
Nr. 39 (1825) Londonas, 1986 m. spalio 9 d. XL

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

DAUGIAU VIEŠUMO
„Viešumas — laiko reikalavimas", taip 

neperseniausiai rašė tarybinė „Tiesa“ sa
vo redakciniame straipsnyje (14.09.86).

Kad laiko reikalavimas, nėra abejonių. 
Tai juk naujasis tarybinis arkliukas, ku
riuo matyt dar per mažai Lietuvoje jo
dinėjamą, kaip to norėtų tie, kurių va
lia. Aiškinti dabar viešumo būtinumą ir 
naudingumą, kai jau visi žvirbliai net Va
karuose ant stogų ir pakrūmėse čirškia 
apie naująjį Kremliaus posūkį į „viešu
mą“, tai lygu prisipažinimui, kad respub
likos partinė organizacija atsilieka nuo 
bendro kurso. „Argi nėra keltinų viešu
mon trūkumų?“ — graudena „Tiesa“. Kur 
jų nebus? Tik ar neturėtų pati „Tiesa" 
su geru pavyzdžiu pasirodyti ir tik po to 
iš mažiukų, būtent, iš pirminių organiza
cijų, reikalauti herojiško naujosios „vie
šumo“ dorybės vykdymo?

O gal ir praverstų visiems, jei paga
liau būtų mažiau slaptumo ir nutylėjimų?

Žmonės dėkingi už kiekvieną atviresnį 
žodį, ypač tada, kai ištinka nelaimė ir 
tikslios informacijos spragą užpildo įvai
riausi gandai. Tuo visi įsitikino, kai Juo
dojoje jūroje nuskendo keleivinis laivas, 
kuriuo ir dvi turistų grupės iš Lietuvos 
plaukė. Vienas išsamesnis nelaimės ap
rašymas buvo spausdinamas tame pačia
me „Tiesos“ numeryje, kuriame pasirodė 
ir minėtasis redakcinis straipsnis apie 
viešumo reikalingumą. Tai girtinas žings
nis visų pageidaujama linkme.

Vis dėlto būtų galima vadovaujančiam 
spaudos organui iškelti tą patį klausimą, 
kurį jis kitiems kelia: argi nėra daugiau 
viešumon keltinų dalykų tos pačios „Tie
sos“ skiltyse?

Visiems Lietuvos žmonėms, tikriausiai 
nepaskutinėje vietoje ir „Tiesos“ redak
cijai, labai neramu dėl Ignalinos atomi
nės jėgainės. Kodėl taip atkakliai tylima? 
Matyt yra ko slėpti. Černobylio nelaimė 
atvėrė daugelio akis. Net užsienyje, ypač 
Švedijoje, rimtai būgštaujama dėl „užpro
gramuotos“ nelaimės pavojų Ignalinoje. 
Daug klausimų kėlė užsienio spauda. Ne
mažiau jų turi Lietuvos žmonės. Kas pa
daryta ar daroma, kad Černobylio nelai
mė nepasikartotų didesniu mastu Ignali
noje; kad jos jėgainė būtų saugesnė, kad 
anksčiau ar vėliau būtų galima visiškai 
atsisakyti jos pavojingos konstrukcijos? 
Ką sako Lietuvos specialistai? Visa tai la
bai svarbu, bet spauda tyli. Ir „Tiesa“ 
tyli. Ar ne pats laikas ir čia įsileisti kiek 
viešumo?

Ne tik Ignalina, bet ir Klaipėda kelia 
labai rimtų gamtos apsaugos rūpesčių, 
apie kuriuos viešumoje dar nieko negir
dėti. Kaip ten su naftos produktų išveži
mu iš Klaipėdos uosto? Ar čia viskas da
roma, ko reikia, kad Baltijos jūra būtų 
mažiau teršiama? Netrukus prisidės dar 
viena trasa — traukinių perkėla. Bet svar
biausia, kaip ten iš tikrųjų, jei tiesa, kad 
netoli Klaipėdos, prie Kuršių nerijos, jau 
statoma naftos eksploatavimo platforma?

Užsienio lietuviai turi kiek žinių, kad 
„vyriausybė“ Vilniuje dėl to jaudinasi, šį 
tą daro, bet ar nedaugiau apie tokius žy
gius reikėtų informuoti savo žmones pa
čiame krašte?

žodžiu galima pasirašyti visiems „Tie 
sos“ vedamąjį, kad viešumas — laiko rei
kalavimas. Tik daugiau konkrečių žings
nių ta linkme pirmiausia lauktina iš pa
ties oficiozo.

Gerą pavyzdį ir drąsą veikiai pastebės 
ir kiti.

J. Vd.

NELAIMĖ LATVIJOJE
Šveicarų laikraštis NEUE ZUERCHER 

ZEITUNG (30.IX) pranešė, kad neseniai 
Latvijoje sugriuvo naujai pastatytas til
tas per upę netoli Kegums hidroelektrinės 
jėgainės. Tilto stiprumui išbandyti, per jį 
buvo paleista 14 didelių sunkvežimių. Už
važiavus paskutiniam sunkvežimiui, til
tas su visu kroviniu griuvo į upę. Žuvo 
10 žmonių ir buvo sužeista 14. Tarp už
muštų buvo ir bandymo vadovas.

Apie nelaimę sužinota iš Rygos laikraš
čio „Sovietskaja Latvija“. Kegums hidro
elektrinė yra pastatyta ant Dauguvos 
upės, apie 35 km nuo Rygos.

Reikia pažymėti, jog Rusijoje buvo pa
protys, kad bandant naują tiltą, atsakin
gas inžinierius turėjo sėdėti laivelyje po 
tiltu.

ATEITIES STRATEGIJA
BRZEZINSKIS PABRĖŽIA NERUSŲ TAUTŲ SVARBĄ SSRS-OJE LIETUVOJE

Savo naujoje knygoje „Game Plan" 
(Strategija Tolimai Ateičiai), Zbigniewas 
Brzezinskis svarsto kaip JAV turėtų var
žytis su Sovietų Sąjunga. Buvusio Val
stybinio Saugumo patarėjo nuomone, 
įtampa tarp JAV ir SSRS dar ilgai tęsis, 
jų varžybos neturi nieko bendro su va
dovaujančiomis asmenybėmis ar sutarti
mis. Jis tvirtina, kad JAV reikia plačios 
ir nuoseklios strategijos, idant jos galėtų 
tinkamai atsakyti į Maskvos pasaulinio 
masto iššūkį.

Sovietų Sąjunga, rašo Brzezinskis, yra 
imperija ir todėl jos negalima hermetiš
kai izoliuoti, kaip, pvz., Kinijos, pasire
miant savita, vienalyte kultūra. Daugia- 
tautiškumas atveria plyšius ir spragas so
vietinės imperijos kūne. Dabartiniame na
cionalizmo ir atgimstančios religijos am
žiuje, 55 milijonai sovietinių musulmonų, 
50 milijonų ukrainiečių, 10 milijonų (sic!) 
pabaltiečių galvoja ii’ jaučia kitaip, negu 
rusai.

Anot Brzezinskio, Sovietų Sąjungos 
ateitis kelia daugiau abejonių, negu to
kių daug organiškesnių valstybių, kaip 
Prancūzija ir Japonija. Šiandien Sovietų 
Sąjungoje rusai dominuoja, o nerusų tau
tos priverstos jiems nusilenkti. Tuo san
tykiu remiasi sovietinė politinė sistema. 
Tačiau visa tai gali pasikeisti, nes didėja 
Sovietų Sąjungos vidiniai prieštaravimai, 
auga plyšys tarp režimo politinių ir ūki
nių poreikių. Jei Sovietų Sąjunga nori 
varžytis su Amerika, ji turi kokybiškai 
persiorientuoti, įžengti į informacijos, pa
žangios technologijos ir mokslo amžių. 
Svarbiausias klausimas —- ar ateinančių 
dvidešimties metų bėgyje Sovietų Sąjun

NESUSKAITOMOS PROBLEMOS
ITALU SPAUDA APIE SOVIETINĖS VALDŽIOS PAŽADUS

„Mes tiek daug turime įvairių neiš
spręstų problemų, kad norėtųsi dideliu 
buldozeriu jas visas iš krašto nušluoti“. 
Šis sakinys, kaip rašo italų spauda, iš
sprukęs Gorbačiovui jam neseniai besi
lankant Komsomolsko mieste, Tolimuo
siuose rytuose. Pagal paties Gorbačiovo 
įvestą naują paprotį, Kremliaus šeiminin
kas gatvėje užmezgė pokalbį su vadina
mais paprastais piliečiais, siekdamas be
tarpiškai susipažinti su jų problemomis. 
Iš šių susitikimų susidaro tikrai liūdnas 
ir beviltiškas Sovietų Sąjungos gyvenimo 
vaizdas. Juose aidi tiktai įvairūs, deja, 
pagrįsti nusiskundimai, rašo italų dien
raštis „II Giornale“.

Viena moteris šūkteli Gorbačiovui, jog 
negalinti įsigyti baldų, nes Komsomolsko 
mieste jų nėra, čia iš viso nėra jokių pre
kių, beviltiškai priduria ji. — Ką gi da
bar galime padaryti? — atsako jai Gorba
čiovas. — Prekių problemą išspręsime, bet 
ne tuoj pat.

Piliečių grupėje stovintis vyras, savo 
ruožtu, balsiai skundžiasi Gorbačiovui, 
jog nėra kuo aprengti vaikų, trūksta pie
no miltelių, šalia vyro stovinti moteris dar 
priduria: pas mus nėra nei vaisių, nei 
daržovių, tiktai kolchozo turguje galima 
šį bei tą nusipirkti, bet kainos nežmoniš
kai aukštos: kilogramas obuolių — 15 ru
blių. Dar kitas pilietis skundžiasi, kad 
prie apytuščių parduotuvių ilgiausios ei
lės ir taip be galo — vien tik nusiskundi
mai, rūpesčiai, problemos, be jokios pro
švaistės. Gorbačiovas visus ramina, pa
žada neužmiršti jų nusiskundimų, sako, 
jog problemos bus palaipsniškai išspręs
tos, bet, atrodo, kad nei jis pats, nei ap
link jį esantys žmonės šiais pažadais ne
betiki. Ir ne be pagrindo, pastebi italų 
dienraštis. Sovietinė valdžia jau septynis 
dešimtmečius žada savo piliečiam pagerin
ti gyvenimo lygį, juos aprūpinti prekėmis, 
butais, bet liūdna gyvenimo tikrovė nesi
keičia, o kartais dargi blogėja. Chruščio
vas buvo žadėjęs pralenkti Ameriką, bet 
dvidešimčiai metų praėjus Sovietų Sąjun
gos piliečiai vis tebestovi eilėse kilogra-

MIRĖ E. JUCIŪTĖ
Elena Juciūtė, Sibiro kalinė, mirė rug

sėjo 18 d. Bostone.
Ji išleido 3 knygas iš Sibiro prisimini

mų: Pėdos mirties zonoje, Ąžuolinėlis ir 
Igarkos Naujamiestis. 

ga sugebės iš pagrindų modernizuoti savo 
visuomenę ir išlaikyti nesušvelnintą tota
litarinę politinę sistemą.

Brzezinskis virtiną, kad Sovietų Sąjun
gos politinė ir ūkinė decentralizacija su
stiprintų taiką. Kuo daugiau teisių išsiko
vos nerusų tautos, tuo labiau susilpnės 
išorinis rusų imperializmas. Kaip tvirtino 
Milovanas Džilas: „Ilgainiui Sovietų Są
junga turi iširti, ir ji iširs greičiau, jeigu 
bus sustabdytas jos ekspansyvumas“.

Brzezinskio nuomone, didesnis nerusų 
tautų ūkinis savarankiškumas privestų 
prie didesnės politinės autonomijos Sovie
tų Sąjungoje. Padidėtų įtampa ir įsižiebtų 
konfliktai, kaip, pvz., Pabaltijo respubli
kose, į kurias buvo atkelta tiek daug ne
pageidaujamų rusų. Sovietinių musulmo
nų, ukrainiečių, pabaltiečių ir kitų ne
rusų tautų tautiniai ir religiniai jausmai 
pažadins siekius, kurie jau ryškiai mato
mi Rytų Europoje. Kai pradės reikštis tų 
tautų potencialas, net ir drąsios Milovano 
Džilo pranašystės neatrodys tokios nepa
prastos.

Brzezinskis siūlo, kad JAV paryškintų 
šį decentralizacijos vyksmą Sovietų Są
jungoje, pasinaudodamos moderniomis ko 
munikacijos priemonėmis. Didesnių poli
tinių teisių reikalavimas, autentiška poli
tinė veikla, tautinio apsisprendimo siekis 
gali susilpninti grubų centro valdžios do
minavimą. Padrąsindami nerusus Sovie
tų Sąjungoje reikalauti, kad būtų labiau 
gerbiamos jų tautinės teisės, prisidėsime 
prie teisingesnio politinės galybės paskirs
tymo Sovietų Sąjungoje, rašo Brzezinskis.

