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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

ČERNOBYLIO NELAIMIŲ 
GRANDINĖ IR TYLA

Neseniai vilniškis „Gimtasis kraštas" 
(1986.08.14) straipsnyje apie „Apie skai
tymą ir rašymą" išbarė užsienio lietuvių 
spaudą, kad ji skelbia bauginančius 
pranešimus apie Černobylio nelaimės pa
darinius; nesinaudoja „informacija, gau
nama iš TSRS, 'Lenkijos ir kitų Europos 
socialistini-ų valstybių“; nerašo, „kaip pa
siaukojamai dirba tarybiniai žmonės, 
tarp jų ir Lietuvos pasiuntiniai, likviduo
dami avarijos pasekmes, kaip brolišką 
pagalbos ranką tiesia kitos tautos“.

Užuominos vertos rimto dėmesio.
Černobylio nelaimės padariniai perdaug 

skaudūs, kad juos reikėtų prasimanymais 
išpūsti. Apie juos iš tikrųjų tiek mažai 
žinoma, kad sveikintina bet kokia informa 
cija, iš kur ji pasiekia. Užsienio lietuvių 
spauda mielai pasinaudotų ir komunisti
nės spaudos žiniomis, jei jų tik būtų. De
ja, nuo pirmųjų Černobylio nelaimės die
nų pasigendame tokių žinių tarybinės 
spaudos skiltyse ir tarp eilučių.

Ne paskutinėj vietoj to pasigendama ir 
„Gimtajame krašte“. Ar čia nesikartoja 
tai, ką pastebi senas priežodis: juokiasi 
puodas, kad katilas juodas?..

Bet juoktis čia galėtų tik beprotis. Ato
mine mirtimi graso žmonėms šiuo metu 
ne kokių „žvaigždžių karų“ tyrinėjimai, 
bet techniškai netobulos, netinkamai su
projektuotos ir blogai aptarnaujamos ta
rybinės atominės jėgainės! Užprogramuo
tas Černobylis jau užvestas ir toliau be
atodairiškai forsuojamas Ignalinoje. Skai
tydami „Gimtąj'į kraštą“, „Tiesą" ir ki
tus tarybinės spaudos laikraščius, dar ne
užtikome nei tekste, nei tarp eilučių, kas 
padaryta ar daroma, kad neištiktų atomi
nis holokaustas mūsų mažo krašto. Paša
linti tą ^pragaro užtaisą iš Lietuvos — tai 
pats pirmiausias ir svarbiausias uždavi
nys, kuriam turėtų būti sutelktos visos 
jėgos! Padaryti viską, kad nepasikartotų 
Černobylis didesniu ir skaudesnių mastu! 
Tuščių žodžių ir bergždžios polemikos čia 
■tikrai nereikia. Padėtis yra nepalygina
mai rimtesnė negu atrodo, čia ir iš lietu
viškos tarybinės spaudos lauktina veiks
mingesnio indėlio, negu tik pabarimo pa
mokslų užsienio lietuviams. Regis, estai 
ir latviai šiuo požiūriu rodo daugiau su
manumo ir energijos. Jų dėka patyrėme, 
kaip Pabaltijo šalyse organizuojama 
„broliška pagalba“ šalinant skaudžius 
Černobylio nelaimės padarinius. Nakti
mis, iš pasalų užklupti tėvai, atskiriami 
nuo savo šeimos, siunčiami be paruošimo 
j pavojaus vietą darbams. Pradžioje sako
ma mėnesiui, po to dviems, pusmečiui. 
Vyresnieji dar gerai prisimena, kaip na
ciai karo metais gaudė ir vežė žmones 
darbams. Dabar prisidengiama karinio 
komisariato įsakymais ir draudimais. Ga
lima įsivaizduoti, kas laukia tų, kurie fi
ziškai ir moraliai priblokšti ir išsekę drį
so karo drausmei pasipriešinti. Apie tai 
puse lūpų prasitarė Estijos spauda. Kas 
iš tikrųjų vyksta, sunku nujausti. Belieka 
laukti, kada į Vakarus prasiveržęs koks 
nors pogrindžio leidinys atskleis bent da
lelę tiesos.

Aišku kol kas tik viena, kad Černobylio 
tragedija neužsibaigė vieno reaktoriaus 
„palaidojimu“. Ji tęsiasi ir reikalauja 
daug naujų skaudžių aukų ir iš Lietuvos 
žmonių.

J.Vd.

KELIA Į LIETUVĄ

Spėjama, kad nemažai Černobylio sri
ties gyventojų perkelta į Lietuvą. Statis
tikos ir kitų smulkmenų nepaskelbta, ta
čiau spaudoje buvo minėta, kad daug Lie
tuvoje įregistruotų sunkvežimių panau
dota evakuojant Černobylio gyventojus.

Rugpjūčio mėn. 14 d. Maskvos radijas 
pranešė, kad Pripetės Jupiterio radijo 
įrengimų įmonės darbininkai buvo gerai 
priimti Lietuvoje. Jiems suteiktas darbas 
Vilniaus elektrotechnikos fabrike. Pri
glaustos 43 šeimos, viso 148 žmonės. Jie 
aprūpinti butais, rūbais, batais, baltiniais 
ir visais reikalingiausiais dalykais, nes 
jie čia atvyko be nieko — jiems dėl radi
acijos pavojaus nebuvo leista pasiimti 
savo daiktų.

PAREIGA TAUTAI
Gyventi normalų, pilnakraujį gyve

nimą tauta gali tik būdama laisva, sa
varankiška, nevaržoma politinėmis 
priemonėmis, neslegiama kultūrine 
prievarta. Deja, ne visos tautos ir ne 
visą laiką galt užsitikrinti tokias sąly
gas. Daug tautų visais laikais ilgiau ar 
trumpiau buvo priverstos nešti sveti
mųjų jungą, turėjo egzistuoti galinges
nių kaimynų priespaudoj ar stiprioj po
litinėje ir kultūrinėje įtakoje.

Panaši dalia yra tekusi ir lietuvių 
tautai. Išskyrus labai tolimus laikus, 
kai baltų gentys ilgus šimtmečius ra
miai kūrė savo originalią ir labai hu
manišką kultūrą, kurios pėdsakų ir 
šiandien gausu liaudies mene, tautosa
koje ir papročiuose, visas tolesnis mū
sų tautos kelias nužymėtas nuolatiniu 
svetimųjų brovimosi į mūsų žemes, 
jų pastangomis čia įsigalėti karinėmis, 
politinėmis ar kultūrinėmis priemonė
mis. Būdavo laikotarpių, kai lietuviai 
šias pastangas paversdavo niekais, 
svetimųjų blogąją įtaką atremdavo ir 
nublokšdavo, ir patys būdavo savo li
kimo šeimininkais. Bet šie laimingie
ji momentai kaitaliodavosi su didesnės 
ar mažesnės svetimos galios ar įtakos 
persvaros laikotarpiais. Kaip kadaise 
mūsų žemės paviršių tai padengdavo, 
tai vėl palikdavo ledynai, taip tautos 
gyvenimą kartas nuo karto sukausty
davo ir vėl dingdavo svetimųjų prie
spaudos ledai.

Vieną tokį „apledėjimo“ laikotarpį 
šiandien lietuvių tauta kaip tik ir iš
gyvena. Sunaikinta sava valstybė, 
atimta politinė nepriklausomybė, vi
sose gyvenimo srityse panaikinta lais
vė ir bet koks savarankiškumas, uždė

LIETUVAI PRISIMINTI
Žymiausias britų dienraštis The TIMES 

(VIII.26) išspausdino vedamąjį „Lietuvai 
atsiminti", kuriuo atskleidė naują sovie
tų propagandos triuką. Maskva, siekdama 
pademonstruoti pasauliui savo „tolerantiš
kumą religijai“, 1988 metais leisianti pa
minėti stačiatikių Bažnyčios 1000 metų 
sukaktį.

„Bet yra kita ankstyvesnė sukaktis, ku
rios sovietų valdžia mažiau linkusi atžy
mėti, — sako vedamasis straipsnis, •—■ tai 
krikščionybės Lietuvoje įvedimo 600 me
tų sukaktis, išpuolanti ateinančiais me
tais.

„Jau dabar tvirtai katalikiškos valsty
bės kunigai ir gyventojai spaudžia pa
kviesti popiežių Joną Paulių II dalyvauti 
tose iškilmėse. Pastaruoju laiku 127 ku
nigai pasirašė pareiškimą vyskupams, 
prašydami pradėti švelnius diplomatinius 
žygius, kurie reikalingi tokiam vizitui. 
Pats popiežius taip pat pareiškė susidomė
jimą tuo vizitu. Rašydamas š.m. gegužės 
mėnesį vyskupui Julijonui Steponavičiui 
(kuris, pagal gandus, prieš septynerius 
metus buvęs pakeltas į kardinolus in pec- 
tore), popiežius pažadėjo per tas iškilmes 
būti su lietuviais „maldoje ir visais ki
tais galimais būdais“. Bet ateistinė Lietu
vos valdžia davė suprasti, kad popiežiaus 
vizitas yra abejotinas.

„Religinės nuotaikos šioje respubliko- 
je, Lenkijos rytų kaimynystėje, aiškiai 
matomos: daug slaptai platinamų doku
mentų — kurie pagaliau pasiekia Vaka
rus — aprašo masines demonstracijas už 
persekiojamus kunigus bei patriotus. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 70 
tas numeris aprašo laidotuves kunigo Juo
zo Zdebskio, žuvusio š.m. vasario mėnes'į 
įtartinomis aplinkybėmis auto katastro
foje, ir primena skaitytojams kitus atve
jus kada kunigai buvo nužudyti, o nusi
kaltėliai nebuvo patraukti atsakomybėn.

„Nepriklausoma Lietuvos valstybė bu
vo inkorporuota į Sov. Sąjungą 1940 me
tais, ir čia, kaip ir Lenkijoje, tikybinės ir 
tautinės emocijos sudaro sprogstamą mi
šinį. Popiežiaus vizitas gali atrodyti so
vietų valdžiai rizikingu. Pavojus tuo di
desnis dabar po Černobylio avarijos, ry
šium su kuria Lietuvoje kilo protestai 
prieš netoli Vilniaus statomą Ignalinos 
atominę jėgainę, pradedančią veikti šių 
metų pabaigoje.

„Vakarų šalys, nepripažindamos sovie
tų valdžios tose valstybėse teisėtumo, nė-

ti geležiniai totalitarinės priespaudos 
pančiai visoms tautos gyvenimo ap
raiškoms. Nuo pavergėjo direktyvų, 
reikalavimų bei kontrolės nėra laisva 
ne tik kultūrinė sritis, bet net grynai 
dvasinis, vidinis žmogaus gyvenimas, 
jo įsitikinimų, minčių ir sąžinės pasau
lis. Stingdantis totalitarinės vergovės 
šaltis persmelkia visą tautos buitį iki 
sąžinės ir širdies gelmių.

Netekus tautos laisvės, praradus po
litinę nepriklausomybę, svarbiausiu ir 
pagrindiniu jos, kaip tautos, išlikimo 
ir gyvybingumo veiksniu ir sąlyga lie
ka jos narių sąmoningumas, ryžtas ir 
ištvermė. Kokie bus jos atskiri nariai, 
tokia bus ir pati tauta. Be to, kuo 
sunkesnė priespauda, kuo didesnis pa
vojus, kuo ilgiau jis trunka, tuo tautos 
narių sąmoningumas įgauna svarbes
nę reikšmę. Ištižusi, pasimetusi, neryž
tinga tauta atsiduria baisiame pavoju
je visiškai išnykti, ypač, jei ji yra ne
gausi, arba patekusi į didelės ir 
agresyvios tautos valdžią. Kuo mažes
nė tauta ir kuo didesnis pavojus, tuo 
labiau didėja reikalas kiekvienam jos 
nariui jausti atsakomybę už jos likimą. 
Laisvės netekimas, ta didžioji tautos 
nelaimė, virsta savotišku istoriniu įpa
reigojimu kiekvienam jos sūnui ir du
krai, tampa asmeniniu uždaviniu, as
menine pareiga kenčiančios Motinos 
Tėvynės atžvilgiu.

Pareiga tėvynei nėra tik skambi re
torinė frazė, bet konkretus, pačio gy
venimo diktuojamas reikalavimas. Ir 
tautos sūnų bei dukrų atsiliepimas į 
šį reikalavimą taip pat nėra tik retori-

(Nukelta į 2 psl.)

ra visiškai užmirkusios Baltijos valstybių. 
Sąžinės kaliniai, tokie kaip kun. Tamke- 
vičius, nuteistas šešeriems metams darbo 
stovyklos, yra žmogaus teisių grupių glo
bojami; poetas Gintautas Iešmantas buvo 
išrinktas Tarptautinio Penklubo JAV gar
bės nariu, tuo laiku kai jis buvo kalina
mas 6 metus griežto režimo darbo stovy
kloje. Baltijos išeiviai atžymėjo Rugpjū
čio 23-čiąją kaip „Juodojo kaspino Dieną“, 
kad prisiminus 1939 m. Molotovo-Ribben- 
tropo paktą, kuris atidarė sovietams duris 
Baltijos valstybių okupacijai. Bet protes
to mastas vargiai gali prilygti, pavyzdžiui, 
tam, kuris yra sukeltas dėl apartheido 
Pietų Afrikoje.

