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DBLS-GOS 40-TIES M. VEIKLOS IK 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

WOLVERHAMPTONE
Šių metų Tautos Šventė ir Lietuvių 

Diena buvo paminėta puikioje Wolver- 
bamptono Civic Hall, ši šventė lietu
viams buvo svarbi ir tuo, kad kartu pa
minėjome ir DBLS 40 metų įsikūrimą 
Anglijoje. Kaip DBLS Centro Valdybos 
pirm. J. Alkis pasakė savo atidarymo žo- 

tautos dalis jau 40 metų iš- 
po pasaulį, bet turime džiau- 
tiek daug laiko, dar galime 
kartu praleisti keletą valan
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Ši puiki salė suskambėjo lietuviškų dai
li), kanklių, Skudučių garsais, 
lietuviškas juokas, sumirgėjo 
tautiniai rūbai. Salė pildėsi : 
jaunais, treškančiais pabendrauti, 
tikti senus 
pasigrožėti 
blausiai — 
tant, naują 
keletą metų tebuvo tik vaikai, o 
jau jaunuoliai. Tai labiausiai džiuginantis 
laktas, nes matosi lietuvių tremties tąsa.

Šios šventės pasisekimu rūpinosi Wol- 
whamptono DBLS Skyriaus valdyba, o 
ypač jos kultūrinių reikalų ryšininkė G. 
Ivanauskienė, pilna neišsemiamos ener- 
{ijos pagelbėti visiems ir visur, kur tik 
lietuviška veikla pareikalautų.

Šį vakarą — minėjimą oficialiai pradė
jo CV pirm. J. Alkis, pakviesdamas visus 
atsistoti ir pagerbti Wolverhamptono 
miesto Burmistrę, kuri Si vakarą pralei
do kartu su mumis ir gėrėjosi mūsų tau
ta meno paveldėjimu. J. Alkis savo 
sveikinime atvykusioms pasidžiaugė mū-

draugus, pabūti savųjų 
lietuvišku menu, o gal 
pamatyti, kad nors ir 
kartą, kurių dauguma,

, nuaidėjo 
spalvingi 

senais ir 
susi- 

tarpe, 
svar- 
sens- 
prielš 

dabar

LIETUVIU DIENA WOLVERHAMPTONE

DBLS-gos Liaudies dainų ir šokių ansamblio dalis scenoje, VVolverhamptone, atlieka šventės programą. Iš kairės nuo
traukoje: A. Ludwig, R. Gasperaitė, V. Gasperienė, B. Bishop, A, .Šveikauskas, J. Mineikis ir J. Alkis. (Foto: V. Motuzai
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Wolverhamptono Burmistre Mrs. Dor- 
ten Seiboth (kairėje) ir jos pavaduotoja 
Mrs. Mary Machen.

(Foto: V. Motuzą)
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jų išeivijos ištverme, bet taip pat prašė 
nepamiršti kitos tautos dalies, jau tiek 
Setų liūdinčios ir laukiančios.
Meninė programa šiais metais buvo ki

tokia. Pasirodė metų pradžioje įkurtas 
Liaudies dainų ir šokių ansamblis, kuris 
įpima visas meno šakas: dainą, šokį liau
dies muziką, poeziją... Tai vaisius daug 
idėjų turinčio A. Šveikausko ir talkinin- 
ių, vadovų: J. Alkio, V. Gasperienės, V. 
d Brien ir S. Dobbs.
Šio ansamblio tikslas kelti ir 

Puoselėti tautinį palikimą, atgaivinti jau 
'žmirtštamas dainas, šokius ir muziką, 
Wrodant tikrą kaimo meną, nuklystant 
giliau į praeitį, pradėtą dar Nepriklauso
mybės laikais. Tai lietuvių tautosaka, ku
bą kūrė ir išlaikė mūsų seneliai. Tokie 
Ira šio ansamblio planai ateičiai, o da
bartyje, dar net nepraėjus metams, buvo 
Į vakarą parodyta, ką tas ansamblis at
siekė.

venimo dainų, šokių ir muzikos pynę. Tai 
skudučiuodami, tai dainuodami ar šokda
mi išlaikė tą jausmą, kad net nematant 
praėjo valanda, o salėje buvo tyla ir ga
lėjai jausti publikos susidomėjimą. Ypa
tingai gražiai dainomis pasirodė į ansam
blį įsijungusi dainininkų grupė .Harmo
nija', kuriai vadovauja V. O'Brien, tau
tinių šokių grupė su savo nauju vestu
viniu šokiu .Rezginėlė', vadovaujama S. 
Dobbs, kurie taip pat jungėsi prie dainų 
ir vaidybos. Kanklininkėms vadovavo E. 
Vainorienė, porą metų mokinusi ir sukū
rusi kanklininkių grupę. O poezijos mė
gėjas A. Gasperas 'įsijungęs į šį ansam
blį, savo aiškia ir taisyklinga lietuvių 
kalba parodė jaunatvišką meilę tautos 
poezijai.

Scenos gilumoje, nors mažai matomi, 
užnugarį laikė ir spragas užpildė Notting- 
hamo choristai, kuriuos — dainos pamy
limas jau ilgus metus išlaiko stipriame 
junginyje. Tai programa, kuri paliko gi
lesni įspūdį ir jausmą, kad jaunoji karta 
auga ir bręsta. Kartu dirbant, ryšiai sti
prėja tarp kolonijų, užsimezga draugys
tės, kuriasi šeimos. O su šeimomis atsi
randa vėl nauja karta, šios tąsos mes 
siekiame ir ji jau pradeda pasirodyti re
alybėje.

Šis vakaras — minėjimas tik vienas iš 
svarbių 'įvykių.

Lietuvybės išlaikymui yra skiriama 
daug jėgų ir keliamos naujos idėjos. Sti
priai veikia Lietuvių Skautų Sąjunga, ką 
tik išleidusi savo veiklos Anglijoje albu
mą. jau trys metai veikia lietuvių kal
bos mokykla Nottinghame, lietuvių Sody
boje rengiami šeimos savaitgaliai, Londo
ne įkurta lietuvių kalbos ir lituanistikos 
mokykla, jaunimo atstovai vyksta į Aus
tralijos Jaunimo Kongresą, ateinančią va
sarą skautai vyks į JAV ruošiamą Tau
tinę Stovyklą. Tai eilė įvykių kurie riša- 
si su šiuo vakaru. Tai ne lietuvių diena, 
bet dienos. Tai Britanijos lietuvių ateitis! 
Ja rūpinasi, remia ir palaiko DBLS ir ti
kimės, kad reikalui esant, ji dar išsilaikys 
40 metų.

Programos gale jaunimo atstovai į Aus
tralijos Jaunimo Kongresą prisistatė

Vysk. Baltakio vizitas Lenkijoje
Nuo 14 rugpjūčio Lenkijoje lankėsi Jo 

Ekselencija kun. Vyskupas Paulius Bal
takis — Šv. Tėvo pasiuntinys, apimąs 
dvasiško ganytojo globa lietuvius, išsi- 
blaškusius visame pasaulyje. Jo Ekse
lencija pribuvo į Lenkiją pakviestas Lom- 
žės Vyskupo.

Vyskupą Paulių Baltakį kelionėje po 
Lenkiją lydi Jo Ekselencijos sekretorius 
kun. Edmundas Juozas Putrimas iš To
ronto, kuris buvo įšventintas kunigu Po
piežiaus Jono Pauliaus H-jo, šv. Petro 
Bazilikoje, 1985.VI.2 d.

Abu Didžiai Geibingus svečius po Len
kiją lydi kun. Kan Alfonsas Jurkevičius 
Smolno parapijos, netoli Vroclavo, klebo
nas ir kun. Bronislovas Kuculis iš Olšti
no.

ke ir Sčecine, kur 19.15 vai. vakare Jo 
Ekselencija kun. Vyskupas P. Baltakis 
su kunigais palydovais atnašavo lietuviš
kas šv. Mišias šv. Jono Krikštytojo Baž
nyčioje. Iškilmingas šv. Mišias pagerbė 
Jo Ekselencija Decezijos Sčecinsko — Ka
minsko? kun. Vyskupas Kazimeras Maj- 
danskis, kuris nuoširdžiai priėmė savo 
Vyskupo Namuose atvykusius į Sčeciną 
garbingus dvasininkus svečius.

šv. Mišiose, kurios tęsėsį 2 vai., dalyva
vo apie 500 tikinčiųjų. Tarp jų keletas lie
tuvių iš Tarybų Lietuvos. Pabaigoje pa
maldų lietuviai, dėkingi Vyskupams už 
bendras maldas, 600 metų Lietuvos Krikš
čionybės ir Beatifikacijos kun. Arkivys
kupą Jurgio Matulaičio proga, įteikė ku

klias dovanėles — lietuviškas juostas.

Vyskupas P. Baltakis dėkoja Dariaus ir Girėno paminklo globėjams už priėmimą. 
Iš kairės'.B. Kviatkovskaitė ir J. Sanvaitis (paminklo globėjai), kun. E.J. Putrimas, 
vysk. P. Baltakis OFM ir kun. Kuculis. Foto: J. Sanvaitis)

15 rugpjūčio Punsko Bažnyčioje įvyko 
iškilmingos atlaidinės pamaldos, kurias 
atnašavo Lomžės Vyskupas, Vyskupas P. 
Baltakis, kun. E.J. Putrimas iš Toronto 
kun. kleb. I. Dirmeika, kun. kan. A. Jur-

21 rugpjūčio sutiko su lietuviais Slups-
Po pamaldų, Vyskupo Namuose įvyko 

susitikimas prie bendros vakarienės; kun. 
Vyskupas P. Baltakis ir kunigai palydo
vai, Jo Ekselencijos su delegacija iš 25-kių
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Programa prasidėjo paukščių balsų 
Macija .molinukais'. Visuose salės kam
pose suskambėjo miško paukščių balsai, 
kimindamj žavingą Lietuvos miškų, me
teli ošimą, žalias samanas su kyšančia 
taravyko galva. Po šio įvado, iš visų pu
tei rinkosi į sceną ansamblio dalyviai, 
Ovai ir įdomiai perduodami kaimo gy-

lietuviškai visuomenei tardami keletą žo
džių lietuviškai. Kongreso atstovų išlai
doms padengti buvo platinami loterijos 
bilietai, o pati loterija, šokių metu, buvo 
pravesta A. Blinstrubo.

Visi linkime sėkmės jauniesiems atsto
vams Australijoje!

hg

Pabaltijo Diena Londone
Pirmą minėjimą šiemet ruošia Baltų 

Taryba kartu su Pabaltijo Sąjunga šeš- 
todienį, rugsėjo 26 d Westminster Cathc- 
toal Conference Centre, (kuris randasi 
telia Westminsterio katedros, Victoria, 
SW1.).
Durys bus atdaros nuo 12 vai. (dienos). 

Oficialus atidarymas, kurį atliks Lietuvos 
Charge d'affaires Vincas Bailokas, bus

12.30 vai. p.p. Chorų ir šokių grupių pa
sirodymai bus 12.45 vai. p.p., 2.45 vai. p.p.
ir 5 vai. p.p. Pabaiga 7 vai. vak. įėjimas 
suaugusiems 1.50 svaro, o vaikams 50 pe
nų.

Lietuviai yra raginami 'kuo gausiau at
silankyti su savo draugais ir pažįstamais
šioje pirmoje pabaltiečių dienoje. Viskas 120 rugpjūčio atnašavo šv. 
bus vedama anglų kalboje. ke ir susitiko su lietuviais.

kevičius ir kun. B. Kuculis ir kiti.
Iškilmingas pamaldas paįvairino graži 

procesija, kurioje dalyvavo daug lietuvių 
tautiškais rūbais, ir kaikurie paveikslai 
papuošti trispalvėmis juostomis.

