
1 37 (1972) Londonas, 1987 m. rugsėjo 23 d. XL!

AMNESTIJA?
VISI RELIGINIAI KALINIAI BUS 

PALEISTI
Associated Press agentūros žiniomis, 

į yriausias sovietų Religinių reikalų įga- 
( alinis Konstantinas Kharchevas, JAV 
t, aatoriui Richard Luger tvirtino, kad 

jsi už tikėjimą įkalinti kaliniai bus iki 
,j m. lapkrčio mėn. .paleisti.
k Kharchevas š,'į tvirtinimą padarė susiti- 
i. ime senatoriaus įstaigoj Washingtone, 

sr jiedu kalbėjosi rūpimais klausimais.
..Religija yra vienas kartus puslapis so- 

ietų istorijoj“, sakė Kharchevas. ,,Mes 
į. prisipažiįstam, kad padarėme klaidų pra- 

įlyje mūsų santykiuose su religija. Daug 
asikeitimų dabar vyksta, kad praeitis 

, {pasikartotų".
Sen. Lugar įteikė sąrašą pageidavimų, 

11 skaitant ir amnestiją, kad būtu paleisti 
U saugiau nei 200 krikščionių kalinių, ku- 

)s ieyra įkalinti už savo įsitikinimus. Kes- 
4’ mo kolegijos žiniomis, 289 žmonių yra 

kalinti Sovietų Sąjungoj už savo religi- y.
jus įsitikinimus (prieš du metus buvo 
jaugiau nei 450, bet skaičius sumažėjo 
» Gorbachevo amnestijų). Atrodo, ko- 
Matuoja Kestonas, kad Kharchevas ma- 
», jog visi sąžinės kaliniai bus amnes- 

llS roti 70 m. spalio revoliucijos sukakties 
7 iroga. Pagal numatytos lapkričio mėn.

mnestijos sąlygas, tik apie 30 sąžinės 
’ alinių* kurie yra kalinami uz religinius

^tikinimus, bus amnestuoti: gulage dar
is bent 200 religinių kalinių.
Lugar taip pat apeliavo, kad uždarytos 

' ažnyčios būtų atidarytos, kad būtų su- 
I tabdyti išpuoliai prieš religiją, kad būtų 

cista emigruoti tiek krikščionims, tiek 
jdams, ir kad būtų mažiau varžymų lei- 
žiant religinio turinio literatūrą.
.Daugelį Jūsų minimų problemų 

Kharchevas 
įmindamas, kad 'įstatymų 
kalauja tam tikro laiko. , 
jitnas turi pakeisti senąjį.' 
Anot Lugar, Kharchevas teigė, kad šo
ktai šį mėnesį atidarys 12 katalikų baž- 

;u. jčių ir kad bus leista šiais metais at
jausti 100.000 šv. Rašto egzempliorių. 
Kitame interviu su Associated Press 
:orespondentu, Kharchevas aiškino, kad 

32. neity sovietų pareigūnai „nukrypo“ nuo 
ienino ideologijos ir „nemandagiai“ el- 

į-į, jsi su Bažnyčia, bet dabar su Gorbache- 
io pasikeitimais jai bus leidžiama „gy
venti laisvai“.
Kharchevas šiuos pokalbius turėjo su 

a. Luger ir spauda jam atvykus į Was- 
togtoną iš Chautauųuos, kur dalyvavo 
taerikos-Sovietų viešam dialoge. Vikto- 
is Nakas ir Gintė Damušytė iš Lietuvių 
formacijos Centro, asmeniškai kalbėjo 
a Kharchevu Chautaųuoj. Jis buvo už
jaustas apie J.E. vysk. Julijono Stepo- 
ivičiaus neteisėtą 26 m. ištrėmimą iš 
'ilniaus arkivyskupijos. Kharchevas dės- 
(, kad vysk. Steponavičiaus ištrėmimo 

J“ laušimas ne jo rankose, o Vatikano. Jie 
ndūrė, kad ne Vatikanas jį ištrėmė, o 
ivietai. Užklaustas ar gavo 102 JAV 
ongresmenų laišką dėl Steponavičiaus, 
ibarchevas su pajuoka pasakė, „koks aš 
fivilegijuotas“ ir atsakė, kad to laiško 
{gavo. Jam buvo pristatyta kopija.

