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Vytautas Skuodis 
Washingtone

I „Tautinis nerimas kelia Gorbačiovui 
t sinkią naštą" rašė spalio 9 d. Christian 
s Science Monitor laida, kurioje cituojamas 
į rovęs lietuvis kalinys Vytautas Skuodis. 
.. ulbėdamas JAV Helsinkio komisijos su- 
, ruoštoj apklausoj apie Pabaltijyj įvyku- 

jas demonstracijas, Christian Science 
fonitor pranešė, kad Skuodis sakė: „Da- 

s įar aišku, kad sovietų pastangos save 
■teisinti nepajėgė prislopinti platų pabal- 
ieėių nepasitenkinimą sovietų okupaci- 

f t“. Skuodis spalio 6 d. apklausoj tvirti- 
io, praneša Christian Science Monitor, 
sad tautų teisės, ypač religinės laisvės, 
turėtų būti 'įtrauktos į ateinančias JAV- 
Jovietų Sąjungos diskusijas.
Lietuvių Informacijos Centro Washing- 

tono skyriaus rūpesčiu ir globoj, Vytau- 
lis Skuodis spalio 6-8 d.d. plačiai reiškė
si Washingtono valdiniuose ir spaudos 
sluoksniuose. Pateikiame trumpą tų die- 
iiĮ programos apžvalgą.
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Antradienis, spalio 6.
9:30 vai. ryto. Skuodis susitiko su 

tais liudininkais, estų Tiit Madisson 
latvių Rolands Silaraups. Silaraups 
Skuodis jau pažįstami iš anksčiau:
tienu metu trumpam kalėjo kartu Mor
avijos lageryje. Skuodis su Madissonu 
pirmą kartą susipažino jau Washingtone: 
paaiškėjo, kad Madisson buvo kun. Al- 
tao Svarinsko pakrikštytas Permės ta
leryje.
10:00-12:00 vai. Madisson, Silaraups ir 

Suodis liudijo JAV Helsinkio komisijos 
ipklausoj, kuriai vadovavo komisijos 

j. lirm. kongresmanas Steny Hoyer. Kiek
is rienas liudininkas per vertėją padarė 5 
į. tinučių įžangą, o likęs laikas buvo 
į iriamas klausiniams ir. atsakymams.

ilia savo įžangos, iš kurios citavo Chris- 
ian Science Monitor laikraštis, Skuodis 
sumatytam apklausos leidiniui dar įteikė 
i puslapių pareiškimą, kuriame nušvietė 
savo gyvenimo istoriją bei išvardino 16 
pagrindinių Lietuvos rūpesčių - prašy
siu. Taip pat jis paskelbė pat'į vėliausią 
Lietuvos Helsinkio grupės dokumentą, 
iatuotą 1987 rugsėjo 30, kuris užprotes
tavo demonstracijos dalyvių Nijolės Sa- 
Knaitės. Roberto Grigo ir kun. Roko Pu
šnio neteisėtą pagrobimą. Tekstus išver
tė ir perrašė Lietuvių Informacijos Cen
tas.
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Liudijimo metu Sen. Frank Lauten- 
torg iš New Jersey pastebėjo, kad jo šta
to asistentė ir Arkivyskupas Theodore 
McCarrick iš Newarko, besilankydami Še
šetų S-goj, atsitiktinai susipažino su 
Skuodžiu Amerikos ambasadoj Maskvoj: 
Stuodis tada ruošėsi išvykti Amerikon.
1 senatoriaus grupė tikėjosi vykti Lietu- 
Un. Deja, kelionė į Lietuvą nepavyko, 
ipač Skuodžiui telefonu ir telegrama pra
irtus keliems Lietuvos kunigams ir pa- 
auliečiams apie privatų senatoriaus ir 
itkivyskupo apsilankymą.
Apklausoj dalyvaujančius kongresme

nus ir senatorius ypač domino Pabaltijyj 
įvykusios demonstracijos. Skuodis 
kino, kad Vilniaus demonstracijoj 
tavo keli tūkstančiai dalyvių, ne 
500 kaip buvo skelbiama kai kul
tinėj ir užsienio spaudoj. Demonstracijoj 
dalyvavusiųjų žiniomis, žmonės visą po
pietę ėjo prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo bangomis. Latviai ta proga paro- 
# video juostos ištrauką, kurioj matėsi 
daugybė jaunimo, dalyvavusio jų birže
lio 14 d. demonstracijoj Rygoj.
Užklaustas apie religinės spaudos su- 

taržymus, Skuodis susumavo jo para
dytos studijos Dvasinis Genocidas Lietu
voj išvadas: 
įleistai 
niūros 
oiygas, 
Ulba),
tonos religinės 
ilginės spaudos 
toj, ar tiksliau 
draudimą.

2 vai. p.p. Skuodžio spaudos konferen- 
•ija National Press Club, į kurią susi
rinko apie tuzinas Washingtono korespon
dentų. Viktoras Nakas, LIC Washingtono 
rkyriaus vedėjas, nušvietė Skuodžio bio- 
grafiją, o Gintė Damušytė perskaitė 
Skuodžio pareiškimą apie Vilniaus de-
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36 metų bėgyje, 1940-1976, 
išleido 1700 tonų ateistinės lite- 
Lietuvoj (tai neapėmė ateistines 
brošiūras 

o tame
straipsnius rusų 

laikotarpyje išleista tik 9 
literatūros. Tai įrodo „re- 
laisvę“ okupuotoj Lietu- 
sakant, tos spaudos už-
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Spalio 17 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y. įvykusiame Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos suvažiavi
me buvo priimtas rezoliucijos punktas 
pasiųsti Nijolei Sadūnaitei suvažia
vimo sveikinimus.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS SVEIKINIMAS 

NIJOLEI SADŪNAITEI

Lietuvių Moterų Klubų Federacija 
šiais 1987 metais atžymėdama savo 
veiklos 40-ties metų sukaktį, sveikina 
Tave, brangi Nijole Sadūnaite, di
dvyriškai vadovavusią šių metų rug
pjūčio 23 dieną Vilniuje protesto de
monstracijai. Tu iškentėjusi 6 metus 
sovietiniuose gulaguose nepalūžai 
dvasioje, drąsiai išėjai į viešumą 
reikalaudama Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai laisvės. Visas pasaulis anie 
tai žino! Esi mums kilnios moters 
simboliu. Mes laisvajame pasaulyje 
įsikūrusios lietuvės esame su Tavimi 
ir- meldžiame Visagalio Tau stipry
bės.

Lietuvių Moterų Klubų Federaci
ja yra pasaulinė moterų organizacija, 
apjungianti laisvame pasaulyje lietu
ves moteris bendram tikslui —kovoti 
už Lietuvos išlaisvinimą ir nepri
klausomybę, liudyti pasauliui netei
sėtą Lietuvos pavergimą ir prievarti
nį Lietuvos inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija

monstracijos pasekmes — organizatorių 
ir dalyvių pagrobimus, 'įskaitant ir Vy
tauto Jančiausko primušimą, bei saugu
mo daromą spaudimą darbovietėse, kaip 
pvz. prieš Vytautą Bogušį Vilniaus Jau
nimo teatre (stengiasi jį išmesti 
iš darbo). Korespondentai itin domėjosi 
Skuodžio pergyvenimais lageryje.

3 vai. p.p. Religinių žinių agentūros 
(Religious News Service) interviu.

4 vai. p.p. CBN (Christian Broadcast 
Network) televizijos tinklo interviu. Pro
grama buvo rodoma spalio 12 Washingto
ne bei per visas JAV-bes besiprenume- 
ruojančias cable stotis. CBN spalio 10 per 
savo televizijos tinklą taip pat rodė iš
traukas iš JAV Kongreso apklausos.

5. 45 vai. vak. Trijų pabaltiečių liudi
ninkų pasimatymas Baltuosiuose Rūmuo
se su prezidento Reagano patarėju, Na
tional Security Council pareigūnu Fritz 
Ermarth.

pabaltiečių simpoziu- 
JAV Valstybės depar- 
apie 30 sovietų studi- 
tais klausimais besi- 
pareigūnų.

Trečiadienis, spalio 7.
9-10.30 vai. ryto. Jungtinių Amerikos 

Baltų Tarybos priėmimas kapitoliuje. 
Skuodžių šeimos ir kitų dviejų pabaltie
čių pasimatymas ir nusifotografavimas 
su sen. Donald Riegle (D-MI), 20 JAV 
senatorių laiško Gorbačiovui dėl Pabalti
jo demonstracijų iniciatorium, bei su sen. 
Carl Levin (D-Ml), kongr. William 
Broomfield (R-MI) ir kongr. Robert Dor- 
nan (R-CA).

11 vai. ryto. Apsilankymas Amerikos 
Balso lietuvių skyriuje.

1 vai. p.p. Trijų 
mas su diskusijom 
tamente. Dalyvavo 
jų specialistų bei 
dominčių valdžios

3 vai. p.p. Apsilankymas Lietuvos pa
siuntinybėje. Skuodžių šeima, palydint 
Lietuvių Katalikų Religinės šalpos-Lietu- 
vių Informacijos Centro reikalų vedėjui 
kun. Kazimierui Pugevičiui ir jo pava
duotojai G. Damyšytei, buvo priimta dr. 
ir p. St. Bačkių ir sekretoriaus Cezario 
Surdoko.

4.30-8 vai. p.p. Skuodžio priėmimas Ray
burn House Office Building. Organizavo 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa kartu 
su JAV Atstovų rūmų Lietuvos katalikų 
religinės laisvės grupės vadovais, kon
gresmenais John Miller (R-Wash) ir Ed
ward Feighan (D-Ohio), talkinant Was- 
hingtono lietuviams. Dalyvavo apie 200 
svečių. Trumpos programos me
tu, Vytautas Skuodis prabilo į susirinku
sius keldamas visų trijų Pabaltijo tautų 
likimą ir didėjantį ryžtą atgauti savo tei
ses, ypač suverenumą.

VLIKo Seimo pareiškimas Tautai
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto metinis seimas įvyko š.m. spalio 9-11 
dienomis, Montrealyje, Kanadoje. Seimas 
buvo gausus, darbingas, praėjo gražioje 
nuotaikoje.

Kanadiečiai šeimininkai VLIKo seimo 
atstovus ir svečius labai nuoširdžiai priė
mė.

Seimas pritarė VLIKo Valdybos darbui 
ir padėkojo už efektingą Lietuvos bylos 
pristatymą laisvajam pasauliui.

Seimas priėmė pareiškimą okupuotai 
Tautai. Kurį spausdiname:

Šių dienų nepaprastai įtempti tarptau
tiniai santykiai ir naujai pradėtoji Gor
bačiovo politinio laisvėjimo ir demokra
tinių principų įvedimo politika, nors ir la
bai klastinga, bet jau savaime aišku liečia 
ir mūsų pavergtų brolių ir sesių gyveni
mą ir jų tautinį judėjimą.

VLIKas giliai išgyvena vykstantį oku
puotoje Lietuvoje tautinį, religinį ir žmo
gaus teisių 
sų, brangūs 
va už savo

Ypatingai
kimą surengiant Vilniuje, rugpjūčio mėn. 
23 d. demonstraciją, pasmekiant Ribentro-

persekiojimą, didžiuojasi Jū- 
broliai ir sesės, didvyriška ko 
Tautą ir valstybę.
įvertiname Jūsų didelį atsie-

Europos Parlamento Rezoliucija
NAUJA REZOLIUCIJA PABALTIJO 
REIKALU EUROPOS PARLAMENTE

Spalio 15 d. Europos Parlamentas Stras- 
burge vieningai priėmė Pasaulio Pabaltie
čių Santalkos iniciatyva 'įvestą rezoliuci
ją dėl „Pabaltijo vastybių situacijos." Už 
rezoliuciją balsavo 151 atstovas, o susilai
kė 15.

Rezoliucijoje- kreipiamasi-ų. Sovietų Są
jungą, kad ji labiau gerbtų laisvą aosi- 
sprendimą ir žmogaus teises Pabaltijo 
kraštuose. Pagrindą rezoliucijai davė š. 
m. rugpjūčio 23 demonstracijos Vilniu
je, Rygoje ir Taline, šį kartą ir socialistų 
frakcija pilnai rėmė rezoliuciją. Rezoliu
cijoje Europos Parlamentas reikalauja, 
kad Europos Bendruomenės užsienio rei
kalų ministerial dėtų visas pastangas, 
kad Baltų klausimas būtų keliamas šiuo 
metu Vienoje vykstančioje CSCE Konfe
rencijoje, ir abišaliuose pasitarimuose su 
Sovietų vyriausybe. Parlamento priimtoji 
rezoliucija taip pat reikalauja, kad Euro
pos Bendruomenės masinės spaudos, tele
vizijos ir kt. tarnybos atkreiptų daugiau 
dėmesio i Pabaltijo 
tijo kraštų likimas 
reikalavimai nebūtų

Ši rezoliucija yra
Santalkos Europos biuro iniciatyvos vai
sius. Jį Parlamentui pristatė Olandijos 
delegatė, Mrs, Elise Boot. Rezoliucijos 
tekstas buvo suformuliuotas 'įvairių frak
cijų pasitarimų metų. Šiuo keliu eidama 
Pasaulio 
susilaukė 
rezultatų.