„Popiežiaus vizitas ateinančiais metais 
Vilniuje neabejotinai būtų sveikinamas, 
viešai parodant žmonių lojalumą tikėji
mui, senesniam už komunizmą. Bet ar po
piežiaus vizitas įvyks, ar ne — o svarsty
klės krypsta į priešingą pusę — pasaulis 
turi atsiminti lietuvius ir jų kaimynus, ir 
ne tik jųjų metinių progomis“, — ragina 
„The Times“ vedamasis.

— Amerikiečių mokslininkai, kurie po 
Černobylio nelaimės buvo nuvykę į So
vietų Sąjungą, spėja, kad mažiausia 50.000 
žmonių laikui bėgant mirs nuo vėžio.

KONFERENCIJA LATVIJOJ
JAV NETURI DALYVAUTI

Numatomas aukštų JAV-jų Valstybės 
Departamento pareigūnų dalyvavimas 
rugsėjo mėnesį Latvijoje įvyksiančioje so- 
vietų-amerikiečių konferencijoje aštriai 
kritikuojamas dienraščio New York Post 
birželio 13 d. laidoje išspausdintame ve
damajame, pavadintame „JAV neturi da
lyvauti sovietų okupuotoje Latvijoje 
'įvyksiančiuose pokalbiuose".

Pasak dienraščio, besiderėdami su sovie
tais ir besistengdami pagerinti santykius 
tarp didvalstybių, amerikiečiai „perdaž- 
nai praranda savo politinę, strateginę, ir, 
kartais, moralinę orientaciją. Liūdna, bet 
atrodo, kad taip vėl atsitiks“. „Įspūdinga“ 
JAV-jų delegacija dalyvaus „nelemtame 
įvykyje“ — susitikime Rygoje, į kurią 
prieš 46 metus įsiveržė sovietų tankai.

JAV, rašo N.Y. Post, nepripažįsta Latvi
jos įjungimo 'į Sovietų Sąjungą, bet susi
tikimas su sovietų pareigūnais Latvijoje

įtaigoja, kad JAV „pripažįsta, jog sovieti
nė valdžia Latvijoje teisėta“. Tiesa, JAV 
Valstybės Departamentas tvirtina, jog tai 
tesąs privatus susitikimas, bet „Latvijos 
gyventojai greičiausiai to nesupras". Ne
sunku suprasti, kodėl sovietai pasirinko 
Latviją kaip konferencijos vietą, bet 
„amerikiečiai turėtų pasipriešinti šiam 
mėginimui įvilioti JAV į simbolišką susi
taikymą" (su esama padėtimi). Delegaci
jos nariai „turėtų atsisakyti susitikti su 
sovietų pareigūnais Rygoje“.

„Prieš 46 metus, sovietų NKVD (to lai
ko KGB) suėmė daugiau negu 10,000 lat
vių intelektualų ir politinių aktyvistų, ku
rių dauguma pradingo Gulago gelmėse. 
Latvijos parinkimas konferencijos vie
ta padeda ištrinti tą niūrų epizodą iš žmo
nijos atminties. Negalima leisti, kad tai 
atsitiktų“, užbaigia N.Y. Post vedamasis.

(Elta)

I). BRITANIJOS SPAUDOJE
The TIMES (VIII.29) vedamasis „Čer

nobylio maištas" komentuoja įvykius 
Estijoje.

Lig šiol sovietų pareigūnai Černobylio 
avariją aiškino vienodai, nors vienaip sa
vo gyventojams, o kitaip užsieniui. Bet 
rugpjūčio pradžioje Estijos komjaunimo 
laikraščiui paskelbus žinią apie Taline 
įvykusias demonstracijas, vieningumo 
įspūdis susprogo.

„The Times" sako, jau kiek anksčiau 
Baltijos emigrantų suteiktomis žiniomis, 
iš Estijos buvo išsiųsta 500 vyrų prievar
tos darbams Černobylin. Jie nebuvo ap
rūpinti nei apsaugos priemonėmis prieš 
radiaciją, nei patenkinamomis patalpo
mis apsigyvenimui. Dabar Estijos oficiali 
spauda patvirtina ir papildo tą žinią. Re
zervistai pradžioje buvo išsiųsti vienam 
ar dviem mėnesiams, o vėliau tas termi
nas buvo pratęstas iki 6 mėnesių. (Dėl 
to pirmiausiai ir kilo maištas).

Nereikia stebėtis, kad ta žinia atėjo iš 
Baltijos valstybių, — sako anglų laikraš
tis. — Opozicija sovietų valdžiai ten tę
siasi jau 40 metų. Estija yra Sov. Sąjun
gos mažiausia respublika, todėl estai la
biausiai bijo rusiškos asimiliacijos.

Kaip garsiai Maskva neaiškintų, kad 
visos tautybės privalo prisidėti prie pa
galbos nukentėjusiems, vis tiek supran
tama estų pažiūra, jog jų vyrų prievar
tinis siuntimas 'į Černobylį yra dar- vie
na vinis į estų tautos karstą. Pagarsini
mas tos žinios Estijos oficialioje spaudo
je buvo drąsus žingsnis, kuris visiškai 
tinka jų būdui, — sako vedamasis.

IGNALINOS PAVOJUS ŠVEDIJAI
Rugpjūčio 29 d. visi trys didieji Londo

no dienraščiai (The Times, The Daily Te
legraph ir The Guardian) paskelbė žinią 
iš Stockholmo, kurioje kalbama apie pa
vojų Švedijai iš Lietuvoje statomos Ignali
nos atominės jėgainės.

Švedijos jėgainių valdybos tyrimo ins
tituto pranešime sakoma, jog Ignalinos 
jėgainė bus pusantro karto galingesnė už 
Černobylio. Ji buvo projektuojama su 
1000 megavatų reaktoriais, bet vėliau, 
pakeitus kuro elementus, padidinta į 1500 
megavatų. Tam padidinimui nepritaikytas 
reaktorių vėsinimas.

Švedijos atominių jėgainių ekspertas 
Hans Bartsch išaiškino kodėl toks pakei
timas sudaro didesnį pavojų avarijai. 
Švedų specialistai ypač susidomėjo Igna
linos reaktoriumi dėl to, kad ta jėgainė 
statoma žymiai arčiau prie Švedijos, negu 
Černobylio. 1983 metais pradėjęs veikti 
Ignalinos jėgainės pirmas blokas yra to
kio pat tipo, kaip Černobylio. Nuo to lai
ko, kai jis pradėjo veikti, Švedijos gyny
bos tyrimo institutas šešis kartus yra 
pastebėjęs radioaktyvių substancijų pa
sirodymą erdvėje.

Redakcijos pastaba. Jeigu Ignalinos jė
gainė yra pavojinga Švedijai, tai ką be
kalbėti apie Lietuvą. Kas dėl to kaltas?

Komunistų leidžiamas „Nemuno kraš
tas“ (Nr. 2, 1985) rašė: „...dėl Ignalinos 
jėgainės dydžio ir lokacijos ■—■ ne nuo mū
sų tas priklauso. Ši jėgainė nebuvo Vil
niaus planuota, nei Vilniaus finansuota... 
Maskva tuos pinigus investavo mūsų ne
atsiklausus, vykdydama savo ekonomi
nius planus. Vargu ar ir Vilnius žino tų 
planų visas detales“. — Taip reikalus 
tvarko Lietuvos okupantas.

LIETUVOJE
jį ****» **~ !m*~»i** ■""■fTMTi

Geras oras rugpjūčio mėnesį
Rugpjūčio pirmoji pusė buvo šilta ir pa

lyginti sausa. Jau senokai žemdirbiai tu
rėjo tokias puikias javapjūtės sąlygas. Vi
dutinė temperatūra buvo aukštesnė už vi
dutinę daugiametę.
JAV komunistai Lietuvoje

Rugpjūčio 14 d. į Vilnių atvyko JAV 
komunistų partijos delegacija. Delegaciją 
priėmė Lietuvos KP Centro Komiteto 
antrasis sekretorius N. Dybenka. Pokal
byje dalyvavo CK skyrių vedėjai J. Kuo
lelis ir M. Sadovskis.
Trakų regata

Rugpjūčio 15 d. Trakų Galvės ežere 
prasidėjo respublikos čempionatas — pas
kutinės atrankinės varžybos prieš artė
jančią spartakiadą Maskvoje. Geriausi 
Lietuvos akademinio irklavimo atstovai 
— L. Daneikaitė, S. Kučinskas, V. Ceziū- 
naitė, J. Pinskus, Z. Gudauskas bei J. 
Narmontas nedalyvavo, nes tuo metu bu
vo išvykę į Nottinghamą, Angliją, daly
vauti irklavimo varžybose.
„Baltijos Jaunystė—86“

Palangos vasaros koncertų salėje rug
pjūčio 10 d. iškilmingai pradėtas estradi
nės muzikos festivalis „Baltijos jaunys
tė—86“. šešiolika vakarų savo sugebėji
mus demonstravo geriausi Lietuvos pro
fesionalūs ir saviveikliniai lengvosios mu
zikos kolektyvai ir dainininkai. Atvyko ir 
būrys svečių iš Rusijos.
Mažeikiuose jau maža vietos

Kalnėnų, Naftininkų ir Ventos mikro
rajonuose gyvena apie 30 tūkstančių ma
žeikiečių. Architektai numatė, kad Ma
žeikiai plėsis rytų kryptimi, čia išaugs 
naujas Tirkšlių mikrorajonas. Tirkšlių 
mikrorajone bus du kvartalai. Pirmojo 
plotas — 18 hektarų. Čia jau prasidėjo 
statyba.

Miestų statybos projektuotojai paruo
šė jau ir penktojo — Naikių — mikrora
jono projektą, čia gyvens apie 15 tūks
tančių žmonių.
Raketų modelių varžybos

Šalia garsiojo Šeduvos malūno buvo su
rengtos raketų modelių varžybos — tre
čiasis respublikos čempionatas.

BLAIVYBĖS DIENA DIDŽIUOSIUOSE 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDUOSE

Didžiųjų atlaidų metu, liepos 9 dieną 
Žemaičių Kalvarijoje, buvo iškilmingai 
minima blaivybės diena, šv. Mišias drau
ge su 62 kunigais aukojo Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. Pamaldose dalyvavo 
daugiau kaip šimtas kunigų ir nesuskaito
ma maldininkų minia iš visos Lietuvos ir 
net iš užsienio kraštų: Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos, Kazakijos, Tadžikijos, Rusi
jos. Kreipdamasis į maldininkus, vysku
pas Vaičius ragino ryžtingai kovoti prieš 
girtavimą, kuris yra didžiausia Lietuvos 
nelaimė. Po Mišių, vyskupui vadovaujant, 
kunigai ir visi tikintieji specialioje mal
doje išreiškė savo rūpestį Lietuvos blai
vumu ir savo ryžtą gelbėti tautą iš girta
vimo nelaimės.

Po pamaldų didžioji minia, vadovau
jama vyskupo ir kunigų, kryžiaus kelio 
procesijoje pajudėjo į garsiuosius Žemai-
čių Kalvarijos kalnus. Tai jau sena tradi
cija. žemaitis jaustųsi nebuvęs Kalvari
joje, jei grįžtų į namus, neapėjęs kalnų, 
neapmąstęs Kristaus kančios ir mirties 
už pasaulio išganymą, šiemet maldininkų 
minioje ypač buvo gausu jaunimo. Per vi
sas dienas čia išdalyta apie 25.000 komu
nijų.

NAUJI ROMOS KURIJOS NARIAI

Popiežius Jonas Paulius II du Lietuvos 
vyskupus paskyrė Romos Kurijos nariais. 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros 
apaštalinis administratorius vyskupas 
Antanas Vaičius yra paskirtas Kongrega
cijos kunigų reikalam nariu. Kaišiadorių 
vyskupijos apaštalinis administratorius 
vyskupas Vincentas Sladkevičius yra pa
skirtas Sakramentų Kongregacijos nariu. 
Kongregacijos yra popiežiaus paskirtų 
kardinolų ir vyskupų komisijos, kurios 
tvarko įvairių Bažnyčios gyvenimo sričių 
reikalus.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1986 m. rugsėjo 4 d. Nr. 34 (1820)

PAREIGA TAUTAI
(Atkelta iš 1 psl.)

nis atsakymas. Kai mes sakome, kad 
geriausi Lietuvos sūnūs išgirdo savo 
Motinos Tėvynės šauksmą ir išėjo jos 
ginti, omenyje turime konkrečius is
torinius įvykius, kai pilkieji didvyriai 
knygnešiai, rizikuodami savo laisve ir 
net gyvybe, pro rusų pasienio sargybas 
gabeno spausdintą lietuvišką žodį, kai 
Lietuvos Nepriklausomybės kūrėjai 
savanoriai ėjo ginti besikuriančios sa
vos valstybės, turime mintyje tuos 
tūkstančius partizanų, kurie nelygioje 
kovoje žuvo dabartinės rusų okupaci
jos metais. Tai ne skambios frazės, 
bet tikrų ir kruvinų istorinių faktų nu
sakymas. Pareiga savo kraštui, savo 
tėvynei, savo tautai yra šventas daly
kas ir nė vienas garbingas žmogus ne
turi teisės šios pareigos vengti.