(LIC)
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AMERIKIEČIU IR SOVIETŲ 
DIALOGAS

BALTIJOS KLAUSIMAS STRASBURGE
EUROPOS SOCIALISTŲ 

PASITARIMAS
Rugsėjo 17 dieną Europos parlamento 

rūmuose, Strasburge, posėdžiavo Soc. In
ternacionalo Rytų Europos Studijų grupė 
kurią sudaro Vak. Europos socialistų par
tijų ir Rytų Europos kraštų egzilinių so
cialdemokratų atstovai.

Posėdžiui pirmininkavo Soc. Inte, na- 
cionalo gen. sekretorius Pentti Vaana 
nen (suomis). Diskusijose dalyvavo Esti
jos, Vengrijos, Čekoslovakijos, Jugoslavi
jos ir Lietuvos socialdemokratų partijų 
delegatai, o Vak. Europos socialistų par
tijas atstovavo Vokietijos, Austrijos, 
Prancūzijos, Europos Parlamento ir So- 
cialistių moterų internacionalo atstovės 
bei atstovai. Lenkijos ir kitų Rytų Euro
pos kraštų socialistų partijų pranešimai 
buvo iš anksto patiekti raštu. Apie padė
tį savo kraštuose delegatai papildomai 
kalbėjo pačiame posėdyje. Vakarų Euro
pos socialistų partijų delegatai, kurių 
dauguma yra tarptautinių santykių žino
vai, papasakojo savo įspūdžius iš komu
nistų valdomų Europos kraštų, kur jiems 
neseniai teko lankytis, ypač atkreipdami 
dėmesį 'į Gorbačiovo naujos politinės li
nijos įtaką. Jie pastebėjo Rytų Europos 
kraštuose esančius skirtumus, įgyvendi
nant krašto ūkio pertvarkymus ir viešu
mo (glasnost) bandymus.

Ekonominė ir politinė padėtis Baltijos 
respublikose gerokai skiriasi nuo padė
ties satelitinėse respublikose. Kaip aiški
no LSDP delegatas, Lietuvos komunisti
nėje spaudoje daug rašoma apie krašto 
ūkio pertvarkymą, tačiau, gyvenime ne
daug kas pasikeitė. Iš vienos pusės, ragi
nama sparčiau persitvarkyti, iš kitos — 
komunistinė biurokratija tą procesą stab
do. Nedaug tepadeda ir taip vadinamas 
viešumas, kuris leidžia kritikuoti kai ku
rias negeroves, neliečiant pačios sovietų 
santvarkos, ar komunistų partijos. Gor
bačiovo svarbiausias rūpestis padidinti 
pramonės ir žemės ūkio gamybą, bet tuo 
pat laiku laikyti visą ekonominį gyveni
mą komunistų partijos kontrolėje. Sie
kiama pagerinti gyventojų buitines są-

Vytautas Skuodis
V akaruose

lygas, aprūpinti butais ir pašalinti mais
to trūkumą. Deja, namų statybai nuolat 
trūksta medžiagos, o ūkyje —■ darbo na
šumo.

Įsišaknyjusi sovietinė biurokratija ir 
įstatymai kliudo įgyvendinti „individua
linę darbinę veiklą“, kuri turėjo page
rinti buitines paslaugas. Bandoma steig
ti kooperatyvines valgyklas, kavines, 
siuvyklas bei kirpyklas, kuriose galėtų 
savarankiškai dirbti daugiau negu vienos 
šeimos nariai. Tačiau visi tie bandymai 
susiduria su stambiomis kliūtimis.