16 rugpjūčio 11 vai. vyko lietuviškos 
pamaldos Seinuose, kurias atnašavo kun. 
Lomžės Vyskupas, kun. Vyskupas P. Bal
takis ir kunigai Jo Ekselencijos Lenkijo
je palydovai.

17 rugpjūčio Vyskupas P. Baltakis su 
savo palydovais atnašavo iškilmingas šv. 
Mišias Smolėnų Bažnyčioje. O rugpjūčio 
18 d. susitiko su Punsko valsčiaus ūkinin
kais.

Tolimesne kelione Jo Ekselencija 19 
rugpjūčio vyko į Olštiną ir apsilankė 
prie paminklo Žalgiro mūšio vietovėje.

Mišias Gdans-

lietuvių, tame 5 iš Lietuvos!
22 rugpjūčio Jo Ekselencija Vyskupas 

P. Baltakis aplankė Sčecino Katedrą, ku
ri yra pastatyta prieš 8 šimtmečius. Be to 
aplenkė neseniai įsikūrusią kunigų Semi
nariją, kurioje š.m. VI.H dieną aplankė 
Jo šventenybė Šv. Tėvas.

Po to tolimesnė kelionė nuvedė garbin
gus dvasininkus svečius į (Soldiną) Pscel- 
niką. netoli Mislibožio, prie Dariaus Gi

rėno paminklo.
Čia svečius pasveikino paminklo glo

bėjas Julius Sanvaitis, o maža Myslibožo 
mergaitė įteikė vysk. P. Baltakiui puokš
tę gėlių. Dalyvaujant grupei lietuvių ir 
apie 20-čiai lenkų, kurių tarpe buvo len
kų girininkas P. Nivinski su žmona, o 
taip pat girininkijos darbuotojai su šei
momis. Vysk. P. Baltakis pasakė trumpą

LIETUVOJE
Puolamas kun. K. Puzonas

Rugpjūčio 23 d. Širvintų rajono Čiobiš
kio bažnyčioje kun. Rokas Puzonas. 
Kiauklių parapijos klebonas, pasakė pa
mokslą, apie kurį išgirdo visa Lietuva. 
Kunigą išgarsino Lietuvos komunistinė 
spauda „Tiesa" sako, kad kun. Rokas 
Puzinas sakyklą naudoja „ne religiniams 
pamokslams, o antitarybiniams šmeiž
tams. nacionalistinei ideologijai skleisti". 
Tuo susirūpino net komunistinė valdžia.

Rugpjūčio 28 d., nepaisant vasaros dar
bymečio, Zibalų apylinkės gyventojai bu
vo suvaryti į susirinkimą, į kur'j iš Vil
niaus atskubėjo Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio pavaduotojas E. Juozėnas. Jis 
susirinkusiems kalbėjo apie piliečių pa
reigą laikytis tarybinių įstatymų. Kalbė
jo ir kiti pareigūnai, sakydami, kad kun. 
R. Puzonas „žemina tarybinę tikrovę" ir 
aukština buržuazinę Lietuvą. Kai kurie 
kalbėtojai puolė ir zakristijoną Robertą
Grigą. Bet oficialus pranešimas sako, 
kad „Buvo salėje ir keletas moterų, ku
rioms nepatiko kalbos apie kleboną ir 
zakristijoną. Jos visaip bandė trukdyti
kalbėjusiems
Susirūpinimas dėl įvykusios 
demonstracijos

Visa Vilniaus komunistinė spauda pla
čiai išgarsino sekmadienį, rugpjūčio 23 d. 
Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo įvykusią lietuvių demonstraciją. 
Keliose įmonėse valdžia surengė protesto 
mitingus, kad panašios demonstracijos 
daugiau nepasikartotų. Laikraščiuose bu
vo piktai aprašyta pati demonstracija ir 
įdėtos dvi nuotraukos. Vienoje: prie pa
minklo stovi grupė demonstracijos daly
vių, antroje — kalba Nijolė Sadūnaitė.
K. Navicko laiškas „Pravdoje“

Kostas Navickas, gimęs 1917 m. Mask
voje, už Lietuvos istorijos falsifikavimą 
yra gavęs kelis sovietų mokslo titulus. 
Dabar, laisvojo pasaulio spaudoje ir radi
juje nagrinėti Baltijos valstybių prijungi
mą prie Sov. Sąjungos paslaptis, „V. Kap
suko universiteto prof.” K. Navickas 
parašė straipsnį Maskvos „I’ravdai“, aiš
kindamas, kad 1940 metais Lietuvoje „įvy
ko socialistinė revoliucija" ir kad „Pa
baltijo respublikos laisvai pasirinko savo 
kelią”. Straipsnyje visai neužsimenama 
apie Molotovo-Ribbentropo 1939 m. rugp
jūčio 23 d. pasirašytą „nepuolimo paktą” 
ir prie jo pridėtą slaptą protokolą, kuris 
leido Sov. Sąjungai įsteigti Baltijos vals
tybėse karines bazes ir po to tas valsty
bes pagrobti. Tos paslapties ligšiol nepa
skelbė joks sovietų istorikas. Bet „Prav- 
dos" redaktoriai šį kartą K. Navicko 
straipsnį įdėjo į skaitytojų laiškų skyrių, 
matomai, abejodami ar jis neprieštarau
ja Gorbačiovo „viešumo" priesakams.

Laišką su „Pravdos" korespondento D. 
Šniuko komentarais perspausdino vilniš
kė „Tiesa".

SOVIETAI ŽADA ATIDARYTI KELIA
Suomijos transporto ministerija pra

nešė, kad netrukus Sov. Sąjunga leis va
žiuoti sunkvežimiams, autobusams ir au- 
tomobilams išilgai, ligšiol uždaryto kelio, 
per Baltijos valstybes, žiniomis iš Mas
kvos, nuo ateinančių metų kelias per Ta
liną, Rygą. Vilnių ir Minską bus atidary
tas tarptautiniam susisiekimui.

maldą, po kurios lietuviai sugiedojo Tau
tos himną. Lietuviai ypatingai dėkingi 
girininkui P. Nivinskiui, kurs nuolat rū
pinasi paminklo apsauga ir sudaro palan
kias sąlygas lietuviams paminklą prižiū
rėti ir lankyti.

Po pasikalbėjimo su tautiečiais svečiai 
išvyko į tolimesnę kelionę į Vroclavą.

Tolimesnėje kelionėje jie dar aplankys, 
Krokovą, Osvencimą (kur II pasaulin- 
niame kare buvo kankinių lageris) to
liau Vadovicus (kur gimė šv. Tėvas), 
Čenstakavą, ir vėl Vroclavą ir Vartšuvą.

31 rugpjūčio kun. Vyskupas P. Baltakis 
ir Jo sekretorius E.J. Putrimas užbaigs 
savo pilgrimo kelionę po Lenkijos žemę ir 
išskris į Niujorką, linkime laimingos ke
lionės.

J.Z,

1
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IŠSVAJOTA TĖVYNĖ KARAIMAI LIETUVOJE
Alė Rūta šiais metais pasirodė dar su 

vienu kūriniu, ne romanu ar novele, bet 
autobiografiniu penkių dienų viešnagės 
Lietuvoje atpasakojimu. Knyga, pavadin
ta „Tarp ilgesio ir tėviškės“, yra „NI
DOS“ leidyklos leidinys nr. 113 (2 Lad- 
broke Gardens, London Wil 2PT, Eng
land). Parduodama ne prenumeratoriams 
už 7 svarus (US $ 10.50) minkštais, 8.50 
svarus (US $ 13.00) kietais viršeliais.

Alė Rūta (Elena Nakaitė-Arbienė) rašo 
lengvai, jausmingai, nedailindama įspū
džių, paprasta šnekamąja kalba. Jos ke
lionė vyko 1979 metais per Helsinkį, Le
ningradą, Rygą ir atgal per Rygą autobu
su į Taliną ir sovietišku laivu 'į Helsinkį. 
Autorė sako, kad knygą ji parašė per ke
turis metus (1983-?), bet prieš tai savo 
įspūdžius buvo paskelbusi išeiviu spau
doje. Pagal jos giminaičio laišką, ji „už 
savo melus apie Tarybų Lietuvą, (kitaip 
sakant, už savo atvirumą) tikriausiai bū
sianti nubausta: kitai kelionei į Vilnių 
leidimo jau greičiausiai nebegausianti" 
(358 psl.). Atsieit, Tarybų Sąjunga, „di
džiausios laisvės“ valstybė pasaulyje, 
leidžia lankytis tik tiems, kurie arba tik 
gerai atsiliepia, arba tyli... Panašiai 1987 
metais buvo prievartaujamas popiežius 
Jonas Paulius II neleidžiant jam daly
vauti Lietuvos krikšto iškilmėse esą to
dėl, kad Vatikanas neįteisina 1939 metų 
Sovietų su naciais sutartos agresijos ii' 
nepripažįsta Lietuvos aneksijos teisėtu 
veiksmu. O juk, kitos vakarų valstybės 
taip pat nepateisina Sovietų agresijos, 
bet jų atstovams jie leidžia lankytis ir 
Paibaltyje, ir Leningrade, ir Maskvoje...

Viešnagės įspūdžiai yra pradedami 88 
puslapyje nuo nusileidimo Vilniuje. Iki 
tos vietos autorė daugiausiai aprašinėja 
rūpestį ir pasiruošimus kelionei, kurie 
yra naudingi besirengiantiems lankyti 
Lietuvą, bet dėl smulkmeniškumo yra 
nuobodoki. Nors knyga daugiausiai seka 
įspūdžių eigą, nėra sunku pastebėti au
torės pastangas atvaizduoti patrakusį 
tvarkarašti, nuolat slegiančią ir įtemptą 
atmosferą, ir nupiešti vidutinės padėties 
ir išsilavinimo Lietuvos gyventojų tipus, 
jų pastangas išsilaikyti darbe, apsirūpin
ti taip trūkstamom medžiaginėm priemo
nėm, nepakliūti nemalonėn, šias temas 
autorė puikiai išvystė, palikdama 
skaitytojui, kuris Lietuvos nelankė, abe
jonę, ar verta savo apsilankymu save ir 
artimuosius Lietuvoje kankinti, dirginti 
jausmus.

„Vidury minios Birutė, mano sesuo. 
Apkabinu, visa viipa, kukčioja, ašarom 
aplietas veidas.

Neverk, sesut, nereikia! Aš gi čia! At
važiavau. Aš niekad jūsų nebuvau užmir
šusi...

Greta Birutės ir brolis.

— Vytautai! — Apkabinu jį, ir mano 
visas veidas dreba, bet atsimenu, kad pa
sižadėjau neverkti.

Brolis nieko nesako, tik žiūri į mane 
pilnomis ašarų akimis, tik jo lūpos vir
pa, kažkodėl dabar jis man taip labai į 
mūsų Mamą, ne į Tėvą panašus...

Gėlės, gėlės... Jie man duoda gėlių. 
Aš jiems turėčiau duoti gėles! Taip aš jų 
buvau pasiilgus! — švysteli mintis". (90 
psl.).

Liūtas Grinius
Alė Rūta, klausimą ar verta aplankyti 

Lietuvą, atsako teigiamai ir išsamiai 
(356-357 psl.). Nežiūrint brangumo (vien 
dovanos jai kainavo 4000 $), nežiūrint 
nuovargio, ir nežiūrint gana brutalaus so
vietiškų valdininkų elgesio (74-80, 193-194 
312, 331-336 psl.). ji džiaugiasi galėjusi 
pajusti savo artimųjų pergyvenimus.