Pilnas 
atskirai.

klausimą, kad Pabal- 
ir jų pagrįsti laisvės 
užmiršti.
Pasaulio Pabaltiečių

Pabaltiečių Santalkos atstovybė 
vieningo atgarsio ir teigiamų

rezoliucijos tekstas skelbiamas 
(Elta)

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
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Spalio 2 d., popiežius Jonas Paulius 
savo privačiame bute priėmė svečius 
Lietuvos: Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininką Kauno ir Vilkaviškio vysku
pijų apaštalinį administratorių Liudą Po- 
vilonį ir jo augziliarą vyskupą Vladą Mi- 
chelevičių. Susitikimas užtruko apie pu
santros valandos, nes darbo kambaryje 
pradėtas pokalbis buvo pratęstas prie va
karienės stalo. Šv. Tėvas, kaip paprastai, 
gyvai domėjosi Lietuvos katalikų bendruo 
menės gyvenimu ir visomis jo problemo
mis: vyskupų ir kunigų veikla, Tarpdie- 
cezine Kauno Kunigų Seminarija, pa
sauliečių religinės sąmonės ugdymu, dva
siniais pašaukimais, vaikų ir jaunimo 
religiniu švietimu bei auklėjimu.

šeštadienio ryte arkivyskupas Povilio
nis dalyvavo Pasaulio Vyskupų Sinode 
asamblėjos posėdyje, o vėliau vakare Šv. 
Petro bazilikoje drauge su ’popiežium ir 
kitais Sinodo nariais dalyvavo maldos 
budėjime, kurį surengė Romos katalikų 
pasauliečių organizacijos.

LIETUVOJEpo-Molotovo paktą, pardavusi Lietuvą So
vietų Sąjungai.

Šis didvyriškas Jūsų pasirodymas, pla- 
čiai nuskambėjo per visą pasaulį. Iškilmės Maironio gimtinėje

Į Ameriką atvykęs Vytautas Skuodis I Spalio 10 dieną minios žmonių užplūdo 
mums perdavė paskutinę informaciją I Pasandravį, Lietuvos atgimimo dainiaus 
apie Jūsų patriotinį nusistatymą ir veik-Į Maironio tėviškę. Daug merginų tauti- 
lą. Į niais rūbais traukė siauru takeliu, vedan-

Mes džiaugiamės galėję jį išklausyti Į čiu Maironio šaltinėlio link. Prie kelio 
šiame VLIKo seime Montrealyje, Kana- grojo dūdų orkestras, pakeliui liaudiškas 
doje ir tikimės, kad jisai galės greitai melodijas grojo kaimo kapela, bet žmonės 
įsijungti j laisvojo pasaulio lietuvių veik-1 stovėjo tylūs, susikaupę. Ne pasilinks- 
lą. minti, ne pramogos ieškodami dauguma

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi-Į čia susirinko. Jie atėjo pagerbti žymiausi 
tetas deda visas įmanomas pastangas pri-Į lietuvių poetą ir paminėti jo gimimo 125- 
statyti pasauliui tebesitęsiančią Lietuvos Į tąsias metines, 
okupaciją ir užtikriname Jus, kad mesi Improvizuotoje 
sekame, kiekvieną Jūsų darbą, kiekvieną Į choras. Iškilmės 
Jums rodomą skriaudą ir apie tai skelbia Į eiles parašyta J.
me pasauliui, pristatydami Jūsų ir mūsų Į va brangi". Vėliau buvo kalbų, daug ei- 
bendrą didįjį tikslą ir teisę, — laisvais, lėraščių. Pareigūnė Rožė Nagienė pasa- 
nepriklausomais būti. kė: „Suprantame, kad negali būti upės be

Mes ir Jūs niekada nesustosime siekda- Į ištakų, medžio — be šaknų, Tėvynės
mi Laisvos — Lietuvių tvarkomos Lietu- I be istorijos, o žmogaus — be ateities. Ai
vos Įeinančioms kartoms privalome palikti

Dr. K. Bobelis | skaidrų šaltinėlį, išsaugoti poezijos loby- 
VLIKo Pirmininkas ną, pagarbą gimtinei...“

10.10.1987 Į Kalbas pasakė poetas Alfonsas Maldo- 
Montrealis, Kanada uis ir profesorė Vanda Zaborskaitė, beveik 

prieš dvidešimts metų parašiusi studiją — 
monografiją „Maironis“. Metinių proga, 
organizatoriai nutarė pasodinti poeto tė
viškėje 125 ąžuolus... Po iškilmių visi da- 

,, „ , . „. i lyviai skubėjo prie iškastų duobiu., betEuropos Parlamento Strasburge 1987 m. J ’ , , ,.
, ... ne visiems užteko medžių. Sukakties pro-spalio 15 d. pritinta

Į ga, Betygalos mokyklai suteiktas Mairo- 
REZOLIUCIJA Į njo var(jas įįa įkurtas kuklus muziejus.

Kaune mažai bulvių
TIESA (X.6) pranešė, Kauno daržovių 

parduotuvėse pritrūko bulvių. Kauno pa
ruošų organizacijos supirko tik apie 
penktadalį žiemai numatytų bulvių. Ne- 

valstybėse I rirnas kilo rugsėjo pradžioje, kai paaiškė- 
dieną tūks-P0’ kad bulviū derlius visuose septyniuose 

, ‘ I Kaunui bulves tiekiančiuose rajonuosedemonstra- I 
reikalauda-1 bus mažesnis.

Liaudies kontroles komitetas, tikrinda
mas iš ūkių pristatytas bulves, rado į 
Balbieriškio spirito gamyklą siųstose kai 
kuriose mašinose su bulvėmis buvo dau- 

, . . i giau kaip pusė žemių. Dėl pernelyg di-politinių bei religinių I ‘ . , .
delio žemėtumo grąžintos atgal Rokų ir 
kitų kolūkių siųstos bulvės.
Naujas televizijos viršininkas

Jonui Januičiui išėjus pensijon, nau
juoju Lietuvos valstybinio televizijos ir 

ma radijo komiteto pirmininku 
SU Juozas Kuolelis, ligšiol dirbęs 

I propagandos 
ga- I . 
be' rU’ 

1' Restauruoti
Paveikslų 

droš) vargonai, daugiau kaip po dviejų 
metų restauravimo darbų, vėl groja. 
Jungtiniu koncertu čia buvo pradėtas 
VIII Vilniaus vargonų muzikos festivalis. 
Pasižymėjęs vargonininkas L. Digrys ir 

. . smuikininkas R. Katilius, vargonininkė 
sukviesti Į y Survilaitė kartu su S. Sondeckio vado- 
zmogaus | vaujarnu Ljeįuvos kameriniu orkestru at

liko G. Hendelio, J. Juzeliūno ir F. Pu- 
lenko kūrinius.

Vargonų muzika Vilniuje atgimė prieš 
25 metus. Didelio šios muzikos entuziasto
L. Digrio iniciatyva, 1962 metais Lietu- 

vyriausybę 70-ųjų I os vajSįybinėje konservatorijoje buvo at-
metinių proga, pa- gaivinta vargonų klasė. 
kraštų politinius i> | Uždrausta augintj aguOnas

TIESA (IX.30) paskelbė LTSR aukš
čiausiojo teismo pirmininko pavaduotojo
M. Ignoto „komentarą“, pagal kurį Lie- 

. tuvoje nuo 1987 m. liepos 15 d. uždrausta
Europos Bendruomenės kraŠ- Jugint. aguonas. Neleisėtas aguonu ir ka. 
reikalų ministrus padaryti ljų sėjįmas įr auginimas užtraukia 

galima, kad valstybės daly- ,jspėjimą arba baudą nuo 20 iki 100 ru. 
Helsinkio peržiūros konfe- Į

dėl

taip pat dėl smarkiai 
kraštuose rusifikacijos,

tarp Ry- 
gali pri- 
Pabaltės

estradoje — jungtinis 
prasidėjo pagal poeto 
Naujalio daina „Lietu-

paskirtas 
LKP CK 

ir agitacijos skyriaus vedė-

vargonai
galerijos (Vilniaus kate-

Lon- 
Tary- 
pakto

reikalingumo gerbti žmogaus teises 
Baltijos valstybėse

Europos Parlamentas
A. turėdamas omenyje, kad 1987 m. 

rugpjūčio 23-čioji — Hitlerio-Stalino nak- 
to 48-tosios metinės Baltijos 
nepraėjo neatžymėtos, nes tą 
tančiai estų, latvių ir lietuvių 
vo Taline, Rygoje ir Vilniuje,
mi savo tautoms apsisprendimo teisės,

B. susirūpinęs dėl žmogaus teisių pa
žeidimų, ypač religijos laisvės srityje Bal
tijos kraštuose, ir dar labiau susirūpinęs 
didelio skaičiaus 
kalinių likimu,

C. susirūpinęs 
vykdomos šiuose
sudarančios pavojų, kad vietos gyvento
jai ypač Estijoje ir Latvijoje atsidurs 
žumoje, ir baltiečių kultūra bus 
žlugdyta,

D. atkreipiant dėmesį į Helsinkio 
lutinį aktą, kuris buvo pasirašytas
ratifikuotas taip pat ii- Sov. Sąjungos,

E. turint omenyje ankstyvesnę 1983 m. 
sausio 13 dienos rezoliuciją, ir atkreipiant 
dėmesį 'į 1987 m. sausio 28 dienos Euro
pos Tarybos vienbalsiai priimtą rezoliu
ciją dėl padėties Baltijos kraštuose,

F. turint omenyje, kad partijos lyderis 
Michailas Gorbačiovas pasiūlė 
Maskvoje pasaulinę konferenciją 
teisėms svarstyti,

G. turint vilties, kad detantės 
tų ir Vakarų periodas pagaliau 
vesti prie žymaus pagerėjimo 
tautų gyvenime,

1. Prašo Sovietų 
Rusijos revoliucijos 
leisti visus Baltijos 
religinius kalinius;

2. Apeliuoja į Sovietų vyriausybę gerb
ti Baltijos valstybėse tautų apsisprendi
mo ir žmogaus teises;

3. Ragina
tų užsienių 
viską, kas 
vaujančios
rencijoje Vienoje, padarytų spaudimą 
Sovietų vyriausybę, kad padėtį Baltijos I 
valstybėse pagerintų; RIBBENTROPO-MOLOTOVO

4. Prašo Europos Bendruomenės infor- Į PAKTAS NEGALIOJA
macijos tarnybas teikti žinias ne tik apie I Iš Vakarų Vokietijos ambasados 
priespaudą Baltijos valstybėse, bet taip Į done yra gautas atsakymas į Baltų 
pat apie tos priespaudos istoriją, kad tie bos laišką, dėl 1939 m. pasirašyto
faktai nebūtų užmiršti; Į tarp Sovietų Sąjungos ir Hitlerinės Vo-

5. Prašo Parlamento Prezidentą per- Į kietijos, kurio papildomais protokolais 
duoti šią rezoliuciją Užsienių reikalų mi-1 Pabaltijo valstybės buvo atiduotos So- 
nistrams, kurie svarstys Europos politi-Į vietams.
nį bendradarbiavimą, komisijai, valsty- I Spalio 21 d. laiške, ministras patarėjas 
bių parlamentams ir Sovietų vyriausy-Į Dr. Eike E. Bracklo patvirtino, kad tas 
bei. I paktas ir visi jo papildomi protokolai,

  Į nuo to laiko kai Vokietijos Reichas už- 
ši rezoliucija buvo priimta 151 balsu, Į puolė Sovietų Sąjungą, pasidarė negalio- 

dvylikai atstovų balsuojant prieš ir pen-I jaučiais ir juos papildomai atšaukti jokių 
kiolikai susilaikius. Į kitų deklaracijų nereikia.

1
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LIETUVA EUROPOS SPAUDOJE ^Išeivijos Lietuviu Sportas 1944-1984
Rupert Cornwell, Londono dienraščio 

The INDEPENDENT korespondentas 
Maskvoje, neseniai lankėsi Vilniuje ir sa
vo įspūdžius iš Lietuvos aprašė dviejuose 
straipsniuose.

Spalio 5 d. numeryje jis aprašė katali
kų Bažnyčios padėti Lietuvoje, iškelda
mas krašto istorinius ryšius su Vakarais. 
Primindamas, kad Lietuva buvo inkoipo- 
ruota į Sov. Sąjungų prieš 47 metus, jis 
paaiškino neseniai įvykusių Baltijos vals
tybių sostinėse demonstracijų priežastis, 
ir pažymėjo, jog demonstrantai reikalavo 
paskelbti Stalino-Hitlerio 1939 metų su
tarties paslaptis.

Nors nedaug, per pastaruosius dvejus 
metus komunistų valdžia tapusi truputį 
labiau tolerankiška religijos atžvilgiu. 
Apie 50 nuošimčių Lietuvos gyventojų ti
ki į Dievo buvimą, ir tas nuošimtis nuo
lat auga. Kauno kunigų seminarijoje, kur 
prieš kelis metus buvo tik 100 klierikų, 
šiuo metu mokosi 190. Kun. J. Tunaitis, 
su kuriuo korespondentas kalbėjosi, sa
kęs, jog lietuvių jaunimas vis daugiau 
domisi tikyba. Be to, jis pasakė, kad lie
tuviai nori, kad popiežius aplankytų Lie
tuvą, bet „tas priklausys nuo aukštesnės 
valdžios".