(Elta)

mui obuolių nusipirkti, jei jų iš viso yra, 
ir sovietinė valdžia vis dar priversta įsi
gyti grūdų iš Amerikos. Vargu ar galima 
tikėtis, rašo italų dienraštis, kad vadina
mos marksistinės-leninistinės sistemos rė
muose iš viso bus įmanoma išspręsti So
vietų Sąjungą varginančias nesuskaitomas 
problemas. Ši sistema stabdo bet kurią 
pažangą, o tuo pačiu laikui einant Sovie
tų Sąjunga vis labiau atsilieka nuo lais
vų Vakarų pasaulio kraštų, kuriuose pa
žanga nesustabdomai vystosi įvairiose gy
venimo srityse. (V.R.)

L K I
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO 

1986 METŲ SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA
1986.X.17-19

šeštasis LKI suvažiavimas 'įvyks spalio 
17-19 dienomis Huettenfelde, katalikų pa
rapijos salėje. Dalyviams galės būti parū
pintos nakvynės ir padengtos maitinimosi 
išlaidos.

Penktadienis, spalio 17
18 vai. — vakarienė.
20 vai. — pokalbis.
šeštadienis, spalio 18
8 vai. — pusryčiai.
9.15 vai. — LKI suvažiavimo atidary

mas ir sveikinimai — Vincas Bartusevi
čius, LKI.

10 vai. — Šeši krikščionybės šimtmečiai 
Lietuvoje — dr. Kajetonas J. Čeginskas, 
Muenchen.

Diskusijos.
11 vai. — Baltische Himmelsgoetter 

(Eine vergleichende Studie) — dr. Jerzy 
Suchocki, Warszawa.

Aussprache.
Jei paskaitininkas negalėtų atvykti:
Lietuvos evangelikų liuteronų bažny

čia po 1966 metų — dipl. bibl. Artūras 
Hermann, Bammental.

13.15 vai. — pietūs.
14.45 vai. — Apie Lietuvos bežemius 

valstiečius: grytelninkus, bobelius ir kam
pininkus — prof. dr. Gerardas Bauras, 
Bielefeld.

Diskusijos.
15.30 vai. — Was man ueber den Braut- 

schatz (kraitis) aus litauischen dainos 
erfahren kann — prof. dr. Manfre'd Klein, 
Bielefeld.

Aussprache.

ARKIVYSK. L. POVILONIO 
PADĖKA

Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
talinis administratorius arkivyskupas Liu
das Povilonis Lietuvos tikinčiųjų vardu 
telegrama padėkojo popiežiui Jonui Pau
liui II už jo padrąsinantį žodį, kuriuo rug
pjūčio 31 dieną visam katalikų pasauliui 
priminė Šiluvos šventovę ir jos maldinin
kus. Dėkoju Jūsų Šventenybei — rašo te
legramoje arkivysk. Povilonis — už prisi
minimą 600 metų krikščionybės jubilie
jaus Lietuvoje ir už maldas, kad šis jubi
liejus pagilintų bei sustiprintų mūsų tikė
jimą ir mūsų ištvermę. Prašau — baigia 
telegramą arkivyskupas — laiminti mal
dininkus, kurie gausiai lanko Šiluvos 
šventovę Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo šventės proga.

VLIKO SEIMAS
VL1KO SEIMO LONDONE 1986 M. 

LAPKRIČIO 7-9 D.
PROGRAMA

Penktadienį,
lapkričio 7 d., 19 vai. — Susipažini

mo vakaras, vakarienė ir pradiniai 
pasikalbėjimai — Lietuvių Namuose, 
2, Ladbroke Gardens, W11 2PT.
Šeštadienį,

lapkričio 8 d., 9-13 vai. Seimo posė
dis Russell hotel, Russell Sq., WC1.
13- 14 vai. pietų pertrauka.
14- 18 vai. —- posėdžio tąsa ir semina
ras.
Sekmadienį,

'lapkričio 9 d., 11 vai. — Iškilmin
gos pamaldos Lietuvių bažnyčioje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London, E2.
15 vai. — pietūs Lietuvių Sodyboje.
16 vai. — koncertas ten pat, Headley 
Park, Picketts Hill, Nr. Bordon, 
Hampshire.

VISI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI

Seimo posėdyje ir kituose parengi
muose dalyvaus grupė Amerikos lietu
vių, atvyksianti per Vokietiją ir Aus
triją. Londone ir išvykoje į Sodybą 
jie naudosis savo užsakytu transportu. 
D. Britanijos ir kitų Europos kraštų 
lietuviai taip pat kviečiami dalyvauti 
Seimo posėdžiuose (svečių teisėmis). 
Pareiškus norą dalyvauti, jiems bus 
išduoti pakvietimai įėjimui į viešbutį, 
kur vyks Seimo posėdžiai. Svečiams 
taip pat bus užsakytas autobusas nu
važiuoti į Lietuvių Sodybą, 
jeigu užsirašys reikiamas skai
čius pageidaujančių. Todėl visi suin
teresuoti prašomi iki spalio 20 dienos 
pranešti raštu į Lietuvių Namus (laiš
kus pažymint „Seimo reikalu“, Lithu
anian House, 2 Ladbroke Gardens, 
London, W11 2PT).

Norintieji dalyvauti Seimo posė
džiuose ir kituose parengimuose pra
šomi laiškuose pažymėti: ar norės da
lyvauti penktadienio parengime (kai
na 5 sv.), Seimo posėdyje (įėjimas ne
mokamas, bet su pakvietimais), ir iš
vykoje į Sodybą (autobusas — 5 sv., 
pietūs — 10 sv.). Taip pat prašomi 
pažymėti, ar reikalingas viešbutis nak
vynei. Pageidaujantiems bus duoti pi
gesnių viešbučių adresai. Rašykite iki 
spalio 20 dienos!

16.45 vai. — Juozas Gabrys und seine 
Rolle in der litauischen Politik vor und 
nach dem Ersten Weltkrieg — dr. Eber
hard Demm, Paris.

Aussprache.
18 val. — vakarienė.
19.30 val. — Besetzung Wilnas durch 

Polen im Jahre 1920 — Naum Oranski, 
M.A., Koeln.

Ausprache.
20.30 vai. — bendras pobūvis.
Sekmadienis, spalio 19
9 vai. — pusryčiai.
9.30 vai. — LKI visuotinis narių susi

rinkimas (Romuvoje).
11 vai. — suvažiavimo uždarymas.
11.30 vai. — pamaldos.
12.30 vai. — bendri pietūs.

LKI Valdyba

E. Saladžiaus paroda
Rugsėjo 22 d. Kauno menininkų namuo

se prasidėjo dail. E. Saladžiaus grafikos 
darbų paroda.
Diplomų įteikimas

Rugsėjo 22 d. Mokslininkų rūmuose įvy
ko iškilmingas diplomų bei atestatų įtei
kimas respublikos mokslų daktarams ir 
profesoriams. Koncertavo kamerinės mu
zikos ansamblis.
Paminėta K. Inčiūros gimimo sukaktis

Lietuvoje buvo paminėta poeto Kazio 
Inčiūros 80 m. gimimo sukaktis. Jis mirė 
1974 m.

Rugsėjo 29 d. Valstybinėje respubliki
nėje bibliotekoje įvyko vakaras, skirtas 
paminėti tą sukaktį. Dalyvavo teatro kri
tikas A. Vengris, poetas E. Matuzevičius, 
aktorės K. Kymantaitė, S. Nosevičiūtė ir 
M. Kudarauskaitė, dainininkas D. Sadaus
kas, pianistas A. Maceina.
Lietuviai Pabaltijo grafikos forume

Rugsėjo 19 d. Estijos sostinėje buvo 
atidaryta VII Talino estampo paroda. Kas 
treji metai rengiamame svarbiausiame 
Pabaltijo grafikos forume šiemet dalyva
vo 30 lietuvių dailininkų su 94 darbais. 
Iš lietuvių grafikų išskirtini darbai buvo 
D. Jonkaitytės, S. Daukšaitės-Grobienės, 
B. Stančikaitės, N. Šaltenytės, R. Kepe- 
žinsko, D. Radavičiūtės, J. Stauskaitės.
Daug brakonierių

„Tiesa“ rašo, kad prasideda naujas me
džioklės sezonas, ir greta tikrų medžioto
jų tais pačiais takais pasuka brakonieriai. 
Pagaliau ne visi medžiotojai laikosi taisy
klių. Praėjusiais metais išaiškinta dau
giau kaip 700 medžioklės taisyklių pažei
dėjų. Ne vienas peržengė savo medžioklės 
plotus. Už prasižengimus administracinės 
baudos buvo šitokios: už du kiškius ir stir
ną — 500 rublių; už du kiškius — 100 rb.; 
už kiškį — 50 rb.
Nauja autobusų stotis

Nemalonu keleiviams būdavo laukti au
tobuso Plungės autobusų stotyje. Tiesą 
pasakius, tos stoties lyg ir nebuvo—stovė
jo tik būdelė. Dabai- jau pastatyta nauja 
autobusų stotis su erdvia laukimo sale, 
bilietų kasa, dengtas peronas bei kiti pa
togumai.

MIRĖ KUN. JUOZAS JUŠKAITIS

Lietuvoje rugsėjo 4 d. žemojoje Pane
munėje palaidotas kun. Juozas Juškaitis, 
64 metų. Buvo Vilkaviškio vyskupijos 
Žem. Panemunės ir Kretkampio klebonu. 
Gimęs 1922 m. rugsėjo 1 d., kunigu įšven
tintas 1947 balandžio 27 d.

NAUJAS LIET. LAIKRAŠTIS

Čikagoje naujai įsteigta „Lietuvių 
Spaudos Bendrovė“ š.m. spalio mėn. pa
baigoje pradeda leisti naują liet, savait
raštį „Lietuvių Balsas". Redaktorium bus 
Antanas Kučys, žinomas spaudos darbuo
tojas ir žurnalo „Varpas“ redaktorius.

Naujas laikraštis ketina būti laisvas 
nuo kurios vienos ideologinės, politinės 
ar bendruomeninės organizacijos kontro
lės. Laikraštis rems laisvės Lietuvai sie
kimą ir leis savo skiltyse pasisakyti visų 
pažiūrų tautiečiams.

LENKIJOS AMNESTIJA

Lenkijos valdžios pareigūnas pranešė, 
kad pagal vyriausybės paskelbtą amnesti
jos įstatymą buvo išlaisvinti visi dar te- 
bekalinami politiniai kaliniai, įskaitant 
uždraustos laisvosios profesinės sąjungos 
„Solidarumas" žymiausius veikėjus. Val
džios atstovas nurodė, kad visų politinių 
kalinių išlaisvinimu siekiama sudaryti pa
lankesnes sąlygas tautinės santarvės at
kūrimui. Valdžios duomenimis, politinių 
kalinių skaičius Lenkijoje siekė apie du 
šimtus, bet opozicijos tvirtinimu jų yra 
bent apie 350. Uždraustosios profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ lyderis Lech Wa- 
lensa išreiškė pasitenkinimą valdžios pra
nešimu, bet pridūrė, kad neatstačius pliu
ralistinės visuomeninės santvarkos, kurio
je būtų pilnai užtikrintos visos pilietinės 
teisės bei laisvės, neišvengiamai greitu 
laiku kalėjimai vėl prisipildys politiniais 
kaliniais.

1
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ATSIMINIMU LANKOS A.A. PRANAS GAUERIS
Po didelių pastangų, pagaliau galėjau 

įsigyti Antano Pačkausko poezijos rinki
nį — ATSIMINIMŲ LANKOS.

Skaitau ir negaliu atsigėrėti. 
Retai atsitinka, kad paėmęs į 
rankas poezijos knygą, perskaitytum ją 
iki galo. Bet kitaip yra su Antano Pač
kausko poezija. Ji pririša skaitytoją ir ne
paleidžia iki paskutinio puslapio.

Tai gilaus patriotizmo ir tėvynės ilgesio 
pilnas sodrios poezijos rinkinėlis.

Antanas yra mūsų — išeivių poetas, pe
rėjęs tremties kelią ir laikinai Anglijoj 
įsikūręs, ilgisi tėvų žemės ir atsiminimais 
kuria tėvynės viziją.
O kokie šviesūs tolimieji mano tėviškės 

žiburiai, 
Motinos kadaise jaukioje grytelėje

uždegti. 
■Jie šviečia man visuos gyvenimo keliuos, 
Aš juos lyg uosto švyturius matau iš taip 

toli. 
Tolimieji mano tėviškės grytelės žiburiai 

Jie šviesesni man už danguje spindinčią 
žvaigždelę, 

Jie žėri man tamsiausią naktį
nuostabiai.

Jie apšvies ir iš tremties man grįžtant 
kelią.