„Mes einame iš proto!.. Supranti? Mes 
kiekvieną dieną netenkame proto!..

Ji žiūrėjo į mane beveik klaikiomis aki
mis, ir man pasidarė baisu. Aš tylėjau, 
lyg netekusi žado. Ji susiėmė galvą:

— Aš tik to vieno ir bijojau! Labai bi
jojau, kad vieną dieną prarasiu realybę, 
išprotėsiu... Kas tada?

Aš ją apkabinau; mes abi linguodamos 
tylėjom. Bet ji susigėdo silpnumo. Visada 
ji būdavo stipri išdidi. Papurtė savo veš
lius, žilus plaukus, atsilošė, žvilgterėjo į 
mane...

— Manai, kad aš viena? — Visi. Kas 
tik dar turi širdį, kas dar sielojasi mūsų 
Lietuvėle... Visi netenkame proto! Kas
dien... Rodos, jau jau nebeišlaikysim...

— Kas? Pasakok! Kas taip slegia? Gal 
mes galim kuo padėti?

— Padėti? Jūs atvažuojat ir išvažiuo- 
jat... Jums gal nei neaišku, čia kiekvie
ną dieną — nesąmonės. Visur. Visokie 
įstatymai, draudimai, neleidimai... Su
varžymai. Pažadai, melai. Neteisybės. 
Išvežimas žmonių, maisto... Prekių trū
kumai. Mokyklos, programos. Literatūra, 
laikraščiai... Viskas! Visas gyvenimas, 
viskas! Ar apsakysi?

Ji kalbėjo tyliai, bet aš vienu tarpu, 
vistiek parodžiau į telefoną. Ji tik mos
telėjo ranka, beviltiškumo judesiu..." 
(241-242 psl.).

Žmonių charakterių aprašymai, tačiau, 
neprilygsta gamtos ir įvykių vaizdams iš 
kurių prasiveržia autorės literatūrinis ta
lentas (plg. 112, 148, 205, 230-231 psl.).

„Lengvai svyruoja mašina. Kamajų 
miesteliu nuo kapinių įsukam į gatvelę, 
kuri išveda kastiniu keliuku ‘į laukus. O 
čia siaura ir nelygu, netaisyta, atrodo, 

metų metais. Užmirštas Dievo kampelis. 
Kam čia kelią taisyti? Jokie naujieji po
nai turbūt nepravažiuoja, kontrolė neuž
suka, motorizuoti svečiai nepasidomi... 
Tiktai menka Davatkynės gatvelė, kuri 
veda į užmirštus laukus, į apleistą kai
mą.

Davatkynė, važiuojanti į Rudžius, buvo 
kairėje. Ligi pat bažnyčios būdavo nusag
styta trobelėmis, mažais kvadratiniais 
langeliais žvelgiančiomis į bažnyčią ir į 
daržus. Daržus virstančiais iš vagų buro
kais, tankiomis morkų eilėmis, pupų ir 
saldžių žirniukų garbanomis, užsisvėru- 
siomis ant tvorų, lendančiomis pro per- 
kolėlius į saulę... Sukasdavo daržus ir 
darželius pačios senutės kastuvais, iš
purendavo rankomis, prisodindavo, pri- 
tręšdavo, kasdien ravėdavo... Ir būdavo 
ko į sriubą dėti! Būdavo net ir bulvių 
po kelias vageles; užaugdavo kumštinės, 
sultingos, burnoj tirpstančios... Su rūgu
siu pienu, ar su silkute gavėnioj valgyk 
ir norėk! Kad gi gardumas! Plokštą laši
nėlių, ir kokį dešragalį ir surioką jos už
sidirbdavo verpimu, siuvimu, plunksnų 
plėšymu... Kad tik Dievas ilgai duotų 
dantis, o to valgymo užtekdavo per akis. 
Dirbdavo jos ir dirbdavo, rožančius kal
bėdamos, tyliai giedodamos, amžinus at
ilsius pamaldžiai kalbėdamos, už savo 
išsisklaisčiusią giminę ir už gimines—gen 
tis gerų parapijiečių, kas tik už duonos 
kampą, už obuolį, už šlakelį pieno, kruo
pelę sviesto užprašydavo.

Davatkėlės. Kur gi jos dabar? Kur jų 
trobelės, kur jų iš vagų virstą daržai, 
kur palangėse spalvoti žirneliai, kvepian
čios rezetos? Niekur jų nesimato, tų ma
žų, lyg delno, sklypelių, nei miniatiūrinių 
pirkelių—grytelių... Ar gi ne grytelninkų 
dabar valdžia? Tai kur pasidėjo pamal
džių senelių luomas? Anie išmirė, o naujų 
neatsirado? Tai gi Kamajų miesčionijos 
dalis. Nebematau žydų namų nei krautu
vių, nebėra kampininkių, kurios būdavo 
ūkininkių dešinioji ir kairioji ranka: at
liks darbus bei darbelius, kurių kaimas 
nebesuspėdavo.

Kastinis keliukas. Kas tai per vardas? 
Kai aš tik Pradžios mokyklą pradėjau, 
šios gatvės gale pas Džiugelienę gyvenau, 
ir tada prieš 56 metus sakydavo:

„Nugi, pareik pėsčiom namo. Lengvai 
parbrauki tiesiai,Kastinio keliuku, nei per 
lieptą nerekės...“ — Ir eidavau šeštadie
niais namo, tiesiai iš mokyklos, Kastiniu...

Ir dabar visi sako —
„Važuokim kastiniu. Tiesiau“.
Kas tai per kelias? Sakoma, gal seniai 

žmonių rankomis sukastas, per laukus, 
tiesiai, aplenkiant plačią šetekšnos bras
tą...

Taip, matyt, žmonių sugalvoti natūra-

KARAIMAI — LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS DALIS

Subrendusi ir sąmoninga tauta su mei
le saugoja savo vertybes, savo istorijos 
ir kultūros palikimą. Ir joks atsitiktinu
mas, kad tie, kuriems rūpi pakirsti tau
tos gyvybės šaknis, su įnirtimu tas ver
tybes slopina ir į jas kėsinasi. Taip buvo 
nesenoje praeityje, o ir šiandien ne ki
taip. Kartais net pačių neapgalvota ir 
blogai suprasta meilė pridaro žalos, ku
rią sunku vėliau atitaisyti, jei iš viso 
beįmanoma. Su pasitenkinimu galima pa
žymėti, kad susirūpinimas savosios is
torijos ir kultūros vertybėmis pastaruo
ju metu sustiprėjo, drąsiau ir jautriau at
siliepiama į klausimus, kuriuos kelia 
gyvenimas.

Chruščiovo valdymo metais pionieriš
kos Trakų pilies restauratorių pastangos 
buvo iš aukščiau piktai puolamos, šian
dien atrodo tokie dalykai jau neįmanomi. 
Tai gerai. Gerai, kad vietos vykdomoji 
valdžia rimtai vertina savosios istorijos 
ir kultūros paminklų apsaugos bei res
tauravimo klausimus. Tačiau, kaip sa
koma, neklysta tik tas, kuris nieko ne
veikia. Pasiūlymas, o gal jau net ir pla
nas, iškeldinti karaimus iš Trakų sen- 
miesčio ir paversti jų rajoną liaudies bui- 

lūs vardai išsilaiko ir šimtmečiais — ke
lių, upelių vardai, viensėdžių, kalnelių, 
miškų... Paskui nei nebežino žmonės, ko
dėl taip ar kitaip, ką reiškia.

„Tik taip vadina...“ — Užklausus at
sako“. (214-215 psl.).

Įkylus skaitytojas pastebės, kad visoje 
knygoje beveik nėra korektūros klaidų 
(101, 166 psl), bet keletoje vietų dėmės'į 
atkreips pačios autorės naujadarai ir ma
žos klaidelės.

Klaidelė yra nurodant, kad kelionė iš 
Losangelo į Niujorką truko tris, vietoje 
penkių valandų (47 psl.). Išrastas „intu- 
risto, -ės“ žodis yra taikomas gidams, gi- 
dėms (vadovams — ?) (68 psl.). Gerai 
skamba „lapija“ (93 psl.), bet ne „di
džiausia didžiuma“ (115 psl.), „emitra- 
žas“ (81 psl.), „audros ir lietaus stichija“ 
(gaivališkumas — ?) (82 psl.). Dėmesį 
patraukia žavūs tarmiškumai: „kelelis 
baisiai išdrambliuotas“ (217 psl.), „ert
mė“ (erdvė) (55, 74 psl.), „čiukšlė“ (čiau
pas, kranas) (98 psl.).

Retas Lietuvos lankytojas moka taio 
atidžiai atpasakoti savo įspūdžius, dar re
tesnis drįsta tai padaryti be pagražinimų. 
Alės Rūtos „Tarp ilgesio ir tėviškės“ yra 
jautrus ir praktiškas kūrinys. Jį skaitant 
akys drėko ir jaučiausi pats Vilniuje esąs, 
kartu su lankytoja įspūdžius pergyvenąs. I 

ties muziejaus skyriumi susilaukė rin 
tos kritikos, kuriai neturėtų likti abejis 
gi jos adresatai.

Didelio dėmesio nusipelno trys savi 
traščio „Literatūra ir menas" š.m. liepę 
18, skaitytojų laiškai. Rašytojas Aliens 
Bukontas priminė Lietuvos karaimų į ■ 
toriją ir labai teisingai pabrėžė reikal 
gerbti jų nacionalinį savitumą bei istot 
nes teises. Jis reikalauja įsisąmoninti į ! 
dalykus: pirma, savo tautos istorijos: i i 
kultūros saugojimas negali virsti kits i 
tautos istorijos ir kultūros griovimu; j i 
antra, Trakų karaimai yra visos Lieti 1 
vos istorijos bei kultūros dalis. Todėl r, | 
jono vykdomojo komiteto pirminio! t 
planą iškeldinti karaimus iš senmiesį■ 1 
Bukontas laiko lengvabūdišku. Į

Profesorius Česlovas Kudaba jauču 
kad su vietos viešpačiais ■—- vykdomi; 
valdžia — reikia atsargiai kalbėti, nes; 
kelti jų užsispyrimo. Todėl reikšdami 
savo autoritetingą nuomonę profesoris . 
pirmiausia pabrėžia, kad jis nenore 
„nieko užgauti“. Tačiau ir jis labai aš . 
kiai sako, kad karaimų iškėlimas iš į .j 
gatvės reikštų šios garbingos mūsų tai f 
tinės mažumos žlugimą. Profesorius K, 
daba pataria kaip galima remti karai# 
buities ir kultūros likučius. Tai darbi:v, z 
kuris reikalauja didelio takto, pačiu k, r 
raimų nuomonės atsiklausimo ir j-ą tn 
dicijų paisymo.