Antrame straipsnyje, kuris tilpo The 
INDEPENDENT spalio 9 dienos numery
je, Rupert Cornwell aprašė Lietuvos eko
nomikos reformos vykdymą, kiek jis pa
stebėjo Vilniuje. Tuo tarpu, kai Sov. Są
jungoje privatus verslas kažkaip negali 
prigyti, Lietuvoje ta kryptimi yra pada
ryta pažanga. Vilniuje jis valgė „Stikliai" 
restorane, kurį prieš porą mėnesių atida
rė viena šeima. Ten už 5 rublius jis gavo 
puikius trijų patiekalų pietus. Valgytojų 
buvo pilna ir patarnavimas geras. Vienas 
trūkumas — nėra alkoholinių gėrimų.

Vilniaus privatūs taksistai, pavadinti 
„Autoserviso" vardu, geriausi visoje Ry
tų Europoje. Tai patarnavimų sričiai ap
rašyti korespondentas paskyrė savo strai
psnio didžiąją dalį. Korespondentas kal
bėjosi su Jurgiu Tumoniu, Autoserviso 
vedėju. Jis apibrėžęs tos privačios įmo
nės darbą vienu sakiniu, kurį, kaip sako 
R. Cornwell, vieną dieną galės pasiskolin
ti M. Gorbačiovo kalbų rašytojai: „Kas 
žino, kiek taksių mums reikia Vilniuje? 
— Aš jums pasakysiu: nei Dievas, nei 
Gosplanas to nežino. Tą nuspręs tik pa
reikalavimas".

Vilniaus „privačius" taksius aptarnau
ja, laisvu nuo savo tiesioginio darbo lai
kų, įvairių profesijų žmonės: inžinieriai, 
įstaigų tarnautojai, šoferiai, net gydyto
jai ir mokytojai, visi, kas turi nuosavą 
automobilį ir nori užsidirbti daugiau pi
nigų. Tokių taksistų Vilniuje yra 540, kiek 
vienas jų užsidirba apie 200 rublių mėne
siui. papildomai prie to, ką gauna val
džios tarnyboje.

Sovietijos miestuose nusamdyti taksį 
nėra lengva, ypač vidurnaktį. Vilniuje 
gali gauti per tris minutes. Nestebėtina: 
Maskvoje, kur gyventojų skaičius 18 kar
tų didesnis už Vilniaus, yra tik 1400 pri
vačių taksi, — sako korespondentas.

Britų The INDEPENDENT (IX.12), 
šveicarų NZZ (IX.17) ir kiti Vak. Euro
pos laikraščiai pranešė apie neseniai pa
sakytą V. Cebrikovo, sovietų KGB pir
mininko, kalbą. Felikso Deržinskio gim
tadienio metinių proga, V. Čebrikovas 
priminė seno čekisto nuopelnus ir perspė
jo sovietų gyventojus apie M. Gorbačiovo 
skelbiamo „viešumo" ribas.

Savo ilgoje kalboje V. Čebrikovas pa
lietė ir aktualias problemas. Tarp kitko 
jis pasakė, kad Sov. Sąjungoje yra tokių 
žmonių, kurie „propaguoja svetimas ir 
net atvirai priešiškas socializmui idėjas 
ir pažiūras." Iš užsienio keliamas žmo
gaus teisių klausimas. V. Čebrikovas sa
kė, kad „šioms propagandinėms intrigoms 
pagyvinti Vakarų ardomieji centrai mė
gina aktyviau panaudoti įvairiu metu iš
važiavusius į užsienį buvusius tarybinius 
piliečius." Valdžia, vadovaudamasi huma
nizmo sumetimais, malonės tvarka atlei
do nuo bausmės grupę asmenų, anksčiau 
nuteistų už antitarybinę agitaciją ir oro- 
pagandą. Dabar, pasakė V. Čebrikovas, 
„Vakarų specialiosios tarnybos atkakliai 
kursto atleistus nuo bausmės tarybinius 
piliečius naujiems neteisėtiems veiks
mams." Jis kaltino „imperialistinę reak
ciją" dėl viso to, kas pastaruoju laiku vy
ko įvairiuose sovietų imperijos dalyse. 
KGB pirmininkas paminėjo „nacionalizmo 
apraiškas" pasireiškusias praeitų metų 
Alma Attoje, Krymo totorių demonstraci
jas Maskvoje ir „provokacinius naciona
listų išpuolius tarybinio Pabaltijo respub
likų sostinėse."

V. Čebrikovas įžiūri pavojų sovietinei 
santvarkai naujai steigiamuose susivie
nijimuose. „Mes turime pavyzdžių, — pa
sakė V. Čebrikovas, — kad į kai kurių 
saviveiksmiškų susivienijimų vadovybę 
įsiskverbia ekstramistinių elementų. Jie 
veržiasi į gatvę viešai reikšti nepagrįstų 
protestų, kelti provokacinių reikalavimų, 
triuškinti tų, kurie nesutinka su jų nuo
mone Imperialistinių specialiųjų tarny
bų taikinys yra visi mūsų šalies gyven
tojų sluoksniai. Nėra išimties ir tarybinė 
kūrybinė inteligencija. Rašytojų, kine
matografininkų, dailininkų, muzikantų, 
teatro veikėjų, žodžiu, visų kūrybinių 
darbuotojų kūriniai daro žmonėms di
džiulį emocinį poveikį. Tai suprasdami 
mūsų priešininkai mėgina nustumti kai 
kuriuos meninės inteligentijos atstovus į 
priekabaus kritikavimo, demagogijos ir 
nihilizmo, tam tikrų mūsų visuomenės is
torinės raidos etapų juodinimo, atsisaky
mo nuo socialistinės kultūros pagrindinės 
paskirties...“

M. Gorbačiovo dešinioji ranka savo kal
bos pabaigoje pabrėžė, kad „persitvarky
mas" Sov. Sąjungoje bus įgyvendinamas 
vadovaujant komunistų partijai, „socia
lizmo ribose ir socializmo interesais.“ 
KGB užtikrins, kad tas procesas bus „pa
tikimai apsaugotas nuo bet kurių ardo
mųjų intrigų!“

Ši Čebrikovo kalba, kaip galvoja Vaka
rų komentaoriai, yra kietas stabdis de
mokratizacijos procesui, į kurį daug vil
čių dėjo Sov. Sąjungos gyventojai.

Kęstutis Čerkeliūnas, Pranas Mickevi
čius, Sigitas Krašauskas „Išeivijos lietu
vių sportas 1944-1984. Išleido šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga, Toronto 1986 m. Spau
dė J. B. Danaitis, Time Press Litho Ltd., 
Toronto. Tiražas nepažymėtas. Kaina 22 
dol. Leidinys gaunamas šiuo antrašu: 
„Sportas“ 32 Rivercrest Road, Toronto, 
M6S 4H3, CANADA.

„Po sėkmingai pravęstų 1978 m. Toron
te I-ųjų Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nių ir tuometinio šALFas ir žaidynių 
Organizacinio Komiteto p-ko Pr. Bemec- 
ko iniciatyva sukeltų Sąjungai pinigų, 
gimė idėja paruošti ir išleisti veikalą, ku
ris apimtų išeivijos lietuvių, pokario spor
tinės veiklos laikotarpį. Taip ir prasidė
jo: sudarymas redakcijos, lėšų telkimas 
bei kaupimas medžiagos.“ (Leidėjų žodis).

Deja, šio veikalo redagavimas gerokai 
užsitęsė, kadangi sprendimai išleisti spor
to istoriją buvo padaryti dviejuose posė
džiuose Čikagoje 1979 ii’ 1980 m., o 
knyga pasirodė tik 1987 m. Tai ne redak
cinio kolektyvo (Kęstutis Čerkeliūnas, 
Pranas Mickevičius, Sigitas Krašauskas) 
kaltė, bet daugelio bendradarbių pažado 
neišlaikymas, nes „surinktos medžiagos— 
straipsnių kiekis buvo atvirkščiai propor
cingas pareikštam entuziazmui ir paža
dams" (redaktorių žodis). Taip pat, re
daktoriai, buvo išsiskirstę dideliame To
ronto, Milwaukee, Miuncheno trikampy
je. Tad ir reikia džiaugtis, kad redakto
riai rankų nenuleido, bet su dar didesne 
energija kibo į sportinę dirvą, išleisdami 
492 psl. ( su rėmėjų pavardėm, šaltiniais 
ir turiniu — 501 psl.) puikiai iliustruotą 
veikalą „Išeivijos lietuvių sportas 1944- 
1984.

Knyga padalinta 'į dvi dalis. Smulkiau 
nagrinėti paskiras sporto šakas ar straip- 
nius, dar galima būtų ją dalinti į šešis 
sk„ išnagrinėjant pav. sportinės organiza
cijos užuomazgą Vokietijoje, D. Britani
joje ir pajudėjus emigracijai 'į užjūrį — 
sportinį gyvenimą ir jo užuomazgą JAV 
bei Kanadoje.

Be jokių abejonių, nepriklausomybės 
metais, išeivijoje ar šiandieninėje Lietu
voje, populiariausia sporto šaka yra krep
šinis. Net krentant bomboms ant Reicho 
sostinės, būrys lietuvių krepšininkų įsijun 
gė į įvairius vietinius klubus — Telefun- 
ken, Spandau, SGOP ir kt„ pasireikšda- 
mi kaip dominuojanti jėga.

„Tačiau kaip komanda, lietuviai susi
formavo bene vienintelį kartą turnyrui 
(žaidynėms! — K.B.), kuris įvyko 1944 
m. gruodyje Berlyno policijos sporto klu
bo aikštėje. Jame dalyvavo prancūzų, 
olandų ir belgų panašiai susiformavusios 
komandos. Lietuviai laimėjo pirmą vietą, 
užtikrintai nugalėję belgus 39:4, olandus 
24:13, prancūzus 26:19.

1944 vasarą lietuvių krepšinio komanda 
buvo sudaryta Vienoje. Pirmąsias rungty
nes žaidė su vietos stipriausiu klubu 
Weiss-Rot-Weis ir laimėjo 50:37. Po sėk
mingo debiuto mūsiškiai iššaukė Vienos

aukštųjų mokyklų rinktinę, kurioje žaidė 
daug svetimtaučių (rumunų, bulgarų). Ir 
šį susitikimą lietuviai laimėjo 52:34.

1944 m. gruodžio 3 d. Berlyno olimpi
niame aikštyne buvo Telefunkeno sporto 
klubo surengtas krepšinio turnyras. Daly
vavo 5 Berlyno komandos. Visose žaidė 
daug lietuvių, kurie šiam turnyrui buvo 
atvykę iš kitų miestų. Baigmėje L. Balt
rūno vadovaujamas SGOPI-as penketu
kas nugalėjo Telefunken 31:3. (psl. 73).

Šias visas rungtynes redaktoriai pris
kyrė prie I-os knygos dalies, pavadinda
mi ją „Sporto Klubai Vokietijoje. Skai
tant ją, kaip filmų juostoje, bėga prisimi
nimai, klubo vardai — Augsburgo Daina
va, Ambergo Šarūnas, Hanau Perkūnas, 
Kempton Margis ir Šarūnas, šeinfeldas, 
Kasselis ir t.t. Jie visi, šalia tautinių šo
kių, ansamblių, koncertų ar baleto pasi
rodymų, taip pat garsino lietuvių ir Lie
tuvos vardą, laimėdami ne tik prieš Vo
kietijos meisterius (pav. stalo tenisas), 
bet ir amerikiečių, prancūzų ar anglų ka
rius.

Atskirai redaktoriai atžymėjo D. Brita
nijos sportininkų veiklą ir sporto sąją, 
paskirdami jai 7 psl. ir patalpindami tris 
nuotraukas, kurių dvi teko Mančesterio 
„Kovui“ ir viena Tadcasterio „Vyčiui". 
Atrodo, kad sportinio gyvenimo varikliu 
„buvo Mančesteris ir Halifaksas, kurie 
jau 1948 m. kėlė mintį, kad reikėtų suda
ryti iš Bi-itanijoje gyvenančių krepšinin
kų lietuvių krepšinio rinktinę, kuri galė
tų dalyvauti Britanijos krepšinio pirme
nybėse, atstovaudami lietuviškam krep
šiniui. Tuo metu, minimo krašto pirme
nybėse dalyvavo Mančesterio Kovas.

Šis sumanymas nebuvo realizuotas, bet 
tai pačiais metais Kovo nariai — G. Glat- 
kauskas, V. Steponavičius, L. Puzinas, P. 
Kakeranas ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti 
kitai idėjai — apjungti į vieną organiza
ciją visus Britanijos lietuvių sporto klu
bus ir sportininkus.

Pradžioje ir tai nesisekė, bet vėliau G. 
Glatkauskas, DBLS valdybai pritariant, 
ir kitiems Mančesterio lietuviams sporti
ninkams talkininkaujant, įsipareigojo su
jungti sportininkus vienoje organizacijo
je. Tokiu būdu 1949 m. liepos mėn. buvo 
įsteigta DBLS Sporto Sąja. Jos organiza
cinę valdybą sudarė: G. Glatkauskas — 
pirm., J. Bendorius I-sis vicepirm., L. P. 
Puzinas — II-sis vicepirm., V. Steponavi
čius —sekr. ir P. Kakeranas — iždininkas. 
Valdyba tuojau paragino Britanijoje steig 
ti S-gos skyrius lėšoms sukelti, prašė 
padėti platinti futbolo loterijos bilietus, 
Lėšų nemažai skyrė ir DBLS Centro Val
dyba“. (psl. 94).