Jau pirmais posmeliais poetas suvirpina 
krūtinę ir užgniaužia kvapą. Jis toks ar
timas, toks mielas, jis toks pat kaip ir 
mes visi, besidairantis į toli palikusią tė
vynę. Jis rašo paprasta, visiems supran
tama kalba. Jis nevartoja modernios poe
zijos įmantrių žodžių ir tai yra jo poezi
jos grožis. Mūsų širdyse tebėra atviros 
žaizdos ir atsivežta tėviškės žemės sauja 
— mūsų relikvija. Poetas giliai tebejau
čia savo brolių kančią.

Jis nestokoja žodžių papuošti savo min
tis poezijos deimančiukais. Nežinau, ar 
kas gražiau aprašytų savo jaunystę, kaip 
randame čia šiuose posmeliuose: 
Pasakyk, rytų vėjo bangele, 
Iš tėviškės šiandien atlėkus, 
Ką veikia mano kūdikystė 
Po skarotais beržais pasislėpus.

Nepalik tu vienos jos mažytės,
Žaisk su ja prie sraunučio upelio,
O kai merksis pavargę akytės, 
Užmigdyk pasiėmus ant kelių.
(Penkių posmelių eilėraštis — Mano 

Jaunystė).
Jis atsimena savo mamytės žodžius, kai 

ji kalbėjo apie laisvės kovą savanorius ir 
ašarą nuriedėjusią jos skruostu.
Tu sakei: aš buvau dar mažytis, 
Kai už mūsų žemę, šilojus, 
Iš sulinkusių dūminių gryčių 
Išjojo būriai savanorių.

Aš menu: tavo skruostais, mamyte, 
Nuriedėjo gaili ašarėlė, 
Kai sakei: savanoriai tėvynę 
Iš vergijos į laisvę prikėlė 
(Neužmirštami žodžiai)
Poetas jautriai pergyvena likimo pri

mestą darbą fabrike ir jaučia tirpstančias 
jėgas:

Žmonės čia taip skuba, viens pro kitą 
bėga 

Nuo ankstyvo ryto iki sutemų, 
Čia lyg vaškas tirpsta mano jaunos 

jėgos 
Ir į žemę sunkias prakaito lašu.

(Fabrike)
Tremties kelionėje, sustojęs Reino pa

krantėje, jis girdi seno Nemuno aidą.
Aš stoviu pakrantėje Reino, 
Klausaus jo ošimo bangų, 
O girdžiu seno Nemuno aidą, 
Ošimą tėvynės šilų.

(Reino pakrantėje)

Savo poezijos posmuose jis gražiai ap
rašo metų laikus Lietuvoje (ne svetur), 
palydėdamas atsiminimų posmeliais. Jis 
myli gamtą, baltąjį berželį ir pristato jį 
visoj gražumoj:
Baltas berže, svyruokli medeli, 
Tu medis gražiausias iš medžių visų. 
Grožiu tau neprilygsta ąžuolas medžių 

karalius, 
Nei liepa, liekna drebulaitė, eglė 

karalienė miškų.
Tavo šakos, lyg moterų kasos, 
Nusvirę ant baitų pečių.
Suvilgo, nuprausta jas vasaros 

rytmečio rasos.
Kiti medžiai neturi šakų gražesnių. 

(Svyruoklis Beržas)
Poetas skundžiasi laiko skubumu, atsi

minimais nuklysta į jaunystės dienas, 
girdi balsą šaukiantį vardu, juntame kaip 
poeto buvo gyventa, mylėta, kiek gražiu 
jausmų:
Tavo akys iš mėlyno lino,
Tavo akys vosilkos rugių,
Jas mačiau, kai mūs dienos pabiro, 
Jas ir šiandien aš tokias regiu.

Tavo akys — padangės mėlynė, 
Lyg jūros gelmių paslaptis.
Josios juokės, kai mes atsiskyrėm. 
Josios juokės kelyje tremties. 

(Lietuvaitės akys).
Gražiu humoru aprašo savajį viengun

gio gyvenimą, svajones turėti gražią žmo
nelę ir alučiu gaivinamas vienatvės die
nas. (Vienišo vargai).

Vasario šešioliktajai jis jautrius žo
džius paskyrė:

Giedraičiai, Širvintai, Alytus, 
Taučiūnų laukai, savanorių krauju 

aptaškyti.
Po kautynių narsių iš valstybės ribų 
Priešai buvo visi išvaryti.

(Vasario šešioliktoji)
Gražiai pamini knygnešius, tuolaikinį 

varganą lietuvių gyvenimą, skaudžius jų 
patyrimus:

Jaukios buvo anųjų laikų tos medinės 
kaimo grytelės, 

Su mažyčiais langeliais, šiaudiniais 
stogais samanotais.

Jose motinos po darbų vakarais prie 
ratelių

Užaugino daug tvirtų Lietuvos 
patriotų.

(Knygnešiai patriotai)
Iš trumpos jo biografijos, knygos pra

džioje, matome, kad jis pradėjo rašyti 
jaunas, dar būdamas Lietuvoje, todėl jo 
eilėraščiai daugiausia apima jo jaunystės 
'įsipūdžius — atsiminimus. Jam patinka 
vasaros dangus, tylūs laukai, žydėjimas 
liepų, mato jis dirvose bręstančius vasa
rojus, mėlynuojančius linus, žydinčias ra
munes ir rugiagėles.

Rinkinėlyje viso 67 eilėraščiai. Spaudai 
paruošė Arkadijus Podvoiskis. įvadą pa
rašė Anicetas Bučys. Kalbą tikrino Ar
kadijus Podvoiskis ir Stasys Lauruvėnas. 
Virišelį piėšė autoriaus brolis Vytautas 
Pačkauskas. Išleido Bronė Pačkauskaitė- 
Narbutaitienė. Spausdino „Šaltinis“. Kai
na 1.50 sv. arba 3 doleriai. Galima gauti: 
Anglijoj — Manchesterio Lietuvių Klube, 
ir pas autorių 86 Lewis Drive, Druhill, 
Heywood, Lancs OL3 3NB, Great Britain. 
Amerikoje — pas Mrs. B. Narbutaitis, 
1333 West Miner Rd., Mayfied 11 IS. Ohio 
44124 Cleveland, USA.

Viršelio iliustracija daro knygą malo
nią paimti į rankas. Skaitytojas joje ras 
širdžiai gaivinančios poezijos, o tautinių 
parengimų rengėjai turės medžiagos savo 
parengimams praturtinti.

Sveikintina Manchesterio Lietuvių Kul
tūrinio Ratelio iniciatyva ir pastangos rin
kinėlį išleisti. Tai brangus įnašas į mūsų 
literatūrą.

K. Vilkonis

KUN. PROF. A. RUBšIO 
NAUJA KNYGA

Kun. prof. Antanas Rubšys rašo naują 
knygą apie misijines apaštalo Pauliaus ke
liones. Ryšium su šiuo veikalu vasaros 
atostogas praleido Artimuosiuose Rytuo
se, Maltoje ir Romoje, šv. Pauliaus ap
lankytose vietovėse.

Pranas Gaueris, sulaukęs 70 metų am
žiaus, mirė 1986 m. birželio mėn. 19 d. po 
trumpos ir sunkios ligos Bad Salzgitter 
ligoninėje. Palaidotas 1986 m. birželio 
mėn. 24 d. Salzgitter-Lebenstedte.

Buvo gimęs 1916 m. birželio mėn. 17 d. 
Prišmantų kaime, Tauragės apskr.

Baigęs Tauragės gimnaziją, įstojo 1937 
m. į Karo mokyklą Kaune ir ją baigė 
1941 m. leitenantu.

1941 m. kovo mėn. repatrijavo į Vokie
tiją ir tuojau buvo paimtas į Wehrmach- 
tą. Karui pasibaigus, pateko į belaisvę Si
bire, Mordaviją. 1950 m. paleistas iš la
gerio pateko Latvijon. Po kelių metų jis 
vėl buvo išvežtas į Sibirą ir sugrįžo tik 
1961 m. pas savo šeimą į Kauną.

1969 m. lapkričio mėn. 12 d. su šeima 
atvyko į Vakarų Vokietiją ii' apsigyveno 
Salzgitter-Lebenstedte. Mėgo sueigas ir, 
mokėdamas keturias kalbas, daug padėjo

A. LANDSBERGIO VEIKALAI 
UNIVERSITETŲ KURSO 

SKAITINIUOSE
Algirdo Landsbergio pjesė „Five Posts 

in the Marketplace“ (Penki stulpai tur
gaus aikštėje) įtraukta 'į Southern Illinois 
universiteto šio rudens „graduate“ trage
dijos kurso skaitinių sąrašą. „Penki stul
pai“ jau trečią sykį nagrinėjami šiame 
kurse.

Praėjusiais metais Landsbergio komedi
ja „The School for Love“ (Meilės moky
kla) buvo nagrinėjama to paties univer
siteto „graduate“ komedijos kurse, šią 
komediją pernai taip pat gvildeno Kana
dos (British Columbia) Simon Fraser uni
versiteto studentai akultūracijos proble
mų kurse.

KNYGA APIE SACHAROVĄ
Spalio mėnesį Vakarų pasaulio kraštuo

se 'įvairiomis kalbomis bus išspausdinta 
knyga apie žymaus žmogaus teisių gynė
jo, Nobelio premijos laureato akademiko 
Andrei Sacharovo ir jo žmonos Jelenos 
Bonner gyvenimą Gorkio tremtyje. Kny
gą parašė pati akademiko Sacharovo žmo
na Jelena Bonner savo buvimo Jungtinė
se Amerikos Valstijose metu. Ilgesnį lai
ką gydymosi tikslais išbuvusi Vakaruose, 
ji 'gegužės mėnesį sugrįžo atgal į Sovietų 
Sąjungą ir dabar vėl gyvena tremtyje 
Gorkio mieste. Naujoje knygoje Jelena 
Bonner atskleis tikrąsias jos pačios ir jos 
vyro gyvenimo sąlygas Gorkyje, kur abu 
jau ilgus metus yra izoliuoti nuo pasau
lio vien dėl to, kad išdrįso iškelti viešu
mon Sovietų Sąjungos vykdomus žmogaus 
teisių pažeidimus. 

žmonėms, kilusiems iš Lietuvos, išversda
mas dokumentus į vokiečių kalbą ir už- 
pildydamas atitinkamus formuliarus. Bu
vo lietuvių evangelikų liuteronų Salzgit- 
ter-Lebenstedt parapijos ilgametis sekre
torius. Priklausė ir Lietuvos vokiečių 
draugijai. 1983 m. dalyvavo kaip dele
gatas su žmona evangelikų liuteronų Si
node Čikagoje.

Velionis buvo darbštus, rūpestingas, pa
reigingas, draugiškas ir ramaus būdo.

Paliko liūdinčius: žmoną Lindą Gauer, 
gim. Pabalytė, ir sūnų Gintarą, žmonai, 
sūnui ir kitiems giminėms reiškiu savo 
gilią užuojautą ir kartu liūdžiu, netekęs 
ištikimo tėvynainio ir mūsų Bažnyčios 
bendradarbio. Daug vargų patyręs per 
Antrąjį pasaulinį karą ir po to, ilsėkis 
Viešpaties ramybėje, mielas Broli Pranai, 
svetingos šalies žemelėje Vakarų Vokieti
joje. Kun. Fr. Skėrys

XVI-TOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA PASKIRTA 

LEONARDUI ŽITKEVIČIUI
Montrealio Lietuvių Akademinio sam

būrio Vinco Krėvės literatūrinės premi
jos žiuri komisija (pirm. Henrikas Nagys, 
sekr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, na
riai: Kazys Barteška, Regina Piečaitienė 
ir Arūnas Staškevičius), apsvarsčiusi 
1984-85 metais išleistas ir jai atsiųstas 
liet, grožinės literatūros knygas nutarė 
— trim balsais prieš du — XVI-tąją Vin
co Krėvės Literatūrinę premiją paskirti 
Leonardui Žitkevičiui, pasirašančiam 
Balio Pavabalio slapyvardžiu, už jo saty
rinių eilėraščių rinkinį „Milžinai ir Sli
binai“.

Prieš paskutinįjį balsavimą, kuris 'įvy
ko š.m. rugsėjo mėn. 14 dieną, taip pat 
buvo aptartos ir gavo balsų Aldonos Veš- 
čiūnaitės poezijos knyga „Aidinčios upės" 
ir Česlovo Grincevičiaus prozos knyga 
„Vidudienio varpai“.

Premija bus įteikta š.m. spalio mėn. 10 
d Montrealio Aušros Vartų parapijos sa
lėje per XXXI-ąsias Kanados Lietuvių 
Dienas.

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje

POPIEŽIUS APIE ŠILUVĄ
Rugpjūčio 31 d., sekmadienį, vidudienio 

maldos proga popiežius Jonas Paulius II 
tūkstančiam maldininkų susirinkusių Cas- 
telgandolfe bei šv. Petro aikštėje, Romoje 
ir visam pasauliui priminė Lietuvą, šv. 
Tėvas išreiškė savo solidarumą daugybei 
maldininkų, kurie, artėjant švč. Mergelės 
Marijos gimimo šventei, su malda keliau
ja į Šiluvos šventovę.

