių 
taut, šokių grupė „Lietuva“, vadovau
jama S. Dobbs, ir dainų ansamblis 
„Harmonija“, vadovaujamas V. 
O'Brien. Lietuviams buvo skirta tik 
20 minučių laiko, todėl pasirodymas 
turėjo būti labai ribotas. Puikios „Har
monijos“ dainos, supintos su tauti
niais šokiais, spalvingai gražūs mūsų 
tautiniai rūbai sulaukė didelio pasise
kimo. Net teko parduoti keletą an
samblio nuotraukų susižavėjusiems

VOKIETIJA
VIII SĄSKRYDIS

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios VIII 
sąskrydis įvyks š.m. birželio mėn. 26, 27 
ir 28 dienomis Vokietijoje: 243 NEUSTA- 
DT/OSTHOLSTEIN, Kirchenstr. 7. (Para
pijos salėje). Programoje: Pamaldos, pa
skaitos, Šv. Rašto apmąstymas, diskusijos 
ir pabendravimas.

Sąskrydžio atidarymas 19 vai.
Dalyviai patys užsimoka už nakvynę ir 

maistą, taip pat ir prisideda prie išlaidų 
padengimo bent DM 10.

Norintieji dalyvauti registruojasi pas 
p. R. Baliuliį, Ohlendiekskamp 9, 2000
HAMBURG 65, Tel.: 040/602 9606.

SERGA Z. GLEMŽIENĖ
Zinaida Glemžienė, Labdaros draugijos 

pirmininkė, paguldyta ligoninėn operaci
jai.

Linkime jai greit pasveikti.

MIRĖ JONAS ALGIMANTAS CĖSNA
Jonas Algimantas čėsna buvo gimęs 

1936 m kovo mėn. 7 d. Dugnų kaime, 
Tauragės apskr. Sulaukęs tik 51 metų, 
mirė po laibai sunkios ligos balandžio 
mėn. 17 d. Heidelbergo ligoninėje.

1941 m. Čėsnų šeima repatrijavo į Vo
kietiją. Antram pasauliniam karui pasi
baigus, rusai visą šeimą grąžino į Lietu
vą. 1953 m. persikėlė į Tauragės miestą. 
Čia Jonas Čėsna, baigęs pradžios moky
klą, lankė kelerius metus Tauragės gim
naziją. Sulaukęs 18 m. amžiaus, įsigijo 
šoferio teises ir buvo Tauragės gimnazi
jos ūkvedžio pavaduotojas.

Velionis antru kartu su tėvais ir sesute 
Anna Dilbiene, gim. Čėsnaite, ir jos šei
ma atvyko Vokietijon 1959 m. kaip re
patriantas.

Jonas Čėsna dirbo ilgus metus kaip 
sunkvežimio vairuotojas prie Stuttgarto. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenės Stutt

garto apylinkei.
Palaidotas balandžio mėn. 23 d. Spe- 

yerio kapinėse. Laidotuves dviem kalbom 
atliko kunigas Fr. Skėrys i'š Mannheimo. 
Dalyvavo per 40 žmonių, daugiausia tau
tiečiai iš Backnango, Stuttgarto, Pforz- 
heimo, Rastatto, vietos vokiečiai kaimy
nai ir firmos Bay atstovai. Padėta daug 
gėlių ir vainikų.

Po apeigų kunigas Fr. Skėrys atsisvei
kino su savo ištikimu pamaldų lankytoju 
ir tėvynainiu asmeniškai, išreiškė jam pa
dėką už ištikimybę mūsų Bažnyčiai, taip 
pat Vasario 16 gimnazijos direktoriaus 
Andriaus Smito, mokinių, Evangelikų 
jaunimo ratelio vardu. Velionis buvo su
sirišęs su gimnazija, nes sesers trys vai
kai — Selma, Irma ir Edmundas Dilbai 
lankė Vasario 16 gimnaziją.