Elžbieta Bezekavičienė primena liūdi g 
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pavyzdį: Vilniaus karaimų kinesės Iii 
mą, kai ji be jokios pagarbos buvo s 
versta sandėliu. Reikšdama savo nuons 
nę, kad „gal dar neviskas prarasta“, a: 
tore irgi ragina Trakų vykdomąją r, 
džią nekelti karaimų namų prie kapini 

Trijų „Literatūros ir meno“ skaityto;
pasisakymai išreiškė visuomenės nuonr 
nę, kurios negali nepaisyti Trakų vyki 
moji valdžia, jei ji savo planuose vai 
vaujasi gera valia. Trakiečiai turi vie 
kartinę progą pasitarnauti Lietuvos ; 
torijai ir kultūrai, sudarydami kuo b 
riausias sąlygas vietos karaimams. Ir j 
šiam reikalui nėra pakankamai savų i 
teklių, jie turi teisę reikalauti atitini 
mos paramos iš respublikos iždo. Plati 
ji visuomenė neabejotinai parems ta fir 
struktyvias pastangas.
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Keliamas karaimų klausimas yra reii 
mingas dar ir tuo, kad jis verčia peri 
rėti mūsų ligšiolines nuostatas savosš 
kultūros vienovės ir įvairovės atžvilgi 
Kultūra kaip visuomenė, skriausdama s 
vo mažumas, iš esmės skriaudžia save pi 
čią.
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GEDIMINAS ŠUKAS

KRUVINA VASARA
Antroji pusė pasirodė esanti čia 

pat, už didžiulės raudono aksomo už
uolaidos, kuri dalino salę j dvi dalis. 
Keletas, juodų, raudonomis staltiesė
mis užtiestų, stalų buvo laisvi. Gal jie 
buvo laikomi ypatingiems svečiams...

Ir vos mes spėjome susirasti vietą 
prie nedidelio lango, papuošto spal
votu stiklu, kai prie mūsų priartėjo 
aukštaūgė ir... raudonplaukė moteris. 
Atrodė ji nėjo, o tiesiog plaukte plau
kė, išdidžiai krypuodama apvaliomis 
šlaunimis, kurias dengė ilgas, juodas 
sijonas. Po raudono šilko palaidinuke 
virpėjo jos mergiškai atsikišusios krū
tys, plonas audinys vargingai slėpė 
tą nuolatinei apžiūrai siūlomą kūną.

Tai ir buvo Stefanija, kavinės sa
vininkė. Kad ši raudonplaukė turėjo 
ypatingą silpnybę raudonajai spalvai, 
buvo turbūt gamtinis reiškinys.

Priplaukė prie mūsų stalo, padėjo 
keliais žiedais papuoštas rankas ant 
kėdės atlošo, nusišypsojo veriančia 
šypsena ir lenkiškai prašneko į Mai
ronį:

— Ponas Maironis... Seniai maty
tas! Ir taip šauniai apsirengęs šian
dien...

Kalbėjo į Maironį, o jos akys nepa
liko manęs. Didelės, šokolado spal
vos akys, kurios nesidrovėdamos ver
tino jai dar nepažįstamų jaunuolį.

— Mes alkani, ponia Stefanija. 
Aš ir ponas gydytojas.

— O, gydytojas! Aš džiaugiuosi 
galėdama pasveikinti jus savo na
muose. Toks jaunas ir tiek daug pa
siekęs...

Ji kalbėjo dabar į mane laužyta

APYSAKA-ROMANAS
lietuvių kalba, bet ją buvo galima su
prasti. Tamsiai raudonai dažytos lū
pos ištarė šiuos žodžius su perdėtu 
saldumu ir vergišku nuolankumu. Ne
sunku buvo atspėti, kad ponia Stefa
nija buvo gera vaidintoja. Kas slypė
jo jos vešliais raudonais plaušais pa
dengtoje galvoje, žinojo tik ji viena.

— Ponai išalkę? Aš manau, kad 
ponas gydytojas galės ne tik už save 
apmokėti...

Matyt, tai buvo skaudus ir paže
minantis prisiminimas Maironiui. Šyp
sena jo veide užgeso, vos pastebimai 
ėmė trūkčioti kairysis antakis.

Nesimaivyk, Stefanija. Negalė
čiau sumokėti — nebūčiau atėjęs.

Jis išima iš vidinės švarko kišenės 
didelę, odinę piniginę, atskleidžia ją 
ir padeda ant stalo net kelias šimti
nes tuometinių Ostlando markių.

— Na, na, — pagrasino pirštu Ste
fanija, — kas čia dabar taip įsižeidė? 
Aš nemaniau nieko blogo.

Ji vėl šypsojosi atverdama burną, 
pilną baltų, žėrinčių dantų. Maironis 
sėdėjo niūrus, nieko nesakydamas lyg 
nepastebėdamas Stefanijos. Jam buvo 
nemalonų, girdint svetimam, klausytis 
šios moters priekaištų.

— Alkiui numalšinti kaip tik la
bai tiks avienos kepsnys su bulvėmis. 
Pabrėžiu: bulvės išaugintos čia pat, 
Vilniaus smiltynuose. Prie kepsnio 
padažas su turkišku pipiru ir grietine.

— Gerai, tegu atneša mums tą 
kepsnį ir šalto alaus, — sumurmėjo 
Maironis.

Iš jo balso buvo visiškai dingęs dar 
prieš akimirką girdėtas švelnumas.

Tęsinys (22)

Ponia Stefanija nusilenkė, dar kar
tą nusišypsojo mano pusėn ir vėl nu
plaukė nuo stalo, dar daugiau kry
puodama šlaunimis.

Maironis nervingais pirštais susiieš
kojo cigaretę, uždegė ją ir giliai įtrau
kė dūmus. Jo akys taip ir liko įbestos 
į stalą, į grubiai austą, dėmėtą staltie
sę. Tik dabar pamačiau, kad ant sta
lo nebebuvo tų šimtinių, kurias buvo 
padėjęs Maironis. Stefanija pasisten
gė tučtuojau apsidrausti ir jos kaina 
pasirodė labai didelė. Tikriausiai at
siėmė ir tą dalį, kurią Maironis kaž
kada nebuvo sumokėjęs.

— Šauni Stefanija, ■— pastebėjau 
aš, kad įveikti nemalonią tylą. — Ne- 
sigraužkite dėl jos netakto. Restoranų 
savininkai niekada nepasižymėjo ge
romis savybėmis, išskyrus norą kiek 
galima daugiau uždirbti.

— Atleisk man, Tomai, kad aš 
toks... na, kaip čia pasakius, truputį 
apvalkiotas žmogus. Gyvenime būna 
akimirkų, kurios visiems laikams įsi
rėžia į širdį. Prieš keletą metų aš tie
siog buvau pragėręs visus pinigus ir 
man neužteko jų Stefanijos sąskaitai 
padengti. Ji gerai prisimena tai. Tik 
pamiršo, kad aš veik visus metus gro
jau smuiku jos kavinėje ir už tai ne
gavau nei grašio...

Išpūtė dūmus ir sumaigė nuorūką 
ant sunkios kristalinio stiklo peleni
nės. Kažkokie man nežinomi pergy
venimai kankino šį vyrą ir man da
bar atrodė, jog jis ilgėjosi savo smui
ko. Ilgėjosi jo, kaip gero draugo, kaip 
švelnaus ramintojo, kuris tik ir skir
tas skausmui malšinti.

Prie mūsų prisiartino jaunutė pa
davėja ir labai jau iškilmingai pasta
tė prieš kiekvieną bonką alaus ir šva
rius, aukštus stiklus.

— Panele, atneškite mums dar du 
stiklus zubrinės...

— Labai prašau, mano ponai... — 
šyptelėjo padavėja ir vėl dingo už 
raudonosios užuolaidos.

Už lango visai sutemo. Kambarys, 
kuriame mes laukėme pietų, įgavo 
ryškesnius kontūrus, prislopinta rau
donų lempų šviesa tapo malonesne. 
Už užuolaidos vis labiau triukšmavo 
besilinksminantieji svečiai, kuriuos 
kartas nuo karto pertraukdavo akor
deono muzika.

Maironis stropiai pripylė alaus sti
klus ir, pakėlęs savąjį, sumušė su ma
nimi.

— Na, po vieną gurkšnį už mūsų 
ateitį. Tegu ji būna geresnė, nei praei
tis!

Alus šaltas, putojantis, maloniai 
kutena išdžiūvusį gomurį.

Dar po kelių minučių padavėja at
nešė zubrinę ir dideles lėkštes su ga
ruojančiu avienos kepsniu. Kepsnys 
buvo tikrai skanus, tik mažytės bul
vės panašėjo daugiau į muilą, nei į 
visiems taip įprastas daržoves.

Maironis pastūmė mano pusėn di
doką stiklelį su gelsva zubrine ir pri
sitraukė sau kitą.

— Išgerkime ir šį raugalą, Tomai. 
Tegu perkūnas joja tuos visus nema
lonumus!

Jo balsas dabar skambėjo pakiliai, 
kairysis antakis nustojo trūkčioti ir 
rauplėtą veidą vėl nušvietė maloni 
šypsena. Ir man buvo miela stebėti 
jo nuotaikos pasikeitimą. Nėra nieko 
blogesnio, kaip nesugebėti paguosti 
kitą. Vyrų draugėje reikalingas sti
prus, draugiškas žodis. O jo aš ir ne
galėjau rasti.

Vienu gurkšniu prarijau saldžii 
karčią degtinę ir jauki šiluma užlieį 
krūtinę. O kai tokia šiluma slėni 
tavo kūnu, staiga pajunti, kad gyv 
nimas nėra jau toks niekam neverti 
dalykas. Gyventi vertėjo, kad justi! 
ve patį, gyventi vertėjo, kad bit 
drauge su kitais.

Kol mes valgėme, svečių restow 
vis daugėjo ir daugėjo. Išdžiūvėlt 
pavadintas Stepu, atskleidė aksonu® 
užuolaidą ir tuo būdu kiek padid® 
salės apimtį. Išsklaidytus stalus vien 
po kito užėmė margaspalvė minia.! 
kažkur atsiradęs, susivėlęs ir užsit® 
gojęs akordeonistas vaikštinėjo n® 
stalo prie stalo, grodamas links® 
melodijas. Retkarčiais jis išgeni® 
pasiūlytą stiklelį ar vogčiomis įkiŠd® 
vo į sulamdytų kelnių kišenę keli 
banknotus.

— Nusmuko Stefanijos kavinė, - 
pastebėjo Maironis, dairydamasis p 
salę. — Dar prieš keletą metų tai 
vo švari, tvarkinga, tik aukštuomeoi 
lankoma įstaiga. Tokios klerkiant 
muzikos niekas nebūtų ir išdrįsęs gU 
ti.

Salės viduryje vėl pasirodė, išdii 
lyg rojaus paukštis, ponia Stefanija 
Ji lėtai vaikštinėjo tarp stalelių sa« 
plaukiančia, krypuojančia eisena j 
sveikino svečius, mesdama vieną W 
pastabų. įsakančiu judesiu pakvie 
dama padavėją. Ir man atrodė, jog! 
vis pažvelgdavo į mūsų pusę.

— Na, nepraryk tik akimis t® 
gražuolės, Tomai. Stefanija pavoju 
ga... Visais atžvilgiais.

— Aš? Ką tu Juozai...
— Nesiteisink, aš matau, kaip * 

kioji ją akimis. Man ir negaila, tik U 
nudek pirštų. Atrodo, tau ji irgi 
abejinga.

(Bus daugiau)
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STOVYKLAI PASIBAIGUS
KELIOS MINTYS PO SKAUTŲ 

STOVYKLOS BERŽYNĖLYJE
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Toji trumputė vasara iškeliavo, palikda
ma mums liūtis, neramų medžių ošimą, 
iš lėto nokstančius lazdynuose riešutus. 
0 dar taip neseniai, lipdama takeliu į 
kalnelį, nusiskindavau jų porą, ir juos 
aižydama, nenunokusius 
jau kas rytą 
pakėlimą.