M.K. ČIURLIONIS
4.

Finale — Jūros stichija pasidaro baisi, 
kai siaučia audra. Gigantiškos bangos pa
kelia išsklaidytus laivelius, kurie virpa 
mirtingos baimės apimti, baisaus likimo 
valiai palikti, gal pražūčiai ir sunaikini
mui paaukoti.

Saulės sonata (1907). Allegro — Him
nas saulei. Saulė yra pradinis, sprendžia
masis viso gyvio žemėj stimulas. Karštas 
dinamiškumas, judesys aukštyn. Visur 
apskritimai, rutuliai-harmonijos, pastovu
mo, nenustojamu troškimų išsipildymo 
simboliai. Tarp jų lekia išplėstais sparnais 
paukščiai! Jų judesys yra kaip mūsų liki
mas — pirmyn į nežinomą tol'į, bet nuo
lat stiprių vėjų įveikiamas, svyrant į šo
nus, nuo kelio nukrypstant. Tik saulių po
lėkis yra tikslus, nesvyruojantis ir jų ke
ly viršuj plačiai atidaryti vartai, vedą į 
šviesą, į tobulumą, 'į realizuotą harmoni
ją-

Andante — Saulės jėga perveria visą 
erdvę. Viršuj trikampiai, Dievybės simbo
liai; jų atspindys reguliuoja žemės rutu
lio sutvarkymą. Ant žemės rutulio, jo 
viršutiniame poliuje, deganti žvakė, gy
vatą palaikančioji ugnis.

Scherzo — Trečioji sonatos dalis at
skleidžia žavingą, pavasarišką motyvą — 
tai saulės palaima žemei — pasakos nuo
taika puikiam sode, su Čiurlionio gamtai 
vaizduoti typingomis švelniomis formo
mis: apačioj dešiniam kampe medžių for
mos, kaip didžiulės rankos, primena vieš
patavimo principą, greta jų tęsiasi gra
žūs tiltai, žmogaus sumanumo sukurtas te
chniškas priedas prie gamtos grožio, už 
jų, dešinėj, erdvė su debesim, kurie pas 
Čiurlionį visadą lydi dvasios likimą.

Jo gamtos vizijos yra kupinos grožio, 
jos išreiškia pasitikėjimą viskuo, kas yra 
gera ir tobula. Bet Čiurlionis irgi žino apie 
dalykų pabaigą, apie likimų atomazgą; 
mes matėme ir pas jį slegiantį, kaip bai
sų kledėjimą-sapną apie pasaulio galą. Ir 
saulės sonata baigiasi tamsia drama.

Saulės sonatos finale — Ritmai nutilo, 
saulė užgeso. Pasaulyje vėl viešpatauja 
naktis. Didelio voratinklio aptraukta kas 
buvo. Gyvenimo varpas nutilo, ir teliko 
laimingų laikų atsiminimai, —• jie atvaiz
duoti ant varpo, kaip trijų pirmų sonatos 
dalių motyvai. Tyli, bekraštė erdvė, apsė
ta žvaigždėmis. Sonata baigta...

Žalčio sonata. Allegro — Vėl plati filo
sofiška mintis. Du priešstatyti motyvai: 
saulėtas peizažas, žemės gražumas, neap
ribota laisvė gyventi ir kurti. Ir žalčio pa
vidale pikto simbolis, mirties ženklas.

Andante — Žaltys išsidrėkęs ore, vieš
patauja viršum pasaulio, ir viršum mažo, 
bejėgiškai ant bedugnės kranto stovinčio 
žmogaus.

Scherzo — žaltys stovi, baisus ženklas, 
ties vartais, vedančiais į žvaigždžių ir 
aušros pasaulį. Bet vartai užrakyti.

Ir Finale — Vingiuojąs virš lyg apmi
rusios, paralyžiuj sustingusios žemės, žal
tys įvykdęs savo žalingus sumanymus, 
bet ir nustojęs savo piktos jėgos. Jis trau
kiasi dar iš paskutinės jėgos prie karūnos, 
bet ją pagriebti jam nepavyks. O apačioj 
vėl atsiveria vartai į platų, nuo pikto iš
laisvintą pasaulį.

Čiurlionis yra dar nupiešęs puikią „Pir
amidžių sonatą“; taip pat „Vasaros“ ir 
„žvaigždžių“ sonatas.

Pavasario sonata gal gražiausioji. 
Lietuvos muzikas Vladas Jakubėnas. ty
rinėdamas Čiurlionio muzikinę kūrybą, 
stato klausimą, ar mes turime žiūrėti į jį 
kaip muziką, kaip 'į specifiškai lietuviš
ką kompozitorių, išreiškiantį savo muzi
koj lietuvių tautos pradus, ar kaip į eu- 
ropietiškos bendrinės muzikos kūrėją, ne
priklausantį prie nacionalinių krypčių“.

Šis klausimas nėra išsamiai išspręstas. 
Bet nėra abejones, sako Jakubėnas, kad 
„tam tikras ilgesys, svajingumas jo muzi
koj yra giliai susiję su lietuvių tautos 
dvasia ir lietuviškos gamtos charakte- 
rium“.

Kas susiję su Čiurlionio tapyba, tai aš 

manau, kad joje lietuviškumo klausimas 
nestatytinas, bent lengvai išsprendžiamas. 
Nes Čiurlionio bendrinės idėjos yra, be 
abejo, perdėm supintos, persisunkusios 
įkvėpimu, kurį jis sėmė iš savo gimtojo 
krašto. Ypač ryškiai yra perduoti jo tapy
boj Lietuvos gamtos savitumai puikioj 
„Pavasario“ sonatoj. „Pavasario“ sonatos 
pirmoji dalis „Allegro“ (1907): Pavasarė
jant pirmas jaudinantis pabudimas, gam
tos veržimasis iš žiemos sustingimo, kai 
ore dar šalta ir viskas dar miglota, bet 
sniegas tirpsta, visur kriokliais teka pa-

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

vasario upeliai. Gamtoj gimsta jaunos jė
gos, pergalėtas žiemos slibinas nuleido snie 
go karūnuotą galvą, ir pavasario stichija 
— vanduo ir vėjas — dinamiškai veržiasi 
į pasaulį.

„Pavasario“ sonatos antroji dalis — An
dante: Judesio iškilmingumas. Atgimęs gy 
venimas kupinas gilios, vidujinės jėgos.

Nemuno krantuose prieš paskutinį ka
rą dar stovėjo saviška (ar stovi dar 
šiandien?) pora tokių vėjo malūnų, tuo
met taikingumo ir pastovumo požymiai, 
svajingos ir kartu ryškios nuotaikos, kuri 
vyravo Nemuno slėnio peizažuose.

Sonatos trečioji dalis — Scherzo: Rit
mo dinamiškumas ir gyvumas pasiekė 
ekstaziško apogėjaus. Jaunystės svajones 
apie pasaulio grožį, apie stebuklus tolimų
jų kraštų, iš kurių pavasarį atskrenda 
kregždės; religinis entuziazmas ir susikau
pimas, viskas yra gryna, švaru, nekalta, 
blogo nepaliesta, kaip tos gėlės, viskas 
juda ir veržiasi linksmam sūkury, kur yra 
tikslai, bet kur (kairiajame kampe, vir
šuj), kaip visuomet šviesaus debesio pa
vidale yra taip pat ir tvarkantis pradas, 
pakelta ranka, kaip „memento“ ženklas.

Ir pagaliau Finale — jėgų pilnaties, at
viro dangaus ir subrendusių, išpildytų 
troškimų triumfališkas himnas, su iškil
minga vėliavų procesija, kylant aukštyn į 
Dievybės būstinę.

Čiurlionio paveiksluose yra nemaža 
smulkmenų, atskirų detalių, kurios yra 

tik škicuotos, pasilieka neužbaigtos, tik 
apibrėžtos. Ir piešė jis, nestabiliais da
žais, kurie popieriuj ilgai nesilaiko, su 
laiku nublunka. Yra vietų jo paveiksluo
se, kurios taip nubluko, kad jų dabar ori
ginaluose beveik nematyti. Šitas laikinojo 
pobūdžio charakteris, lyg provizorišku- 
mas, yra ypatinga žymė jo tapybos, kas 
susiję su išore, medžiagine forma. Bet 
tuo ryškiau ji yra atžymėta pastovumu, 
nepereinamumu — kas susiję jos turiniu, 
ją užpildančia mintim.

Dailininko moralinis palikimas savo 
tautai yra pastovus ir nepereinamas. Tik 
išorinės priemonės, materialės formos 
jame pereinamos ir lūžios.

Žiūrint iš šito požiūrio 'į Čiurlionio tapy
bą, galime rasti joje reikšmingą ir ver
tingą priesaką ir didelę moralinę paramą. 
Mat Lietuvos politiniame likime veikė ir 
veikia labai daug išorinių j jos gyvenimą 
veikiančių jėgų, bet į šitų jėgų prasmę ir 
poveikį vis dėlto tegalime žiūrėti tik kaip 
į laikinuosius materialinius sąlygotumus, 
kaip į pilną abejotinumų, anksčiau ar vė
liau turintį pasikeisti, provizoriškumą.

O vienas dalykas betgi yra neabejoti
nai pastovus: tai yra, kad Lietuvos kraš
te pasiliks visuomet to krašto amžinoji 
dvasia. Gi negali žūti tame krašte nė gam
tos grožis, kuris paveikia žmogaus prisi
rišimą ir meilę prie savo krašto, nei kar
tu šimtmečiais susidariusieji papročiai ir 
ypatybės, tautos dvasios sąlygoti.

Taip ir Čiurlionio „Žemaičių kryžiai“ 
niekuomet nenustos byloti apie Lietuvos 
krašto nepereinamąją dvasią, nežiūrint 
jokių priešingų politinių pastangų.

Yra, žinoma, Lietuvoj ir kapinių! Daug 
brangių kapinių, kur guli tėvai ir broliai, 
ir, deja, ne visur šiandien, kaip šituose 
Čiurlionio atvaizduotose „Žemaičių kapi
nėse“, kryžių pašventintoj žemėj. Bet mes 
neturime matyti čia tik žmogaus žemės 
kelionės galą. Įsižiūrėję gerai 'į šitas kapi
nes, vėl ir vėl pajuntame Čiurlionio min
tį, kad greta visų materialinių netekimų 
ir nustojimų, dvasia pasilieka gyva, ir 
spindi amžinai, kaip anos dangaus žvaigž
dės, ir žydi amžinai, ir vis iš naujo, kaip 
tos pievų gėlelės, kurios auga kapinių 

šešėly, ir kurių augimą lyg saugoja ir pa
laimina tie šventieji kryžiai.

Aš manau, kad iš Čiurlionio paveikslų, 
kurie kiekvienam, nuliūdusiam toli nuo 
gimtojo krašto, gali duoti ypatingą paguo
dą ir dvasinę paramą. Vienas gražiausių 
yra „Karalių pasaka“.

Paveiksle — tamsi naktis. Miške. Tarp 
galingų ąžuolų šakų, tolimam danguje 
blizga didžiulės žvaigždės. Matosi keisti 
pastatai, skrenda juodas paukštis — pra
našas virš nesvetingų kalnų. Bet du ga
lingi ir išmintingi karaliai yra radę tam
soj didžiausią brangenybę; jie laiko ją 
rūpestingai rankose, atidžiai stebi ją ir 
pasiryžę saugoti ją. Tai yra kukli, jauki 
dzūkų sodyba: joje Čiurlionis atvaizdavo 
gimtąjį tėvų ūkį.

Karalių rankose sodyboj dabar yra die
na, ji užlieta saulės šviesa ir pati žiba 
kaip saulė. Tėvų namuose yra jauku ir 
šilta, gera. Jei tai ir nėra realybė, tik gra
ži svajonė, žavinga pasaka apie dvejus ka
ralius ir mielą tėvų žemę. Vis dėlto ir ši
tame jo paveiksle glūdi gyva dvasinė rea
lybė, jis taria apie mums brangiausią, šir
džiai artimiausią vietą pasaulyje, kuri yra 
ten, kur buvo gimtieji namai, gimtoji so
dyba tėviškės žemėj.

Du karaliai rado ją pamestą tamsioj 
nakty ir saugoja ją dabar kaip brangiau
sią turtą, turi savo prieglobstyje, kad per
duoti ją vėliau, nepaliestą ir gyvą, į at
naujintą pasaulį, kada bus vėl šviesi die
na ir šildys saulė, kai laukuose bus vėl 
jauku dirbti ir gimtojoj žemėj bus vėl 
gera.