Jei pareiga savajai tautai yra parei
ga visais laikais ir visų kartų vaikams, 
tai jos įvykdymo būdai kinta priklau
somai nuo aplinkybių ir laiko reikala
vimo. Būna atvejų, kai jos įvykdy
mas reiškiasi tik sąžiningu pilietinių 
pareigų atlikimu. Tai tie atvejai, kai 
tauta turi savo nepriklausomą valsty
bę, kai ramiu ir taikiu darbu kuria at
eitį. Būna atvejų, kai kraujo ir gyvy
bės kaina reikia šią valstybę atkurti ar
ba apginti. Tačiau pasitaiko laikotar
pių, kai tauta savos valstybės neturi, i 
kai jos gyvenimą tvarko svetimi. Tuo-1
met pareiga tautai įgauna visai kitas 
apsireiškimo formas, kartais net prie
šingas ankstesniems. Vietoj pareigoms 
valstybei ir jos valdžiai, dabar į pirmą 
vietą iškyla pareigos pačiai tautai, jos 
žmonėms, tam tikriems tautos gyveni
mo reiškiniams, kurie kyla iš tautos, 
bet ne iš valstybės, ir kurie gali būti 
net priešingi svetimos valstybės inte
resams. Juk tautą pavergusi svetima 
valstybė paprastai ją pavergia todėl, 
kad pati siekia savo egoistinių intere
sų, nesiskaitydama su pavergiamos 
tautos norais ir teisėtais interesais. Tad 
ir pavergtai tautai nėra jokio reikalo 
skaitytis su savo pavergėjų interesais ir 
norais. Ir kuo šie interesai labiau ker
tasi su savo tautos reikalais, tuo kiek
vieno tautos nario pareiga griežčiau 
nuo pavergėjų interesų nusigręžti ir vi
somis įmanomomis priemonėmis jiem 
pasipriešinti.

Šiandien mūsų tauta atsidūrusi to
kioje padėtyje, kad jos gyvybiniai inte
resai diametraliai priešingi ją paver
gusios valstybės interesams. Bolševiki
nė rusų okupacija mums neneša ir ne
gali nešti nieko gero ir pozityvaus. 
Priešingai, mums realiai gresia visiška 
degeneracija, žuvimas ir kaip tautos 
išnykimas. Ta kryptimi veikia visos 
okupanto politinės, kultūrinės ir mo
ralinės priemonės. Mūsų kraštas yra 
tik nedidelis žemės lopinėlis milžiniš
kos agresyvios, pasaulinio viešpatavi
mo siekiančios, imperijos pakrašty, tu
rįs besąlyginiai tarnauti visiems jos 
grobuoniškiems tikslams ir užmačioms. 
Su mūsų gyvybiniais interesais oku
pantas nesiskaito ir nesiskaitys. Aiš
kiai matome, ką daro su mūsų ūkio 
produkcija, su mūsų pramone, su 
vandenimis ir miškais, kurie jau da
bar knibžda raketinėmis bazėmis. Mes 
esame tik mėšlas, priemonė, žaliava 
agresyviems Kremliaus valdovams, tik 
įrankis kruvinose jų rankose. Lietuva, 
drauge su kitomis Pabaltijo ir Vidurio 
Europos valstybėmis, yra tik trampli
nas šuoliui į Vakarus. Mes nesame šei
mininkai savo žemėje ir savo namuo
se. Net taip vadinami „respublikos va
dovai“ yra tik klusnūs Maskvos ponų 
tarnai, savarankiškai negalį priimti net 
menkiausio sprendimo.

Visa ši sunki ir beteisė padėtis ne
jučiomis tautą stumia degeneracijos 
linkme. Negalėdama laisvai reikšti ir 
vystyti savo kūrybinių jėgų, veikiama 
blogų moralinių ir ideologinių įtakų, 
tauta atsiduria pavojuje išsekti, per
vargti. pasiduoti apatijai ir ištižimui. 
(Latvijoje, kur dėl didelio svetimo na
cionalinio elemento antplūdžio, susilp
nėjęs masinis pačių latvių pasipriešini
mas. Tai dar ryškiau Baltarusijoje, Ka
relijoje ir kitose, jau gerokai rusų „ap- 
virškintose“, tautose).

Tokio moralinio Išsekimo, pirmų de
generacijos žymių jau galima pastebė
ti ir pas mus. Baisus girtuokliavimas, 
šeimų irimas, negimusios gyvybės žu
dymas, dalies jaunimo palaidumas, 
šunuodegiavimas, karjerizmas, dvivei
diškumas, perdėta baimė ir „atsargu
mas“ — visa tai daugiausia ilgai besi
tęsiančios okupacijos vaisiai. Dar ne

same visiškai palaužti, sugniuždyti, 
puolę desperacijon. Dar kuriame, nors 
ir labai nepalankiose sąlygose, savo 
kultūrą, giname kalbą ir tradicijas, 
stengiamės nors kiek išlikti savaran
kiški ir saviti. Bet drauge matome, 
kaip į mūsų kalbą braunasi barbariz
mai, ir net dvikalbiškumas, kaip gru- 
bėja, primityvėja mūsų papročiai, kaip 
greitai nusileidžiam svetimųjų reikala
vimams ir įtakai. Laimė, kad kultūri
niu ir moraliniu atžvilgiu stovime 
aukščiau už rusus. Priešingu atveju, 
ar nekiltų pavojus vėl dangstytis sve
timomis plunksnomis, kaip tai kadai
se noriai darė tuometinė mūsų inteli- 
gentija-bajorija, nuėjusi paskui lenkų 
kultūrą ir pati sulenkėjusi. Laimė, kad 
esame religinga tauta, kad turime savo 
tikėjimo kankinių, kad turime ir gali
me ginti nelygstamas vertybes, kurios, 
savo ruožtu, gina ir saugo mus pačius, 
mūsų dvasinę nepriklausomybę. Esant 
šitokiai situacijai, mes dar galime ko
voti, gintis, nepasiduoti, neprarasti vil
ties ir nesusmukti bejėgiais vergais po 
okupanto kojomis, šitos kovos akivaiz
doje mums ir iškyla klausimas, kuo, 
kokiais būdais turi pasireikšti mano 
pareiga tautai, tėvynei?

Kai XV11I a. pabaigoje žuvo Lenki
jos valstybė, lenkų patriotai iškėlė šū
kį: valstybė žuvo, neleiskim žūti tau
tai! „Neleisti žūti turime pasirinkti da
bartinėje situacijoje. Visa tai, kas visą 
tautą ir kiekvieną mūsų brolį ir sese
rį stiprina, kas padeda išlikti doru, 
tvirtu ir savarankišku žmogumi — yra 
gera ir tinkama. Mums dabar labiau 
nei kada reikia tvirtų, šviesių ir mąs
tančių asmenybių. Asmenybių! Ne iš
tižusių ir bailių miniažmogių. Kuo di
desnis pavojus, kuo sunkesnę kovą tau
ta kovoja, tuo daugiau ir tvirtesnių as
menybių jai reikia. Įsivaizduokime 
tautą sudarytą iš šviesių asmenybių, 
ir mes galėsime drąsiai tvirtinti, kad 
šita tauta nesunaikinama, nenugali
ma jokiomis jėgomis.

Būti savarankišku žmogumi, būti 
mąstančiu žmogumi, būti šviesia ir 
tvirta asmenybe — šiandien pati pir
moji ir pati svarbiausia mūsų pareiga.

Būti pačiam ir padėti tokiu tapti ki
tam!

P. Vidinis 
(„Aušra“, Nr. 43)

DĖL RAMYBĖS TAUTOS

BENDRADARBIAMS PRISIMINTI
Labai pavėluotai gaunamoje užjūrio 

spaudoje pastebėjau žinutę, kad Kanadoje, 
prie Toronto, mirė mano ilgametis Pieno
centro (PC), Centralinės Lietuvos Pieno 
Perdirbimo Bendrovių Sąjungos, bendra
darbis ir bičiulis Jurgis Strazdas.

Praėjusių melų pabaigoje šį pasaulį 
paliko antras buv. bendradarbis, dr. agr. 
Vladas Bublys, o kiek anksčiau trečias — 
prof. dr. Pranas Aleksandras Šveikauskas. 
Mane apėmė gilus liūdesys, ir turiu juos 
paminėti ne tik, kad jie buvo reikšmingo
se pareigose ir aktyvūs kooperatininkai, 
bet ir todėl, kad atsidūrę išeivijoje suge
bėjo padaryti didelę pažangą visuomeni
niame ir asmeniškame gyvenime.

Pradėsiu nuo vyresnio amžiumi dr. Vla
do Bublio. Jis gimė 1903 m., baigė žemės 
Ūkio Akademiją 1933 m., dirbo agronomu 
ir (žemės ūkio mokyklos vedėju, kartu 
reiškėsi kooperatinėje veikloje: buvo „Lie
tūkio" tarybos nariu, Tauragės žemės ūkio 
kooperatyvo valdybos pirmininku. 1941- 
1944 m. buvo PC direktorius. Vokietijoje 
lankė universitetą ir 1947 m. įgijo agrono
mijos daktaro laipsnį, parašęs disertaci
ją apie Lietuvos kooperatinę pienininkys
tę. Leidinyje „Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Neprikl. Lietuvoje" parašė 90 
puslapių straipsn'į apie Liet, žemės ūkį. 
JAV aktyviai dalyvavo kultūrinėje vei
kloje.

Prof. dr. Pranas Aleksandras Šveikaus

VIENOS DEMONSTRACIJA
Buvo paskelbta, kad ESB Konferencijos 

metu Vienoje pabaltiečių demonstraciją 
rengia latviai. Šita žinia yra netiksli. De
monstracijos pagrindinius pasiruošimus 
pravedė VLIKo įpareigotas atstovas Al
gis Klimai'tis, kuris yra Baltų Santalkos 
informacinio biuro vedėjas Vienoje.

Vliko atstovas tvarko demonstracijai 
pritaikytą atsišaukimo lapelių suformula
vimą vokiečių kalboje ir jų išspausdini
mą. Taip pat jis susisiekia su baltams pa
lankiomis organizacijomis Austrijoje ir 
prašo jų solidarumo dalyvauti pabaltiečių 
demonstracijoje. Jau susisiekta su „Jun
ge OeVP“ (Austrijos jaunieji krikščionys 
demokratai). „Chartos 77" — būreliu 
Vienoje (apie 300 iš Čekoslovakijos iš
tremti Chartos signatarai gyvena Austri
joje), Otto von Habsburgo „Pan-Europos- 
Unijos“ skyriumi Vienoje ir su „Chris- 
tian-Solidarity-International“ — skyriumi 

kas gimė 1904 m., dar studentaudamas 
pradėjo dirbti PC, ir baigė Vyt. Didžiojo 
Universitetą (ekon. skyrių). 1936 m. PC 
buvo paskirtas prekybos atstovu Škotijo
je ir Šiaurės Anglijoje, 1940-1946 dirbo 
anglų kooperatyvų centre. Persikėlė į JAV 
ir dirbo prekyboje ir spaudoje. Bostone 
lankė universitetą ir įgijo fil. daktaro 
laipsnį, universitetuose dirbo mokslinį 
darbą iki pensijos.

Visuomenininkas ir kooperatininkas 
Jurgis Strazdas gimė 1906 m., VDU baigė 
1934 m. ir atėjo dirbti į PC eksporto sky
riaus vedėju. Pasižymėjo prekybiniais ga
bumais ir darbas jam gerai sekėsi. Pre
kybos reikalais lankė užsienio kraštus. 
Dalyvavo kooperatyvus steigiant ir jų vei
kloje. Buvo „Sodybos“ bendrovės valdy
bos pirmininkas. Atvykęs 
,į Kanadą (Toronto), suorganizavo 
statybos bendrovę „Talka“, buvo vienas 
Lietuvių Namų Toronte ir lietuvių banke
lio „Parama" steigėjų. Namų reikalus 
tvarkė iki ligos.

Čia suminėtų a.a. bičiulių šeimoms ma
no gili užuojauta.

Yra dar išblaškytų po pasaulį buv. PC 
bendradarbių. Juos sveikinu. Dirbome 
draugiškai, sutartinai. Rūpinomės tinka
mos Lietuvai vietos pasaulio kultūringų 
tautų šeimoje.

J. Glemža
Buv. PC valdybos pirmininkas

Austrijoje, toliau su „JES“ (Junge Euro- 
paeische Schueler und Studenteninitiative) 
ir su lenkiškuoju „Solidamošč“ komitetu 
Austrijoje.

Iš to matoma, kad Vienos demonstracija 
organizuoja ne latviai, o lietuvių skyrius 
Baltų Santalkoje, t.y. VLIKas.