Stovykloje 
kaklaraiščiu, 
noru ir viltimis kiek nors ir kaip įmano
ma, patalkininkauti. Tik h.g. aprašyda
mas stovyklą, man suteikė instruktorės 
titulą. Na, ačiū! Kaip naujokei, atvirai 
pasakius, stovykloje daug kas buvo nauja, 
tuo pačiu, begaliniai įdomu. įspūdžiai bi
ro, kaip iš rago. Tokia atmosfera teikė 
ypatingą džiaugsmą ir norą pasidalinti 
tais įspūdžiais su tais, kuriems dėl vieno
kių ai- kitokių kasdieniu reikalų stovyk
lon neteko atsilankyti, kurie nė trumpos 
valandėlės nepraleido su skautais. Sody
bos beržynėlyje nuo ryto iki vakaro. O 
jų darbai, kaip V. Krėvės Bobulės vargai, 
- niekuomet nepabaigiami. Ir vėl karto
ju h.g. žodžius, neseniai skaitytus E:L„ 
jog...... lietuvių Skautų Sąjunga yra vie
nintelė Europoje organizacija, kuri api
ma jaunimą nuo mažiausio iki vyriausio. 
Tai paruošiamoji mokykla lietuvių eg
zistencijai tremtyje". O kai vėsoką sek
madienio popietę visi jie išsirikiavo prie 
vėliavų oficialiajai stovyklos uždarymo 
programai, apsupti būrio svečių (tėvai, 
{iminės, draugai, rėmėjai, padėjėjai), ma
ne užgožė daug minčių, keblių ii' sunkiai 
išsprendžiamų. širdimi, protu, jausmais 
jos, it koks upelis, sriuveno, vis dilginan
čiai. It paslaptingame ekrane aš mačiau

neramų
lazdynuose

lipdama
4 porą.
dar, atkeliauda-

skautų stovyklon į vėliavų

dalyvavau ne su skautišku 
bet kaip eilinis žmogus, su

mo priemonėm po atviru dangum, stovyk
loj, bet jokiu būdu mes nebegalim tuo 
ramstytis lituanistiniuose šeimų savaitga
liuose, Lithex’o pamokose, ir ateityje — 
šeštadieninėje mokykloje. (Taip, ji pra
dės veikti gana greit, taip, taip. Londone!) 
Taigi, ne vieni „privilegijuoti" vaikai, 
bet ir visi kiti, kam rūpės susipažinti ir 
pramokti lietuvių kalbą, turės galimybių 
tai padaryti. Bet turėkim minty, kad be 
pagrindinių moderniškų priemonių, kaip 
tai bent žemėlapių, žodynų, vadovėlių, 
darbas bus tik „ant juoko". Mes turime 
vėl anot Gerardo Jakimavičiaus, kalbėtis, 
išsikalbėti ir susikalbėti. O susikalbėję
— nuveikti. Be visų labai svarių mums 
šiais metais sukakčių, mes neturime pa
miršti dar vienos, labai mūsų širdžiai ir 
dvasiai artimos sukakties — 125 m. nuo 
visų mūsų mylimo dainiaus Maironio gi
mimo. Dainuojam ir deklamuojam Mai
ronį, kai tik sueinam į būrelius. Anų 
sunkių laikų tautinio atgimimo žadinto
jas, šiij sunkių laikų stiprybės ir vilties 
srovė. Jo giesmė „Lietuva brangi" natū
raliausiu būdu tapo antruoju 
Lietuvos himnu. (Ačiū skautui-broliui 
Algiui Mickui, kuris prie laužo paprašė 
visą, giedant šią giesmę, laikytis ramiai, 
o ne siūbuotis, kaip kad nuo seniau esa
me įpratę). Maironio garbei galėtume 
pastayti, Britanijos lietuviai, ypatingą 
paminklą — įsteigdami, gerai organizuotą 
ir gerai aprūpintą lietuvišką mokyklėlę;
— vargu ar kuo nors kitu labiau pradžiu
gintume mūsų dainių! Nesutinku ir su 
tais, kurie apgailestauja, kad suaugu

siems sunku surasti laiko mokintis kalbą. 
Girdi, turi šeimas, namus, da:bą. Nejau
gi tiems lengviau, kurie neturi šeimos, 
neturi namų, net ir darbo? Šiandien, kaip 
žinia, ne vienas europietis, kuris nori 
praplėsti savo perspektyvas darbe, turi 
atsisėsti reguliariai ant „kieto suoliuko" 
ii- išmokti antrą, kartais net trečią kalbą. 
Ii- vien tik dėl „gardaus duonos kąsnio"

Taigi .— Maironio Lietuvai — Maironio 
kalbą!

Atleiskit, nuklydau nuo stovyklos; gi’įž- 
kim dar į Skautų Stovyklos uždarymą..., 
jis įspūdingas, nuoširdus, bet ir savotiš
kai graudus man; matau baisiausiai iš
vargusią stovyklos vadovybę, ypač mo
teriškąją vadovybę. Visiems dėkojama, 
kiekvienas iškviečiamas į „areną", kiek
vienam po žodį, tikriau ištisą kalbą, kiek
vienam dovanėlę. Tokiu būdu pagerbta vi
sa minia žmonių. Aš vis nesugalvojau, 
kame čia reikalas — patys, vos ant kojų 
besilaiko, dėkoja mums už piršto pakė
limą, kai tuo tarpu tie, kurie mokino jau
nuolius būti dorais žmonėmis, mylėti Die
vą ir Lietuvą, kuriems suteikė unikalias 
atostogas, saugojo juos ir nakties metu, 
dežiūruodami, o ii' kitas pareigas atlik
dami (skautų įžodžiai ir 1.1.), jiems nie
kas specialiai nedėkoja? Nejauku, lyg 
jiems iš Dievo primesta, metų me
tais atsisakyti metinių atostogų ir dirbti, 
dirbti, o stovyklos uždarymo metu — vi
siems tik dėkoti. Gal visi kartu sušukime 
jiems, Geležinio vilko balsu — AČIŪ! 
AČIŪ! AČIŪ!

Elena Gaputytė

Kanadoje statomas Paminklas
dzą
life
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Lietuvą

šaukėm Nemuną, 
ekskursavom (su 
vairo") po visą 
trikampį, ir kaukėm Ge-

Taip šau- 
dingo visi sunku- 

vietovar- 
bent pusvalandį kas
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kystėje stovyklaudavau, kur pušynai 
plyšdavo nuo mūsų dainų, dainų gausy
bės. Dainuodavom eidami praustis eže
ran, grįždami pusryčių, tvarkydami take
lius, o jie buvo supilti iš balto-balčiausio 
smėlio, išdabinti skujomis. (Apie kokį 
tai galimą lietų nė sapne nesapnuoda- 
tom). O čia, tas nuostabus mūsų jauni
mėlis, išsirikiavęs prieš vėliavas; o gal 
nė vienas iš jų nėra matęs ir nėra prisi
lietęs prie Lietuvos žemės, jos medžių,

agį jos upių, o štai šiame Sodybos kalnelyje, 
jau it meldžiasi, ir dirba Lietuvai. Daugelio 

jų ne tik tėvai, bet ir seneliai jau gimę 
arba bent didžiąją gyvenimo daili pralei
dę toli nuo tėvynės. Tos realybės tone 
mes skundžiamės, priekaištaujame, ner
vinamos, kad mūsų jaunimas nekalba tė
vų kalba.

Gal todėl mes darome vis naujus ir nau
jus pažadus Tėvynės vardan, maždaug i 
stebuklus panašius, o gyvenimas neša 
ir nusineša mūsų neįvykdytus pažadus — 
stebuklus! Gyvenimas — laikas yra skau
dus egzilui. Tų ir kitų panašių minčių 
didžiuliai antpuoliai, sunkesni už tamsų 
lietų, slėgė mane, neabejoju — ir dauge
li kitų. Pakeliu galvą — čia jie visi, čia 
visi mes, susibūrę, klausomės geraširdžių 
vadų, kurie vienas už kitą įmaningiau dė
koja ir dėkoja, kam už suolelio surenti- 
mą, kam už tokį daibelį. kam už kitokį. 
0 aš žvalgiaus iš pasalų į tuos naujus, 
bent man, veidelius, kurie taip šauniai 
pakluso pei- tą trumpą savaitę, išmokda
mi eilę lietuviškų vietovardžių; 
vienas už kitą 
Dubysą vardu; 
prie „autobuso 
ir net Suvalkų
ležinio vilko balsu Paneriuos, 
kiant, aš pastebėjau, 
mai ištariant net gan keblius 
džius. O kad taip.
dieną per ištisus metus?? Su tėveliais! De
ja, deja, tokių laimingųjų vos keletas, 
kurių tėvai ar bent vienas iš tėvų kalba 
lietuviškai.

Tai privilegijuoti atvejai.
Ir tikėkim lietuvišku stebuklu, jog šių 

Seimų vaikai, privilegijuoti vaikai, pra
tęs mūsų tautos kultūrą mažų mažiausiai 
dar viena karta į ateitį, 'įsigys tuo pačiu 
it asmenišką turtą — seną, nuostabiai 
gražią kalbą ir pasėkoje to — pratur
tins savo pasauli nauja dimensija. Šian
dien iš vis pučia nauji vėjai — britų mo
kyklose stipriai raginama didžiuotis ne
įprastais vietiniam gyventojui vardais, 
dvikalbiai vaikai statomi ant „pedesta- 
!o“ prieš klasę; kokia absoliuti priešingy
bė aniems laikams, kai mūsų vaikai au
to! šitie vėjai pučia mūsų naudai! Nepra- 
Sopsokim, nė lašeliui nepraleiskim nute
kėti pro šalį tų naujų srovių. Mes ir pa
tys esame jau prasigyvenę ne vien sva- 
rais, bet ir laiko ne vienam šiandien dau
žau atsirado. Nemaža mūsų dalis jau 
nebežygiuojam paryčiais į darbą, o kru
tame po savas „sodybėles". Mūsų naudai 
yra daug įdomii) ir labai efektingų prie
monių sparčiau mokytis kalbos šiandien. 
Galima atleist „balanos gadynės" moky

Lietuvos sūnūs ir dukros, amžių tėkmė
je, ant Lietuvos Laisvės Aukuro sudėjo 
tūkstančius gyvybių.

Kūrėjų-savanorių, karių, šaulių ii' par
tizanų, uždegtoji Laisvės liepsna, tebe
rusena ir dabar mūsų pavergtoje Tėvynė
je ir išeivijoje.

Mes likusieji, su didžia pagarba turi
me nusilenkti prieš Juos, ir neužmiršti 
tų, kurie kaip didvyriai žuvo Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo kovų laukuose, 
Klaipėdos krašto atvadavimo ir 1941 m. 
sukilėlių gretose, 1944-54 m. Tautos, he
rojiško, ginkluoto, Miško brolių, partiza
nų, Laisvės kovotojų žygių eilėse.

Mes privalome, Jų žygius, jų vardus, 
tinkamai pagerbti, ir visa tai perduoti 
mūsų Tautos ateinančiom kartom, kad ir 
jiems Lietuvos Laisvės ugnis būtu gyva 
ir nemari.

Vilniaus Šaulių Rinktinė, apjungianti 
visus Kanadoje esančius šaulius, 1986 m. 
balandžio ,mėn. 26 d. Rinktinės Atstovų 
suvažiavime priėmė nutarimą, visiems 
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ pa
statyti paminklą, šv. Jono lietuvių kapi
nėse, Mississaugoje, Ontario, prie Toron
to

Statomas paminklas ŽUVUSIEMS Už 
LIETUVOS LAISVĘ yra skiriamas vi
siems tiems, kurie žuvo už mūsų, Tėvy
nės Lietuvos Laisvę. Nepriklausomybės 
kovų laukuose, kūrėjams-savanoriams, 
kariams, partizanams, šauliams, 1941, ir 
1944-54 m. sukilėliams. Laisvės kovoto
jams ir visiems tiems, kurie okupacijų 
metais žuvo, ir tebežūsta kalėjimuose, 
koncentracijų lageriuose, Sibiro tremties 
taigose.