Šiuo paveikslu baigsiu Čiurlionio tapy
bos kūrinių apžvalgą. Norėjau pirmoj ei
lėj parodyti, kiek gali duoti ta tapyba žiū
rovui, kuris įstengia tikėti į pasaulio gerus 
pradus.

Tikėkime, kad anų dviejų karalių ap
saugota lietuviškoji žemė atgims vėl sa
vo nepereinamoj dvasioj, išlaisvinta, gra
ži ir žavinga, naujai aukštos valios palai
minta šalis, kur vėl skambės varpai ir 
laisvais keliais skubės, nešdamas žmo
nėms laimę ir atnaujintą padorumą, Lie
tuvos Vytis.

(Pabaiga)
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DIALOGAS SU LENKAIS
KONTAKT, lenkų „Solidarnosc“ sąjū

džio narių Paryžiuje leidžiamas mėnesinis 
žurnalas, dažnai perspausdina Lenkijos 
pogrindžio leidinių, tokių kaip „Niepodle- 
glosc'*, straipsnius. Juose nemažai vietos 
skiriama informacijai apie padėtį kituo
se Rytų ir Vid. Europos kraštuose. „Kon
takto" nuolatinis bendradarbis Jozef 
Darski (slapyvardis), šalia kitų straips
nių, paruošia skiltį Z OBOZU, kuriame 
nagrinėja santykius su Lenkijos kaimy
nais. Laikydamasis „Niepodleglosc“ poli
tinės linijos (apie kurią esame rašę), jis 
stengiasi puoselėti su kaimyninėmis tauto
mis draugiškesnius santykius. Toje dva
sioje jis ir šių metų žurnalo numeryje (Nr. 
7/8) pateikia „lietuvių — lenkų dialo
gų"-

Išvertęs į lenkų kalbą Algimanto Gu- 
recko, Juozo Vitėno, Jono Prunskio ir 
Aurelijos Balašaitienės straipsnius lietu
vių—lenkų santykių klausimu, spausdin
tus Kanados „Tėviškės žiburiuose", Jozef 
Darski pažymi, kad lietuvių išeivių poli
tinė galvosena lenkams yra tiesiog nesu
prantama. Turint omenyje, jog tokias 
mintis skleidžia asmenys dalyvaujantieji 
politinėje veikloje, jo nuomone, jos gali 
pakenkti Lenkijos bylai. Tą pasakęs, jis 
imasi analizuoti tų lietuvių politines min
tis.

J. Darskis sako, jog A. Gureckas ir J. 
Vitėjias esmėje paneigia Lenkijai teisę į 
nepriklausomybę, pasisakydami už prin
cipą, kad dėl Lenkijos likimo gali ir pri
valo nuspręsti didžiosios valstybės, ir jų 
sprendimas turįs didesnę reikšmę, negu 
pačių lenkų siekimai.

A. Gureckas tvirtinąs, kad lenkai tikisi, 
jog jų atsisakymas nuo Jaltos susitarimų 
sudarytų Lenkijai palankesnes sąlygas 
ateityje vėl prisijungti Rytines sritis. 
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, laimei, 
buvo pakankamai budri ir apgynė Stali
no laimėjimus Jaltoje“.

J. Darskis sako: Lenkai niekad nepri
pažins ir nesutiks su Jaltos susitarimais, 
nes toks sutikimas reikštų leidimą „mūsų 
krašto likimą spręsti kam nors kitam, 
apeinant tautų apsisprendimo principą. 
Jeigu šiuolaikinis Lenkijos politinis elitas 
(opozicija) laikosi tos nuomonės, jog rei
kia dalinai pripažinti Jaltos legalizmą, tai 
tą daro, matomai, dėl to, kad, palikus 
esamų sienų pripažinimą aprobuoti nepri
klausomos Lenkijos Seimui, sudaryti sąly
gas pastoviai taikai tarp Lenkijos ir jos 
kaimynų. Tas taip pat sudaro pagrindą 
Tarpjūrio tautų santarvei kovoje prieš 
Sov. Sąjungą, ir pagrindus to rajono re
organizacijai pašalinus komunizmą. Tas 
taip pat pripažįsta demografinius pasi
keitimus Rytuose (lenkų skaičiaus suma
žėjimas) ir Vakaruose. Negali tai reikšti 
„nurašymo į nuostolius“ lenkų, gyvenan
čių Rytuose, ir sutikimą jų nutautinimui. 
Toks esąs ir laikraščio „Niepodleglosc“, 
slaptai leidžiamo Lenkijoje, nusistatymas.

Tai, ar lenkai kada nors kėsinsis į Vil
nių, priklausys grynai nuo jų valios ir 
nuo palankios geopolitinės padėties. Pas
taroji tikriausiai kada nors ateis, nepri
klausomai nuo to, kiek bus pasirašyta su
tarčių mus neatsiklausus. Jėgų santykis 
rodo, kad ateityje lenkai galėtų prisimin
ti Vilnių. Svarbiausia, todėl, kaip buvo ir 
1920 metais, yra gyventojų valia, o ne sve
timųjų diktatas. Kai kurie lietuviai, ta
čiau, — sako J. Darskis, — jaučiasi sau
giau apsisaugoję sutartimi, kuri sukaus
to jų nelaisvę, nei lenkų tautos gera va
lia.

Lenkijos naujojo politinio elito (opozi
cijos) uždaviniu yra įtikinti lenkų visuo
menę, kad, dėl jau minėtų priežasčių, ji 
nenorėtų siekti Vilniaus net ir tuo atveju, 
jei galėtų tą padaryti. Lietuviai, iš kitos 
pusės, raginami pasisakyti, ar nori susi
dėti su ta Lenkijos opozicijos srove? Tuo 
būdu, po daugelio metų lyg ir vėl grįžta 
marš. J. Pilsudskio klausimas: Taika ar 
karas? Nors, pasikeitusiomis sąlygomis, 
tas viskas atrodo tragikomiškai.

Lietuviai šiuo metu sako „ne“. Baimi
nasi, kad, atsisakius Jaltos, Vidurio-Rytų 
Europoje atgytų teritoriniai ginčai, jie 
tuo pačiu pripažįsta, jog, jų nuomone, 
Tarpjūrio tautos nesugebėtų sugyventi be 
sovietinio žandaro ir, kad vien tik nelais
vė gali jas sutaikyti. Bet lenkai nori įro
dyti, kad to jiems nereikia, ir kad jie sie
kia laisvas Lenkijos, net ir be Vilniaus 
bei Lvivo.

J. Vitėnas, kuris pasisako už atsisaky
mą nuo Jaltos, esmėje atstovauja panašų 
nusistatymą, kaip A. Gureckas. Dabartinė 
siena jam yra teisėta, nes buvo pripažinta 
suvereninės ir nepriklausomos Bieruto 
vyriausybės, į kurią niekas nedaręs jokio 
spaudimo.

Jeigu komunistinė Beiruto agentūra, 
kuri buvo vadinama Lenkijos tautinės 
vienybės vyriausybė, buvo suvereninė, o 
jos veikla buvo laisva ir nepriklausoma, 
tai lygiai tiek pat buvo tūlo Justo Palec

kio vyriausybė. Jis buvo tokiu pat Lietu-, 
vos patriotu, kaip Bierutas Lenkijos, ir 
darė tiek pat nepriklausomus bei laisvus 
nutarimus apie Lietuvos prisijungimą 
prie Sov. Sąjungos, kaip Bierutas laisvai 
patvirtino Jaltą. Net Krėvės-Mickevi
čiaus vaidmuo Paleckio vyriausybėje bu
vo panašus į Mikolajczyko pas Bierutą. 
Tad, kad būtų nuoseklus, J. Vitėnas turė
tų pripažinti savo „sovietskoje graždanst- 
vo“ ir, grįžęs į sovietų tėvynę, ištikimai 
jai tarnauti, — sako J. Darskis.

Toliau J. Darskis, išnagrinėjęs St. Va- 
rankos straipsnį „Lietuvių-lenkų santy
kiai šiuolaikinėje politikoje“ (T.ž. Nr. 10- 
11, 1986), sako, kad tikriausiai Lenkija 
atgaus nepriklausomybę ir be Lietuvos pa
galbos. Bet, — sako Darskis, — mums rei
kalingas lietuvių susipratimas. Atsižvel
giant į gyventojų skaičių ir krašto plotą, 
Lietuva, net ir susidėjusi su Latvija bei 
Estija, turės daugiau rūpesčių atsiskirti 
nuo Sov. Sąjungos. Lenkai yra pasiruošę 
padėti lietuviams be jokių sąlygų, vien 
paprasčiausio solidarumo ir bendrų inte
resų vedami. Lietuviai tačiau turėtų nu
stoti žaisti „kurčiu telefonu“ ir palikti 
antilenkišką propagandą.

J. Darskis maždaug sutinka su J. Pruns
kio mintimis, bet abejoja, ar teisinga būtų 
nepripažinti baltarusiams teisės į nepri
klausomybę. Autorius taip pat pasisako 
ir dėl A. Balašaitienės straipsnio, pajuok
damas jos skatinimą 3 milijonų lietuviu 
tautai kariauti su 40 milijonų lenkų. Ji, 
be to, buvo pasakiusi, jog darbe dėl mū
sų kraštų gerovės „dialogas nereikalingas, 
o tik sutartinė veikla“. Savo straipsnio pa
baigoje J. Darskis sakosi esąs nusivylęs 
„dialogu su lietuviais“ ir apleidžiąs šią 
sritį, persikeldamas į pietus. Reikia su
prasti, kad sekančiuose „Kontakt'o“ nu
meriuose jis imsis nagrinėti santykius su 
Lenkijos pietų kaimynais, „leisdamas lie
tuviams apsigalvoti, ar sutarimas su len
kais jiems dar nėra per ankstyvas“.

Po Černobylio...
ČERNOBYLIO KATASTROFOS PASEKMĖS ŠVEDIJOJ

1. Nuostoliai užnuodytuose rajonuose. |
Kaip jau daugeliui žinoma, švedai buvo 

patys pirmieji, kurie užregistravo savo 
krašte staiga padidėjusį atominį spindu
liavimą po Černobylio katastrofos. Jie 
pradžioj manė, kad ta katastrofa įvyko 
Ignalinoj, bet kiek vėliau, su nekuriuo 
palengvėjimu, galėjo konstatuoti, kad tai 
buvo dar apie 500 km toliau nuo Švedi
jos, į pietryčių pusę.

Nežiūrint tokio didelio atstumo, apie 
1500 km, dideli Švedijos rajonai 'į šiaurę 
nuo Stockholmo (ypač palei Botnijos įlan
ką) vis dar tebėra užnuodyti, ir ten dar 
draudžiama grybauti, uogauti, žuvauti, 
medžioti elnius, stirnas, kiškius, paukš
čius. Mat, per tuos rajonus plaukė milži
niški radioaktyvūs debesys po Černoby
lio katastrofos. Tų rajonų grybuose, uo
gose ir gamtos gyvūnuose tyrimo labora
torijos rado radioaktyvaus cesiaus (Cs 
— 137) net iki 100 kartų daugiau, negu 
valstybinė maisto produktų kontrolė lei
džia. Taigi taip stipriai apnuodyti natū
ralūs gamtos produktai aiškiai kenkia 
žmogaus sveikatai, negali būti sunaudoja
mi, miškų gyvuliai turi būti sunaikinami 
(nušaunami) ir užkasami. Tikrai kebli 
padėtis susidaro šiaurėje gyvenantiems 
samiams, kurie ugdo šimtus tūkstančių 
elnių ir iš to gyvena. O dauguma tų elnių, 
pasirodo, gavo žymiai perdaug to cesiaus, 
jų mėsos negalima naudoti maistui, elniai 
turi būti paskersti ir užkasti.

Ūkininkai, gyvenantieji apnuodytuose 
rajonuose, apie 3 mėnesius negalėjo išleis
ti savo gyvulių į ganyklas, karvės, avys 
ir kiti gyvuliai turėjo ilgą laiką pasilikti 
tvartuose ir būti šeriami brangiai perka
mu pašaru. Nemaži plotai augančių javų 
rasti taipgi žymiai apnuodyti, kurių ne
galima naudoti maistui.

Dėl visų tų sužalotų gamtos turtų Šve
dijai padaryti materialiniai nuostoliai, 
įskaitant ir netiesiogines pasekmes, siekia 
apie 1 milijardą kronų. Apart to, dar nie
kas nežino, kiek tie radioaktyvūs debe
sys ir krituliai ilgainiui galės pakenkti jų 
paliestų žmonių sveikatai.

2. Visuomenės reakcija.
Švedija šiuo metu turi 12 veikiančių 

atominių reaktorių (vietovėse: Forsmark, 
Oskarshamn, Barsebaeck ir Ringhals) su 
bendru pajėgumu apie 9.500MW — me- 
gavatų (arba 9,5 miljn. kilovatų). Jie 
teikia kraštui 40% naudojamos elektrinės 
energijos. Po Harrisburgo (USA) atomi
nės jėgainės avarijos 1979 m. ir po ilgų 
bei intensyvių diskusijų, pagaliau Švedi
jos riksdagas neseniai, su nedidele dau
guma, nutarė likviduoti visas atom, jėgai
nes vėliausiai iki 2010 metų.