Leidinyje išvardinti šie D. Britanijos 
lietuvių sporto klubai: Bradfordo „Litua- 
nica“, Coventrio „Apuokas“, Halifaxo 
„Vilnius “, Leamingtono „Briedis“, Lei- 
cesterio „Lituanica“, Londono „Šv. Kazi
miero LSK ir Londono „Tauras“. Man
česterio „Kovas“, Northamtono „Sportinin 
kai“, Nottinghamo „Nemunas“. Tadcaste
rio „Vytis“, Wolverhamptono „Viltis“. At
žymėti paskiri sportininkai: Antanas Re- 
meikis, boksininkai J. žemaitis ir J. Mor-
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P. Mončiunskas (Brą gose 
ford) ir S. Ramanauskas (Halifax). Ajį 10 t£
lietuvių sportininkus Italijoje rašo Z. Jį gis - 
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ras. Nežinomi autoriai nušvietė 
veiklą Norvegijoje ir Švedijoje.

Antroji dalis skiriama sporto 
užjūryje — Kanadoje ir JAV, 
nėms žaidynėms (jos pradėtos 
1951 m.), krepšinio ir
išvykoms į Australiją, Europą, Pietų Aj: 
riką, straipsniams ir t.t.

Ieškojau Australijos sportininkų veį 
los. Deja, jos neradau! O juk penkta® 
kontinente taip pat puikiai yra susiorg 
nizavę sportininkai, su gražiom unifo; 
mom, savo vėliavom, atsiekę ne vieną lį 
mėjimą ne tik pabaltiečių žaidynėse, į 
taip pat ir prieš autralų komandas! lt 
užmirštamas yra Ed. Palubinskas, atsfc 
vavęs Australijos rinktinę Miuncheno' 
Montrealio olimpiniuose žaidimuose, 
riuose jis pasirodė kaip geriausias tai;, 
šių „medžiotojas“.

Asmeniškumai ar įvairios paskalos r 
liekamos už knygos ribų. Tad tikrai r>, 
kia apgailestauti redaktorių 
mą (gal medžiaga gauta jau 
esant spaudoje?) „užmirštant“ ir keng 
rų žemę. Laukiame Australijos „atkirtį 
— atskiro leidinio pav. 1989 m., atžymi; 
Australijos Lietuvių sportinio gyveni® 
keturiasdešimtmetį.

Pastebėjau 
pav. žaidynės vadinamos 
pat, krepšinį, tinklinį, futbolą, stalo let 
są negalima „lošti“ (lošimas kortomis 
bet tik žaisti. Tačiau tai smulkmenos, b 
rios randamos net ir vilniškiame „Spą 
te" pav. sportininko susižeidimą vadinu 
„trauma“ ir t.t. K. Baronas
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A.A. Prelatas
Pranas Vaseris
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Melburne, Australijoje mirė vietos Ii 
tuvių parapijos klebonas prelatas Pram 
Vaseris. Prelatas Pranas Vaseris gis 
prieš 72-jus metus Ignarių kaime, Sta 
do rajone. Kunigu įšventintas 40 metil , 
Karo audrom siaučiant, buvo priversti ] 
pasitraukti į užsienį. 50 metais 
Australiją, kur iki mirties buvo 
no lietuvių katalikų parapijos kleboa 
Prelatas Pranas Vaseris, šalia intensyn 
pastoracinės veiklos buvo žymus visit 
menininkas, rašytojas ir žurnalistas. Įš 
teigus Australijos lietuvių katalikų Fed 
racijai, buvo pirmasis jos pirmininką 
Velionio iniciatyva buvo pradėtas leis 
lietuvių katalikų savaitinis laikraš 
„Tėviškės Aidai“. 10 metų buvo „Tėti 
kės Aidų“ redaktorius, vėliau nuolat® 
bendradarbis. Erkėno slapyvardžiu i& 
dęs novelių rinkinius „Padangės Keliai 
ir „Vėjo Vartai". Velionis Prelatas Pr< 
nas Vaseris buvo daugelio lietuvių katė 
kų organizacijų Australijoje Dvasios Ti 
vas.
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KRUVINA VASARA
APYSAKA ROMANAS

Ponas Maironi, Juozai! Mano 
namuose netriukšmaujama! O, be to. 
aš nė nemanau dėl tavęs kviesti čion 
policijų.

Ponios Stefanijos akys žaižaravo 
pikta įžeistosios šviesa. Pirmų kartų 
ji kreipėsi į Maironį panaudodama 
žodį „tu“.

— Nebaimink manęs policija! Už
tektų tik kelių mostų tokiai rupūžei, 
kaip Kaveckas, sutrypti. Jei kas nors 
čia vertas policijos priežiūros — tai 
Kaveckas. Laikyk jį toliau nuo mano 
sprando!

Nebegirdėjau, kų ponia Stefanija 
kalbėjo su Kavecku. Aplinkui mus pa
sigirdo pasipiktinę balsai, kažkas siū
lė pakviesti karinį patrulį, dar kažkas 
norėjo kumštimi „išvagoti“ Maironio 
veidų už tai, kad „rauplėtas mužikas“ 
užgavo tokį visų gerbiamų ir mylima 
ponų Kavcckų.

Ir nors daugelis restorano svečių 
buvo Kavccko pusėje, tačiau jis pats 
nebeišdrįso kų nors pasakyti. Matyt, 
ponios Stefanijos žodžiai paveikė jį. 
Kaveckas nevikriai pasisuko ir dingo 
tarp stalelių.

— Jūs tikriausiai būsite ne kokios 
nuomones apie manuosius namus, — 
nusišypsojo mano link ponia Stefani
ja. Bet ponas Maironis ir ponas

Kaveckas tai du gaidžiai, kurie nieka
da nenori nusileisti...

Jos šokoladinės akys vėl šypsojosi, 
vėl kvietė, viliojo į save. Ir kurių galų 
ji aiškinasi? Man visai nesvarbu, kas 
atsitiko ir kas dar atsitiks šiuose na
muose.

Lyg atspėdama mano mintis, ji 
švelniu balsu pridūrė:

Aš labai norėjau su jumis pasi
kalbėti. ponas daktare. Bet dabar, 
matyt, nebebus progos. Tiek daug 
svečių, o. be to. ponas Maironis nebe
nori čia ilgiau pasilikti...

Nebuvo aišku ar jos žodžiuose 
skambėjo diplomatiškas įsakymas pa
likti salę, ar tik paprastas priminimas, 
jog Maironis po tokio triukšmo tikrai 
nebenorės čia pasilikti. Ir apie kų ji 
norėjo su manimi kalbėti?

— Jei nori, Tomai, gali pasilikti, 
— dar kiek virpančiu balsu pasakė 
man Maironis, — kelių atgal surasi ir 
vienas.

— Ne. aš eisiu drauge. Man labai 
gaila, ponia Stefanija, kad nei aš, nei 
jūs neturime pakankamai laiko. Gal
būt kitų kartų...

— Man reikalingas gydytojiškas 
patarimas... Jei jūs man pasakytumėt, 
kur jus galima surasti... Verčiatės 
privačia praktika, ar dirbate kurioj

nors ligoninėje?
Ji klausia mane ir šokoladinėse aky

se nenustoja degti viliojanti, paslaptin
ga ir įkyri ugnelė.

— Aš ne vilnietis ir tik reikalų ver
čiamas atsiradau jūsų mieste. O, be 
to. kaip jūs matote, aš dar per jaunas, 
mano patyrimas labai menkas ir var
gu ar galėsiu jums kuo nors pasitar
nauti...

— Na, nemenkinkite savęs, ne
menkinkite. Labai gaila, kad jūs ne 
vilnietis. Bet, jei jūs man pasakytumėt, 
kuriame viešbutyje aš galėčiau jūsų 
ieškoti... Būčiau labai dėkinga...

— Man labai gaila, ponia Stefani
ja, bet jau rytoj aš išvykstu iš Vil
niaus...

— O, rytoj...
Moters akys sužaižaravo vos pasle

piamu džiugesiu, tarytum ji tik lau
kė mano išvykimo.

— Labai gaila, ponas Tomai, la
bai gaila. — sako ji ir vėl šypsosi sa
vo nesuvokiama, paslaptinga šypsena. 
Bet galbūt mes dar kada nors susi
tiksime. Laiskite man jus laikyti ma
no geriausiu svečiu. Viskas, ką jūs 
valgėte ir gėrėte — nieko nekaštuoja.

Pasisuko į Maironį ir, šelmiškai 
pagrasinusi pirštu, pridūrė:

— Tai padariau ne dėl tavęs, tu

mušeika, bet dėl pono Tomo.
Maironis nieko neatsakė. Jis tylėjo 

ir tada, kai Stefanija išėmė iš sijono 
kišenės didoką piniginę ir pravėrusi 
ją ištiesė Maironiui kelis spalvotus 
banknotus.

— Nesimaivyk, Stefanija, — vėl 
sako Maironis. — Pasilaikyk sau tuos 
pinigus, o jei jau taip nori, užsakyk 
už juos kokį stiprų gėrimų Kaveckui.

Jis grakščiai nusilenkė Stefanijos 
pusėn ir pasuko išėjimo link. Ponia 
Stefanija taip ir liko stovėti su pinigais 
rankoje.

— Jis visada toks — grubus ir ne
išauklėtas. Tikras...

Ji nebaigė savo žodžio ir nežinia, 
kaip būtų pavadinusi vargšą Maironį. 
Aš irgi nusilenkiau ir padėkojau už 
gerus pietus. Kas man liko daryti?

— Iki pasimatymo, — šypsodama
si sušnabždėjo Stefanija, ir jos akyse 
vis dar žaidė tas akiplėšiškis, iššau
kiantis ir viliojantis velniukas.

Einu, kaip galėdamas geriau lavi
ruoju tarp stalelių, stengiuosi neuž
kliūti už besilinksminančių žmonių, 
kojų. Einu ir jaučiu, kad daugybė 
akių seka mano žingsnius. Dar prieš 
akimirką aš ir Maironis buvome visų 
dėmesio objektu.

Staiga krūptelėjau. Kažkoks nujau
timas privertė mane pakelti akis ir 
pažvelgti į dešinį salės kampą. Nu- 
trūktagalviškai ėmė plakti mano šir
dis: prie didelio, puošniai padengto 
stalo sėdėjo didoka, labai įsilinksmi
nusi draugija. Kelios jaunos, dailiai

g 
apsirengusios merginos, keli įkaušęų 
rai. Du iš jų dėvėjo senos lietuvis® v 
sios armijos karininkų uniformas. 8t v 
ne jie atkreipė mano dėmesį. d 

Prie stalo, jų draugėje sėdėjo... fe 
na. Žalsvos, nustebimu bei rūpėsiu : 
spindinčios akys įsirėmė į mane ir » . 
norėjo palikti. Galvojau sustoti, prie j 
ti prie jos, bet ir vėl atmečiau šį spies t 
dirną. Kuriems galams, ką aš pasai) , 
siu jai? ]

Prisiminiau kapitoną Geruli i 
Anykščius, nedidelį kambarėlį arbat i 
nėję ir Irenos laišką. Silpna motei : 
...Pasiglemžė iš manęs papuošalus! 
dabar sėdėjo čia, Vilniuje, linksminos : 
su draugais, tarytum nieko nebuvot.' 
sitikę.

Matyt, labai kvailai atrodžiau, ne 
rėdamas nuduoti, kad nematau j® 
Tuo tarpu mano akys nenorėjo palto 
jos akių, mano kojos bevališkai vei 
jos stalo link.

Atsiprašiau užkliuvęs už (kažkiek 
kojų, skaudžiai užsigavau šlaunį 
kažkurio stalo kampą ir pagaliau u' 
pėdamas iš susijaudinimo pasiekto 
duris, už kurių prieš valandėlę din? 
Maironis.

Lauke buvo jau sutemę. Maironį 
stovėjo atsišliejęs namo sienos, rito 
cigaretę ir laukė manęs.

— Na, vis tik išvengei tos Stefan: 
jos pinklių, — šyptelėjo jis ir nerūpi 
tingai numetė nuorūką žemėn.

— Pinklių? — klausiu jį lyg nesu 
prasdamas, ką jis nori pasakyti.