Dėl tvarkos taip pat reikia kitą žinią 
papildyti, kur skelbiama, kad PLB tariasi 
su Vasario 16 Gimnazijos vadovybe dėl 
gimnazistų dalyvavimo Vienos demonstra
cijoje. Čia reikia pridurti, kad jau prieš 
PLB Visuomeninių Reikalų Komisijos pa
skelbimą, kad tariamasi su gimnazijos va
dovybe, VLIKo atstovas ir gimnazijos di
rektorius Andrius Šmitas susitarė apie 
mokinių dalyvavimą Vienoje. Buvo susi
tarta, kad Vilkas apmokės visas gimnazi
jos grupės (tautinių šokių grupė ir orkes
tras su palydovais) keliones ir pernakvo- 
jimo išlaidas Vienoje.

SALZBURGIEČIAI LIETUVOJ
SALZBURGIEČIŲ IMIGRACIJA J LIETUVĄ

Santrauką dr. P. Rėklaičio paskaitos kovo mėnesio visų lūpose buvo salzbur-
„Salzburgiečių imigracija j Lietuvą“. 
(Skaityta 33-toje St. Savaitėje).

Tyrinėjant Lietuvoje iki 2-jo pasaulinio 
karo gyvenusias tautines mažumas paaiš
kėjo, kad buvusioji Lietuvos vokiečių ma
žuma žymia dalimi susidarė iš buv. išei
vių iš Salzburgo krašto palikuonių. Lietu
vių Studijų savaitės surengimas Salzbur- 
ge šiemet davė progą šitą seną Lietuvos 
ryšį su buv. Salzburgo krašto gyventojais 
prisiminti ir jį lietuvių kalba išdėstyti.

Po žiauraus ir ilgo Trisdešimties Me
tų tikybinio karo Vokietijoje XVII am
žiuje tarp katalikų ir protestantų valsty
bių koalicijų, 1648 metais Westfalijos tai
koje buvo sutarta esamų tikybinių santy
kių nekeisti, betgi atskiriems krašt-ų val
dovams buvo leista savas religines mažu
mas arba atversti į valdovo religiją, arba 
jai leisti išemigruoti. Salzburgo kraštas 
tada buvo savarankiška katalikiška Salz
burgo arkivyskupo valda — kunigaikštys
tė, bet nuo reformacijos pradžios XVI am
žiuje šios valdos kai kuriose vietose — 
ypač Ponsgau slėnio žemdirbių ir Hallein 
kasyklų darbininkų tarpe — išsilaikė ne
didelės evangelikų bendruomenės, kurios 
atkakliai laikėsi slaptos evangelikų religi
nės praktikos. Salzburgo arkivyskupo 
Firmiano nuo 1726 metų pastangos su
stabdyti šito pogrindžio veikimą ne tik 
nebuvo sėkmingos, bet sukėlė viešą opo- 
zicin'į judėjimą, reikalaujantį tikėjimo 
laisvės arba leidimo išemigruoti. Arkivys
kupas bijodamas sukilimo įsakė pagreitin
tą emigraciją, t.y. su pagalba imperato
riaus kariuomenės savo evangelikus iš
trėmė: 1731 metų žiemą ir 1732 metų bė
gyje arti 30.000 salzburgiečių evangelikų 
(apie 10% krašto gyventojų) paliko savo 
tėviškę ir žygiavo į Pietų Vokietijos im
perijos miestus »Augsburgą, Niurnbergą. 
Frankfurtą ir kitus, kur jie buvo evange
likų bendruomenių iškilmingai, kaip tikė
jimo kankiniai, sutikti ir globojami. Bet 
vienas tik Prūsijos karalius Friedrichas 
Wilhelmas I sutiko priimti tremtinių ma
sę ir ją įkurdinti Lietuvoje, t.y. Prūsijoj 
arba Mažojoje Lietuvoje. Nuo 1732 metų

giečių tremtinių „pažadėtoji žemė": Lie
tuva. Pietų Vokietijoje 1732 m. ir vėliau 
pasirodė daug leidinių, raižinių ir žemė
lapių, kurie vaizduoja evangelikų iš Salz- 
burgo ištrėmimą ir jų žygį į Lietuvą. 
Pro Berlyno ir štetino uostus Karaliau
čių pasiekė apie 16.000 salzburgiečių, bet 
tik apie 11.000 buvo apgyvendinti Ma
žosios Lietuvos srityje. Po 1709-10 metų 
maro, kuris išretino Mažosios Lietuvos 
gyventojus, buvo praėję 20 metų: ištuš- 
tėjusios sodybos jau buvo beveik visos 
užimtos, todėl salzburgiečių įkurdinimui 
susidarė dideli sunkumai. Pirmą žiemą jie 
praleido lietuvių pirkiose. Nusivylę imi
grantai priešinosi Prūsijos valdžiai, kai 
kurie mėgino bėgti. Tik laike kelių metų 
pavyko dalį žemdirbių įkurdinti, o kitus 
įdarbinti dvaruose ir miesteliuose. Vienti
sos salzburgiečių kolonijos nebuvo galima 
įsteigti. Santykiai su vietiniais gyvento
jais iš pradžių nebuvo labai gerai. Maž- 
lietuviai juos vadino „sambrais“ arba 
„striukiais" — dėl trumpų moterų sijonų. 
Bet salzburgiečiai būdami karaliaus ypa
tingoje globoje, nesibijojo priešintis Prū
sijos valdininkams išsikovodami lengva
tų, kurios vėliau buvo naudingos ir lietu
viams valstiečiams. Evangelikai salzbur
giečiai ir toliau laikėsi papročio melstis 
namų susirinkimuose. Jų pavyzdžiu ir net 
su jų pagalba mažlietuviuose išsivystė 
„surinkiminikų" sąjūdis, kuris turėjo 
reikšmės išlaikant lietuvių kalbą Mažojoje 
Lietuvoje XIX amžiuje. Laiko bėgyje salz
burgiečiai Mažojoje Lietuvoje sumišo su 
kitais gyventojais, bet išliko jiems bū
dingos pavardės. Turėdami gausias šeimas 
salzburgiečių palikuonys Mažojoje Lietu
voje turėjo ieškotis darbo kitur, dalis jų 
XIX amžiaus bėgyje nusikėlė į Didžiąją 
Lietuvą, kur Paprūsės vietovėse susidarė 
nedidelės vokiečių evangelikų bendruo
menės. Jie 1941 metų nuo sausio iki kovo 
mėn.. su mažomis išimtimis, buvo repa
trijuoti j Vokietiją. įvairiose valstybėse, 
taip pat Amerikoje, gyveną salzburgiečių 
tremtinių palikuonys šiandien domisi savo 
protėvių kilme, kai kurie jų kaip turistai 
aplanko vietoves, iš kur jų protėviai prieš 
250 metų iškeliavo į Lietuvą.

Štai ant kalno pilis 
Žvelgia toliu plačiai, 
Menas jai praeitis, — 
Kaip karžygių pulkai 
Vijo priešus piktus, 
Gynė savo namus. 
Dėl garbės Lietuvos 
Negailėjo jėgos. 
Ir šiandienų pilis 
Žvalgos toliuos plačiuos, 
Lyg budėtų dar vis 
Dėl ramybės tautos.

(Eilėraštis gautas iš Lietuvos).

NAUJI LEIDINIAI
TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO. 

Radijo prakalbos į Lietuvą 1983-1985. 
Bronys Raila. Leidėjas-mecenatas Kostas 
Ramonas. 442 psl. 1986. Chicago. 8 dol.

LEGENDŲ LIEPSNOS. Poemos. Petro
nėlė Orintaitė. Išleido Vilties Draugijos 
Leidykla, Clevelande. 91 psl. 1986. 6 dol.

TIKIU GYVENIMĄ — NE MIRTĮ. Ei
lėraščiai. Jonas Gutauskas. Spausdino 
„Tėviškės Žiburiai“, Toronto, 966 psl. 
1986. 4 dol.

PASKAITYK, MAMYTE. Eilėraščiai 
vaikams. Nerimą Narutė. Autorės leidi
nys. 30 psl. 1986. Brooklyn. 2 dol.

SAUJELĖ TRUPINIŲ. Eilėraščiai ma
žiesiems ir jaunuoliams. Alė Paškevičie- 
nė. 102 psl. Ottawa. 1986. 5.75 dol.

KETURI. Jaunųjų poetų: Jolantos Ma- 
lerytės, Vainio Aleksos, Sauliaus Kubi
liaus ir Gintarės Remeikytės poezijos 
rinkinys. Išleido Ateities Literatūros Fon
das. 1986 m. Chicago. Kaina 7 dol.

Atsiųsta paminėti
Samisdat Nr. 21, leidžia: Kuratorium 

geistige Freiheit. Postfach 1227, 3601 
Šveicarijoj, kaina SFr. 15.50.

Šis naujas, 1986 m. vokiečių kalba iš
leistas numeris skiria daug vietos Lietu
vai: Baraševo koncentracijos lagerio mo
tei.; 1983-84 m. atsišaukimai į Aukščiau
siąjį Sovietą. Helsinkio susitarimų sig
natarų kraštus ir pasaulio viešumą. At
sišaukimus pasirašė ir Jadvyga Bieliaus
kienė su Edita Abrutiene. Ilga, išsami, ne-

VIII EUROPOS SAVAITĖ
Pauliaus VI Ambraziejinio Fondo Evan

gelijos skelbimo ir žmogaus kilnumui kel
ti draugija Milane rugsėjo 8-12 dienomis 
rengia VIII EUROPOS SAVAITĘ studen
tams, universitetą baigusiems mokyto
jams, profesoriams ir kitiems. Tema: 
BALTŲ TAUTŲ TIKĖJIMO ISTORIJA.

Pirmininkas — prel. dr. Audrys Bačkis.
Mokslinis vadovas — prof. Paulius Ra

bikauskas, S.J.
Vieta: Villa Cagnola, 21045 Gazzada 

(Varese). Arti Milano.

palaužiamai gyva Kryžių kalno istorija, 
paimta iš šv. Kazimiero 500 metų mirties 
jubiliejinio „Aušros“ Nr. 42. Toliau seka 
Balio Gajausko, iš Kučino konclagerio 
(1983 m.) labai nuodugnus apžvalginis, 
vaizdžiai pagrįstas straipsnis-veikalas 
„Žvilgsnis į TSRS darbininkų padėtį“, 
šiuo požiūriu perduodant visą sovietinės 
santvarkos išsivystymo raidą nuo prieš
revoliucinių iki dabartinių laikų. Ypatin
gos svarbos ir reikšmės turi „Ketvirtasis 
padalinimas" arba Hitlerio-Stalino paktas 
su išsamiais istorinės raidos paaiškini
mais ir išvadomis iš „Alma mater" — Vil
niaus universiteto 400 metų jubiliejinių 
3-čio ir 4-to numerių. Tai autentiškų doku
mentų (telegramų-protokolų), kurie, pa
gal pogrindžio autorių, kalba patys už 
save. Tai šauksmas į pasaulio ir jo tarp
tautinių forumų sąžinę atvirais, karštais 
žodžiais, tai nenuilstantis paskatinimas 
reikiamu lygiu ir principingumu (vėl au
toriaus žodžiais) šį gėdingiausią dviejų 
imperialistinių grobuoniškų tironų suokal
bį kelti į viešuma pasaulio tribūnose. Šis, 
pilno žodžio prasme, pirkimas-pardavi
mas tai nenuginčijamas, svarbus įrankis 
ir mūsų aukštųjų valstybinių sluoksnių 
rankose laisvajame pasaulyje, jau 47 me
tus tebesitęsiant Pabaltijyje nežmoniš
kam okupacijos jungui. Veria širdį šie di
dvyriško pogrindžio autoriaus, sugebėju
sio prieiti prie taip svarbių valstybinių 
dokumentų, šauksmas, lyg ir paraginimas 
mums: „Tik į darbą greičiau, tik mylėkim 
karščiau, tik, vyrai, pajudinkim žemę!“

DIENOTVARKĖ
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
11 vai. — Supažindinimas. Įžanginė 

kalba (prel. dr. A. Bačkis). Bendras baltų 
tautų istorijos vaizdas (prof. P. Rabikaus
kas, S.J.).

17.30 vai. — Estijos tikėjimo istorijai 
įžanginis žodis (prof. Velio Salo).

Rugsėjo 9 d., antradienis
9.30 vai. — Latvių genčių tikyba ir 

krikščionybės istorija Latvijos žemėse 
(dr. S. Kučfnskis, S.J.).

11.30 vai. — Krikščionių Bažnyčios da
bartinėje Latvijoje (dr. S. Kučinskis, S. 
J.).

16 vai. — Svarstymas.
17.30 vai. — Reikšmingi tikėjimo istori

jos laikotarpiai Lietuvoje nuo XIII ligi 
XIX šimtmečio (prof. P. Rabikauskas, 
S. J. j.

Rugsėjo 10 d., trečiadienis
9.30 vai. — Dvasiniai lietuvių papro

čiai.
11.30 vai. — Lietuvių kalba ir raštija: 

pagrindiniai postoviai (dr. Giampietro 
Gobber).

14.30 vai. — Varese miesto istorinių su 
tikėjimu susietų apylinkių lankymas.