SUVAŽIAVIMAS BETHELY
IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS DARBUOTOJŲ 1986 M. SUVAŽIAVIMAS 

BETHEL, PRIE BIELEFELDO

Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 
Bažnyčios darbuotojų 1986 m. suvažiavi
mas įvyko nuo rugsėjo mėn. 8 ligi 12 d. 
Bethelyje, prie Bielefeldo, svečių ir prie
glaudos name.

Šiam suvažiavimui jau penktą kartą iš 
eilės vadovavo Pasaulio liuteronų sąjun
gos vokiečių tautinio komiteto įgaliotinis, 
Bažnyčios tarėjas kunigas Edmund Ratz 
iš Stuttgarto. Renginys pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis koplyčioje, kurias lai
kė pats vedėjas.

Suvažiavimą atidarė Bažnyčios tarėjas 
kunigas E. Ratz, nuoširdžiai pasveikinda
mas susirinkusius iš Vakarų Vokietijos ir 
vieną iš Šveicarijos. Kiekvienas dalyvis 
trumpai prisistatė ir pasakė, ką veikė per 
pastaruosius metus.

Šiemet didžiausią grupę sudarė lietu
viai, kurių buvo 14, estų ir latvių po 13, 
vengrų 1 ir trys vadovai vokiečiai( iš vi
so 44 žmonės). Lietuvių grupėje šį kartą 
buvo: garbės senjoras kunigas A. Gelži- 
nius iš Braunschweigo, kunigas Martynas 
Klumbys iš Bensheimo/Bergstr., kunigas 
K Felgendreher iš Hamburgo, kunigas 
Fr. Skėrys iš Mannheimo, Ursula Bendi- 
kaitė iš Braunschweigo, J. Rupkalvis ir 
M. Dikšaitienė iš Salzgitter-Lebenstedto, 
Elena Baliulienė, gim. Kelerytė, iš Ham
burgo, dr. A.H. Koenig-Kėnigis iš Goettin- 
geno, Martynas ir Alma Mileriai iš Back- 
nango, Kasparas Dikšaitis iš Stuhr prie 
Bremeno, teol. studentas V. Grigužis is 
Stadtallendorfo ir mokytoja Tamara Sch
midt, gim. Kelerytė, iš Ofeno, prie Olden- 
burgo.

Kasdien vyko rytinės pamaldos, kurias 
pakaitom laikė išeivių kunigai Pauls Gras- 
manis (latvis) iš Mannheimo, kunigas 
Fr. Skėrys irgi iš Mannheimo ir Kirchen- 
verwaltungsoberrat Norbert Liedtke iš

Nemaža dalis visuomenės, ypač aplin
kos apsaugos organizacijos, visuomet 
priešinosi tų reaktorių statybai. Dabar po 
Černobylio katastrofos, jų aktyvumas dar 
labiau padidėjo, jos savo demonstracijose 
ir per spaudą reikalauja nedelsiant už
daryti pirmoj eilėj Barsebaecko (pietų 
Švedijoj) atominę jėgainę su dvieme re
aktoriais 1.150 MW stiprumo, kurios at
stumas nuo milijoninio Kopenhagos miesto 
(Danijoj) tėra tik kiek per 20 km, ir taip
gi sustabdyti Ringhalso atom, jėgainę su 
keturiais reaktoriais 3.400 MW stiprumo, 
kur atstumas nuo Goeteborgo miesto (su 
maždaug puse milijono gyventojų) tėra 
tik 50 km.

Lengviau pasakyti, negu padaryti. Už
daromas, dar beveik naujas, atomines jė
gaines reikėtų kompensuoti kitomis re
alistinėmis jėgainėmis, kurios gali būti 
varomos anglimis arba nafta. O jos nėra 
pigios, kai reikalaujama, kad jos būtų 
„švarios“ ir neterštų aplinkos: pav., staty
ba ir įrengimas anglinių jėgainių, kurios 
atstotų 9,5 MW atomines, šiuo metu kai
nuotų apie 65 milijardus kronų. Praktikei 
tai reiškia kiekvienam švedui nusmukimą 
gyvenimo lygio apie 8.000 kronų. Be to, 
reiktų Švedijai kasmet importuoti toms 
jėgainėms apie 20 milijonų tonų anglies 
už maždaug 6 milijardus kronų. Anglies 
kuro kaina tiekti vieną kilovatvalandą 
elektros srovės būtų maždaug 3 kartus 
aukštesnė, negu atominio kuro. Akivaizdoj 
tokių nemažų ekonominių pasekmių, taip 
ir vis dar delsiama su naujų jėgainių sta
tyba vietoj esamų atominių.

3. švedus baugina Ignalina.
Jeigu švedai buvo gerokai nugąsdinti 

Černobylio atom, jėgainės tik vieno reak
toriaus katastrofos ir jos pasekmių su di
džiuliais nuostoliais Švedijai 1.500 km at
stume, tai ką jau bekalbėti kaip būtų, jei
gu, vėjams pučiant iš rytų, tokia katas
trofa ištiktų Ignalinos jėgainę, kur šiuo 
metu veikia vienas reaktorius 1.500 MW 
(pusantro milijono kilovatų) galingumo ir 
ten dar statoma trys reaktoriai po tiek 
pat kilovatų, kurių atstumas nuo Švedijos 
pajūrio tėra tik 500 km? O kokios pasė
kos būtų pačioj Lietuvoj, nekalbant jau 
apie tai, kad ta milžiniška, turbūt pasau
ly didžiausia (6.000 MW), jėgainė yra lo
kalizuota prie pačių gražiausių Lietuvos 
ežerų su nuostabiom apylinkėm!?

Tokios jėgainės veikimas, dėl žymaus 
vandenų temperatūros pakilimo bei ne
išvengiamai nekurio radioaktyvaus spin
duliavimo, ir be avarijos gresia suardyti 
didelių aplinkinių plotų ekologinį balan
są, išnaikinti paukščius, žuvis ir kitus gy
vūnus.

Hannoverio iš EKD (Evangelikų Bažny
čios centro Vokietijoje).

Po pusryčių kasdien vyko Biblijos stu
dijos. Estų Bažnyčios propstas Toomas Je- 
rimias Poeld iš Bielfeldo pasirinko tekstą 
iš Senojo Testamento šių metų šūkį: „Aš 
esu Viešpats, tavo Dievas, neturėk kitų 
dievų šalia manęs". Latvių kunigas Aba- 
kuks iš Kaiserslauterno nagrinėjo iš Ma
to Evangelijos 22, 34-39 skirsnelio: „Mylėk 
Viešpatį savo Dievą visa savo širdimi, 
visa siela ir visu savo protu“. Šitas yra 
didžiausias ir vyriausias įsakymas. An
tras, lygiavertis yra šitas: „Mylėk savo 
artimą, kaip save patį“. Kunigas Joob 
(vengras) iš Ciuricho pasiėmė tekstą iš 
Pirmojo Laiško Korintiečiams Pirmo, nuo 
18 ligi 31 skirsnelio.

Po Biblijos studijų kasdien vyko pa
skaitos. Prof. Dr. Staehlin iš Bielefeldo 
skaitė pagrindinę paskaitą: „Viešpats Die
vas — krikščioniška egzistencija akivaiz
doje ateizmo ir supasaulėjimo iššūkio Ry
tuose ir Vakaruose“. Antrą dieną Prof, 
dr. Kahle iš Wittlicho: „Ateizmas ir su
pasaulėjimas Rytų Europoje dvidešimta
me amžiuje (ligi 1960 m.). Trečią dieną 
vyriausias Bažnyčios tarėjas dr. kunigas 
Gottfried Klapper D.D.D.D. iš Hannove
rio darė platų pranešimą apie Pasaulio 
liuteronų sąjungos nuveiktus darbus per 
paskutinius metus ir gaires ateityje. Po 
paskaitų vyko gyvos diskusijos.

Vieną popietį įvyko kunigų ir Bažnyčios 
darbuotojų konventas, t.y. susirinkimas, 
kurį pravedė konvento pirmininkas props
tas T.J. Poeld. Jis iš naujo išrinktas dar 
vieneriems metams pirmininkauti. Čia ap
tartos visų keturių Bažnyčių ateities gai
rės. Iškeltos visokios problemos išeivių 
liuteronų Bažnyčiose ir tartasi, kaip kas
met pagerinti jų veiklą.

Neseniai vykusioj IAEA — (Internatio
nal Atomic Energy Agency) konferencijoj 
Vienoje dėl Černobylio katastrofos pateikė 
Švedijos valdžios organai (Vattenfall) 
techninę analizę, kur akcentuojamas di
delis švedų susirūpinimas dėl Ignalinos 
jėgainės Lietuvoj. Ten, tarp kitko, sako
ma: „Tenka su neramumu konstatuoti, 
kad Ignalinoj veikiantis reaktorius ba
lansuoja tarp nestabiliškumo ir „burn
out“ (sauso virimo, išdegimo) su pavo
jum atominio kuro sužalojimui ir prasi
veržimui didelių kiekių radioaktyvių ato
mų skilimo produktų į aplinką“.

Ignalinos reaktorius yra tokio pat tipo 
kaip susprogęs Černobylio ir yra jau kon
statuota, kad jį aptarnaujančio personalo 
visa eilė stambių klaidų ir konstrukcijos 
silpnybės privedė prie katastrofos, švedų 
reaktoriai yra kitokio tipo ir manoma, 
kad jie yra saugesni negu sovietų: šv. re
aktoriai yra apsupti storomis plieno ir be
tono sienomis (4 m) su kaitros izoliaci
ja, aprūpinti dviguba saugumo sistema 
svarbioms dalims, turi automatiškus iš
jungimus pasireiškus kai kuriems trūku
mams, juos aptarnauja gerai išmokytas, 
patikimas personalas. Sovietų reaktoriai 
galbūt yra pigesni ir turi kai kurių pliusų 
sąryšy su atominių ginklų gamyba.

Tuo tarpu nemaža švedų visuomenės 
dalis savo demonstracijose ir per spaudą 
šaukia, kad švedų vyriausybė ir saugumo 
organai reikalautų iš Sovietų valdžios tuo
jau sustabdyti Ignalinos jėgainės tolimes
nę statybą, žymiai padidinti jau ten esa
mo reaktoriaus saugumą, o vėliau ir tą 
uždaryti. Girdi, vietoj Ignalinos ir kitų 
jėgainių, esančių pačiuose Sovietų vaka
ruose, galėtų Sov. valdžia pastatyti nau
jas jėgaines bent 2.000 km toliau nuo 
Maskvos į šiaurės-rytus, kur žmonių re
tai apgyventa ir žemės plotai didžiuliai. 
Dėl atstumų padidėjusios tų jėgainių ir 
elektros laidų statybos išlaidos galės būti 
su kaupu kompensuotos žymiai padidėju
siu saugumu milijonams žmonių ir jų ap
linkai.

Tačiau Švedijai yra sunku to reikalau
ti iš Sovietų vyriausybės, kad taip būtų 
padaryta bent su atomine jėgaine už 500 
km nuo Stockholmo, kai tuo tarpu šve
dai dar nesiruošia patenkinti Danijos rei
kalavimo uždaryti Barsebaeck'o atominę 
jėgainę, esančią tik už maždaug 20 km 
nuo Kopenhagos.

Taipgi, kaip matyti, atominių jėgainių 
veikimas staiga pasidarė tarpvalstybiniu, 
beveik globaliniu reikalu, su nelengvom 
saugumo problemom ir ekonominėm pa
sekmėm. Tikėkime, kad anksčiau minėta 
organizacija IAEA savo sėkminga veikla 
galės padėti tų problemų sprendimui.

Kaip ten bebūtų, vis tik reikia manyti, 
kad Černobylio (o ir Harrisburgo) ato
minė katastrofa yra įspėjimas visų kraš-

Du vakarus išeivių Bažnyčių atstovai ir 
kunigai darė pranešimus apie jų veiklą 
per paskutinius metus. Mūsų Bažnyčios 
sekretorius Vakarų Vokietijoje Kasparas 
Dikšaitis ir iždininkas dr. A.H. Kėnigis- 
Koenig šį kartą paruošė labai puikų ir iš
samų penkių puslapių mašinėle surašytą 
pranešimą apie lietuvių evangelikų vei
klų Vakarų Vokietijoje. Tuos pranešimus 
gavo visi dalyviai ir todėl nebuvo reikalo 
dar skaityti.