Lietuvai yra įsakyta šiame penkmety
je padidinti mėsos gamybą 20 proc., pie
no produktų — 9 proc., kiaušinių — 4 
proc. Žemdirbiai verčiami dirbti kolū
kiuose ir savo „pagelbiniuose ūkiuose“. 
Jiems padidinami sodybiniai sklypai, lei
džiama gyventi senose sodybose ir pasi
statyti naujus, ar suremontuoti senus 
trobesius. Kaimo gyventojai skatinami 
laikyti daugiau kiaulių ir karvių, kad 
būtų pagaminta daugiau mėsos ir pieno 
produktų. Tuo pat laikų komunistų par
tijos pareigūnai stebi, kad gyventojų „in
dividuali veikla" nenutoltų nuo marksiz
mo-leninizmo.

Viešumo sąlygomis Vilniuje š.m. rug
pjūčio 23 d. buvo suruoštos demonstraci
jos, per kurias buvo reikalaujama laisvės

ii' užpildyti „tuščias vietas" TSRS istori
joje, paskelbiant 1939 m. Molotovo-Rib- 
bentiopo nepuolimo paktą, kurio dėka 
Sov. Sąjunga 1940 m. prisijungė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Lietuvių tautos siekimus 
gerai išaiškina aktyvisto G. Iešmanto 
laiškas, neseniai gautas iš Sibiro. Laiško 
tekstas buvo išdalintas Europos socialis
tų partijų delegatams.

Estijos socialdemokratų partijos dele
gatė M. Kurdve kalbėjo apie padėtį Es
tijoje, iškeldama gyventojų susirūpini
mų dėl okupantų daromos žalos gamtos 
aplinkai. Patiekdama naujausias žinias 
apie rugpjūčio 23 dienos demonstracijas, 
įvykusias Taline, ji atkreipė posėdžio da
lyvių dėmesį, kad vienas estų organizato
rių, Tiit Madisson, buvęs politinis kali
nys, po demonstracijų buvo milicijos per
spėtas, jog jis bus ištremtas 'į Sibirą, jei
gu nepasirinks išvykti į užsien,. Rugsėjo 
12 d. jis su žmona ir sūnum atvyko į 
Stockholmą.

Vak. Europos socialistų partijų atsto
vai, turėdami savo patyrimus santykiuo
se su komunistais Rytų Europoje, po šių 
diskusijų galės geriau įvertinti vykstan
čius šioje pasaulio dalyje pasikeitimus.

Sekantis S.I. Rytų Europos Studijų 
grupės posėdis numatytas 1988 m. pra
džioje. J.V.

LIETUVOJE

EUROPOS PARLAMENTE
Ryšium su š.m. rugpjūčio 23 dieną Bal

tijos respublikų sostinėse vykusiomis de
monstracijomis, Europos Parlamento de
mokratinės frakcijos atstovas dr. Wilhelm 
Hahn (Vokietija) ir jo vienminčiai pa
tiekė poatostoginei sesijai rezoliucijos 
projektą, kuris buvo svarstomas rugsėjo 
17 dieną.

Rezoliucijos projekte buvo pasakyta, 
jog prieš 48 metus rugpjūčio 23 dieną 
buvo pasirašytas Hitlerio-Slalino paktas, 
kurio pasekmėje trys suvereninės Balti
jos valstybės buvo prievarta prijungtos 
prie Sov. Sąjungos. Po to daug baltiečių 
buvo ištremti į Sibirą, daug žuvo. Žuvo- 
siųjų prisiminimui 1987 m. rugpjūčio 23 
dieną Taline, Rygoje ir Vilniuje įvyko 
demonstracijos, per kurias buvo reikalau
ta atstatyti Baltijos respublikoms nepri
klausomybę. Per demonstracijas Rygoje 
buvo suimti 86 asmenys. Nors Vakarų

valstybės nėra pripažinusios Baltijos res
publikų įjungimo į Sov. Sąjungą, jos pi
liečiai yra traktuojami blogiau negu Pie
tų Afrikos gyventojai, kuriems reikalau
jama teisės „one man — one vote". Tas 
principas tuo labiau turi būti pripažintas 
tautoms, esančioms vidury Europos. Re
zoliucija siūlo, kad Europos Taryba pa
reikalautų, kad baltiečiams būtų grąžin
ta autonomija ir kad suimtieji piliečiai 
tuoj būtų paleisti.