( H u s daugiau)
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Lietuva yra Marijos žeme
^JILUVOS DIEVO MOTINOS ŠVENTĖ

b. Rugsėjo 13 dieną, sekmadienį iškilmin
ių jose pamaldose Šiluvoje dalyvavo apie 

|0 tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų. Du kar- 
Juus— šeštadienį ir sekmadienį, maldinin- 

tis tai ėjo kryžiaus kelius, šeštadienį proce
sijai vadovavo kunigas Kokas Puzonas, 

an įekmadienį — kun. Antanas Gražulis.
toj Rusų išeivių laikraštis „Ruskaja Mysl" 

paskutiniame — numeryje informuoja, 
hiįiad nepaisant sovietinės valdžios ir sau- 

pareigūnų trukdymų, Šiluvos Dievo 
lotinos šventovę šiais metais aplankė 

eiį. jpie 80 tūkstančių žmonių. 60 tūkstančių 
aiĄ įmonių atliko išpažintį ir priėmė šventą 
rg (omuniją.
fot Lietuvos Krikšto 600 m. jubiliejaus ir 
liįO’sk. Jurgio Matulaičio palaimintuoju 
bjj Įjskelbimo proga Romoje šventasis Tė- 
Ns.ras, popiežius Jonas Paulius II kalbėjo 
stjipie Lietuvos šventoves.
i į Lietuvoje — kalbėjo Jonas Paulius 11 
kv - yra ypač giliai įsišaknijęs pamald i- 
repas į Mariją. Tai savo laiku pripažino 

r busimasis popiežius Pijus XI, kai bū- 
. lamas apaštaliniu vizitatorium Lietuvoje, Dt-

pasakė: „Lietuva yra Marijos žeme".
jr Pati žymiausia Marijos šventovė Lie- 

tavoje be abejonės yra Vilniaus „Auš- 
tos Vartai“. Jau keturi šimtmečiai Au

(j tos Vartai yra maldos ir dvasinio pakib

ta

1200 M. JUBILIEJUS
,. BREMENO BAŽNYČIA ATŠVENTĖ
;a: Rugsėjo pirmąją savaitę (30.8-6.9.) 
įįj Bremene, o iš dalies ir Šiaurės Vokieti- 
į5 joje buvo minimas 787 m. Bremeno vys- 
l0, lupo Willehad paskyrimas. Šventę ofi- 
at daliai atidarė Bremeno burmistras Klaus

Wedemeier, kuris kartu eina ir senato
riaus pareigas bažnyčios reikalams. Jis 

-savo kalboje pabrėžė, kad tikėjimo, są
žinės laisvė ir teisė nevaržomai mokytis 
fra pagrindiniai Bremeno evangelikų 
bažnyčios ypatumai.

Nuo reformacijos laikų katalikai Bre
mene sudaro mažumą, juos šventėje at- Ii
Stovavo dekanas Plate. Jis savo kalboje 

JJ ■ , • v .pabrėžė ekumeninio susijungimo svarbu- 
IE šią.
’ Šita bažnyčios šventė turėjo tarptau- 
“ in į charakterį ir joje dalyvavo nemažai 
Svečių ir iš užsienio, pvz., iš Afrikos An
glijos, Rytų Vokietijos ir kitur.

Angliją minėjime atstovavo kaunau-
* atakas Barry Keeton iš Yorko. Iš šios
* rietovės yra kilęs pirmasis Bremeno vys
kupas Willehad. Svečias savo kalboje pri
zminė popiežiaus Grigaliaus Didžiojo (590- 
" 604) pranašavimą šviesiaplaukiams jau- 
“ nuoliams angliukams, kurie radosi Romo- 
’ je vergų turguje. Dėl jų kilmės paklaus- 
1 ii, jie popiežiui atsakė, kad jie esą anglų 
ž kilmės. Popiežius jiems atsakęs, kad jie
* „non anglį, sėd angeli“, t.y. ne anglosak- 
r; sai, bet angelai.
1 Willehado gimimo data nėra tiksliai ži- 
18 tomą. Žinoma, kad jis buvo anglosaksų 
® kilmės iš Northcumbrijos. Kunigystei jis 
■f pasiruošė Yorko katedros mokykloje, ku

rioje dirbo vienas iš žymiausių to laiko 
teologų Alkvinas. Baigęs mokyklą Wille-

® had apsisprendė palikti savo gimtąjį 
kraštą ir išvyko skelbti evangeliją pa
šonių tarpe.

Iš pradžių jis misionieriavo Dokkum 
vietovėje, Frizijoje, kur jau anksčiau bu
to nužudytas Bonifacas. Dokkume besi
darbuojant, Willehad irgi grėsė pavojus 
io gyvybei, bet odinė relikvijų dėžutės 

16 juosta išgelbėjo jo gyvybę. Ji atlaikė oa- 
gonio smūgi, kuris norėjo misionierių 4 .v.priblokšti ir nužudyti. Iš kronikų yra zi- 

" noma, kad apie 780 m. Willehad veikė 
! Wigmodijoje, kurį dabar sudaro Breme

no kraštas į dešinę nuo Vezerio upės. Iš 
pradžių vietiniai gyventojai jam rodė pa

ti tankumą, bet vėliau, vietiniai pagonys 
I misijonierius laikė savo priešais. Arti- 
il mas Willehad bendradarbis Gerwal nu-
S žudomas. Taigi Bremeno miesto įkūri- 
f mas yra susijęs su krikščionių persekio

jimu ir žudynėmis. Istorikai teigia, kad 
J pirmieji Bremeno pastatai randasi toje 
S vietoje, kur dabar randasi Tiefer gatvė, 
t Pačiam Willehadui pasiseka išsigelbėti, 
Ii kai ; is pasiekia Butjardingen vietovę ir 

suranda tenai laivą, kuris jį nugabena į 
0 Friziją. Pabėgęs Willehad nuvyksta į Ro- 
I fflą, kur jis popiežiaus Hadriano I-ojo pri- 
f imamas audiencijoje. Po to Willehad per
il sikelia į Echternach vienuolyną, ten 
S fe surinko savo 'įšvaikytusbendradarbius.

Willehad šiame vienuolyne išbuvo apie 2 
į! metus, ir yra padaręs apaštalo Povilo 
i laiškų nuorašą.

Aukščiausiąjį pasipriešinimo laipsnį 
t saksonai pasiekė 782 m., kada jie prie 
i Suentel vietovės sunaikino vieną pajėgią 

trankų kariuomenės grupuotę. Frankų
I karalius prie Verdeno miesto sumušė pa

gonis saksonus ir daugelį jų išžudė 
Sekančiais metais saksonai dar pralai

mo vieta visai tautai, kuri Gailestingo
sios Motinos paveiksle garbina tą, kuri 
yra Dievo Motina, žmonių Patarėja ir 
Gynėja, j kurią su pasitikėjimu kreiniasi 
visuose reikaluose.

Nors laikui bėgant, Vilniaus miestas ir 
pati miesto siena, kurioje šventovė yra 
įrengta, buvo karų ir gaisrų naikinama, 
bet šventovė visada likdavo nepaliesta 
tarp daugelio griuvėsių. Savo dvasiniu 
spinduliavimu ji visada liko taikos sala 
ir priebėga ne tik lietuviams bet ir kitų 
tautų katalikams. Ji tapo vilties ženklu 
visai lietuvių tautai, skleisdama meilės, 
taikos, teisingumo ir laisvės dvasią.

Toliau Jonas Paulius II maldininkų 
miniai priminė kitas Marijos šventoves 
Lietuvoje. Pirmiausia, Šiluvą, į kurią kas
met su dideliu maldingumu suplaukia 
daugybė maldininkų, nepaisydami nuo
vargio ir aukos. Ypač gausiai maldinin
kai į Šiluvą renkasi Švenčiausios Merge
lės Marijos gimimo šventės dienomis.

Tarp gausiausiai lankomų Marijos 
šventovių tęsė popiežius — reikia 
priskaityti Žemaičių Kalvariją, Krekena
vą ir Pivašiūnus. Jau keli šimtmečiai, 
kai maldininkai vis renkasi į šias maldos 
vietas, patikėdami save tai, kurią Jėzus 
nuo kryžiaus mum atidavė kaip Motiną, 
Dievo malonių tarpininkę.

mi mūšyje prieš frankus netoli Osna- 
bruecko. Taip pasibaigia saksonų pasi
priešinimas frankams ir 785 m. saksonų 
vyriausiasis vadas Widukind apsikrikš- 
tyja.

785 m. po Widukindo kapituliacijos 
Willehad grįžta atgal į savo misijų sritį. 
Jis atstato sugriautas bažnyčias ir toliau 
skelbia evangeliją. Karolio Didžiojo pa
vedimu Wormse 787 m. liepos 13 d. Wille
had pakeliamas į vyskupus. Po įšventini
mo Willehad Bremeno vietovę (lot. Bre- 
mun) pasirenka savo vyskupijos centru. 
Pirmoji Bremeno vyskupe bažnyčia bu
vo pastatyta iš medžio. Katedra buvo 
įšventinta 789 m. lapkričio 1 d. Tų pačių 
metų lapkričio 8 d. vyskupas Willehad 
Blexene staigiai susirgo ir pasimirė. Jo 
palaikai buvo iškilmingai parvežti į Bre
meną ir palaidoti katedroje. 60 m. po jo 
mirties parašyta „Vita Willehadi“ teigia, 
kad prie jo karsto įvykdavo stebuklai.

Lygiagrečiai su Bremeno bažnyčios ju
biliejinėmis iškilmėmis rotušėje buvo ati
daryta paroda, kuri išsamiai informavo 
apie bažnytinį gyvenimą ir organizacijas.

Ryšium su šventės iškilmėmis prie 
Bremeno katedros laiptų buvo suvaidin
tas rašytojo Walter A. Kreye kūrinys pa
rašytas tai progai. Vaidinimą paruošė 
Bremeno „Niederdeutsches Theater“. 
Veikmas įvyksta aštuntame šimtmetyje, 
pasirodo Willehad kaip paprastas vienuo
lis, jis mėgina sutaikinti dvi grupes, ku
rios ginčijasi dėl vieno akmens. Vėliau 
Willehad pasirodo vyskupo rūbuose ir 
dalyvauja pokalbyje su magistrato na
riais. Kreye savo kūrinį parašė vietinėje 
tarmėj e.

Savaitės bėgyje būta dar ir daugiau 
pramogų ryšium su Bremeno bažnyčios 
jubiliejum. Jonas Kok.štas

SOLISTĖ VIOLETA RAKAUSKAITĖ 
AUSTRALIJOJE

Iš Australijos gautame laiške rašoma, 
kad Anglijoje gyvenanti solistė Violeta 
Rakauskaitė-Stromienė dabar Australijo
je koncertais padeda Jaunimo Sąjungai 
telkti lėšas Jaunimo Kongresui.

Violeta Rakauskaitė jau koncertavo 
Kanberoje ir Sidnėjuje. Sekantys kon
certai numatomi Adelaidėje, Dželonge ir 
Melburne.

Pirmieji du koncertai visuomenės buvo 
sutikti labai šiltai.

„Mūsų pastogėje“ apie mūsų solistę ra
šoma: „Violeta dainuoja su giliu įsijauti
mu“ ir „Jos sceninė laikysena rodo labai 
aukštą profesionalinį lygį“.

Dėkingi esame Violetai už Britanijos 
lietuvių vardo garsinimą Autralijoje.

Violeta Rakauskaitė-Stromienė grįžta į 
Angliją lapkričio pirmą.

VOKIETIJA
MŪSŲ MIRUSIEJI Tapkime partneriais!

Jonas Algimanta Čėsna, VLB Stuttgar- 
to apylinkės narys, mirė balandžio 7 Hei
delbergo ligoninėje. Palaidotas balandžio 
23 savo gyvenamos vietos Speyerio ka
pinėse. Laidojimo apeigas atliko kun. Fr. 
Skėrys, dalyvaujant per 40 žmonių, dau
giausia lietuvių. Atsisveikinimo kalbas 
pasakė kun. Skėrys ir M. Mileris iš Back- 
nango. Visi buvo pakviesti šermenų į 
svetainę.

Buvo gimęs 1936 kovo 7 Dugnų k., Tau
ragės apskr. 1941 Čėsnų šeima repatria- 
vo į Vokietiją, buvo apgyvendinta Mec- 
klenburge. Karui pasibaigus, sovietai vi
są šeimą grąžino į Lietuvą. Tauragėje ke
letą metų lankė vidur, mokyklą. 1959 su 
tėvais ir sesute Dilbiene bei jos šeima an
trą kartą repatriavo į Vokietiją. Apsi
gyveno Backnange. Paliko našlę Editą, 
Anną Dilbienę su šeima ir daug gerų 
draugų.

Vincas Zaveckas, VLB Schwetzingeno 
apylinkės narys, mirė balandžio 9 savo 
bute, ištiktas stipraus širdies smūgio. Pa
laidotas balandžio 14 Schwetzingeno 
miesto kapinėse. Laidojimo apeigas atli
ko ir atsisveikinimo kalbą pasakė kun 
Br. Liubinas. Dalyvavo per šimtas asme
nų, daugiausia senų bendradarbių bei pa
žįstamų lietuvių. Ant kapo sudėta daug 
gėlių bei vainikų, tarp jų ir VLB Schwet
zingeno apylinkės su liet, spalvų kaspi
nu. Visi laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į svetainę užkandžių.

Buvo gimęs 1922 gegužės 1 d. Marijam
polėje. Mokėsi siuvėjo amato. Per praė
jusį karą pateko į vokiečių kariuomenę, 
buvo sužeistas. Karo pabaigos su
laukė karo ligoninėje Fuldoje. Nuo 1948 
dirbo amerikiečių darbo kuopose. Liko 
našlė Ingė, dukra su vyru ir sūnaitis.

Mikas Matutis (Michel Matutt) mirė 
balandžio 15 senelių gyvenvietėje Lan- 
genselbolde. Palaidotas balandžio 21 d. to 
miesto kapinėse.

Buvo gimęs 1909.VI.27 Aukštumalės 
Pelkėje, Klaipėdos krašte. Iki 1932 tarna
vo Lietuvos pasienio policijoje. Nuo tada 
iki paėmimo į vokiečių kariuomenę 1940 
dirbo audinių fabrike Klaipėdoje. 1943 
pateko į sovietų nelaisvę, iš kurios buvo“ 
paleistas tik 1946. 1959 atvyko į Vak. Vo
kietiją. Liko našlė Jadvyga, duktė Rūta, 
5 vaikaičiai ir 3 provaikiai.