Kunigas Fr. Skėrys padarė trumpą pra
nešimą apie dabartinę Vasario 16 gimna
zijos būklę po vasaros atostogų, statybas, 
jos laimėjimus ir didelius finansinius rū
pesčius bei mokinių skaičių naujiems 
1986-87 mokslo metams prasidėjus, t.y. 
nuo 1986 m. rugsėjo mėn. 1 d. šiuo me
tu gimnazijoje yra 82 mokiniai: 59 kata
likai, 22 evangelikai ir vienas izraelitas, 
43 mergaitės ir 39 berniukai. Naujai 'įsto
jo 35 mokiniai. Turime mokinių iš keturių 
žemynų: Amerikos, Afrikos, Australijos 
ir Europos. Jie yra atvykę iš 10 valstybių: 
iš Vokietijos 47, iš Argentinos 3, Urugva
jaus 2, Dominikonų Respublikos 1, Mali 
Afrikos 1, Venesuelos 1 ir Šveicarijos 1. 
Naujas berniukų bendrabutis numatomas 
įšventinti per Lietuvos Nepriklousomybės 
šventės minėjimą 1987 m. vasario mėn. 
14 d.

Latvių gimnazijos evangelikų tikybos 
dėstytojas ir kapelionas Ozolinš pastebė
jo, kad tenai Muenster — Westfalijoje 
yra šiuo metu 77 mokiniai: iš jų 75 evan
gelikai ir tik du katalikai, š.m. rugsėjo 
mėn. pradžioje buvo įšventinti nauji gim
nazijos rūmai su bendrabučiais ir ben
druomenės centru. Viskas kainavo 6,5 
milijonų markių.

Vengrų gimnazijoj yra po vasaros atos
togų 275 mokiniai: iš jų 225 katalikai ir 
50 evangelikų.

Vieną vakarą Westfalijos Bažnyčios 
atstovas (Landeskirchenrat), šalies Baž
nyčios tarėjas Brinkmann supažindino 
klausytojus su jų veikla po Antrojo pasau
linio karo iki dabar ir įteikė kiekvienam 
dar po Westfalijos žemėlapį su statistinė
mis žiniomis.

Vieną popietį keliavome autobusu po 
visą Bethel'į. Kunigas Krause-Spermann 
papasakojo ir parodė vietovės tuos dide
lius ir milžiniškus bažnytinius darbus, ku
riuos atlieka Bodelšvingo įstaigos, pradė
tus prieš šimtą metų iki dabar. Bethel yra 
Bielefeldo miesto dalis ir turi iš viso 5500 
gyventojų: iš jų 2500 įvairiausių ligonių ir 
senelių ir 3000 personalo. Tenai yra psi
chinių ir fizinių ligonių, jauni nusikaltėliai. 
Miesčiukas neaptvertas tvora ar mūru 
ir kiekvienas gali tenai pasivaikščiuoti ir 
pats įsitikinti, ką veikia Bodelšvingo įstai
gos ir kiti įrengimai žmonių labui. Šita
me trumpame straipsnyje neįmanoma ap
tarti tos misijos darbus Dievui ir artimui.

Trumpai susipažinę su Bethelio mies
čiuku ir jų veikla, išvykome autobusu į 
Teutoburger miškus ir apylinkes. „Sida
briniame Malūne“ trumpai sustojome. 
Pusvalandį pasivaikščiojome dar gryna
me ore. Išvykome atgal per Detmoldą ir 
Augustdorfą į Beckhofą. čia yra 4 kon
fesijų bažnyčia po vienu stogu: graikų 
ortodoksų, serbų ortodoksų, evangelikų 
liuteronų ir Romos katalikų.

Ketvirtadienį vakare turėjome dar iš
kilmingas pamaldas su Šventa Vakarie
ne vienoje reformatų bažnyčioje Bielefel- 
de. Jas laikė ir pravedė vyriausias Bažny
čios tarėjas kunigas Dr. Gottfried Klap
per, kunigas Claus von Aderkas iš Breme
no, propstas T.J. Poeld, kunigas Karlis Pe
tersons iš Memmingeno ir pamokslą pa
sakė propstas Elmars Rozitis iš Esslinge- 
no.
Po pamaldų dar susirinkome valgykloje 

atsigaivinti. Penktadienį po pusryčių visi 
dėkojo Bažnyčios tarėjui kunigui Ratz už 
malonias dienas Bethelyje ir už puikią iš
kylą po Teutoburger miškus bei apylin
kes. Kitais metais toks suvažiavimas įvyks 
Pietų Vokietijoje nuo rugsėjo mėn. 7 ligi 
11 d. Kloster, Kirchberg.

Kun. Fr. Skėrys

tų vyriausybėms imtis skubių priemonių 
žymiai padidinti savo esamų ir statomų 
reaktorių saugumui.

Sekant čia vykstančius debatus per 
švedų spaudą, radiją ir televiziją, galima 
tvirtinti, kad taip dažnai minimi Černoby
lio ir Ignalinos vardai tapo lyg ir reakto
rių grėsmės simboliais ne tiktai švedams, 
bet ir žmonėms visam pasauly, sukeldami 
užuojautą ir simpatiją anksčiau mažai 
žinomai lietuvių tautai.

G. Degenis
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Kr o n i k a
KAS—KADA —KUR

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.

šeštasis Lietuvių Kultūros Instituto su
važiavimas — spalio 17-19 dienomis, Hue- 
ttenfelde, katalikų parapijos salėje.

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

ii Lietuvių Kalbos Savaitgalis — spalio 
31 — lapkričio 2 d. Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park.

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

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

Lietuvių Kultūros Draugijos suvažiavi
mas — lapkričio 22-23d., Huettenlelde, 
Pater-DELP-Zentrum salėje. Pradžia 16 v.

AUKOS TAUTOS FONDUI
D. Gintas — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
B. Daunorienė — 30.50 sv.
A. Palavinsikas — 50 DM.
A. Gailiušis — 5 dol.
V.M. Žemaičiai — 4 sv.
Kun. F. Skėrys — 10 DM.

Visiems dėkojam.

ATSIPRAŠOME AUTORIŲ
Straipsnio „Suvažiavimas Bethely" (3 

psl.) pastraipoj, kur kalbama apie Vasa
rio 16 mokinius, buvo išleista viena eilu
tė, kurioje pažymėta, kad iš JAV yra 18 
mokinių, Australijos — 4 ir Kanados —
4.

Dėl to atsiprašome gerb. autorių kun. 
Fr. Skėrį.

Redakcija

Londonas
A.A. MARIJA VIKANIENĖ

Rugsėjo 23 d. Londono lietuviai palaidojo 
Mariją Vikanienę-Naiberkaitę (Nieburg).

Ji gimė 1916 m. gegužės 5 d. Londone. 
Tėvai grįžo į Lietuvą, ir Marytė ten už
augo. Sulaukusi 20 metų, 1936 m., ji at
vyko vėl į Angliją. Apsigyveno Londone, 
aktyviai reiškėsi lietuvių organizacijose, 
choruose, ėjo pareigas įvairiose valdybose. 
Pasižymėjo ir vaidyboje režisieriaus Mil
tinio pastatytuose veikaluose. Su žymiuo
ju režisierium palaikė ryšius.

Karo metu buvo pašaukta į „Land 
Army“ ir dirbo žemės ūkyje.

1947 m. vasario 8 d. ištekėjo už Jono 
Vikanio. Užaugino sūnų Petrą ir dukterį 
Liuciją.

Paskutiniuoju metu ėmė sirguliuoti. 
Ligoninėj buvo padaryta skilvio opos ope
racija. Po operacijos, neatgavusi sąmonės, 
rugsėjo 12 d. mirė širdies smūgiu.

Palaidota Leytone Šv. Patriko kapinėse.
Paliko liūdintį vyrą ir vaikus.
Londono lietuviai prisimins malonią, be

sišypsančią ir nuoširdžią lietuvę patriotę.
Tebūnie Tau, Marija, lengva Anglijos 

žemelė.
S. Bosikis

I SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Londono Pirmojo skyriaus susi

rinkimas įvyks spalio mėn. 18d., šeštadie
nį. 8 vai. vakaro, Parapijos svetainėje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London E.2.

Numatyta darbotvarkė:
1. Vliko Seimas Londone lapkričio 7-9 

dienomis.
2. Studijų savaitė 1987 m. Londone.
3. Vasario 16-tosios minėjimas 1987 m.
4. Kiti reikalai.

Z. Juras
Skyriaus pirmininkas

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.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI 
RUGSĖJO VAJUS

Per tris savaites iš viso gauta 411230.
IV-JI SAVAITĖ

Z. Juras — 110 sv.
DBLS Centrinis Skyrius — 50 sv.
Kun. S. Matulis, MIC — 25 sv.
D. Britanijos Liet. Katalikų Bendrijos 

Centro valdyba — 25 sv.
S.B. Vaitkevičius — 25 sv.
J. Blinstrubas — 20 sv
P. ir M. Morkūnai — 20 sv.
V. Žemaitis — 20 sv.
A. Mykolaitis — 15 sv.
J. Bliūdžius — 10 sv.
K. Kairys — 10 sv.
O. Ramonienė — 10 sv.
J. Lukėnas — 10 s v.
B. Šimėnas — 10 sv.
Mr. Kukanauskas — 10 sv.
J. Maslauskas — 5 sv.
Ild. Meilus — 5 sv.
J. Kičas — 5 sv.
G. Gintas — 5 sv.
B. Gailiūnas — 5 sv.
V. Apanavičius — 5 sv.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Šiuo baigiame rugsėjo mėnesio, Gim

nazijos naujųjų mokslo metų pradžios, 
paramos vajų. Kas dar neparodė lietuviš
ko solidarumo, prašome skubiai prisidėti. 
Laukiame!

Nottinghamas
SUKAKTIES PAMALDOS 

KATEDROJE
Rugsėjo 21 d., minint ONE organizaci

jos pirmų metų sukaktį Nottinghame, šv. 
Barnabo katedroje įvyko bendros pamal
dos.

Vietos vyskupas parodė savo prielanku
mą, jog sukakčiai paminėti buvo pasirink
ta katedra. Kalbėdamas iškėlė šių pamal
dų ypatingą reikšmę, svarbą ir toliau 
dirbti vieningai, siekiant laisvės paverg
toms tautoms.

Pamaldų pradžioj V. Gasperienė, pri
tariant gitara Ann Lynch, su visa kon
gregacija įspūdingai giedojo „Our Fat
her“. O vėliau, lietuviams skirtu laiku, 
solistė V. Gasperienė, jaunuolėms Saman
iai ir Rimutei pritariant kanklėmis, gie
dojo dar mums negirdėtą giesmę Marijai. 
Visos buvo pasipuošusios tautiniais rū
bais. Po to Algis Važgauskas skaitė gra
žią maldą lietuviškai. Mes, lietuviai, jau
tėme pasididžiavimą jais, o taip pat gir
dėjome gražių atsiliepimų iš kitataučių.

Deja, pasigedome lietuvių kunigo. Jis 
būtų galėjęs kartu su mumis pasidžiaugti 
gražia lietuvių reprezentacija kelių tau
tų dalyvių pilnoje katedroje. Manau, kad 
mums pasauliečiams yra lengviau atsisa
kyti kasdieninių reikalų dėl Lietuvos var
do garsinimo.

J.K.

PIRMOJI SUKAKTIS
Spalio 11 d. Ukrainiečių klubo salėje, 

Bentinck Rd., paminėti ONE pirmuosius 
veiklos metus, rengiamas vakaras.

Bus bendri pietūs, programą atliks 
ukrainiečių tautinė grupė. Po to šokiai.

Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 12.30 nak
tį.

Kviečiami visi iš arti ir toli. Kaina 
4.50 sv. Bilietus įsigyti pas P. Anužį arba 
J. Kičą. Vakaro reikalais kreiptis Tel. 
872251.

Nott. Sk. 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

DR. S. KUZMINSKO AUKA
Ilgametis skautiškos idėjos rėmėjas-vete- 
ranas dr. Stasys Kuzminskas, gyvenantis 
Nottinghame, prisiuntė labai džiuginan
tį laišką su auka. Jis rašo: „Noriu Jums 
pranešti, kad šiandien išsiunčiau 100 sva
rų čekį Lietuvių Namų vardu p. A. Žu
kauskui į Lietuvių Namus Londone. Laiš
ke nurodžiau, kad pinigai priklauso skau
tams.

„Kaip ir kam šie pinigai iš Sąjungos 
bus paskirti, tai jau skautų Vadijos rei
kalas.

„Baigdamas šį laišką, prisiminiau vie
ną įvykį. Tai buvo Nepriklausomos Lietu
vos laikais. Mano tėvas ir aš stovėjome 
gatvėje, žygiavo skautų būrelis. Mano 
tėvas pasigėrėdamas tarė: štai, kada mes 
visi būsime tokie, kaip šie skautai, bus 
graži visa Lietuva.

„Prisimindamas tai, siunčiu šį mažą 
įnašėlį. Lai gyvuoja skautai ir graži Lie
tuva su jais! Budėkime“.