Šios sesijos metu vyko ginčai tarp par
lamento frakcijų, ypač tarp dešiniųjų 
partijų ir socialistų, dėl Gibraltaro ir ki
tų klausimų. Baltijos rezoliucijos projek
tas pateko į labai įkaitusią atmosferą. 
Balsuojant, jis buvo vieno balso daugu
ma atmestas.

Sesijos eigą stebėjo „Eltos“ atstovas 
Strasburge Alg. Klimaitis.

Gorbačiovas kritikuojamas
Pravda įsidėjo eilę laiškų iš skaitytojų, 

kurie rašo, kad „glasnost" jau per toli 
eina, o KGB viršininkas Chebrikovas ap
kaltino vakarų informacijų tarnybas už 
tų Gorbačiovo reformų išnaudojimą So
vietų komunizmui griauti. Jis, atrodo, 
pritaria Ligachevui, kuris yra artimas 
Gorbačiovo draugas ir kuris rašo, kad 
„glasnost" gimdo perdaug disidentų, ku
rie atvirai pradeda kritikuoti Sovietų 
sistemą. Negana to, disidentai pradėjo 
leisti neoficialius laikraštukus, kuriuose 
yra aprašomi įvairūs valstybės ar bažny
čios įvykiai. Sakoma, kad kol kas tie lai
kraštukai nėra konfiskuojami, nes jų ti
ražas yra mažas (apie 50), perrašomi ma
šinėle ir dalinami daugiausia užsienio ko
respondentams. šie gi persiunčia vakarų 
radijo stotims, kurios paskui rusų kalba 
perduoda jų turinį atgal į Rusiją.

Pirma kooperatinė kavinė
Vargais negalais Vaidotui Jankauskui 

su žmona ir švogerio šeima pavyko ati
daryti Palangoje „kooperatinę“ kavinę, 
kurią tvarko liuoslaikiu nuo privalomo 
darbo valstybiniame sektoriuje. Kavinėje, 
kuri pavadinta „Gabija", šeimininkai dir
ba iki vidurnakčio. Produktus, uogas, dar
žoves perka iš turgaus, iš privačių asme
nų. Valstybinė prekyba nuolaidų „koope
ratyvui" nedaro, todėl visi gaminiai kai
nuoja brangiau. Svečiai patenkinti, už
rašo į atsiliepimų knygą: „Skanu, gražu, 
brangu", arba „Išsinešėme puikią nuo
taiką ir... tuščią piniginę“.

Naujas teatras Kaune
Kauno m. vyr. architektas Alg. Sprin- 

dys pranešė, kad Kaune numatoma sta
tyti naują dramos teatrą ir filharmonijos 
(koncertų) rūmus. Apsvarsčius tinka
miausią vietą naujiems pastatams, nutar
ta filharmonijos rūmus statyti kvartale 
tarp Lenino (buv. Vytauto) prospekto. 
Laisvės alėjos, Krėvos ir Totorių gatvių 
— iškeliamo metalo fabriko „Neris" vie
toje. Dramos teatras bus statomas prie 
Vitražo (buv. įgulos bažnyčios) aikštės, 
tarp Gedimino, Donelaičio gatvių ir Lais
vės alėjos, priešais Raud. Kryžiaus ligo
ninę.
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Rugpjūčio 23-28 dienomis Chatauqua 
’tatakva) vietovėje, netoli nuo New Yor- 
0, įvyko trečioji amerikiečių ir sovietų 
Merencija Jungtinių Amerikos Vaisty
ki) ir Sovietų Sąjungos privačių piliečių 
»diplomatų neformaliam dialogui vys- 
Mi. Amerikiečių delegatų tarpe konfe
sijoje dalyvavo ir Amerikos lietuvių 
(stovai: Gintė Damušytė ir Viktoras Na
ta iš Lietuvių Informacijos Centro, 
taterikos lietuvių bendruomenės reikalų 
(dejas Algimantas Gečys, bendruome- 
ta darbuotojai Juozas Ardys ir dr. Rim- 
Jdas šliažas ir kiti. Diskusijose buvo 
skelti lietuviam ir aplamai pabaltiečiam