ViktoT Falkenhahn, prof. dr. habil. em. 
vokiečių kalbininkas, mirė balandžio 16
Rytų Berlyne. Buvo gimęs 1903.11.11. 
Nuo 1917 buvo Vydūno mokinys Tilžėje. 
Kai Vydūnas 1927 sumanė išleisti veika
lą „Siebenhundert Jahre deutsch-litauis- 
cher Beziehungen“, velionis padėjo rinkti 
jam medžiagą. 1982 parašė įžangą antrai 
tos knygos laidai. Nuo 1935 dėstė Kara
liaučiaus universitete lietuvių kalbą. 1941 
parašė mokslinį veikalą „Lietuviškos Bi
blijos vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo tal
kininkai“ ir daug kitų kalbos mokslo 
darbų. Nuo 1948 — Humboldto universi
teto Rytų Berlyne dėstytojas ir vėliau 
profesorius. Nuo 1964 Tarptautinės baltų- 
slavų santykių tyrinėjimo komisijos VDR 
sekcijos pirmininkas, Baltistų konferen
cijų steigėjas, ilgametis vedėjas ir gar
bės pirmininkas.

Bruno Gailawitz mirė balandžio 27 
Schwetzingene. Palaidotas gegužės 4 
4680 Wanne-Eickel evangelikų kapinėse. 
J laidotuves iš Schwetzingeno buvo nu
vykę 14 bendradarbių iš 8591 CSG, kur 
velionis be pertraukos dirbo nuo 1964. 
Atsisveikinimo žodį tarė H. Prišmantas. 
Tarp daugelio vainikų buvo ir 8591 bei 
8592 CSG vainikai. Liko tėvas ir sesuo.

Genovaitė Harnerienė, VLB Bonn- 
Koelno apylinkės narė, mirė gegužės 27. 
Palaidota birželio 2 Andemacho miesto 
kapinėse. Laidojimo apeigas atliko vietos 
katalikų kunigas ir tėv. dr. Konstantinas 
Gulbinas, OFM Cap.

Buvo gimusi 1925.VI.24 Lietuvoje. Liko 
našlys Ervinas, Vasario 16 gimnazijos 
absolventas sūnus Albertas, buv. mokinė 
duktė Irena ir Angelika.

Adelė Gintautinė-Urbonaitė mirė bir
želio 9 Bonn-Beuel. Palaidota birželio 15 
St. Augustin kapinėse šalia vyro. Laidoji
mo apeigas atliko kunigai Becker ir Fr. 
Skėrys, dalyvaujant apie puskapiui žmo 
nių. Sūnaus iš Kauno neišleido. Atsisvei
kinimo kalbą pasakė kun. Fr. Skėrys. Bu
vo gimusi 1899.11.24 Kurtuvėnų k., Šiau
lių apskr. Per I pas. karą buvo išvežta į 
Rusiją. Jam baigiantis, grįžo į Lietuvą 
ir dirbo geležinkelių telegrafo stoty. 1922 
ištekėjo už ulonų karininko A. Gintauto. 
1941 repatriavo į Vokietiją, netrukus 
grįžo Lietuvon, o 1944 vėl atvyko Vokie
tijon. Vyras mirė 1971.V.20. Paliko du sū
nus — Arą su šeima Kaune ir dr. med. 
Arnoldą Algimantą Bonnoje, 3 vaikaites 
ir 1 vaikaiti, 3 provaikaites.

Feliksas Šeputis, Vokietijos LB narys, 
mirė birželio 18 Augsburge skilvio vėžiu. 
Velionis buvo sudegintas. Buvo gimęs 
1906.XI.30 Ventspilėj, Latvijoj.

Pradėtos sov. S-gos vyrų krepšinio pir
menybės. Nors ir be Arvydo Sabonio, ta
čiau Kauno „Žalgiris“ skina pergales. Ra
šant šias eilutes, kauniečiai iškovojo vi
sas penkias pergales ir kartu su Maskvos 
kariškių CASK komanda pirmauja var
žybose. Paskutinės Kauno pasekmės: 
Kauno „Žalgiris" — Talino „Kolevas“ 87: 
33, (Estijos sostinės klube žaidžia keli ru
sai — kolonistai), Kaunas — Leningra
das 95:72. Kiek blogesnė yra Vilniaus 
„Statybos“ padėtis. Po penkerių susitiki
mų vilniečiai laimėjo tik vienas rungty
nes prieš Taliną ir pirmenybių lentelėje 
užima priešpaskutinę vietą. Tačiau tiki
me, kad vienas geriausių Sov. S-gos žai
dėjų — š. Marčiulionis „ištemps“ Vilnių 
į aukštesnes pakopas.

Futbolo pirmenybėse Vilniaus „Žalgi
ris" siekia įsitvirtinti bent ketvirtoje vie
toje ir tuo užsitikrinti dalyvavimą Euro
pos varžybose. Paskutinėse rungtynėse 
vilniečiai įveikė Leningradą 1:0, pakilda
mi į trečią lentelės pakopą. Iki pirmeny
bių pabaigos liko dar keturi susitikimai. 
Jeigu vilniečiai laimės 4-5 tšk. — ketvir
ta (o gal net ir trečia) vieta yra užtikrin
ta ir tuo pačiu dalyvavimas WEFA var
žybose.

Pasirodo, kad ne tik Anglijoje ar kt. 
Europos kraštuose futbolo aikštėse ran
dami chuliganai, bet taip pat Sov. S-goje 
bei Lietuvoje. Tiesa, nuo vakaru, pasau
lio mėginama nuslėpti kaip ir visas kitas 
negeroves (narkomanus, prostituciją ir 
kt.), tačiau yla iš maišo nenoromis išlen
da. štai vilniškis „Sportas" š.m. spalio 
mėn. 3 d. pranešė, kad rugsėjo mėn. 20 
d. Kijeve prieš ir po rungtynių tarp vie
tos „Dinamo" ir Maskvos „Spartako“ fut
bolininkų abiejų šių komandų „gerbėjai“ 
sukėlė muštynes, chuliganiškais veiks
mais šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką. 
Toliau, tas pats laikraštis rašo: „deja, ten
ka pripažinti, kad ir Vilniaus „Žalgirio“ 
futbolo sirgaliai ne visada elgiasi taip, 
kaip norėtų komandos treneriai, sportinin
kai. Užuot kultūringai palaikę savo mėgs
tamą komandą, jie mėto į futbolo aikštę 
serpantinus, popiergalius, šiukšlina ją. 
Dar didesnį nerimą kelia chuliganiškas 
kai kurių jaunų futbolo „mėgėjų“ elgesys, 
pasibaigus rungtynėms už stadiono ribų“. 
(Gal autorius galvoja apie keletą kartų 
'įvykusias priešrusiškas demonstracijas 
po futbolo rungtynių Vilniaus gatvėse? —

Klaipėdos vokiečio nuomonė apie 
bendravimą su lietuviais

Klaipėdos kilmės vokiečių mėnraštis 
MEMELER DAMPFBOOT gan dažnai ra
šo apie vokiečių — lietuvių santykius Ma 
žojoje Lietuvoje prieš 50 metų. Čia duo
dame santrauką straipsnio iš jo rugpjūčio 
numerio (Nr. 8, 1987).

Jame Dr. Gerhard Willoweit, atsiliep
damas į ankstyvesnius straipsnius, ragi
na vokiečius klaipėdiečius (Memellaen- 
der), nepaisant jų padėties juridinio tei
singumo, užmegsti gerus kaimyniškus ry
šius ir kultūrinius kontaktus su išeivijos 
lietuviais ir baigti 40 metų nesantykiavi- 
mą gyvenant tam pačiam krašte. Tas ti
krai būtų draugiško europietiško sugyve
nimo dvasioje ir sutiktų su Rytprūsių 
emigrantų rezoliucija palaikyti ryšius 
kultūrinėje plotmėje su lietuvių kilmės 
kaimynais Vakarų Vokietijoje. Laikui 
greitai bėgant, yra svarbu statyti ben
drus Europos namus ir atidžiai ir rūpes
tingai persvarstyti klaipėdiečių santykius 
su jų buvusiais kaimynais lietuviais.

Praeityje visa eilė Prūsijos dvasiškių 
(Johann Bretke XVI. a.,; K. Donelaitis ir 
Philipp Ruhig XVIII a.) ir Karaliaučiaus 
universiteto docentų (F. Kurschat, A. 
Bezzenberger ir L. Passarge XIX a.) dėjo 
daug darbo ir pastangų lietuvių kalbos iš
laikymui Rytprūsiuose. Tai yra geras pa
vyzdys mūsų bendradarbiavimui, per
žengiant iš politinių sumetimų užbrėžtas 
ribas.

XVIII ir XIX amžiuje Prūsijos kara
lystė pasižymėjo savo tolerancija kitaip 
galvojantiems. Tada nebuvo to naciona
lizmo, kuris XX a. visą Europą privedė 
prie katastrofos. Versalio diktatas po pir
mojo pasaulinio karo prisidėjo prie to ir 
turėjo žiaurias pasekmes Klaipėdos kraš
tui. Pati Klaipėdos krašto sąvoka neeg
zistavo prieš 1919-20 ir po 1939 m.

Rytprūsių emigrantų sąjungos prele
gentas Dr. Henning aiškiai pareiškė, jog 
tik Hitlerio politikos dėka mes dabar sė
dime vakaruose, o ne savo senoj tėviškėj. 
Mums irgi jau laikas iš to padaryti tei
singas išvadas mūsų ir mūsų vaikų atei
čiai.

Mažos lietuvių tautos valdžia taip oat 
yra kalta, kad dvidešimtam — ypač nuo 
1926 m. — ir trisdešimtam šio amžiaus

dešimtmetyje ji leidosi įtraukiama į didį
jį nacionalizmo verpetą ir užnuodijo at
mosferų Klaipėdos krašte, nepaisydama 
tarptautinių susitarimų.

Nejaugi norime dar ir dabar — po 50- 
60 metų — tebetęsti ginčus su buvusiais 
kaimynais? Pas lietuvius taip pat priau
go nauja karta, kuri nieko bendro neturi 
su 1920-30 metų nesusipratimais. Vienas 
jos atstovų bendrame vokiečių ir lietuvių 
posėdyje 1987 m. pavasarį, ragino ateity
je „daugiau rūpintis tuo, ką turime ben
dro ir nekelti pirmyn to, kas mus skiria".

Tikrai jau yra laikas mums, neatsisa
kant jokio teisėto juridinio stovio, rasti 
bendrą kalbų, nes lietuviai ir vokiečiai 
yra šakos to paties europietiško kamie
no. Nuo Suomijos iki Rumunijos visos 
valstybės — t.y. ir Estija, Latvija, Lietu
va ir Lenkija — priklauso Rytinei Vidu
rio Europai.

Taigi, užmegskime ryšius ir tapkime 
partneriais europietiško susipratimo dva
sioje.

T. P.

TARDĖ VYTAUTĄ BOGUŠJ
DEMONSTRACIJOS DALYVI

Užsienio spaudų pasiekusiomis žinio
mis, į milicijos būstinę Vilniuje buvo iš
kviestas vienas iš rugpjūčio 23 dienų Vil
niuje įvykusios taikos demonstracijos da
lyvių — Vytautas Bogušis. Čia apie dvi 
valandas Bogušį tardė pats KGB virši
ninkas Eismantas, kuris detaliai klausi
nėjo, ar Bogušis prisidėjo prie Vilniuje 
įvykusios demonstracijos organizavimo, 
klausė, ką žinąs apie kitus asmenis daly
vavusius demonstracijoje, priekaištavo, 
kam Bogušis pasirašęs, drauge su keliais 
kitais asmenimis, atvirų laiškų Sovietų Są 
jungos generaliniam prokurorui protes
tuojant prieš milicijos grubų elgesį su tri
mis, nieku nenusikaltusiais piliečiais — 
Nijolė Sadūnaite, Robertu Grigu ir kuni
gu Roku Puzonu. Užsienio spaudos ži
niomis, tardymo metu Bogušiui pasiskun- 
džius KGB viršininkui Eismantui, kad 
anksčiau buvęs saugumiečių sumuštas, 
šis atsakęs: kad geriau būti fiziniai su
muštam, negu šešerius metus sėdėti ..

SPORTINIS GYVENIMAS
K.B.) Pernelyg triukšmaujančių netvarką 
stadione ir už jo ribų keliančių asmenų 
Vilniuje nėra daug. Tad visi tikri futbo
lo mėgėjai nesunkiai gali tuoj pat užkirs
ti tokioms bandančių nederamai elgtis 
grupelėms kelią“ — baigia „LTSR“ spor
to žurnalistų federacijos narys A. Kazi
lionis.