Gerbiamajam dr. Stasiui Kuzminskui 
skautų-čių vadijos vardu reiškiame nuo
širdų skautišką ačiū!

v.s. J. Maslauskas

SKAUTŲ ALBUMAS
Lietuvių Skautų Sąjungos Europos ra

jonas nuoširdžiai dėkoja aukotojams, na- 
rėmusiems spaudai ruošiamą Anglijos 
Rajono Albumo išleidimą.

2500 sv. — Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga.

Po 500 sv. — V. Ridžio fondas, J.S. 
Struoginio fondas, pulk. T. Vidugirio fon
das.

Po 100 sv. — Dr. S. Kuzminskas, E. Šo
va, R. Šova.

50 sv. — S.B. Vaitkevičius.
40 sv. — G. Kaminskienė.
30 sv. — O. Dainauskienė.
Po 25 sv. -— T. Bakaitienė, A. Jakimavi

čius, Helmutas Silius, J. Dubickas, R. Val
teris, H.V. Gasperai.

Po 20 sv. — Dr. K. Valteris, E. Vaino
rienė.

Po 15 sv. ■— O. Ramonienė, J. Maslaus
kas.

10 sv. — A. Lesutis.
Po 5 sv. — B. Kijauskas, kun. S. Matu

lis, J.V. Sližiai.
Po 3 sv. — P. Burkevičius, V.M. Žemai

čiai.
2 sv. — A. Tirevičius.
32 sv. — P. Molis, JAV.
20.04 sv. — LSS Brolijos Vadija.
25 dol. ■— S. Gedgaudienė, JAV.
5 sv. •— V. Fidleris, Kanada.
5 sv. — P. Pakalniškis, JAV.

Rajono Vadija

Manehesteris
KLUBO BALIUS

Rugpjūčio 27 d. Manchesterio lietuvių 
soc. klubas turėjo metinį narių balių-po- 
būvį, kuriame dalyvavo 60 žmonių.

Pobūvį atidarė klubo pirm. A. Podvois- 
kis, kuris pasveikino susirinkusius ir su
kalbėjo stalų palaiminimo maldą.

Po užkandžių ir pirmųjų tostų žodį ta
rė ir geros kloties klubui linkėjo ramo- 
vėnų pirm. K. Murauskas, kuris pasidžiau
gė klubo pažanga, H. Vaineikis, kan. V. 
Kamaitis.

Puikų maistą paruošė B. Barauskienė, 
A. Kmitienė, A. Podvoiskienė ir S. Ketu- 
rakienė. Joms už tai klubo pirm. A. Po- 
dvoiskis įteikė po puokštę gėlių, o H. Vai
neikis — bonką gėrimo, palydint gau
sioms katutėms.

Pobūvis praėjo visų pakilioje nuotaiko
je.

Sekmadienį po lietuviškų pamaldų St. 
Chad's bažnyčioje didesnė pobūvio daly
vių dalis atvyko į klubą ir tęsė pobūvį to
liau, nes liko daug maisto.

Ateinančiais metais klubas minės sa
vo 40 metų gyvavimo sukaktį.

A. P-kis

REIKIA BARMANO
Manchesterio lietuvių soc. klubui reikia 

nuolatinio barmano. Duodamas butas, su 
centraliniu apšildymu, baldai, elektra, 
alga, bonai. Daugiau darbo yra tik savait
galiais. Tinkamos sąlygos pensininkui.

Kreiptis į klubo sekretorių J. Verbicką: 
121 Middleton Road, Crumpsall, Manches
ter, M8 6JY. Tel. 061 - 740 5039.

Klubo valdyba

VASARIO 16 GIMNAZIJA
IŠ MOKINIŲ RAŠINIŲ VYSKUPO M. VALANČIAUS MOKSLEIVIŲ 

ATEITININKŲ KUOPOS LAIKRAŠTĖLY „BOKŠTO ŠEŠĖLY“

Redaktorės: Daiva Dambrauskaitė ir Da lytė Navickaitė

Žemėlapyje gintaro taškelis, 
Tai mano brangi Lietuva. 
Vandenyne mėlynas lašelis, 
Tu jūra Baltijos mana.

Daiva Korintaitė

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
Atsiradau Frankfurto aerodrome la

bai nuvargusi nuo ilgos kelionės iš 
Australijos. Kartu su draugėm Anita 
Baltutyte ir Lina Jablonskyte atsiė- 
mėm savo lagaminus ir tuoj pat prisi
statė du žmonės iš Vasario 16 gimna
zijos. Pasisveikinus, sudėjom savo tur
tus į autobusiuką ir patraukėm gimna
zijom Tikrai nustebau, matydama Vo
kietijos peizažą ir grožybę.

Atvykę į gimnaziją išlipom iš auto
busiuko ir greitai sušalom (buvo sau
sio mėnuo). Buvome labai, labai ne
patenkintos. Aišku, nežinojome ką 
manyti — jaunos merginos, vienos be 
tėvų, atvykusios į naują kraštą. Netu
rėjom jokio supratimo ką daryti, net 
ir kur eiti. Tuo momentu kelios ma
lonios mergaitės atbėgo ir mus nuve
dė į bendrabutį. Padėjo jos mums vis
ką sunešt į mūsų kambarius ir tada 
aprodė visą miestelį. Man pasidarė 
jauku, kadangi buvome mandagiai pa
sveikintos. Įdomu buvo pamatyti vo
kiškus namus, pastatus ir 1.1. Čia vi
siškai skirtinga, įspūdinga ir gražu. 
Žinojau, kad, nors dar nebuvau pri
pratusi, man jau patiks ši aplinka ir 
galvojau, kad viskas bus gerai. Po kiek 
laiko pagaliau susitikom su mokyklos 
direktorium, kuris paaiškino kas buvo 
reikalinga žinoti: pamokų tvarkaraštį, 
bendrabučio taisykles, o mes jam pa
pasakojom apie lietuvių veiklą Austra
lijoje ir ką norėjome čia mokytis ir ko
dėl mes tikrai atvykome čia — geriau 
išmokti lietuvių k. ir aplamai pagy
venti lietuviškoj aplinkoj.

Pirma diena praėjo gerai ir su lai
ku susipažinom su beveik visais moki
niais, o mokslas visai gerai prasidėjo. 
Kadangi pabaigėm gimnaziją Australi
joje, tai čia buvom prijungtos prie lais
vų klausytojų klasės. Nuostabiai gerai 
pripratom prie kitokio gyvenimo, bet 
buvo tik vienas sunkumas — nemokė
jom vokiečių kalbos. Taigi pradėjom 
lankyti vokiečių pamokas.

Gimnazijoje buvo daug linksmybių, 
pavyzdžiui, sniegas (mums australie
tėm neįprastas dalykas) ir daug rengi
nių: Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimas, Kaziuko mugė, Moti
nos dienos minėjimas ir 1.1. Su noru 
prisijungėm prie mokyklos organiza
cijų — ateitininkų ir skautų.

Dabar praėjo beveik penki mėnesiai 
nuo mūsų atvykimo ir jau daug ko 
pergyvenau. Manau, kad mano vienas 
iš didesnių pergyvenimų buvo apsilan
kymas Lietuvoje. Vis norėjau ten va
žiuoti ir šį kartą gavau progos ten nu
vykti ir svarbiausia pamatyti tėvelio 
kraštą savo akimis ir susitikti su gi
minėm. Ne tik dėl šio įvykio, bet ir 
bendrai mano kasdieninis gyvenimas 
jau pasikeitė. Keičiasi ir mano pasau
lėžiūra. Man čia smagu. Kartais gal
voju apie savo šeimą, draugus, nes esu 
taip toli nuo namų, ir visų pasiilgstu,

PAMALDOS
Eccles — spalio 12 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — spalio 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — spalio 19 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — spalio 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Birnūnghame — spalio 19 d., 17 vai., 

Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame spalio mėnesį Rožinio pa

maldos vyksta kasdien 18 vai., Židinyje.
Spalio 19 d. Maldos Žygį už Lietuvą at

lieka visos Nottinghamo židinio aptar
naujamos vietovės, viso 16. Prašoma ne
užmiršti!

Coventryje — spalio 12 d., 14 vai., šv. 
Elzbietoje.

Leamingtone Spa — spalio 12 d.. 15.30 
vai., šv. Petre.

Coventry
PADĖKA

DBLS Coventrio skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja Nottinghamo „Rūtos“ mo
terų duetui už puikią programą. Ačiū 

bet dabar žinau, kad kai ateis laikas iš
važiuoti, aš džiaugsiuos pamačius 
šeimą ir namus, bet bus skaudu palikti 
viską kas man čia patinka.

Birutė Stalbaitė

„KUR BĖGA ŠEŠUPĖ...“
„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas 

teka, 
Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva“.

Prieš važiuojant į Lietuvą, šis eilė
raštis man daug reikšmės neturėjo. 
Aišku, man Lietuva buvo svarbi ir aš 
ją mylėjau, nes ji buvo tėvų gimtinė. 
Dabar, grįžusi iš Lietuvos, aš supran
tu, kaip seneliai jaučiasi, kai pasakoja 
apie Lietuvą ir jos grožį.

Nuvažiavus į Lietuvą, man buvo 
sunku tikėti, kad aš stoviu prieš Ne
muną ir prieš paminklus, kurie buvo 
svarbūs Lietuvos istorijoje. Man bu
vo svarbu pačiai pamatyti, kad tie da
lykai tikrai egzistuoja — ne tik žemė
lapiuose, pasakose arba knygose.

„Čia broliai artojai lietuviškai 
šneka,

Čia skamba po kaimus Birutės 
daina.“

Kai buvau Lietuvoje, man buvo 
smagu, nes galėjau susikalbėti su žmo
nėmis lietuviškai. Tie metai, kai mo
kiausi lietuviškai lietuvių mokykloje, 
buvo labai vertingi. Tik man būdavo 
truputį liūdna ir skaudu, kai žmonės 
Lietuvoje kalbėdavo su tavim rusiškai, 
nors mokėjo kalbėti ir lietuviškai. 
Man buvo neaišku. Juk čia yra Lietu
va, tai ar nereikia kalbėti lietuviškai? 
Man buvo truputį gaila, kad Vilniuje 
buvo tiek daug rusiškumo. Man ge
riau patiko Kaunas, nes, kai aš ten bu
vau, negirdėjau rusiškai kalbant. Kau
nas man atrodė tikrai lietuviškas — 
buvo lygiai tas miestas, apie kurį se
neliai pasakojo, žmonės nustebo, kai 
sužinojo, kad aš iš užsienio atvažiavu
si į Lietuvą. Jie netikėjo, kad lietuvy
bė vis tiek gyvuoja išeivijoje.

„Čia Vytautas didis garsiai 
viešpatavo,

Ties Žalgiriu mušė kryžiuočius 
piktus“.

Matydama Vytauto Didžiojo statu
lą Kauno Karo Muziejuje, aš jaučiau
si labai laiminga, kad mano kraštas 
turėjo tokią galingą ir įdomią praeitį. 
Man buvo sunku įsivaizduoti, kaip 
Lietuva galėjo išsilaikyti tokį ilgą lai
ką. Tačiau man buvo truputį liūdna, 
kad komunizmo vadovui Leninui bu
vo skiriama daugiau garbės, negu mū
sų garsiem kunigaikščiam kaip Vytau
tui, Gediminui... Yra blogai, kad ir 
muziejuje yra daug komunizmo dva
sios parodyta

„Čia bočiai už laisvę tiek amžių 
kariavo:

Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus“.
Nors dabartinėje Lietuvoje ir yra 

komunistų valdžia, Lietuva vis tiek 
yra mūsų tėvynė, mūsų ir visų lietuvių 
širdyse. Jeigu meilės Lietuvai liepsna 
mūsų širdyse neužges, tai gal ir mūsų 
kova už laisvę ir taiką turės vertės.

„Neapleisk, Aukščiausias, mūsų 
ir brangios tėvynės,

Maloningas ir galingas per visas 
gadynes!“

Lina Jablonskyte

KELIONĖ Į LIETUVĄ
1987 metais gegužės 21-30 d. rengia

ma ekskursija į Vilnių. Kelionė į abi 
puses lėktuvu per Maskvą. Vilniuje 
būsim 7 naktis ir 2 Maskvoje.

Kaina, įskaitant kelionę, viešbutį su 
pilnu maistu, yra 445 svarai.

Užsirašyti iki lapkričio mėn. pabai
gos šiuo adresu:

J. Raišys,
119 Beech Ave., 

Acton.
London, W3 7 LG 

Tel. 01 - 740 8528.

DBLS pirm. J. Alkiui ir B. Butrimui, vi
siems svečiams iš Birminghamo, Notting
hamo, Wolverhamptono ir vietiniams lie
tuviams už atsilankymą ir pobūvio parė
mimą.

Negalime pamiršti ir šeimininkių O. 
Stirbienės ir dukrelės Ramutės, kurios 
daug pasidarbavo papuošdamos salę ir 
pagamindamos maistą.

Nuoširdūs ačiū visiems!
DBLS Coventrio Sk. valdyba
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