Paminklas bus piramidinės formos, ke
turkampis su priekyje, granito plokštėje 
Lietuvos Valstybės ženklais ir užrašu: 
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ.

Šonai, iš lauko akmenų, primenanti, 
okupanto nugriautą paminklą prie Karo 
Muziejaus Kaune.

Paminklo aukštis, su kryžiaus viršūnė
le 14.5 pėdų, pamato plotas 6 pėdos ant 6, 
su aptvaru, 10 pėdų ant 10.

Paminklo kaina numatoma 50,000 dole
rių. Paminklą stato Vilniaus Šaulių Rink
tinė Kanadoje.

Paminklui pastatyti yra atidarytas V. 
Š.R. PAMINKLO STATYMO FONDAS.

Rinktinės Valdyba mano, kad tai yra ne 
vien tiktai šaulių, bet ir . visų lietuvių 
reikalas.

Todėl maloniai prašome visų, pavienius 
asmenis ii' organizacijas Paminklo sta
tymą paremti. Tuo pagerbsime tuos, ku
rie žuvo už Lietuvos Laisvę.

Visi paaukoję V.Š.R. PAMINKLO STA
TYMO FONDUI 1000 dolerių ir daugiau, 
bus skaitomi PAMINKLO GARBĖS FUN
DATORIAIS, paaukoję 500 dolerių ii’ 
daugiau — PAMINKLO FUNDATO
RIAIS. Jie gaus specialius Padėkos La
pus. Fundatoriai ir visi kiti aukotojai 
bus 'įrašyti Paminklo metrikoje ir įduoti 
saugoti Lietuvių Archyvams.

Čekius bei pasižadėjimus rašyti: V.š. 
R. PAMINKLO STATYMO FONDAS, Mr. 
J. Šiaučiulis, 1500 De Seve., Montreal, 
P.Q. H4E 2A7 Canada.

Už betko'kią finansinę paramą, nuošir
džiai tariame ačiū.

Vilniaus Šaulių Rinktinės Valdyba

Jaunimas ateina...

Tris savaitės viešėjusios okupuotoje Lie
tuvoje, Čikagos lietuvaitės — tinklininkės, 
pilnos įspūdžių rugpjūčio mėn. 20 d. su
grįžo į namus. Po rungtynių Kaune ir 
Vilniuje, mūsų išeivijos atžala aplankė 
Klaipėdą, laimėdamos čia vienintelį susi
tikimą su uostamiesčio atstovėmis pasek
me 3:2.

Kaip rašo Lietuvos spauda, po rungty
nių pabendrauta ir „Bilduko" restorane 
— diskotekoje pasišokta. Didelį ir malo
nų įspud'į JAV lietuvaitėms paliko Pa
langa, Gintaro muziejus, Birutės kalnas.

Paskutinės rungtynės įvyko Kaune 
prieš LVKKJ studentes. „Statybos" salė 
buvo sausakimša žiūrovų ir atrodo, jie 
visi „palaikė-' tolimas užjūrio viešnias. 
Laimėjo Lietuvos valstybinio kūno kul
tūros instituto atstovės 3:0. Išeivijos ko
mandos treneris Z. Žiupsnys spaudai pa
reiškė, kad užsimezgusi draugystė toliau 
tęsis, kad jo vadovaujamos tinklininkės į 
Lietuvą ir ateityje mielai žada atvykti.

Iš futbolo gyvenimo linksmos ii' liūdnos 
naujienos. Vilniaus „Žalgiris" po perga
lės prieš daugkartinį Sov. Sąj. meisterį 
Kijevo „Dinamo" 1:0 (tikrovėje, tai SS- 
rinktinė) bei Charkovo „Metalistą“ 2:0. 
staiga mūsų sostinėje suklupo prieš Mas
kvos „Toupedo" 0:1. Nežiūrint pralaimėji
mo Vilniaus „Žalgiris-' pirmenybių lente
lėje ir toliau užima aukštą, trečią vietą. 
Svarbu, kad vilniečiai „išsilaikytu" ket
virtoje pozicijoje, duodant progą išeiti į 
tarptautinį forumą — Europos taurės pir
menybes. Tiesa, rungtynes su Kijevu 
„Žalgirio" stadione stebėjo, atrodo, rekor
dinis — 16 tūkst. žiūrovų skaičius.

Trečios lygos, penktojoje zonoje ir to
liau pirmauja Klaipėdos Atlantas. Uosta
miesčio futbolininkai stengiasi vėl su
grįžti į paliktą pereitais metais antrą ly
gą. Lietuvos futbolo pirmenybėse gautos 
šios pasekmės: Vilniaus SRT — Mažeikių 
„Atmosfera-- 2:2, Alytus — Kėdainiai 
4:4, Tauragė — Utena 1:0. Vilniaus „Auš
ra-- — Panevėžio „Ekranas" 1:0, Kauno 
„Aidas" įveikė Šiaulių Statybininką 2:1, 
Klaipėdos „Granitas-- nugalėjo Kauno 
„Kelininką" 2:0. Po šių rungtynių pirme
nybių lentelės priekyje su 30 tšk. žygiuo
ja Vilniaus SRT, prieš Tauragės „Tau
rą“ (lygos naujokas!) ir Kauno „Inka

rą“. Uodegėlės pabaigoje randasi Utena, 
Vilniaus „Aušra-- ir Šiaulių „Tauras--.

Lietuvos šachmatų sąjunga atžymėjo 
savo gyvavimo šimtmetį, šią sukaktį die
vaitės Kessos gerbėjai sujungė su...1887 
m. rugsėjo mėn. 4 d. caro generalguber
natoriaus duotu leidimu įsteigti šachma
tų „ratelį", kuris sau patalpas išsinuo
mavo šiandieninėje „Literatų svetainėje" 
(lenkų okupacijos metu buv. Rudnickio 
kavinė? — K.B.) Sakoma, kad tai buvo 
privilegijuotų žmonių žaidimas, labai 
aukštas nario mokestis ii' 1.1. Vilniškis 
„Sportas" visiškai nemini nepriklausomos 
Lietuvos gyvos šachmatininkų veiklos, jų 
pasirodymų pasaulinėse pirmenybėse, 
neminimos P. Vaitonio, P. Tautvaišos, 
Arlausko, Škėmos ir kt. pavardės. Aišku, 
pažymima, kad šachmatai suklestėjo tik 
atkūrus „tarybų" valdžią Lietuvoje.

Baigta Arvydo Sabonio karjera? Tai 
klausimas, kurį stato Lietuvos ir išeivijos 
sporto mėgėjai. Geriausias Europos krepš- 
šininkas (JAV siūlė 2,5 milj. dol.) rug
pjūčio 23 d. Palangoje, Lietuvos jūrų lai
vininkystės poilsio namuose, lipdamas 
laiptais suklupo ant operuotos dešinės 
kojos. Todėl vėl trūko šios kojos sausgys
lė. Kitą dieną jis buvo lėktuvu atgaben
tas į Vilnių, į Medicinos mokslinio tyrimo 
instituto eksperimentinę kliniką. Rugpjū
čio mėn. 25 d. Arvydas buvo vėl operuo
tas. Po operacijos koja sugipsuota. Pa
kartotinai ligai daug įtakos turėjo krep
šininko gerbėjai, nė akimirkos nepalikę 
jo be įkyraus dėmesio per visą sveikimo 
laikotarpį. Tuo tarpu A. Saboniui buvo 
būtina ramybė. Jis jos, deją, neturėjo 
— tokiais sakiniais baigia vilniškis „Spor
tas--.

Iš savo pusės turėtume pridėti, kad be 
A. Sabonio vargu ar pavyks Žalgiriui vėl 
laimėti Sov. Sąjungos meisterio vardą. 
Gal jo vietą užims vilnietis Š. Marčiu
lionis?

Vokiečių spauda trumpai atžymėjo Va
karų Vokietijos SSV Hageno ir Kauno 
Žalgirio draugišką susitikimą Kaune (lai
mėjo Žalgiris 93:74) pažymėdama, kad 
„gegen U d SSR Meister Žalgiris Kaunas, 
SSV Hagen blieb chancenlos (prieš SS-gos 
meistez’į Kauno Žalgizį SV Hagen neturė
jo jokių vilčių). K. Baronas

Sticuiytaju tautieti
NUSISKUNDIMAS BE PAGRINDO
E.L. Nr. 34 (1987.IX.2) buvo įdėta žinu

tė „Prancūzijos policija nepripažino Eu
ropos paso".

Pasirodo, atvykusį iš Anglijos mūsų 
tautietį, kuris turėjo galiojantį „Travel 
dokumentą", Prancūzijos policija grąžino 
atgal 'į laivą. Nukentėjęs skundžiasi bri
tų valdžios įstaigoms, kad prancūzai „ne
pripažįsta Europos paso“.

„Europos pasas" dar neegzistuoja. As
menys be pilietybės keliavimui gauna 
„Travel dokument'ą“, su kuriuo anksty
vesniais metais buvo galima važiuoti be 
vizos į daugelį valstybių. Deja, nuo praei
tų metų kai kurios valstybės suvaržė ke
liavimą su tuo dokumentu. Todėl dabar, 
norint važiuoti į Prancūziją, reikia i'š- 
anksto gauti to krašto vizą. Tas pats lie
čia norinčius nuvažiuoti 'į Austriją.

Taigi, net ir turintiems užsienio pasą, 
jau nekalbant apie „Travel doeumentą" 
važiuojant į užsienį patartina pasiteirau
ti konsulate, ai- reikalinga to krašto viza.

D. Balsevičius

AR GRIAUTINA SPANDAU 
TVIRTOVĖ?

Henriko Vaineikio straipsnyje „Nr. 7 
— paskutinis kalinys-- (E.L. Nr. 34) tarp 
kitko buvo taip pasakyta:

„...Spandau kalėjimas (Berlyne) bus 
nugriautas, kad neerzintų santarvininkų 
kaltos sąžinės".

Tuo klausimu įdomią nuomonę pareiš
kė italas Sergio Consolini, parašęs Milano

dienraščio IL GIORNALE redakcijai 
laišką (rugp. 25 d.) Jis taip pat skaitė 
laikraštyje, kad .pprūsų tvirtovė Spandau" 
būsianti netrukus nugriauta. Toje vieto
je bus pastatytas supermarket (universa
linė parduotuvė), kuri reikalinga Britų 
kariuomenės Berlyno įgulai.

Italas sako, kad Spandau tvirtovė bu
vo pastatyta pagal žymaus italo inžinie
riaus Rocco Guerrini dei Canti (1525- 
1596) projektą. Už nuopelnus tas inži
nierius buvo gavęs net generolo laipsnį. 
Be minėtos tvirtovės, jis buvo pastatęs 
dar keletą kitų, kaip Metz, Kassel, Dessau 
ir Friburg. Todėl laiško autoriui atrodo, 
jog būtų didžiausias absurdas ir nusikal
timas griauti tvirtovę, pasaulinės archi
tektūros paminklą, vientik dėl to, kad po 
karo ji buvo panaudota keliems nacių 
nusikaltėliams kalinti. Atvirkščiai, jo 
nuomone, tvirtovė turėtų būti palikta 
stovėti kaip žymaus italo inžinieriaus Ro
cco Guerrini kūrinys ir kaip vokiečių 
valstybinis paminklas.

Taigi, prie H. Vaineikio klausimo (Ai- 
Hessas buvo karo nusikaltėlis?), norė
čiau pridėti dar vieną: kuo nusikalto 400 
metų senumo tvirtovė — architektūros 
paminklas?