Kunigas dar tarė žodį kunigo K. Sen
kaus iš Stuttgarto vardu, kuris į laidotu
ves negalėjo atvykti. Asmeniškai dar at
sisveikino jo geras draugas Martynas Mi
leris iš Backnango.

nąja karta, pagarbiai ir su dėkingumu 
gerbiu vystančius žiedus — veteranus.

Budžiu,
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva 

žiūrovams. Pirmąją dalį užbaigė 
rainiečių šokėjai, kurių miklumas 
stebino net ir jau juos mačiusius, 
labai aukšto lygio pasirodymas, ir 
šokėjai jau yra gastroliavę dauge 
pasaulio kraštų.

Po pertraukos pasirodė latvių 
samblis su dainomis ir taut, šokį 
Nors mums ir gimininga tauta, tai 
jų šokiai ir dainų melodijos visai 1 
panašios į mūsų, bet gražiai paruoš 
ir suderintos.

Pabaigų šiais metais išsikovojo p 
kai. Juos reprezentavo iš Londono 
vykęs ansamblis „Karolinka“. Įį 
jų yra atvykę iš dabartinės Lenki; 
todėl ir jų pasirodymas buvo bei, 
profesionalus.

Užbaigai trumpą padėkos kalbą 
sakė prof. D.E. Regan, padėkočiau 
dalyviams 
sirodymą, 
išklausyti 
mos.

Tai vėl
Lietuvos '
dainininkų gilus pasišventimas 
darbui toliau skambinant Lietuvos 
gimimo varpą. Tikimės dar daugi 
tokių pasirodymų!

Galiausiai, padėka

1

už tokį puikų ir įvairų 
o svečiams už atsilanky 
beveik 3 valandų pro;

< 
padarytas svarbus dart5 
vardo garsinimui. Šokėjų ’ 

čr ■

1
Nottinghat ■ 

Moterų Draugijai už užkandžių 
ruošimą lietuvių kontingentui, kuE 
visą dieną praleido repetuodami. 
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LEL BAŽNYČIOS IŠEIVIJOJE 
SINODAS

Praėjusių metų lapkričio 21-22 Bor. 
Bad Godesberge, Annaberge, įvykusia: 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyė 
Vakarų Vokietijoje bendrame tarybos 
valdybos posėdyje buvo nuspręsta —: 
miantis praėjusio Sinodo Čikagoje nuta 
mu —, kad valdyba rengia sekantį Lie: 
vių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
eivijoje Sinodą 1988 metais 
5-7 d. Vieta: D-5300 Bonn — Bad Golt 
berg, Annaberg, Vakarų Vokietija.

Sinodo organizavimo reikalais suti 
rūpintis Bažnyčios valdybos vicepirmini 
kė mokytoja Tamara Schmidt, gim. Kel 
ryte. Antrašas: Am Bloherforst 26, s. 
2903 Bad Zwischenahn-Ofen, West CL 
many, tel. 0441-69900.

įvairius pasiūlymus, ypatingai dėl » 
nodo dienotvarkės, prašome siųsti auiE 
čiau minėtu antrašu. ą

Prašome visas parapijų tarybas ai! 
valdybas jau dabar pasirūpinti sinodi 
rinkimu.

R. Baliulis, pirmininkas
K. Dikšaitis, sekretorius
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KONGRESO FONDAS

AUSTRALU
LIETUVIŠKOS KULTŪROS 1 

VYSTYMAS
IR

TA U TIN ĖS Srf M ON ĖS 
ŽADINIMAS 

yra dvi svarbiausios išeivijos 
gyvaslinguvo sąlygos.

(Iš Jaunimo Kongreso Studijų dieną 
Akademinės programos apžvalgos)

AUKOS KONGRESUI
Dr. J. Mockus — 50 sv.
DBLS Corby Sk. loterija — 20 sv. 20 P 
Iki birželio 17 d. KONGRESO FONUI 

iš viso buvo
1641 svaras ir 55 penai.

Nuoširdžiai dėkojame!
Aukas siųskite šiuo adresu:

A. Blinstrubas
120 Desborough Avenue 

High Wycombe 
Buckinghamshire
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