18.30 vai. — Trečiųjų metinių proga 
(nuo Villa Cagnola pašventinimo šventų
jų Benedikto, Kirilo ir Metodijaus, Euro
pos Globėjų, garbei) — laikomos šv. Mi
šios.

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
9.30 vai. — Lietuvių tautos siekiai: is

torinis vaizdas (dr. K. Čeginskas).
11.30 vai. — Tikėjimo suklestėjimas 

lietuviuose nuo antrosios XIX šimtmečio 
pusės ligi 1940 metų (dr. Stasys Lozorai
tis).

16 vai. — Svarstymas.
17.30 vai. — Žmogiškumo ir krikščiony

bės įnašas pasipriešinimui ir kovai, sie
kiant lietuvių tautos laisvės (prel. dr. V. 
Kazlauskas).

Rugsėjo 12 d., penktadienis
9.30 vai. — Prelato Ratti „pasiuntinybė“ 

balti; tautose (prof. Ottavio Cavalleri).
— Lietuvos Bažnyčia po 2-jo pasaulinio 

karo (prel. dr. L. Tulaba).
— Svarstymas ir pabaiga.
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REFORMOS IR KALBOS
Dėl įsišaknijusio konservatizmo ir biu

rokratijos Gorbačiovui nelengvai sekasi 
įgyvendinti ūkio pertvarkymus Tarybų 
Sąjungoje. Spontaniškuose pokalbiuose su 
žmonėmis gatvėse ir kritiškoje kalboje, 
pasakytoje neseniai Tolimuosiuose Ry
tuose, Gorbačiovas dar kartą parodė ryž
tą tęsti ekonomikos reformas. Tarybinis 
vadovas skaudžia kritikos rykšte pliekė 
komunistų partijos pareigūnus už jų klai
das ir nusižengimus, pasisakė prieš sustin
gimą, sustabarėjimą ir nemokšiškumą. 
Bet „Pravdoje" išspausdintoje Gorbačio
vo kalbos versijoje trūksta jo aštriausios 
partijos trūkumų kritikos. Tai rodo, jog 
kova su partijos biurokratija tęsis dar il
gai. Po to kalbėdamas apie ekonomines ir 
socialines reformas, pareiškė Chabarovs- 
ko partiniams darbuotojams, kad revoliu
cinio pobūdžio pakitimai turi apimti visą 
visuomeninę sandarą. Bet kai vasario 
mėnesį Prancūzijos komunistų laikraščio 
„Jumanite“ korespondentas paklausė Gor
bačiovo, ar naują partijos politiką būtų 
galima pavadinti „revoliucija“, Gorba
čiovas atsakė — ne. Prieš porą savaičių 
tarybinis vadovas pareiškė, kad naujus 
poslinkius šalies gyvenime galima paly
gint su socializmo kūrimu trečiojo de
šimtmečio pradžioje arba su pirmaisiais 
penkmečių planais, vadovaujant Stalinui, 
kuris tuo metu siekė kuo greičiau išvys
tyti Tarybų Sąjungos sunkiąją pramonę. 
Nors Gorbačiovas, kalbėdamas apie nau
jus vėjus, dažniausiai vartojo žodį „per
tvarkymai“, jis vadino juos ir „reformo
mis“. Šis žodis, matyt, kelia konservaty
viems partijos vadovams nemažą susirū
pinimą, tad pastaruoju metu išsireiškimą 
„reformos“ Gorbačiovas stengiasi vartoti 
kuo rečiau, — rašo amer. laik. CSM. Ar 
daug parako yra Gorbačiovo pareiški
muose, galima spręsti iš to, kaip tarybi
nės informacijos priemonės elgiasi su jo 
kalbomis. Jei per vakarinę televizijos pro
gramą buvo perduota nesutrumpinta Gor
bačiovo kalba, tai tik po dviejų dienų 
(paprastai tarybinių vadovų kalbos spaus
dinamos kitą dieną) laikraščiuose pasi
rodė TSKP CK Generalinio sekretoriaus 
kalbos variantas, keliose vietose smarkiai 
„apkarpytas“. Laikraščiuose trūko ir 
Gorbačiovo kritiškų pasisakymų apie 
„scholastines mūsų dogmas, tapusias am
žinomis tiesomis ir trukdančias pažangą“. 
Nebuvo ir jo pareiškimo, kad nors praei
tyje paprasti darbininkai ir pareigūnai 
dažnai klysdavo, bet valdžios atstovai

S&attytaįįu latakai
MES VIS DAR GALIME PASIGIRTI

Tikrai dar galime pasigirti! Tai ‘įrodė 
Vidos Gasperienės profesionaliai paruoš
ta meninė programa per lietuvių sąskrydį 
Derby miesto puikioje Assembly Rooms 
salėje, rugpjūčio 23 d. Meniškai koncer
tą įvertins kiti — aš tik noriu pasididžiuo
ti esąs lietuviu, dalyvaudamas tokiame di
dingame mūsų meniškų jėgų pasirodyme. 
Jungtinio choro dainos, šokiai, muzika 
sekė vienas po kito sklandžiai, be berei
kalingų pertraukų, artistai skoningai ap
sirengę ir publika visą vakarą labai kultū
ringai išsilaikė.

Žinoma, Nelė ir Arvydas Paltinai iš Vo
kietijos savo neįprastu technišku dainų 
parengimu ir tų dainų puikiu išpildymu 
koncertą apvainikavo, susilaukdami ilgų 
gausios publikos ovacijų, ši miela porelė, 
neseniai atvykusi iš Lietuvos pas Arvydo 
Vokietijoje gyvenančius tėvus, pirmą kar
tą pasirodė Anglijoje ir paliko mums ne
išdildomus maloniausius prisiminimus ir 
mūsų troškimą, kad jie vėl greitai atvyk
tų pas mus.

Dėl laiko stokos Paltinai turėjo sutrum
pinti savo programą Derbyje, to jiems ne
reikėjo daryti kitą dieną, sekmadienį, Lie
tuvių Sodyboje, čia jie galėjo pilnai iš
vystyti savo repertuarą, pridėdami dvi 
mums negirdėtas, biso iššauktas dainas ir 
„Ačiū, ačiū“ Anglijos lietuviams. L. Sody
bos publika ilgais plojimais atsisveikino 
su svečiais.

Rugpjūčio 27 d. Paltinai grįžo namo.
Iki greito pasimatymo, miela Nelė ir 

mielas Arvydai!
M.

DĖL MIRUSIŲJŲ KAPŲ EUROPOJE

Staiga „Europos Lietuvį“ pradėjau gau
ti greitai. Jau 32-ras jo numeris atėjo. 
Tuojau ėmiausi skaitymo. Aš viską per
skaitau. Labiausiai dėmesį skiriu „SKAI
TYTOJŲ LAIŠKAMS“, nes tie laiškai 
ateina iš žmogaus sielos, jo gyvenimo, ku
riame jis gyvena. Jame atsispindi viso
kie reikalai. Dėl to apie tai reikia rimtai 
pagalvoti ir pačiam į kovos eiles įeiti. Ir 

kartais dar labiau nusižengdavo. Chaba- 
rovsko Partijos darbuotojams Gorbačiovas 
sakė: „Buvo nemaža atvejų, kai vado
vaujantys kadrai mokėdavo ir žinodavo, 
kaip pasinaudoti savo padėtimi privilegi
joms įsigyti“. Laikraščiuose trūko šio 
ir kitų aštresnių tarybinio vadovo pasisa
kymų.

Veikiausiai pats Gorbačiovas ar jo pa
tarėjai nutarė sušvelninti kalbos tekstą, 
kad neįžeistų kai kurių partijos vadovų 
ambicijų. Galbūt su kai kuriais Gorba
čiovo pasisakymais nesutiko ir aukštesnie
ji partijos pareigūnai. Vienas iš būdų, ku
riuo Gorbačiovas siekia pralaužti biuro
kratijos tvirtovės sieną yra jo betarpiš
kas bendravimas su paprastais žmonė
mis. Kelionėje po Tolimuosius Rytus, su
sitikinėdamas su paprastais žmonėmis, 
tarybinis vadovas nuolat kartojo, kad 
liaudis, nelaukdama partijos vadovų ar 
valdžios organų nurodymo, turi pati im
tis iniciatyvos ūkio problemoms spręsti. 
Ankstesnieji Tarybų Sąjungos vadovai dė
davosi visažiniais, o Gorbačiovas pats at
sisako šios neklystamumo aureolės. „Jei 
jūs manote, kad tik vienas šalies vadovas 
turi galvoti ir veikti, tai taip galvodami 
mes nieko nepasieksime“, — pareiškė 
Gorbačiovas žmonėms. Be to, Generalinis 
Sekretorius aštriai pasisakė dėl biuro
kratizmo, kritikos stokos ir užgniaužimo 
bei kitų negerovių. Vladivostoke jis pa
reiškė susirinkusiems: „Tuos, kurie nepai
so kritikos, ateityje mes teisime visos ša
lies akivaizdoje“. Savo nepakantumu įsi- 
senijusioms pažiūroms, Gorbačiovas pri
mena Chruščiovą, kurio reformos grėsė 
elito privilegijoms ir dėl to jis buvo nu
šalintas. — Ar ne toks pat likimas laukia 
ir Gorbačiovo? — svarsto laikraštis CSM.

„Staraja ploščiad“ (senoji aikštė) dar 
nenugalėta“, — pareiškė vienas tarybinis 
pilietis, turėdamas omenyje TSKP CK 
būstinę — biurokratijos citadelę. Kalbė
damas Chabarovske, Gorbačiovas stengėsi 
nuraminti konservatyvius sluoksnius dėl 
naujų poslinkių šalies gyvenime.

„Kai kurie žmonės partijoje naujus per
tvarkymus supranta kaip .visų pama
tų sudrebinimą“ ar mūsų principų atsisa
kymą. Tai nėra teisinga. Nauji pokyčiai 
vyks socializmo rėmuose ir leis pasireikš
ti visiems šios santvarkos potencialams 
bei pademonstruos socializmo pranašumą 
prieš kapitalizmą“, — pareiškė TSKP CK 
Generalinis Sekretorius Gorbačiovas.

va aš drįstu į Laimučio Švalkaus mintis 
'įsibrauti.

Mielas pone Laimuti Švalkau, aš nega
liu prie Jūsų prisilyginti, bet esu lietuvis, 
moku rašyti ir skaityti. Jau prieš dauge
lį metų esu visur rašęs, kad mūsų miru
sieji turėtų būti neužmiršti. Niekas man 
tuo reikalu neatsakė ir nepadėjo. Net ir 
Huettenfeldo Komitetas paliko neatsakęs.

Čia veikė darbo kuopa prie amerikiečių 
US Depot Giessen. Darbštūs lietuviai dirb
dami žuvo. Žuvo ir Berlyno blokadoje. 
Giessen kapinėse jie buvo palaidoti. Ėjau, 
klausiau apie Dvyliuką, žuvusį Giessen 
US Depot. Klausiau apie Piekų ir Janu
laitį — nieko nesužinojau. Pats ėjau per- 
Giessen kapines ir skaičiau pavardes, bet 
niekur tokių nesuradau. Kai užėjau į žy
dų kapines, man aiškino žydai, kad kitų 
tautybių žmonės yra greitai užmirštami, 
jeigu nėra jų artimųjų. Tada aš vėl krei
piausi į Valdybą Huettenfelde. Man vėl 
nebuvo nieko atsakyta ir vietinė vokiečių 
valdžia man nieko konkretaus nepasakė.

1978 metais mirė mano sūnus Rainer. 
Ir kas lietuviams: nei vienas nebuvo lai
dotuvėse, kad ir visus kviečiau! 1980 me
tais mirė dukra Rita. Ji daugelį metų 
lankė Vasario 16-tos gimnaziją — irgi nie
kas neapsilankė. Net, išskyrus kun. Fr. 
Skėrį, užuojautos nepareiškė! Kodėl? Gal 
dėl to, kad esu (sakau atvirai) socialis
tas. Kodėl visi lietuviai nėra vienodai 
traktuojami? O gal čia yra ir mirusiųjų 
kaltė? Bet imkime Vokietijos valdžią: ji 
niekam skirtumo nedaro. Kodėl mes lietu
viai save vienas nuo kito skiriame? Gal 
dėlto ir mūsų mirusieji kenčia?

Memmingeno kapuose visi gražiai pa
laidoti ilsisi. Ypač lietuviai kunigai. Bu
vau Memmingeno kapuose ir mačiau, ko
kį gražų paminklą kun. Rubikui pastatė. 
Padariau ir nuotrauką. Žinoma, kad kun. 
Rubiko kapas yra labai .garbingas: lietu
viškos eglės, lietuviški žolynai jį puošia.

Viskas nuo mūsų priklauso. Dirbkime!

Ignas K. šmigelskis, Vokietija

ESTŲ MOKSLININKŲ 
„ATVIRAS LAIŠKAS“ APIE 

MASKVOS PLANUS

Vakarus pasiekė 1986 m. Taline pa
skelbtas „Estų mokslininkų grupės atvi
ras laiškas“, kuriame rašoma apie sovie
tų planus pastatyti didelį naftos uostą 
Muuga vietovėje, netoli Talino. Apie šį 
laišką praneša Stockholme veikiantis Es
tų sąžinės kaliniams padėti fondas.