Giuseppe Milanietis

Gerb. ir mielas „Europos Lietuvi!“
Siunčiu jums 50 svarų čekį laikraščio 

paramai ii- linkiu Jums geriausios sėk
mės.

J. Kriaučiūnas, Švedija

LSS 38-tos Vasaros stovykloje dalyvavusiųjų dalis. Photo: T. Philpott
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Kronika
KAS—KADA.—KUR

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, 12.30 — Pa- 
baltiečių diena — Baltic locus, įvyks 
Westminster Katedros Konferencijų cen
tre, London, SW1. Programoje: chorai, 
tautiniai šokiai, parodos ir filmai. Veiks 
baras, bus užkandžių.

Spalio 11 d. — St. Barnabo Katedroje. 
Derby Rd., Nottingham, šv. Mišios „ONE" 
sukakčiai.

Spalio 16 d. — ..White Eogle" klube, 
Pelham Rd., Nottingham, „ONE" sukak
čiai paminėti iškilmingi pietūs su mizika 
ir šokiais.

Spalio 23 ir 24 — Vokietijos Lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavimas Bad 
Godesberge, Annaberge. Spalio 23 vaka
re — dail. J. Batūraitės-Lemkienės paro
dos atidarymas. Spalio 24 — LKD meti
nis suvažiavimas ir diskusijos. V. Nat
kevičiaus, M.A., paskaita apie A. Macei- 
ną-Jasmantą. Vakare koncertas. Daly
vauja — prof. dr. Lampsatytė-Kollars, 
M. Kollars, H. ir V. Mozūraitytės. Spalio 
25 — kelionė į Centrinį Lietuvos krikš
čionybės 600 metų minėjimą Mainze.

Spalio 24 d. šeštadienį, 7.30 v.v. Bol- 
tono lietuvių tradiciniai šokiai Ukrainie
čių salėje, 99 Castle Street Bolton. Visi 
tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Spalio 23-25 — Vokietijos Lietuvių kul
tūros instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje.

Spalio 31 d. Derbyje — įvyks DBLS- 
gos Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.

Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.

1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfeldo Buergehause, 
Vokietijoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
N. Butkus — 40 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO
MOKYKLA

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
PRISIMINIMAI

Sėdžiu čia prie stalo, žiūriu pro langelį 
ir šypsausi kaip mėnuliukas. Rodos, kad 
taip neseniai buvau šešerių metų Toron
te, kai su broliuku ir sesute pradėjome 
šeštadieniais lankyti lietuvišką mokyklą. 
Vienas iš pirmųjų prisiminimų tai buvo, 
kada visa mokykla — virš šimtas vaikų 
— su vedėju ir visom mokytojom rateliu 
šokome ir dainavome „Pučia vėjas". Tiek 
garsiai trepsėjom su kojom, kad beveik 
vienas kito nebegalėjom matyti dulkių 
sūkuryje. Atsimenu, kad buvau laiminga.

Vaikai valdė klases. Kartą mokytojas 
įsikarčiavęs liniuotę trenkė į stalą su 
tokia jėga, kad sulūžo ji per pusę, ir mes 
vaikai, be baimės, plyšom iš juoko. Po to, 
mokytojas niekad toks griežtas nesirodė. 
Išmokau apie Jūratę ir Kastytį, apie Ge
diminą. Vytautą ir Mindaugą. Vieną kar
tą, kai reikėjo eiti į choro repeticiją, aš 
pabėgau. Maniau, kad naujai atrasta 
laisvė pradžiugins mane. Bet nieko ypa
tingo nenuveikiau viena. Tai to karto ir 
užteko.

Dabar, žinoma, esu dėkinga tėvam, kad 
paaukodami savo šeštadienio rytą mus 
vežė pagilinti lietuvių kalbą ir susipažin
ti su Lietuvos literatūra ir istorija. Noriu, 
kad ir mano sūnus turėtų lietuviškų 
draugų ir neužmirštų, kad nors ir Angli
joje gimęs, kuo daugiau pažintų Lietuvą.

Taigi kviečiu ir raginu visus tėvus ir 
vaikus, kurie norite sudainuoti „Pučia 
vėjas" kartu, atvažiuoti į Lietuvių namų 
salę spalio 3 d., 10 valandą ryto — priža
du liniuočių nelaužyti!
Kiek mums jėgos leis — kursime lietuvis | 

ką ateitį Londone.
Živilė šlekytė-Stanton

Derby
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

DERBYJE
5-to rugsėjo Derby lietuviai, su šeimom 

ir svečiais iš kitur, susirinko prisiminti 
garbingą mūsų Tautos praeitį. Minėjimą 
atidarė skyriaus pirmininkas J. Levins- 
kas. Pasidžiaugė, kad gausiai susirinko 
į minėjimą ir pakvietė J. Maslauską 
aptarti šios šventės reikšmę.

Jis poetiškai prisiminė mūsų gražiąją 
Tėvynę, josios sodus ir žaliuojančius lau
kus. Tą gražųjį kraštą lietuvis visuomet 
buvo pasiryžęs ginti, aukodamas net sa
vo gyvybę. Tremtyje lietuvis dar vis jau
čia žemės kvapą ir gyvena Tėvynės mei
le. Kalbėdamas apie Vytauto Didžiojo is
toriją ir karūnavimą, jis iškėlė lenkų 
klastą. Dalyviams tai patiko. Užbaigė jis 
Maironio žodžiais: Čia Vytautas Didysis 
valdė mus ir gynė, bus per amžius ne
pražuvus Lietuva Tėvynė. Jam pirminin
kas padėkojo žodžiu, o susirinkusieji plo
jimu.

Viešnia iš Mansfieldo padeklamavo sa
vo kūrybos eilėraštį. Po oficialios dalies 
buvo aptarti einamieji skyriaus reikalai: 
Etninių Derby grupių paroda, Derby sky
riaus keturiasdešimtmečio minėjimas 1988 
m. vasario mėn„ ir kelionė į Wolver- 
hamptoną.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
b.z.

VAIZDINGAS PRIMINIMAS
Rugsėjo 20 d., po 14 vai. lietuviškų pa

maldų Seselių koplyčioje arti Šv. Marijos 
bažnyčios, gražioje Seselių salėje matysi
me reikšmingą filmą iš didžiųjų lietuviš
kų iškilmių Romoje. Visi vietos ir apylin
kės tautiečiai maloniai kviečiami pasi
naudoti. L.K. Bendrija

Manchesteris
SULAUKĖ 21 METŲ AMŽIAUS

Rugsėjo 4 d. Jono ir Almos Duobų sū
nus Emonas sulaukė 21 m. amžiaus. Ta 
proga jo tėvai tą dieną M. lietuvių klube 
surengė sūnaus 21 metų sukakties balių
— pobūvį, kuriame dalyvavo jo draugai 
ir pažįstami. Jis turi vyresnį brolį Kris
tupą, seserį Olviną ir jaunesnį brolį Si
moną.

Šios sukakties proga visi sveikiname 
Emoną ir linkime jam gražaus ir laimin
go gyvenimo.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 5 d. DBLS Manchesterio sky

rius surengė M. lietuvių klube pasisekusį 
Tautos šventės minėjimą, kuriame daly
vavo daug žmonių ir viešnia iš Lietuvos, 
atvykusi atostogų pas savo brolį.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas, 
kuris pasveikino susirinkusius ir tarė 
įžanginį žodį; apibūdino šios šventės pras
mę ir pakvietė H. Vaineikį paskaitos.

Prelegentas savo kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje vaizdžiai nusakė mūsų tautos 
nueitą kelią amžių bėgyje, iškeldamas 
mūsų tautai reikšmingesnius momentus ir 
tuos asmenis, kurie buvo tada ir vadova
vo mūsų tautai. Paskaita, kaip ir visos 
jo ankščiau skaitytos, buvo įdomi.

Meninėje dalyje buvo padeklamuota ke
letas eilėraščių: M. Ramonas: „Ateities vi
zija" ir „Mano tautai"; J. Arbačiauskas
— savo kūrybos eilėraštį „Kur galybė"; 
A. Bruzgys — nežinomo autoriaus eilė
raštį iš Lietuvos „Nemunas".

Po pirmininko A. Jalovecko padėkos, 
minėjimas užbaigtas sugiedant Tautos 
himną.

Ta pačia proga DBLS Manchesterio 
skyriaus valdyba nuoširdžiai dėkoja H. 
Vaineikiui už paskaitą, deklamavusiems 
eilėraščius, klubui už patalpas ir atsilan
kiusiems į minėjimą. A. P-kis

SUTVARKYTA PAMINKLO KRYŽIAUS 
APLINKA

Mostono R. k. kapinėse, kur stovi lie-, 
tuvių paminklinis kryžius, minintis 700 I

metų (1251 m.) nuo Lietuvos krikšto ir 
ženklina čia palaidotus, iškėlė į žemę nu
grimzdusį cementinį aptvėrimą ir išpylė 
baltais akmenukais. Daug darbo įdėjo P. 
Virbickas ir V. Byla. Kapų paviršiui api
pilti reikėjo daug baltų akmenukų, ku
rie kainavo apie 100 svarų. Pei- tautos 
šventės minėjimą tam reikalui buvo ren
kamos aukos. Surinktos pinigų sumos ne
užteko apmokėti susidariusioms išlaidoms. 
Kurių artimieji arba giminės yra palai
doti šiuose kapuose, mielai prašome pri
sidėti auka, kurias renka A. Jaloveckas 
ir kan. V. Kamaitis.

M.L.K. Bendrijos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas.

Bendrijos vardu A. P-kis

Nottinghamas
DBLJS-gos VAKARONĖ

Rugsėjo 19 d., 6.30 vai., Latvių klube, 
Charlton Rd., Nottinghame ruošiama Va
karonė. Jos tema bus „VI Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas". Susirinkusie
ji bus supažindinti su kongreso tikslais, 
kongreso atstovų pasiruošimu ir perduo
ti kongresui Nottinghamo lietuvių pagei
davimai.

Vakaronėje bus prisimenama trumpa 
Nottinghamo lietuvių istorija ir susirin
kusieji painformuoti apie Nottinghamo 
lietuvių klubo steigimo eigą.

Vakaronėje bus tradiciniai lietuviški 
valgiai ir veiks baras. Įėjimas 3.50 sv. as
meniui.

Norintieji dalyvauti yra prašomi iki 
rugsėjo 12 d. pranešti R. Gasperaitei, tel. 
0602 418706 vakarais.

Gerard Jakimavičius

VEIKLOS SUKAKTIS
Spalio 11 d., 3.15 vai. po pietų, St. Bar

nabas Katedroje, Derby Rd., atžymint 
„ONE" organizacijos antrųjų metų veik
los sukaktį, įvyks pamaldos. Lietuvius at
stovaus V. Gasperienė su tai dienai pa
ruoštomis giesmėmis.

Lietuviai kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.

Taip pat spalio 16 d. „White Eagle" 
klube, Pelham Rd., ruošiami pietūs su 
muzika ir šokiais. Bus trumpa programa. 
Pradžia 7 vai. vakaro, o užbaiga 12 vai. 
nakties. Šiam vakarui bilietus įsigyti ga
lima pas V. Gasperienę ir pas J. Kičą.

Skyriaus Valdyba

BALTŲ TARYBOS ATSTOVAI 
LANKĖSI KRAŠTO VIDAUS 

MINISTERIJOJE
Britanijos atsakymas Wiesenthaliui
Wiesenthalio Centras Amerikoje na- 

teikė D. Britanijos Vidaus Reikalų Minis- 
teriui kaltinamąją medžiagą ir sąrašą as
menų, kurie, to centro nuomone, yra pa
darę nusikaltimus karo metu prieš žydus. 
Vidaus Reik. Ministeris atsakė, kad pa
tiekta kaltinamoji medžiaga nėra pakan
kama, kad pradėti bet kokius žygius prieš 
apskųstuosius asmenis.