Lietuvos futbolo pirmenybėse koman
doms taip pat liko sužaisti po šešias rung
tynes. Meisterio vardas greičiausiai bus 
išspręstas iš Vilniaus SRT, Tauragės „Tau 
ro“ ir Kauno „Inkaro" vienuolikių, o Lie
tuvos aukščiausią lygą turės palikti Vil
niaus „Aušra“, Utenos „Utenis" ir Šiau
lių „Tauras". Šiemetinių pirmenybių staig 
mena — lygos naujokas Tauragės „Tau
ras", vienu metu net pirmavęs pirmeny
bių lentelėje. Tauragės miestas žaidėjams 
atsilygino nauju stadionu, kurio atidary
mas įvyko rugsėjo mėn. 29 d., dalyvau
jant aukštiems sporto ir KP pareigūnams. 
Stadiono atidarymo proga draugiškose 
rungtynėse susitiko Vilniaus „Žalgiris“ ir 
Tauras. Vilniečiai įveikė tauragiškius 8:1.

Kelių išeivijos lietuviškų laikraščių 
bendradarbis A. Laukaitis vilniškiam 
„Sportui- parašė platų laišką iš Sov. S-gos 
krepšininkų viešnagės Australijoje. Jis 
pasikalbėjo su rinktinės treneriu A. Go- 
melskiu, gaudamas jo leidimą pasikvies
ti kelioms valandoms mūsų krepšininkus 
į lietuvių klubą, aprodyti jiems Sidnėjaus 
miestą. P. Gomelskis šypsodamasis A. 
Laukaičiui atsakė: „jūs, lietuviai, esat 
„maladec“ žmonės ir taip yra visame pa
saulyje, nes kur tik mes nuvažiuojam, 
visur lietuviai savo tautiečius krepšinin
kus pasitinka ir juos labai gražiai globo
ja.

Lietuvių klube Valdą Chomiečių ir Ša
rūną Marčiulionį pasitiko keli šimtai Sid
nėjaus „Kovo" jaunų krepšininkų. Nuste
bo Valdas ir Šarūnas, pamatę tokį didelį 
ir gražų klubą, kadangi Sidnėjuje gyvena 
tik apie 3 tūkst. tautiečių.

Europos rankinio taurės žaidynėse su
sitiko Kauno Granitas su pirmaujančia 
Vakarų Vokietijos Gummersbacho koman
da. Prieš burtų traukimą vokiečių koman
dos treneris spaudos atstovams pareiškė: 
„kad tik ne Kaunas“... Pasirodo, nuo li
kimo nepabėgo. Vokiečiai jau šiemet pra
laimėjo Kauno Granitui ir iš tolimesnių 
varžybų „iškrito“. Nauji susitikimai jau 
liečia 1987/88 m. sezoną. K. Baronas
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 s v. (oro paštu).

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.

Politinė veikla — Z. Juras.
6. Taryboje dalyvaujančių organizacijų 

bei skyrių pranešimai.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Kiti reikalai, pageidavimai ir suma

nymai.
18 vai. — 9. Posėdžio uždarymas.
18.15 vai. — Vakarienė.

Nottinghamas
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Spalio 14 d., DBLS-gos Nottinghamo 
skyriaus valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. K. Biyainis, I vicepirm. P. Anužis, 
II vicepirm. V. Važgauskas, iždininkas J. 
Šukaitis, sekretorius A. Važgauskas ir 
reikalų vedėjas J. Kičas.

PAŠA UJL YJt

SAVAITGALIO STOVYKLA 
BRADFORDE

Gorbačiovas nenori važiuoti į JAV
Jau seniai buvo rašoma, kad trumpų;, 

vidutinių oistancijų branduolinių ginkit į 
panaikinimo sutartis tarp Sovietų ir JA; I 
yra beveik sutarta ir būtų pasirašyta, fa 1 
kitą mėnesį Gorbačiovas susitiks su Rų. ' 
ganu Vašingtone. Tuo reikalu Sovieį 
Užsienių Reikalų ministeris lankėsi , 
seniai Vašingtone ir, būk tai, viskas bu. 
vo sutarta.

Kronika
KAS—KADA—KUR

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

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

Lapkričio 7 d., 13 vai., Nottinghamo ka
tedroje Lietuvos krikšto sukaktuvinės 
Mišios ir po jų katedros salėje visiems 
užkandžiai, gaivi meninė dalis.

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

£1000 AUKA „EUROPOS LIETUVIUI“
A.A. Jonas Krūminis iš Dunstable savo 

testamente „Europos Lietuviui“ paskyrė 
£1000 auką.

Tame pačiame testamente Lietuvių Na
mų A-nei Bendrovei jis paskyrė £21.127. 
72 sumą.

„E.L“ Redakcija ir LNAB-vės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

SPAUDAI AUKOJO
A. Paliulis — 17.40 sv.
L. Pikelis — 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkojame.

SVEIKINIMAI EUROPOS LIETUVYJE
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 

„Europos Lietuvyje“ yra geriausias būdas 
prisiminti savo gimines bei pažįstamus 
švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume kalėdiniame 
„Europos Lietuvyje“, todėl nevėluokite, 
bet, pridėję auką spaudai, siųskite svei
kinimo Redakcijos vardu, kaip galite grei
čiau.
Mes pažadame visus sveikimus gautus iki 

gruodžio 12 d. atspausdinti „Europos Lie
tuvyje“.

Sodyba
LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 

MOKYKLA
SEIMŲ SAVAITGALIS SODYBOJ 
Spalio 30 — lapkričio 1 dienomis

Šį kartą, kaip ir praeitą, tikimasi žy
dro dangaus ir rudeniškos saulės malo
nių. Jeigu nors kiek abejojama dėl oro, 
tai jau visai nebeabejojama dėl nuo
taikų. Mat, praeiti šeimų savaitgaliai pil
nutėliai patvirtino mums, kad trijų ge
neracijų bendrystė (ar net keturių!) yra 
pati sveikiausia ir prasmingiausia išeivi
jos jungtis.

Penktadienyje, susėdę prie vakarienės 
stalo, atnaujinsim senas pažintis, už- 
megsime naujas.

Ne paslaptis, kad ne vienas nuplaus 
kelionės dulkes bare, kad bus sudainuo
ta „Augo girioj ąžuolėlis“ ir daug, daug 
kitų dainelių.

šėštadien'į papusryčiavę, kibsime į 
rimtą ir sunkų darbą. Londono liet. Mai
ronio mokykla ir svečiai tęs pamokas, 
bet jos vyks ne įprastine tvarka — tai 
bus rimtas pasiruošimas „teatrui“, kuris 
įvyks profesionalų priežiūroj apie 4 vai. 
po pietų. (Retas įvykis — prašom visi į 
seklyčią!).

Vyresnieji (arba kaip sakoma — suau
gę!) turės lituanistinę pamoką. Bet ne 
eilinę! Daug staigmenų! O vakare, kai 
sutūps Sodybos vištos ir suguls jaunimė
lis, įvyks vyresniųjų vakaronė. Čia bus 
stengiamasi atgaivinti senas lietuviškas 
tradicijas; ir žemaičių ir visos Lietuvos.

Sekmadienį, tuoj po pusrytėlių, susi- 
būriuosime šeimomis ir aprengsime lietu
viškais rūbais po lėlę. (Staklės ir me
džiagos bus parūpintos).

Pamaldos 11 vai.
Pietų metu, ar tuoj po pietų, nors iš

vargę nuo darbų ir nuo šnekų, turėsime 
reto pobūdžio varžytines (ne Sodybos!).

(Kas negalėtų dalyvauti varžytinėse 
asmeniškai, prašom tai atlikti laiškais ar 
telefonu). Bus labai įdomių dalykų: ži
nomo lietuvio dailininko originalas—gra
viūra „Dėdės Liolės tabakmaišis", džio
vintų baravykų ir raudonikių iš Žemaiti
jos miškų, graži tautinio kostimo bliusku-

tė, juostos, medžio ir molio išdirbiniai, 
„niekniekių" maišas.

Laukiama visų paramos — daiktų ir 
dalyvavimo. Tikimasi didelio pasisekimo; 
pajamos bus padalintos lygiomis: Sody
bos seneliams, DBLJS atstovams, vykst. 
Australijon, ir Skautų Sąjungai.

Jeigu kas negalėtumėt patys daiktų 
atvežti, prašom, perduokite juos per vyks

tančius Sodybon. Iki malonaus pasimaty
mo 30 spalio — 1 lapkr. Sodyboj.

Žiogeliai

Londonas
POLITINIŲ IR SĄŽINĖS KALINIŲ 

DIENA SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Šiais metais šį diena bus minima spa

lio 30 dieną.
Londono Amnesty International sky

riai, vadovaujami Belsize Park skyriaus, 
ruošia demonstraciją-vigiliją prie Sovietų 
Ambasados Londone, visi renkamės prie 
įėjimo į Kensington Palace Gardens, iš 
Bayswater Road, esančios netoli Notting 
Hill Gate požeminės stoties.

Pradžia 7 vai. ryto, pasibaigs 4 vai. n.p. 
Lietuviai kviečiami, kuo gausiau daly
vauti, nes turime nemažai politinių ir 
sąžinės kalinių įvairiuose Sovietijos ka
lėjimuose ir koncentracijos lageriuose.

Pageidautina, kad lietuviai susirinktų 
apie 11 vai. ryto.

S. Kasparas

SPORTININKŲ VAKARAS — KAUKIŲ 
BALIUS

Spalio 31 d., 8 vai. vakaro, Sporto ir 
Socialinio klubo salėje įvyks sportininkų 
„HALLOWEAN“ vakaras. Visi sportinin
kų rėmėjai ir klubo nariai kviečiami ja
me dalyvauti. Bus maisto bufetas, o šo
kiams gros Disco muzika.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
SPORTININKAI PIRMAUJA

1987/88 metų sezoną Sporto ir Sociali
nio Klubo futbolo komandos pradėjo šau
niai: rugsėjo mėn. 28 dieną; trečiosios ly
gos Lithuanian Victoria „A“ žaidė su 
Midfield, sužaidė lygiomis 3:3. Ketvirto
sios lygos Lithuanian Victoria „B“, žaidė 
su Highway and City, kurias laimėjo 4:1.

Spalio 4 Lithuanian Victoria, žaidė su 
Swallow Nest, jas laimėjo 12:0. Lithua
nian Victoria „B“, žaidė su Banbury, už 
Dickie Davies taurę, pralaimėjo 4:1. Šiuo 
metu trečios lygos Lithuanian Victoria 
„A" užima pirmą vietą, o ketvirtosios ly 
gos Lithuanian Victoria „B“ užima tre
čią vietą lygoje.

KAPINIŲ LANKYMAS
Šiais metais, kaip ir praeityje, bendrai 

bus lankomos Šv. Patriko kapinės, Ley- 
tonstone, lapkričio 1 d. 14 vai. Artimiau
sia požeminė stotis Leyton central.

Derby
DBLS-gos TARYBOS METINIS 

SUVAŽIAVIMAS
DBLS-gos Tarybos Posėdžio-Suvažiavi- 

mo, spalio 31 d„ Ukrainiečių klubo patal
pose, 27 Charnwood St., Derby, 

DARBOTVARKĖ
14 vai. —

1. Posėdžio atidarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Sveikinimai.
4. 1986 m. gruodžio mėn. 10 d.

Tarybos Protokolo skaitymas.
5. Pranešimai —

Liet. Namų B-vės — Z. Juras.
Liet. Namų B-vės — J. Alkis.
DBL Jaunimo reikalai — A. Blinst- 
rubas.
LSS Europos Rajonas — St. Vaitke
vičius.
Kult. Darbo K-ja — V. Gasperienė 
arba J. Alkis.
Europos Lietuvio redaktoriaus pra
nešimas — VI. Dargis.
Kultūros Kongresas Kanadoje 1988 

m. — J. Alkis.
Kelionės 'į Lietuvą — B. Butrimas.

NAUJAS NARYS
DBLS-gos Nottinghamo skyriaus kasi

ninkas J. šukaitis praneša, kad į sky
riaus narių sąrašą įtrauktas naujas na
rys Olis Petravičius.

DIDŽIOJI SUKAKTIS
Lapkričio 7 d., minint galutinio Lietu

vos krikšto 600 m. sukaktį, vysk. J. Mc
Guinness Šv. Barnabo katedroje, Derby 
Rd., 13 vai. vadovaus koncelebracinėms 
naujojo Palaimintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio Mišioms už mūsų Bažnyčią ir Tė
vynę. Giedos Gintaro choras.

Visi kviečiami šv. Komunijos. Susitai
kymo sakramentui — išpažinčiai patar
naus kan. V. Kamaitis nuo 11.45 iki 12.45 
vai., o Židinyje iš anksto kitas kunigas.

Po pamaldų visi kviečiami į katedros 
salę užkandžiams, paruoštiems Moterų 
Draugijos, ir gaiviai meninei daliai, ku
rią praves sol. V. Gasperienė.

Visi iš visur, o ypač iš visos vidurinės 
Anglijos, mielai laukiami!

Bendrija ir Talkininkai

MININT MIRUSIUS
Lapkričio 1 d., Visuose Šventuose, po 

11.15 vai. liet, pamaldų Židinyje, iš čia 
specialiu Juozo šukaičio apmokėtu auto
busu vyksime į liet, kapines susitelkimui 
už mūsų mirusius-kankinius. Trejos Vė
linių Mišios prasidės 19 vai. Seks gedulin
gi Mišparai per visą aštuondienį

LSS skautiškų metų užbaigimo proga, 
Europos Rajono Vadija, š.m. lapkričio 14 
-15d.d. rengia skautų/-čių savaitgalio 
stovyklą Bradforde, Lietuvių Klube „Vy
tis“, 5, Oak Villas, Mannigham Lane.