Estų mokslininkai rašo, kad Muuga 
įlankoje jau statomas didžiulis uostas grū
dų transportui. Priedinis naftos uostas bū
tų nauja taršos versmė. Estų tautai tai 
reikštų rusiškai kalbančių statybos ir do
kų darbininkų antplūdį Talino apylinkėje. 
Maskvos nuosprendis statyti šiuos gigan
tiškus uostus ir kasyklas Estijos teritorijo
je yra svarbus žingsnis į Estijos nutauti
nimą ir asmiliavimą su Rusija. Estų moks
lininkai kreipėsi į pasaulį, prašydami iš
kelti viešumon šią grėsmę estų tautai ir 
imtis žygių jai sustabdyti.

Maskvos tikslas, rašoma memorandu
me, yra „iki šio šimtmečio pabaigos pa
jungti rusų kontrolei tirščiau apgyvendin
tas šiaurės Estijos sritis. Pirmas žingsnis 
ta linkme yra pramoninimo ir kolonizavi
mo būdu įsteigti rusiškai kalbančių gy
ventojų zoną ten, kur šiandien dar yra 
estiškai kalbančių miestų ir miestelių, ši 
zona apimtų mažiausiai tris penktadalius 
Estijos teritorijos gyventojų. Tokia zona 
reikštų lemtingą žingsnį visuotiniame Es
tijos asimiliavime su Rusija. Didieji uos
tai, kasyklos, ir didžiajai pramonei reika
linga gausi darbo jėga šiame procese vai
dina svarbiausią vaidmenį (drauge su 
gausių karinių bazių gyventojais).

(Elta)

Šiandien mes visi gyvename Lietu
vos kančiomis ir dedame visas pastan
gas bei savo jėgas jai išlaisvinti. Tikė
damies pasiekti laimėjimo, mes visi 
drauge turime pasistengti palikti mūsų 
darbų, kovų, rūpesčių ir siekimų pėd
sakus ateities kartoms ir ateities isto
rijai. O istorija, sakoma, yra tau
tų atmintis.

Turėdamas tai mintyje, Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejus, savo nau
jai įgytame ir stropiai bei planingai 
atremontuotame dideliame muziejaus 
pastate, 6500 So. Pulaski Rd., Chica
go, Ill., 60629, įrengs „Time Capsule“ 
— istorinių dokumentų ir žymenų 
kraitelę ateičiai — per muziejaus didįjį 
atidarymą rugsėjo 14 d. sekmadienį. 
Lietuviškų organizacijų dokumentai 
ir eksponatai, reprezentuojantieji jų 
pastangas nuolatinei kovai už Lietu
vos laisvę ir lietuvių kultūros išlaiky
mą čia ir užsienyje, bus sudėti ir užan- 
spauduoti plieninėje kraitelėje. Taipgi

PARADAS KAUNE
1430 m. rugsėjo mėn. 8 d. Vytautas Di

dysis turėjo būti vainikuotas Lietuvos ka
raliumi. Manding, lenkai, bijodami Lietu
vos atsiskyrimo, tų pačių metų bajorijos 
suvažiavime Jedline nutarė neprileisti de
legacijos, kuri ruošėsi Vytautui vežti ka
rūną. Prie atitinkamų kelių savo pasie
niuose lenkai išstatė kariuomenės būrius, 
saugančius pravažiavimą. Vienas jų su
laikė delegaciją, atėmė visus diplomus, 
apmušė delegatus ir paleido juos į Ordi
no žemę.

Šią datą nepriklausoma Lietuva pasi
rinko kaip Tautos šventę, kuri buvo kiek
vienais metais labai iškilmingai atžymė
ta. Ypatingai 1930 m. liko atmintyje, pa
vadinant juos Vytauto Didžiojo metais, 
statant Vytauto paminklus ir t.t.

Lenkijos karinis atstovas Lietuvoje 
pik. Leonas Mitkievič savo prisiminimuo
se „Wspomnienia kowienskie“ beveik 7 
psl. skiria taip pat tam įvykiui, pavadin
damas jį „Rewia wojska litewskiego“ — 
„Lietuviškos kariuomenės apžiūra“. Duo
dame mūsų skaitytojams trumpą sant
rauką.

„Pirmą kartą Lietuvos kariuomenę di
desnėje, platesnėje masėje turėjau progą 
stebėti 1938 m. rugsėjo mėn. 8 d. Kaune. 
Kariuomenės paradas įvyko Kauno ae
rodrome. Jis buvo pradėtas šv. Mišiomis. 
Lietuvos kariuomenė stovėjo kiek toliau 
nuo garbės tribūnos, o jos skaičius galėjo 
siekti apie 5 tūkst. karių.

„Lietuvos prezidentas Antanas Smeto
na, kartu su gen. St. Raštikiu išklausė 
karo kapeliono laikytas mišias ir vėliau, 
asistuojant gen. Raštikiui ir gen. Adam- 
kevičiui iškilmingoje karietoje apžiūrėjo 
stovinčius Lietuvos kariuomenės pulkus. 
Iš tolo pasiekdavo mane prez. A. Smeto
nos „sveiki vyrai“ žodžiai ir garsus „svei
kas tamsta“ atsakymas. Kariuomenės ap
žiūra vykdavo grojant pulkų kariniams 
orkestrams Lietuvos himną ir gerbiant 
ginklu.

„Prieš pradedant paradą, prez. A. Sme
tona pasisveikino su svetimų valstybių

KUO PAVAIŠINTI POPIEŽIŲ?

Katalikų savaitraščio „The Universe“ 
bendradarbis Graham Bridgstock rugp. 
22 d. numeryje pateikia skaitytojams mįs
lę, užvardintą „Į sveikatą, Jūsų Šventeny
be!“

Jis rašo:
„Jeigu popiežius po išvargintų dienos 

audiencijų pasibelstų į tavo duris, ar tu 
jam pasiūlytume!:

1. stiklą arbatos;
2. Guinness pintą (alaus);
3. apelsinų sunkos stiklą;
4. viski.
Duosiu aukščiausius laipsnius tam, ku

ris geriausiai pasiūlys.
Sužinota, kad po nuovargio šventasis 

Tėvas daugiausia įvertina stiprinantį sti
kliuką viskio.

Ir tik gryną, net ir be lašelio vandens, 
švento ar kokio kitokio“.

R.

Muziejaus atidarymas

kariniais atstovais. Jie buvo sustatyti 
prieš garbės tribūną, skirtą Lietuvos pre
zidentui, generolams, vyriausybės nariams 
ir diplomatiniam korpusui. Stovėjome 
pagal akreditavimo pirmumą. Mano vie
ta išpuolė kairiame sparne, tarp Švedijos 
karinio atstovo maj. Linųuisto ir Rusijos 
— maj. Korotkino.

„Pirmą kartą pamačiau prez. A. Sme
toną, nors apie j'į labai daug girdėjau. 
Pristatė mane gen. Raštikis, sakydamas 
lietuviškai — pulkininkas Mitkievičius, 
Lenkijos karinis atstovas (lenkas rašo 
lietuviškai -— K.B.) Man atrodė, kad prez. 
A. Smetona su dėmesiu į mane pasižiūrė
jo, be žodžio ir nepasikeitusią veido iš
raiška, tyliai man padavė ranką. Pasvei
kinimuose jis išskyrė Estijos karinį ats
tovą pik. Saarseną trumpu pokalbiu ir 
šypsniu bei vokietį gen. Kiostringą.

„Prasidėjo paradas. Grodamas maršą 
pražygiavo didelis pėstininkų orkestras, 
ant puikaus arklio prajojo gen. Adamke- 
vičius, pasveikindamas garbės tribūną 
kardu. Defiliadą atidarė pėstininkai. Juos 
atstovavo Karo Mokykla ir du Kauno ba
talionai. Pėstininkų pasirodymas buvo 
geras, ypatingai Karo Mokyklos. Kariai 
žygiavo greitu ir trumpu žingsniu, nors 
lygiavimas buvo gan silpnas („dosye sla- 
be“). Bendrai, Lietuvos pėstininkija man 
priminė 1914-1917 m. rusų pėstininkus. 
Lietuvis neturi savyje to elegantiško ang
lo ar vokiečio pėstininko žingsnio. Tuo at
žvilgiu lenkų pėstininkija atrodo žymiai 
geriau. Apsiginklavimas atrodė panašus 
į lenkų: kaip ir pas mus, taip ir čia per 
mažai prieštankinių ginklų. Tik du „or- 
likonai“ vienam pėstininkų batalionui. 
Sekė trys kuopos ryšių bataliono, kariai 
žygiavo vien su šautuvais ir geriau už 
pėstininkus. Taip pat paradiniu žingsniu 
pražygiavo šešios šaulių kuopos.

„Gen. St. Raštikis aiškiai norėjo paro
dyti svetimų valstybių kariniams atsto
vams, spaudai bei visuomenei, kad Lie
tuvos kariuomenė yra susipažinusi su ka
rine technika ir stengiasi išlaikyti žings
nį technikos pažangoje. Tokiu įrodymu 
buvo palyginamai gausus motorizuotų da
linių dalyvavimas — priešlėktuvinės ar
tilerijos, kelių kuopų tankų (Vickers) bei 
šarvuočių ir ore — apie šimto lėktuvų. 
Man atrodo, kad tai buvo tik paradiniai 
vienetai. Taip pat ir Lietuvos artilerija 
atrodė geriau už pėstininkus. Jos buvo 
trys divizionai, kurių du turėjo 75 mm 
pabūklus ir vienas lengvas 100 mm hau
bicas.

„Puikiai pasirodė lietuviška kavaleri
ja, vad. gen. Tallat-Kelpšos. žiūrovai, ku
rių buvo apie 20 tūkst., karštai reagavo i 
jojančius ulonus. Pasijutau Lenkijos ka
riuomenės parade, kada pajudėdavo mū
sų kavalerija. (Pik. L. Mitkievič, būda
mas pats kavalerijos karininkas, labai 
smulkiai aprašo husarų, ulonų ir dragū
nų paradą. Lenkijos generaliniam štabui 
pasiųstame reporte jis pažymėjo, kad 
Lietuvos kavaleristai yra ne tik gerai ap
mokyti, bet taip pat kavalerijai jie įdė
jo savo širdį ir dvasią — K.B.). 

pavienių asmenų individualiai. Suėjus 
šimtmečiui nuo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo, 2018 m. vasario 
16 d., toji dokumentų saugykla bus 
atidaryta. Ateities kartos pamatys tą 
istorinių dokumentų rinkinį, kuriame 
atsispindės aktyvių asmenų darbai ko
voje už Lietuvos laisvę XX šimt
metyje.

Visi kviečiami atsiliepti ir prisidėti 
savo įnašu į kraitelę ateičiai: savo nuo
trauka, šeimos kilme ar įamžinant 
brangų šeimos narį.

Todėl prašome kuo skubiau atsi
liepti, pareikšti savo nuomonę bei no
rą įamžinti savo šeimą. Skambinti Tel. 
(312) 847-2441 (nuo 9.30 — 5.30 kas
dien).

Balzeko Lietuvių Kultūros Muzie
jus, vienintelis tokių plačių užmojų 
mūsų išeivijoje, yra pasiryžęs tarnauti 
Lietuvai ir lietuvybės išlaikymui išei
vijoje, bus labai dėkingas ir maloniai 
kviečia šias pastangas paremti.

„Po parado, apie 2 vai. p.p., karininkų 
Ramovėje buvo surengti pusryčiai. Juose 
dalyvavo visi aukšti Lietuvos karininkai 
bei užsienio valstybių kariniai atstovai. 
Pusryčių metu nuotaika buvo labai gy
va (nastruj ožywiony). šeimininkai — 
lietuviai karininkai jautė, kad paradas 
puikiai pavyko ir jie tuo džiaugėsi. Klau
siausi svetimų valstybių pagyrų lietu
viams, viešai išreikšdamas ir savo pasi
tenkinimą.

„Prie stalo sėdėjau tarp gen. Vitkausko 
ir gen. Gustaičio. Netoli sėdėjo pik. Dulks- 
nys, o prieš mane gen. Tallat-Kelpša ir 
gen. Černius. Jaučiau pareigą kavalerijos 
parado įspūdžiais pasidalyti su tos dienos 
didvyriu gen. Tallat-Kelpša. Pasakiau 
jam, gerdamas taurę vyno, kad turėjau 
labai didelį malonumą, kaip senas kava
leristas, stebėti 'įspūdingą jo pulkų laiky
seną bei drausmingumą“. (Lenkas taip 
pat pažymi, kad tai buvo jo paskutinė 
prieš Antrą pasaulinį karą matyta kava
lerijos ir artilerijos defiliada ir gal aps
kritai paskutinis šiame pasaulyje kavale
rijos pasirodymas, kadangi nuo 1940 m. 
kavalerijos vietą jau užėmė šarvuoti da
liniai — K.B.).