Tada Wiesenthalio Centras surinko 
daugiau kaltinamos medžiagos ir ją vėl 
įteikė ministerijai liepos mėn. Tuo pat 
metu televizijoje buvo rodamas Škotijos 
televizijos pagamintas, neva tai dokumen
tinis, labai vienašališkas filmas, daugiau
siai filmuotas okupuotoje Lietuvoje. 
Spauda gi rašė, kad Sovietai pareikalavo 
išduoti jiems vieną lietuvį, gyvenantį 
Škotijoje.

Baltų Tarybos pirmininkas M. Bajori- 
nas ir Mrs. N. Morley-Fletcher.

(Foto: A. Kuliukas)

JAUNIMO KONGRESO FONDE JAU
2996 sv. ir 45 p.

AUSTR4LL4
AUKOS KONGRESUI

P. B. Vankala — 100 sv.
Birmingham Skyrius — 55.95 sv.
Kun. V. Kamaitis — 25 sv.
V. ir M. Žemaičiai — 20 sv.
A. Kulikauskas — 5 sv.

PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 20 d., 11.15 v., 

Židinyje.
Derbyje — rugsėjo 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate. Po to — filmas iš Romos liet, iš
kilmių.

Stoke-on-Trente — rugsėjo 26 d., 16 
vai., šeštadienį, St. Wulstans. Po pamal
dų — lietuviškas filmas.

Nottinghame — rugsėjo 27 d., 11.15 v., 
Židinyje.

Nottinghame — spalio 4 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Coventryje — spalio 4 d., 14 vai., Šv. 
Elzbietoje. Po pamaldų ten pat Lietuviš
kųjų didžiųjų iškilmės Romoje filmas.

Nottinghame — spalio 11 d., 11.15 vai.. 
Židinyje ir 15.15 vai., šv. Barnabo kat. 
katedroje pavergtų tautų pamaldos, be 
Mišių.

Leeds — rugsėjo 20 d., 13 vai.
Manchesteryje — rugsėjo 27 d., 12.30 v.
Bradforde — spalio 4 d., 12.30 vai.

Tų įvykių pasėkoje Baltų Taryba Lon
done, susitiko rugsėjo 10 d. su ministeri
jos pareigūnais: departamento vedėju N. 
Nagler (jo žinioje yra deportacijų sky
rius), P. Wright (politiniai reikalai) ir 
ponia F. Atkins (.spauda ir kt.). Jie už
tikrino, kad iš Sovietų nėra gautas joks 
oficialus prašymas deportuoti bet ką į 
Rusiją ir, jeigu toks prašymas būtų gau
tas, jis nebūtų vykdomas, nes D. Brita
nija nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir todėl ne
išduos Sovietams asmenų už tariamus 
nusikaltimus, padarytus Pabaltijo vals
tybėse. Kas liečia iš Wiesenthalio gautą 
papildomą kaltinamąją medžiagą, minis
terijos pareigūnai pažymėjo, kad ji ma
žai skiriasi nuo anksčiau gautos. Kol kas 
tik tris asmenis liečianti kaltinamoji me
džiaga yra kiek rimtesnio pobūdžio.

Baltų Tarybos atstovai pareiškė nusis
tatymą, kad įtariamieji nusikaltėliai, jei
gu tokių yra, būtų teisiami šio krašto teis
me, o iš Sovietų gauti kaltinamieji doku
mentai, būtų peržiūrėti neutralių žinovų. 
J tai buvo atsakyta, kad pagal šio krašto 
įstatymus asmenys, nusikaltę kito kraš
to teritorijoje, nepakeitus įstatymų, ne
gali būti teisiami.

Baltų Tarybos atstovai priminė, kad 
Wiesenthalio Centro pradėta akcija D. 
Britanijoje buvo vienašališkai spaudoje 
aprašyta, kaltinant visą pabaltiečių ben
druomenę. Atsakyta, kad ministerija 
spaudos paveikti negali, bet jie yra la
bai geros nuomonės apie pabaltiečių ben
druomenę šiame krašte. Pasikalbėjime 
buvo pastebėta, kad ši visa akcija prieš 
pabaltiečius buvo pradėta po daugiau 
nei 40 metų, Sovietams norint diskredi
tuoti pabaltiečius už jų antisovietinę vei
klą.

Pasikalbėjimas, trukęs beveik valandą 
laiko, praėjo labai draugiškoje nuotaiko
je. Iš Baltų Tarybos dalyvavo pirm. M. 
Bajorinas, vice-pirm. ponia Morley-Flet
cher (estė) ir Z. Kronbergs (latvis).

BERLYNO „SIENOS“ SUKAKTIS
Rugpjūčio mėnesį suėjo liūdna sukak

tis: Berlyno mūro sienos pastatymo dvi- 
dėšimtšeštosios metinės. Pirmą kartą pro
testo demonstracijose prieš Berlyno mūro 
sienos pastatymą įvyko ne tiktai vaka
rinėje Berlyno dalyje, bet taip pat ir 
Rytų Berlyne. Gana gausi grupė žmonių 
Rytų Berlyne susirinko prie sienos, rei
kalaudami, kad siena būtų nugriauta. 
Dvidešimt šdšerių metų laikotarpyje ne
suskaitomi žmonės, bandę pro sieną pa
bėgti į Vakarus, buvo Rylų Vokietijos pa
sienio policininkų, liūdnai pagarsėjusių 
„vapos" vardu, nušauti. Daugeliui betgi, 
nepaisant griėščiausių saugumo priemo
nių, vis dėlto pasisekė laimingai pasiekti
Vakarus. (VAT.R.)

Popiežius Amerikoje
Pereitą savaitę popiežius Jonas Pa# 

liūs II atvažiavo į Ameriką 10 dienų viz I 
tui. Pačioje vizito pradžioje Miami miesl 
jis susitiko su žydų atstovais, žydai pyki 
ta ant popiežiaus, kad jis priėmė Austi, 
jos prezidentą dr. Kurt Waldheim, ki# 
žydai kaltina esant nacių i 
Popiežius jį priėmęs, kaip katalikiško, 
valstybės demokratiškai išrinktą prez, 
dentą. Popiežius tačiau atsisakė užmegzt 
diplomatinius santykius su Izraeliu. Ki 
kurie žydų atstovai pasimatymą su po 
piežiumi boikotavo.

Amerikoje popiežių sutiko prezidentu 
Reaganas su ponia ir turėjo ilgą pasiksi 
bėjimą tarptautinėmis temomis. Sakomi 
kad ši popiežiaus kelionė bus pati suk ta
kiausia, nes Amerikos katalikai priešą 
rauja prieš popiežiaus nusistatymą kį 
kuriais tikybiniais bei moraliniais reikl
iais, kaip abortas, gimdymo kontrolė, to 
nigų celebatas ir moterų priėmimas į to 
nigystės sakramentą. Amerikos ir Olan
dijos katalikai yra daugiausia atsitolinę t;e 
nuo šitų ortodoksinių pažiūrų, kurias d» 
bartinis popiežius atkakliai gina.
Dvi Vokietijos susitiko

Rytų Vokietijos vadas Honnecker pere, 
tą savaitę aplankė Vakarų Vokietiją ii 
susitiko su kancleriu dr. Kohl ir net s 
pačiu dešiniuoju kapitalistu, Bavarija 
premjeru Strauss. Jis taip pat buvo iš
važiavęs į savo gimtinės kaimą ir susiti
ko su savo seserim, kuri ten dar tebegy
vena. Didelių pasėkų iš Honnecker vizito 
nesitikima. Per vienas vaišes jis pastebė
jo, kad tos dvi Vokietijos yra skirtinguos 
lageriuose ir negali susijungti, nes „» 
cializmas ii- kapitalizmas yra kaip ugns 
ir vanduo". Tikimasi, kad tarp dviej; [ 
Vokietijų bus galima lengviau pereiti S „ 
vienos pusės į kitą. Bet Berlyno šiem 
kurios statybą Honecker prižiūrėjo, i»
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bus greitai nugriauta.
Persijos įlankoje vis dar neramu

JT generalinis sekretorius Perez

liaubų kare.
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Cuellar pereitą savaitgalį aplankė Irau štai
ir Iraką, siekdamas tų valstybių sutikim leis 
priimti JT rezoliuciją, reikalaujančią pi jyd 

Irakas sutiko priimti besą Iii; 
lyginiai, bet Iranas spiriasi, nes rezoliuė „i
joje nėia pasakyta, kad Irakas pradėji fer 
karą ir dėl to yra kaltas. k
Rusai pralenkė Ameriką erdvėje

Po tos nelaimės, kurioje tragiškai žuvį ’J1 
keli Amerikos kosmonotai, Amerika at
siliko erdvės tyrime ir leido rusams ūži® ,ie* 
ti pirmą vietą. Paskutinėmis žiniomis Rs n-'c 

planuoja pastatyti gigantiškas sau 55)3 
energijos stotis erdvėje iš kurių pa
būtų galima imti energiją ne tik »
aptarnauti, bet taip pat klimatui »Pra' 

keisti. Rusijai tas būtų labai svarbu, ne kn 
Sibire viešpatauja beveik nuolatinė žifsesl
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prasidėjo slaptas
kaltinamas buvęs
ginklų specialistas Morde-
paslapčių išdavimu teiti

teismai
Izraeli:

Izraelis teisia savo agentą
Tel Avive 

kuriame yra 
branduolinių 
chai Vanunu
spaudai, šis gi sako, kad tai padaręs žmt- 
giškumo sumetimais. Izraelis užsigins 
turįs tokius ginklus, bet nesutiko pasi
rašyti sutarties, draudžiantį tokių ginkit 
įsigijimą.

Gal įdomiausias šio teismo aspektas yn 
pačio Vanunu atsiradimas Izraelyje. Jš 
dingo iš Londono prieš 11 mėnesių, ir jo
kios žinios apie jį nebuvo iki Izraelis pi 
skelbė, kad jis bus teisiamas. Kaip ji! 
atsirado Izraelyje — nieko nesakomi 
Londone yra manoma, kad jis buvo klas
tingai Mossad agentų suvyliotas į spąstus 
Londone ir Romoje, iš kur jis buvo prie 
varta išvežtas.
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„GLASNOST" NETAIKOMA 
RELIGIJAI

Krikščioniškai pasaulėžiūrai sovietinė 
je spaudoje nėra vietos, rašo Austrija* 
katalikų agentūra „Kathpress". Gorba
čiovo „Glasnost" politika nepaliečia refr 
gijos, kuri ir toliau yra laikoma neigia 
mu reiškiniu. Ypač stipriai yra smeigi
mas partijos narių religingumas. Šias ii 
vadas Kathpress agentūra siūlo remda
masi Moldavijoje leidžiamu komunisK 
partijos laikraščiu „Sovietskaja Moldavi
ja", kuriame rašoma, kad Gorbačiov* 
pravedama atvirumo politika neturi vel
ti prie didesnio pakantumo reliĖ 
jai, nes religija yra komunistinei ideologi
jai bei moralei svetima pasaulėžiūra.

Po Gorbačiovo paskelbti) reformų ' 
rašo agentūra — daugelis tikėjosi dides
nės tolerancijos religijos atžvilgiu. Burė 
netgi tikimasi pradėti dialogą su ateisti
ne pasaulėžiūra. Paskutiniu metu sovie 
tinėje spaudoje vis dažniau girdimi li
ginimai sustiprinti ateistinę kovą su reli
gine pasaulėžiūra, šias viltis vis labia® 
sužlugdo.

(VAT.R)
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