Broliai ir sesės kviečiami gausiai daly
vauti. Prašom atsivežti miegamus maišus, 
tvarkingas uniformas ir tualetinius reik
menis.

Renkamės šeštadienį, 14-to lapkričio 
1-mai vai. p.p., išvyksime sekmadienio 
popietėje, šeštadienio vakare, 6 vai. bus 
iškilminga sueiga ir imitacinis laužas. 
Sekmadienį 12 vai. šv. Mišios Klubo sa
lėje, jas atnašaus kan. V. Kamaitis.

Dalyvaujantieji prašome iš anksto iki 
7-to lapkričio užsiregistruoti, sesės pas: 
ps. V. Gasperienę, 107, Harlaxton Drive 
Lenton, Nottingham NG7 1JD. Tel. 0602 
418706; broliai pas: Rajono Vadą, 325, 
Eastfield Road, Peterborough, PEI 4RA, 
Tel. 0733 41705.

Gerbiamus rėmėjus, Bradford© tautie
čius maloniai kviečiame į Klubą ir mūsų 
iškilmingą sueigą, imitacinį laužą šešta
dienį 6 vai. vakare, ir taip pat į šv. Mi
šias, sekmadienį 12 vai.

Lauksime visų! s. S.B. Vaitkevičius 
LSS Europos Rajono Vadas

Shultzui nuvažiavus į Maskvą susitar
ti Gorbačiovo vizito datai, iki paskutinį 
dienos buvo skelbiama, kad viskas vyksi; 
gerai, tik jau Shultzui besirengiant jį. 
važiuoti, jam pranešta, kad Gorbačiovai 
atsisako važiuoti į Ameriką, kol sutarlį 
nebus galutinai priimta, o ji nebus priii®. 
ta, kol Amerika neatsisakys nuo strateį. 
nės erdvės apsaugos ginklų gamybos j, 
tyrimo, vadinamos „Star Wars" (žvaigj. 
džių karo). Gi Reaganas greitai patvirtj. 
no, kad jis nuo „Star Wars" neatsisakys. 
Taip sutartis ir pakibo ore.
Ar tik popierinė krizė?

Pereitą savaitę per vieną dieną akcij-j 
vertė Londono biržoje nukrito visu ket- 
virtadaliu ir dideli akcininkai nustojo mi
lijonų svarų. Buvo guodžiamas!, kad nuo- 
stoliai yra tik popieriuose ir kad rinka 
vėl atsigaus. Dabar jau pradedama abejo- 
ti tuo atsigavimu ii- bijoma, kad ta po
pierinė krizė gali pasaulį privesti prie ti
kros ekonominės krizės, kokią pasaulį
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NORTHAMPTONAS
Spalio 5 d. mirė 63 m. Violeta Ada Ma- 

žeitavičienė, britų kilmės, Antano Mažei- 
tavičiaus žmona. Liko nuliūdęs vyras An
tanas ir giminės.

Palaidota spalio 9 d. iš Northampton© 
Romos kat. katedros Kingsthorpo kapinė
se. Dalyvavo keturiasdešimt žmonių, o 
pamaldas atlaikė du anglų kunigai.

Į kapines palydėjo tik 16 dūšelių, ku
rių tarpe, apart vyro, buvo tik trys lie
tuviai.

Mums gyvenime nereikėtų vengti arti
mesnio bendradarbiavimo su savo tau
tiečiais. Linksmose ir liūdnose valandėlė
se turėtume būti kartu. Tada ir džiaugs
mas būtų didesnis ir liūdesys mažiau ge
liantis. Nuoširdi užuojauta Antanui.

L.Š.

Manchesteris
KLUBO BALIUS

Spalio 10 d. Manchesterio lietuvių soc. 
klubas surengė metinį narių balių — po
būvį, kuriame dalyvavo 53 žmonės, jų 
tarpe kan. V. Kamaitis ir R. Popikienė, 
kurie atvyko vėliau.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo vice
pirm. H. Vaineikis, kuris pasveikino po
būvio dalyvius ir pranešė, kad kartu bus 
švenčiami klubo pirmininko A. Podvois- 
kio ir V. šiaučiulio 65 metų sukaktuviniai 
gimtadieniai, ir paprašė A. Jakimavičių 
sukalbėti stalų — maisto palaiminimo 
maldą. Maistą paruošė B. Kupstienė, A. 
Kmitienė, B. Bernatavičienė, padėjo J. ir 
A. Duobos.

Metinis narių balius yra metinė šventė. 
Gaila, kad ne visi nariai galėjo dalyvauti, 
jų yra virš 180.

Pirmoji pobūvio dalis buvo skirta klu
bo baliui, kita — gimtadieniams,

Ta proga švenčiančius gimtadienį pa
sveikino ir geros kloties tolimesniame gy
venime palinkėjo klubo patikėtinis V. 
Bernatavičius, ramovėm) pirm. K. Mu
rauskas, DBLS M. skyriaus vardu A. Ja
kimavičius. Jiems įteikė visų pasirašytas 
sveikinimo korteles, kurių tarpe buvo ir 
asmeniškų, sugiedojo Ilgiausių metų ir iš
gėrė tostą už jų sveikatą. Dar kalbėjo ir 
sveikino kan. V. Kamaitis.

A. Podvoiskis ir V. Šiaučiulis atsakė į 
kalbas ir padėkojo už sveikinimus, linkė
jimus ir dovanas. Jie abu papildė vaišes 
gėrimu.

Tai progai A. Podvoiskienė iškepė pui
kų tortą, žymintį 65 metų amžiaus sukak
tis ir žvakutę, kurios buvo užpūstos, abu 
perpjovė tortą, kurio užteko visiems.

Pobūvis praėjo visų puikioje nuotaiko
je ir nusitęsė iki vėlaus laiko. Kitą dieną 
iš likusio gausaus maisto buvo surengti 
bendri pietūs. A. P-kis

LSS EUROPOS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

Lapkričio 14 d. 2.30 p.p. Bradforde, 
Lietuvių Klube „Vytis“, 5, Oak Vilias 
Manningham Lane, patalpose įvyks rajo
no vadijos posėdis. Visi skautininkai ma
loniai kviečiami dalyvauti. Turime daug 
einamųjų reikalų aptarti, sudaryti 1988 
metų programą.

Asmeniški pakvietimai nebus siunčia
mi. Vis budžiu Rajono Vadas

AUKOS
Skautų veikimui paremti su geriau

siais linkėjimai atsiuntė E. Vaitkevičienė 
(Derby) £12.50; A. Kukanauskas (Ketter- 
ring) £5.

Rajono albumui paremti — J.H. Booth 
(Derby) £10, Ant. Vitkus (Peterborough) 
£5.

Rajono albumą nusipirko ir paaukojo 
jam — J. Šukaitis (Nottingham) £18; N. 
P. £8; A. Ivanauskas £3.
Visiems mieliems aukotojams nuoširdus 

skautiškas Ačiū. Rajono Vadija

PAAIŠKINIMAS
Rugsėjo mėn. 30 dienos „Europos Lie

tuvio“ Nr. 38 buvo duota LSS Europos 
Rajono „Karaliaus Mindaugo“ vardo va
saros stovyklos apyskaita, kurioje buvo 
pažymėta išlaidose — spausdinimas „Li
thuania“ Nr. 4 £70. Norėčiau pažymėti,
kad buvo išmokėta Nidos spaustuvei už 
popierių ir susidariusias mažas spausdini
mo išlaidas, o ne M. Barėnienei. M. Balė
nienė išleidusi jau 4 Nr., neskaitant tiek 
įdėto darbo, turėjo įvairių išlaidų, bet 
niekad neėmė iš skautų pinigų, nors ir 
buvo siūloma. M. ir K. Barėnams už tai 
nuoširdus skautiškas AČIŪ.

s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

Škotija
Mažame ir gražiame miestelyje, Sel

kirk, 60 mylių nuo Edinburgh, parduoda
mas vieno miegamojo butas.

Kaina — 12.000 sv. Kreiptis Z. Juras, 
01-460 2592.

pergyveno 1929 m.
Kas kaltas? Didelis Amerikos biudžete 

ir užsienio prekybos deficitas, privedi 
prie nepasitikėjimo Amerikos vedami 
ekonomine politika, Amerika yra svat- 
Uiausia ūkinė bendruomenė pasaulyje. 
Kas daryti? Amerika turi pakelti mokes
čius, kad turėtų daugiau pajamų, ir su- 
'mažinti išd>aidas socialiniams reikalam-
bei apsiginklavimui. Prezidentas Reaga
nas tam priešinasi, bet atrodo, kad sutiks 
padidinti mokesčius. Iš kitos pusės, eko
nominiai stiprūs kraštai, kaip Japonija 
ir Vokietija, yra raginami padidinti ore- 
kių suvartojimą viduje, kad padintų im
portą iš Amerikos ir tuo sumažintų Ame
rikos užsienio prekybos deficitą. Prezi
dento Reagano kadencija pasibaigs kitais 
metais.

Persijos įlankojeGalo nematyti
Reikalai Persijos įlankoje ne 

bet blogėja. Vienas generolas savo 
išleistoje knygoje rašo, kad trečias 
linis karas jau prasidėjo 
koje.

Atsakydami į Irano užpuolimus, 
kiečiai susprogdino dvi Irano 
įrangas. Ilgai nereikėjo laukti, kol 
vėl paleido raketas į Kuwaiti 
įrangas. Mat Iranas laiko Kuwait; 
kos sąjungininke.
Kinijoje irgi pasikeitimai

PAMALDOS
Nottinghame — lapkričio 1 d., 11.15

vai., Židinyje. Po jų specialiu autobusu 
vykstame į liet, kapines maldai už miru
sius. Lapkričio 2 d„ Vėlinėse, pamaldos 
Židinyje nuo 19 vai.

Nottinghame — lapkr. 7 d., šeštadienį, 
Šv. Barnabo katedroje, 13 vai., vysk. J. 
McGuinness vadovaus Mišioms 600 m. 
Lietuvos krikšto sukakčiai.

Nottinghame — lapkr. 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Bradforde — lapkričio 1 d., 12.30 vai.
Eccles — lapkričio 8 d., 12.15 vai.
Bradforde — lapkričio 15 d.. 12 vai., 

Lietuvių klube su Skautais.
ROŽINIS

Rožinis — 7 lapkričio, 4.30 v.p.p., orie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meridale Rd.. 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vėlinės — melsimės už mūsų žuvusius
tautiečius įvairiuose Rusijos kalėjimuose, 
bei Sibiro taigose.
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Kai Čiangkaišekas pralaimėjo karą ko- 
munistams, jis su savo kariuomene pasi- nu 
traukė 'į Formozos salą ir ten įsteigė vi- 
sai atskirą valstybę. Iki šiol nebuvo jokią 
kontaktų tarp Kinijos ir Formozos, Kuri Jl 1 

• sti* dabar vadinasi Taiwan. Nors Kinijos vy
riausybė kreipdavosi dėl susijungimo ii
bendradarbiavimo. Taiwanas buvo užsi- I135 
spyręs ir jokių kontaktų su Kinija ne- ^4 
leido, nes skaitė, kad jie oficialiai tebėra Zln 
karo stovyje. Taiwano prezidentas Chi- un' 
ang pranešė, kad Taiwano gyventojai, gi- aą; 
mę Kinijoje ir turį ten giminių, galės ",e
lankytis žemyne ir susitikti su savo gimi
nėmis, kurių nematė per 40 metų. 
Waldheimas — melagis?

Nacių gaudytojas Wiesenthalis jau se
nai šaukia, kad Austrijos prezidentas dr. 
Kurt Waldheimas buvo nacis, kuris Grai
kijoje ir Jugoslavijoje prisidėjo prie karo 
nusikaltimų, žydai labai supyko ant po
piežiaus už tai, kad jis priėmė Austrijos 
prezidentą. Austrijoje jis tačiau yra labai 
populiarus. Dabar vienas jo buvęs ben
dradarbis, Sir Brian Urquhart, buvęs JT 
sekretorius-padėjėjas, parašė savo prisi
minimų knygą, kurioje jis sako, kad 
Waldheimas yra „gyvenantis melas", pa
daręs daug žalos Jungtinėms Tautoms ir 
savo kraštui.
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Vatikanas skoloje A
Iš Romos pranešama, kad Vatikanas aa; 

šiais metais turės rekordinį deficitą virš 
38 milijonų svarų, nežiūrint padidėjusią štai
pajamų iš tikinčiųjų. Tai vis pasėka Ban
ko Ambrosiano bankroto, dėl ko nukentė 
jo ir Vatikano Bankas. Kardinolų Tary
ba, kuri rūpinasi Vatikano finansais, 
greitai kreipsis į viso pasaulio kataliką 
vyskupus, prašydami padidinti aukas Va
tikanui.
Jojikas pasodintas į kalėjimą

Garsiausias šio šimtmečio Britanijos 
arklių lenktynių jojikas Lester Piggott 
pereitą savaitę buvo nuteistas trijų metą 
kalėjimo už valstybės mokesčių nemokėji
mą. Piggott, milijonierius ir laimėjęs jo
jikų čempijonatą 11 kartų, prisipažino 
norėjęs nusukti 3 mil. svarų mokesčio-
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Pinigus slėpė Šveicarijos, Bahamų, Sin- tį į 
gapūro ir k. bankuose.
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