„Mano kaimynas prie stalo gen. Gustai
tis, jaunas, labai inteligentiškas ir ener
gingas Lietuvos karo aviacijos viršinin
kas, pokalbį pradėjo politinėm temom. 
Pirmiausiai jis užklausė, kodėl Lenkija 
Čekoslovakijos atžvilgiu veda nepalankią 
politiką? Kodėl nenori jai padėti? Juk 
Lenkijos interesai reikalauja, kad Čekos
lovakija būtų stipri ir žinotų, kad Lenki
joje ji turi atramą. Deja, vengiau jam 
duoti teisingą atsakymą, kadangi turė
čiau gen. Gustaičiui tik teisybę pripažin
ti. Ir aš pats negaliu suprasti lenkiškos 
Becko (Juzef Beck — Lenkijos užsienių 
reik. min. — K.B.) politikos Čekoslovaki
jos atžvilgiu. Atsakiau gen. Gustaičiui, 
kad Lenkija trokšta taikos. Pati Lenkija 
negali stoti Čekoslovakijos gynybai, netu
rėdama pilno užtikrinimo, kad prie Lenki
jos prisijungs Prancūzija ir Anglija. Ir 
dar — visą tai turi paremti Rusija. Pran
cūzai, platoniškai remdami Čekoslovaki
ją, nedaug kuo rizikuoja, tuo tarpu mes 
(t.y. lenkai — K.B.) rizikuojame visa mū
sų buitimi.

„Mano pasikalbėjimo su gen. Gustai
čiu klausėsi ir kiti Lietuvos generolai. 
Užbaigiau klausimu: kaip numato rea
guoti Lietuva, kilus konfliktui Lenkijos, 
Prancūzijos, Anglijos, Rusijos ir Čekoslo
vakijos su Vokietija? Į šį klausimą nesu
silaukiau aiškaus ir gal net lemiamo at
sakymo.

„Kiti mano pasikalbėjimai 1938 m. rug
sėjo mėn. 8 d. davė man progą asmeniš
kai pažinti visus vyresniuosius Lietuvos 
karininkus ir mano „kolegas“ — svetimų 
valstybių karinius atstovus. Lietuviai ka
rininkai mano atžvilgiu buvo malonūs, 
nors jaučiau tam tikrą rezervuotumą.

„Gen. St. Raštikis daugiausiai kalbėjo
si su Estijos kariniu atstovu pik. Saarse- 
nu ir Vokietijos gen. Kiostringu. Su ma
nim jis pasikeitė tik keliais mandagiais 
žodžiais. Daugiau dėmesio man paskyrė 
gen. Gustaitis ir pik. Dulksnys.

„Karinių atstovų tarpe dėmesio vertas

(Nukelta į 4 psl.)
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Tautos šventės minėjimas Manchestery 
— rugsėjo 13 d., 6 vai. vak., Manchesterio 
lietuvių socialinio klubo patalpose.

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

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Pabaitlečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champlgny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

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

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

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

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

TFA D. Britanijoje

AUKA VASARIO 16 GIMNAZIJAI
B. Kijauskas aukojo 20 svarų berniukų 

bendrabučio statybai.
Dėkojame.

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
Anglų Moterų Draugija — 200 sv.
Lietuvių Namų Bendrovės pusmetinė 

parama — 500 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

KALENDORIUS JAU IŠSPAUSDINTAS
„Europos Lietuvio“ ir NKK kasdien nu

plėšiamas 1987 m. kalendorius jau iš
spausdintas ir įrištas.

Kas jo negauna, ar norėtų gauti dau
giau egzempliorių, prašomi kreiptis 'į lai
kraščio administraciją.

Nottinghamas
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ

Minint Tautos ir Šiluvos Marijos šven
tę, Lietuvių Aušros Vartų Marijos Židiny
je pamaldos už Lietuvą bus rugsėjo 7 d., 
11.15 vai. Laukiami Maldos Žygiui visi iš 
visur! Sielovada ir Bendrija

PAMALDOS
Stoke-on-Trente — rugsėjo 6 d., šešta

dienį, 17 vai., šv. Vulstane.
Nottinghame — rugsėjo 7 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Leicesteryje — rugsėjo 7 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Šiluvos 

Marijos ir Tautos šventėje, 7.30 vai. va
kare, Aušros Vartų Marijos Lietuvių ži
dinyje.

Bradforde — rugsėjo 7 d., 12.30 vai. 
Maldos diena už Tėvynę.

Nottinghame — rugsėjo 14 d., 11.15 v., 
Židinyje.

Corbyje — rugsėjo 14 d., 14 vai., šv. Pa
trike, Gainsborough Rd.

Eccles — rugsėjo 14 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — rugsėjo 21 d., 13 vai.
Manchesteryje — rugsėjo 28 d., 12.30 v.

ROŽINIS
Rožinis — rugsėjo 6-tą 4.30 p.p. prie 

švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pa
siekiama iš miesto centro autobusais 513 
ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės už Jadvygą Bieliauskienę. Už 
katekizmo mokymą kalinamą ir ištrem
tą sunkiems darbams. Ji šiuo metu serga.

N. Narbutienė

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 bū'ioai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJA 

KVIEČIA KULTŪRINIAM 
SAVAITGALIUI

Šių metų lapkričio 22-23 d. LKD ren
gia savo narių suvažiavimą, į kurį, kaip 
ir visada, kviečiami visi tautiečiai bei jų 
draugai.

šeštadienį, 22-ro lapkričio popietę pra
dėsime 16 vai. kavute, 17 vai. svečiai poe
tė E. Juodvalkė ir rašytojas E. Cinzas 
skaitys savo kūrybos. 18 vai. — vakarienė, 
po jos — Memmingeno tautinių šokių 
grupės pasirodymas ir po to bendras pa
silinksminimas, pramoginė muzika, nie
kuo neapribojama ir neįrėminta valandėlė 
(o gal ir ilgiau...), šeštadienį visą dieną 
veiks mokyt. Kaciucevičiaus (neseniai 
miręs dailininkas-peizažistas) kūrinių pa
roda. Jo žmona mielai sutiko leisti pasi
gėrėti gana išbaigtais darbais.

Sekmadienį kviečiame pamaldoms, ku
rias gal pavyks kuo nors paįvairinti. Apie 
jų laiką pranešime vietoje.

Iki mielo pasimatymo!
LKD valdyba

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus Val
dyba rugsėjo 13 dieną, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio lietuvių Socialinio klubo pa
talpose rengia

Tautos Šventės Minėjimą.
Paskaitą skaitys Ant. Bruzgys iš Leigth, 

bus trumpa meninė dalis.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius 

kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Rugpjūčio 16 d. Manchesterio lietuvių 

klube Draugija surengė savo narių pobū
vį, kuriame dalyvavo ir keli jų draugai 
ir svečiai — jų tarpe žymus lietuvos paš
to ženklų specialistas Dr. J. Pilcher, kan. 
V. Kamaitis ir klubo pirmininkas A. Pod- 
voiskis.

Pobūvio stalai buvo apkrauti visokio
mis gėrybėmis ir papuošti gražiomis gėlė
mis, ir už tokį įvairių ir skanų maistą ir 
stalų paruošimą Draugija nuoširdžiai dė
koja savo talkininkams — A. Podvoiskie- 
nei, M. Purienei, Mrs. M. Vaines, A. Ja
kimavičiui ir S. Lauruvėnui.

Vakaras praėjo labai puikioje nuotai
koje. kurią, tarp kitko, pakelti pagelbėjo 
L. Pūras su savo pirmos klasės vynu. 
Reikia tikėtis, kad toks šaunus pobūvis 
pasidarys, mažų mažiausia, metiniu įvy
kiu Manchesterio lietuvių klubo progra
moje.

LIETUVIAI MATEMATIKŲ 
KONGRESE

Rugpjūčio 3-11 d. Berkeley, Kalifornijo
je, vyko Tarptautinis matematikų kon
gresas, kuriame dalyvavo keli tūkstan
čiai matematikų ir dar tiek svečių.

Tokie matematikų kongresai pradėti 
ruošti praeito šimtmečio pabaigoje ir jie 
vyksta kas ketvirti metai. Paskaitas juose 
skaityti yra kviečiami labiausiai pasauly
je pasižymėję matematikai.

Šiais metais vykusiame kongrese 
tarp dalyvių buvo ir lietuvių, o iš Lietuvos 
atvykstantieji bent du matematikai buvo 
pakviesti skaityti paskaitas. Tai prof. dr. 
Jonas Kubilius, Vilniaus universiteto rek
torius, ir dr. Bronius Grigelionis, Lietu
vos mokslų akademijos matematikos ins
tituto bendradarbis ir Vilniaus universi
teto lektorius.

Prof. dr. Jono Kubiliaus knyga apie ti
kimybių teorijos pritaikymą skaičių teo
rijoje yra išversta į anglų kalbą ir jau ke
lis kartus perspausdinta.

Lauktasis didysis lietuvių sąskrydis, 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, pradėtas ne lie
tuvišku, bet tiksliai skelbtu laiku. DBLS- 
gos Centro Valdybos pirm. Jaras Alkis 
pasveikino dalyvius ir sąskrydžio koncer
tą atidarė.

Scenoje jau pasirengęs bendras-jungti- 
nis choras, kurį sudarė: Škotijos šv. Ce
cilijos, Nottinghamo chorai ir įsijungę 
dainininkai iš Londono, sugiedojo „God 
Save the Queen”. Nottinghamo choro va
dovai Vidai Gasperienei diriguojant, su
dainavo dvi dainas: „Augau aš" ir „Oi, 
toli toli". Tada choro vadovavimą perė
mė Pranas Dzidolikas, Šv. Cecilijos choro 
vadovas, ir išpildė irgi dvi dainas: „Mer
gužėlė lelijėlė" ir „Kur giria žaliuoja“. Vi
sos dainos gražiai nuskambėjo ir ypatin
gai nepagailėta aplodismentų, tvirtai ir 
įspūdingai paskutinei dainai nuaidėjus. 
Visoms dainoms akompanavo pianistas 
Aleksas Sadula iš Derbio.

Jau girdėtas iš praeitų metų sąskrydžio 
Bradforde, vienos šeimos Canty penketu
kas, 4 mergaitės ir 1 berniukas, iš Škoti
jos, gražiai ir pasigėrėtinai, pučiamais 
instrumentais sugrojo lietuviams ypatin
gai mėgstamus ir žinomus maršus: „Gau
džia trimitai“, „Ramovėnų maršas" ir 
„Pajūriais pamariais“. Orkestrui entu
ziastiškai padėkota.

Jaunas ir talentingas akordeonistas 
Mark Pautienius, iš Škotijos, atliko kele
tą lietuviškų liaudies dainelių ir buvo 
palydėtas ilgai nusitęsusiu plojimu.

Nedelsiant, į sceną įbėgo tautinių šo
kių šokėjų grupė „Baltija“ iš Glouceste- 
rio ir sušoko „Vėdarą“ ir „Rugučius“. An
tra grupė, „Aušra“ iš Škotijos, šoko „Suk
tinį“ ir „Kubilą“. Trečioji grupė, plačiai 
žinoma „Lietuva“ iš Londono, atšoko „Že- 
kelis“ ir „Kalvelis“. O ketvirtoji šokėjų 
grupė, susijungusi iš visų trijų grupių, 
scenoje nebetilpo ir išsiskleidę salės aikš
tėje pašoko „Subatėlę“ ir „Suk, suk rate
lį“. Visiems šokiams akordeonais grojo 
Mark Pautienius ir J. Kukštas.

Šitoje vietoje norėtųsi pasakyti, kad 
tokie bandymai sujungti keletą chorų į 
vieną jungtinį, ar keletą šokėjų grupių į 
vieną vienetą, nėra lengva ir paprasta. 
Šiuo atveju, jie visi turėjo susidainuoti 
ir susišokti per porą ar trejetą valandų, 
nes gyvendami atokiai nuo vieni kitų, 
neturi galimybės bendrai repeticijas atlik
ti, o tačiau ir šį kartą jie sudainavo ir 
pašoko ne tik be priekaištų, bet pasigėrė
tinai!

Jei mes sąskrydžiuose pasigendame 
choro iš Londono, nes žinome, kad ten 
dainininkų ir vadovų tikrai yra, tai ir tą 
trūkumą šiame sąskrydyje netikėtai užpil
dė į sceną atėjęs naujas dainos vienetas, 
pasivadinęs „Close Harmony Group“! Tai 
daugiausia, jei neklystume, „seni dainos 
vilkai". Trys vyrai ir penkios moterys, 
įskaitant ir jų vadovą Vincent O'Brien. 
Jie nereikšdami didesnių pretenzijų, la
bai santūriai, nors gražiai „uniformuoti“, 
sudainavo keturias dainas: „Mes padai
nuosim“, „Už Raseinių“, „šešupėlė miela“ 
ir „Anoj pusėj Nemunėlio“. Pirmas jų 
pasirodymas klausytojams buvo staigme
na ir padarė puikų įspūdį. Teko girdėti 
pasigėrėjimą ir linkėjimą sėkmės, neuž- 
snūsti ant laurų!

ALBUMO REIKALU
„E.L.“ 32 Nr. išspausdintas slapyvar

džiu pasirašytas laiškas, nurodantis mano 
pavardę (ir kai kuriuos titulus) sąryšy su 
vėluojančiu LSS Anglijos rajono albumo 
išleidimu. To laiško autorius skelbia, kad 
aš „seniai apsiėmiau š'į reikalą tvarkyti“. 
Reikalą tvarko leidėjai — Rajono vadija. 
Jie renka aukas, jie sutarė su DBLS Cen
tro Valdyba ir LNB direkcija spausdinti 
albumą Nidos spaustuvėje, kai tik bus 

‘įsigytos litografinio ofseto mašinos. Mano 
darbas apsiribojo redagavimu — tai jau 
padaryta. Priedo, paremdamas albumo iš
leidimą, savo lėšomis padariau nuotraukų 
pustonius, paruošiau puslapius. Paskuti
nius Rajono pageidavimus dėl albumo 
pereitą rudenį perdavė CV pirmininkas, 
tiesioginis Rajono ryšininkas su CV, v. 
skautininkas J. Alkis. Sakyčiau, jis yra 
geriausiai informuotas albumo išleidimo 
reikalais.

Kuomet Nida spausdins rajono albumą? 
Tai priklauso nuo Nidos spaustuvei atsa
kingo direktoriaus ir LNB direktorių pir
mininko VI. Dargio. Jis gavo LNB direk
torių ir akcininkų suvažiavimo pritarimą 
įsigyti litografinę ofseto mašiną. Šiuo me
tu tokios mašinos Nidos spaustuvė dar 
neturi.

Taigi Rajonas dar turi laiko paspartin
ti aukų rinkimą, mecenatus šiam albumui. 
Pačio albumo tikslas yra įvertinti lietu
vių skautų-čių Anglijoje nuveiktą darbą, 
įamžinti skautiško gyvenimo prisimini
mus. Visa tai tikrai verta paramos.

E. šova

Po trumpos pertraukos, antroje progra
mos dalyje, po trumpesnio pristatymo 
žodžio, scenoje sušvito solistė Nelė Palti- 
nienė ir Arvydas Paltinas. Trumpas bio
grafijos ir jų sėkmingų koncertų, Euro
poje ir Š. Amerikoje, aprašymai ir palan
kūs atsiliepimai jau buvo spaudoje. Tai 
jau plačiai išgarsėję, populiarūs ir visur 
laukiami pramoginės muzikos menininkai. 
Plačiau apie juos galėtų pasisakyti tos 
srities žinovai. Čia tik pabrėžtina, kad 
solistė, žaismingu dainavimu ir grakščiais 
judesiais scenoje, ir nužengusi į salę, ža
vėjo klausytojus ir žiūrovus, palikdama 
ilgai nepamirštamus įspūdžius. Tikėtasi ir 
laukta, kad muzikas Arvydas Paltinas, 
aktyviau įsijungs 'į koncertą, bet ir už tai, 
kas duota, o duota dosniai, keliolika į 
širdis įplaukusių dainų, juos abu palydė
jo triukšmingos ovacijos!

S-gos pirm. J. Alkis dėkojo ir įteikta 
gėlių. Dėkojo chorams ir jų vadovams, 
šokėjams ir jų vadovėms: Marytei Gel- 
vinauskienei, Rugienienei ir kitoms, ku
rios, gaila, programoje nebuvo pažymėtos. 
Tautos himnas, sugiedotas visų progra
mos dalyvių, užbaigė didžiojo koncerto 
programą, bet sąskrydis tęsėsi.

Bendri šokiai, loterija, rinkliava ir pa
sišnekučiavimai prie staliukų, R. Popikie- 
nės, G. Zinkuvienės, Vainoriūtės parodė
lės, kanklių muzika sklido iš fojė, kun. 
S. Matulio spaudos skyrius. Gaila, kad ši
tiems visiems gražiems užsimojimams, po

PARADAS KAUNE
(Atkelta iš 3 psl.)

buvo vokietis gen. Kiostring. Nuolatinė jo 
rezidencija yra Maskvoje. Apie 60 m„ 
tačiau labai gerai „užsikonservavęs“, mė
lynom akim, sausas, neaukštas, tipiškas 
1914 m. vokiškos gvardijos karininkas. 
Kalba be mažiausio akcento rusiškai, nes 
yra gimęs ir išauklėtas Rusijoj, Orlovo 
gub. Lietuviai mane informavo, kad jis 
yra gerbėjas stiprios Rusijos-Vokietijos 
sąjungos.

„Pusryčių metu, visų karinių atstovų 
vardu, tostą Lietuvos kariuomenės garbei 
pakėlė mūsų dekanas pik. Saarsen. Jis 
kalbėjo rusiškai. Gen. Raštikis taip pat 
rusiškai atsakė. Apskritai kalbos klausi
mas Lietuvoje yra labai komplikuotas. 
Visi vyresnieji Lietuvos karininkai, pasi
kalbėjimuose su manim, naudojo rusų 
kalbą. Vyresnio amžiaus lietuviai tikrai 
moka lenkų kalbą, tačiau nenori kalbėti. 
Tad palieka rusų kalba. Neperdedant, 
„diplomatinė“ kalba Kaune yra rusų. 
Tačiau pastebėjau, kad jauni lietuviai ka
rininkai moka, ir tai labai gerai, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas.

„Lietuvos spauda pilna neskanaus vil- 
nietiško akcento (akcentow wilenskich). 
Vilniaus klausimas reikalauja jo galutino 
išsprendimo: arba susitaikysime (pojd- 
ziemy na ugodę) su lietuviais Vilniaus 
reikale, t.y. sutiksime su tam tikrais rei
kalavimais grąžinti jiems Vilnių, arba ne
grįžtamai prarasime Lietuvą.

„Be to, Lietuvoje, labai aukštame laips
nyje veikia anglo — prancūziški pinigai 
ir rusiška įtaka. Ši pastaroji — slapta. 
Lietuvos valdymo sistema (metody) yra 
fatališka: nusilenkimas kiekviename 
žingsnyje vokiečiams. Mat čia egzistuoja 
trys užsienio politikos frontai: vakarų ga
lybėms, Vokietijai ir Rusijai. Melaginga 
yra Lietuvos vyriausybė (zaklamany jest 
vząd litewski): kvailina (oglupia) savo 
tautą utranacionalizmu, tačiau gyvenime 
laikosi teiginio ■—• imti viską ir kur tik 
galima“.

Iš lenkų kalbos paruošė
K. Baronas

PALIK TIK DAINĄ MAN 
VACLOVAS VER1KAIT1S

Nauja „Vilnius Records" išleista 
plokštelė.

Galite jau dabar užsisakyti gerai 
žinomo solisto V. Verikaičio įdainuo
tą plokštelę.

Kadangi mažas skaičius plokštelių 
bus pagaminta, prašom užsisakyti iš 
anksto (žemiau duotu adresu).

Kaip ir visada, plokštelės bus atsiųs
tos pirmos eilės paštu. Kaina 10 U.S. 
dol. Kioskai, radijo stotys ir laikraš
čių administracijos pagal užsakytų 
plokštelių skaičių gauna skirtingą pro
centą.

Užsisakant nuo 1-9 (15 proc.).
Užsisakant nuo 10-19 (20 proc.).
Užsisakant 20 ar daugiau (25 proc.).

VILNIUS RECORDS 
6517-13E AVE., 

MONTREAL, QUE., 
CANADA HIX 2Y8. 

užsitęsusio koncerto, liko labai ribotas 
laikas. Sąskrydžio dalyviai, o jų, pasiro
do, vis dar nemažėja, ir šį kartą apie 600 
atvyksta su bičiuliais ir pažįstamais pa
sižmonėti. Gal viskas vėlai pradėta, bet 
gal buvo ir pateisinančios priežastys. Pui
kios patalpos Derby Assembly Rooms, bet 
kai kas nusiskundė, kad buvo šaltoka. Bi
jodami pasivėlinti, anksčiau atvykusieji 
turėjo kantriai laukti miesto centro aikš
tėje kol atsidarys durys 'į salę. Gerai, kad 
oras buvo palankus.

Didž. Britanijoje neturime lietuviškos 
operos ar didesnių Dainų švenčių. To
kie sąskrydžiai pas mus įvyksta per me
tus kartą ir labai pageidautina, kad jie 
įvyktų ir ateity. O kad tokiems sąskry
džiams surengti vis dar atsiranda jėgų 
ir pasišventėlių, geras pavyzdys Škotijos 
lietuviai, kuriems ir šį kartą prisireikė 
vienos dienos ir pilnos nakties suvažinė
ti į abu galus, apie 12 valandų autobuse!

Padėka rengėjams, DBLS-gos Centro 
Valdybai, ypatingai pirm. J. Alkiui, kul
tu rinės-meninės srities vadovei V. Gas
perienei, Derbio skyriaus valdybai ir vi
siems, kurie didelius atstumus nugali ir 
tokius renginius savo atsilankymu ryžtin
gai paremia!

A. Bučys

PAŠA UL YJE
■— Lordas Kaganas, kuris prieš keletą 

metų turėjo biznio nemalonumų ir buvo 
net pasitraukęs į užsienį, dabar, atrodo, 
gerai tvarkosi ir plečia savo fabrikus.

Britų „The Daily Telegraph“ paskelbė, 
kad jo fabrikų gaminama garsioji „Gan- 
nex“ lietpalčių medžiaga aprūpinami pa
tys aukščiausieji sovietų valdžios parei
gūnai ir karininkai, įskaitant ir patį Gor
bačiovą. Paskutinė tos medžiagos siunta, 
4.500 metrų, apie 90 tūkstančių svarų ver
tės, neseniai išsiųsta į Rusiją.

Buvęs britų min. pirmininkas lordas 
Wilsonas, kuris Kaganui 1976 metais su
teikė lordo titulą, pats nešiojo „Gannexo“ 
lietpaltį.

Kaip žinome, p. Kaganas atvyko į An
gliją prieš pat karą iš Lietuvos.

Beje, britų laikraštis nepamiršo pami
nėti, kad viena žymiausių britų siuvėjų 
firma „Gieves and Hawkes" yra pasiuvu
si Gorbačiovui kelis kostiumus.

— Rugpjūčio 28 d. trijų Rytų vokiečių 
šeima, vyras, žmona ir 8 mėn. kūdikis, 
apkaustytu geležies plokštėm sunkvežimiu, 
laimingai, nors ir apšaudomi, prasiveržė 
per Berlyno sienos užtvaras 'į Vakarus.

— Brazilija grąžins iš Airijos impor
tuotus pieno miltelius (iš viso 3.150 tonų). 
Paaiškėjo, kad jie užteršti Černobylio ra
diacijos.

— JAV-jų prekybos deficitas liepos mė
nesį pasiekė rekordą —■ 18 milijardų do
lerių.

— Tassas pranešė, kad Riezanės rajone 
dideli vėjai sugriovė daugiau kaip tūks
tantį namų ir nutraukė daug elektros lai
dų.

— Urugvajaus vyskupai pranešė, kad 
Popiežius ateinančių metų kovo mėnesį 
aplankys Urugvajų.

•— Lenkų „Solidarumo“ lyderis, Nobelio 
Taikos premijos laureatas Lech Walensa, 
po sekmadienio pamaldų Gdanske, kurio
se dalyvavo apie 7 tūkstančiai tikinčiųjų, 
pareiškė susirinkusiems, kad reformos 
Lenkijoje yra lygiai taip reikalingos, kaip 
žmogui oras. Jis pažymėjo, kad dabarti
nės reformos yra lėtai ir nepilnai vykdo
mos. Walensos pareiškimus žmonės sutiko 
ilgais ir karštais plojimais.

— Varšuvos ligoninėje mirė vienas žy
miausiųjų lenkų disidentų Edvardas Li
pinski, 97 m. 1975 m. jis išstojo iš komu
nistų partijos ir prisidėjo prie įsteigimo 
darbininkų teisėms ginti komiteto. Prieš 
tai, kaip ekonomistas, jis buvo aukštose 
valstybinėse pareigose.

— Nuo rugsėjo 1 d. Britų paštas pake
lia patarnavimo kainas. Vienu penu dau
giau kainuos pirmos ir antros rūšies laiš
kų siuntimas. Už tai žadama dar pagrei
tinti laiškų ir siuntinių pristatymą. Britų 
paštas yra vienas iš geriausiai tvarkomų 
pasaulyje ir duoda gerą pelną.

— Fredas Dubko iš Nottinghamo, Ang
lijoje, sakosi laimėjęs britų futbolo lažy
bas (pūlius) 334 kartus per paskutiniuo
sius dešimt metų. Iš viso jis laimėjo dau
giau kaip 60 tūkstančių svarų (1.119 divi
denduose).

— Afganistano naujasis komunistinis 
lyderis generolas Mohamed NajibulNh 
pravedė pagrindinius valymus valdžioje. 
Suaktyvinta slaptosios milicijos (Khad) 
veikla.

— Dauguma britų nepatenkinti vieno 
svaro moneta. Vienas parlamento narys 
pasiūlė dabar įvesti naują dviejų svarų 
banknotą, kuris palengvintų kišenėje ne
šiojamų monetų svorį.
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