Kyla gaminių kainos
„Tiesos“ vedamasis (VIII.14) tarp kit

ko sako:
— Nemažai mūsų respublikos pramo

nės pagaminamų plataus vartojimo gami
nių nėra pigūs. Pastaraisiais metais jų 
kainos augo sparčiai, ir tas augimas vi
sokiomis dingstimis buvo aiškinamas ir 
teisinamas. Pritrūkus argumentų, buvo 
keičiamas gaminio pavadinimas. . Bet 
šie brangoki daiktai, deja, ne visada bū
na geri, aukšta kaina ne kiekvienu atve
ju atspindi aukštą kokybę. Vis dėlto įmo
nės dirbo, vykdė ir viršijo planus, gau
davo premijas. Atrodė, nelabai kam terū
pi, kad gaminama produkcija neturi pa
klausos ir žmonės tokius gaminius įsi
gyja, kaip sakoma, tik iš bėdos, negalė
dami nusipirkti kitokių, labiau patikimų.

Namas, kuriame gyventi vienas vargas
Mokytoja M. Želvienė, architektas J. 

Valentukonis ir kiti žemaičių gatvės Nr. 
108, Kaune, gyventojai laiške „Tiesos“ 
redakcijai rašė:

— Kelinti metai prašome Kauno mies
to Lenino rajono 5-ąją butų ūkio tarny
bą sutvarkyti namo stogą, tačiau niekas 
nė krust. Labai nudžiugome, 1986 m. 
gruodžio mėn. 31 d. gavę gamybinės butų 
ūkio valdybos patikinimą, pasirašytą G. 
Miliūnienės ir R. Povilausko, kad stogą, 
fasadą suremontuos 1987 metų I pusme
tyje. Rašte buvo atsiprašoma, kad „dėl 
darbo jėgos trūkumo remonto žadėtu ter
minu neatliko“.

Bet štai praėjo dar vienas terminas, o 
darbininkų vėl nematėme. Tuo tarpu daž
ni lietūs daro savo: vanduo žliaugia pro 
antro aukšto lubas, patenka ir į apati
nius butus. Nuo drėgmės pastatas smar
kiai genda: sienos yra, tinkas byra... 
Kartą pavyko prisišaukti butųt tarnybos 
darbuotojus. Pamatę padėtį, jie tik... 
rankomis skėstelėjo. „Vykdymas ne nuo 
mūsų priklauso, — pasiaiškino. — Netu
rim darbininkų, medžiagų“.

Rugsėjo 8 dieną buvęs sąžinės kalinys 
docentas Vytautas Skuodis kartu su žmo
na Irena ir dukterim Daiva atvyko į Či
kagą. Du Čikagos laikraščiai — „Chicago 
Tribune" ir „Chicago Sun Time" — ap
rašė Skuodžio atvykimą, primindami so
vietiniuose lageriuose jo iškentėtus sep
tynerius metus. Amerikos Balsas perda
vė ilgą pasikalbėjimą su Skuodžiu. Skuo
džių šeimą Chikagos aerouoste pasitiko 
apie 60 lietuvių. Vaikai, pasipuošę tauti
niais drabužiais, įteikė gėlių. Plevėsavo 
Lietuvos ir Amerikos vėliavos. Savo lin
kėjimus Skuodžių šeimai lietuviai išreiš
kė giesme „Ilgiausių metų“. Spaudos at
stovai daugiausia domėjosi docento Skuo
džio parašyta knyga „Dvasinis genocidas 
Lietuvoje“. Autorius paaiškino, kad šia 
knyga jis norėjęs parodyti, kaip sovietai 
prievarta suvaržo religiją Lietuvoje, kaip 
jie mėgina atimti tikėjimą iš tikinčių 
žmonių ir kokiu būdu rusina lietuvių tau
tą, mėgindami nuslopinti jos tautinę ta
patybę.

Vytautas Skuodis atvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstybes kaip Amerikos pi
lietis, nes yra gimęs Čikagoje. Drauge su 
tėvais vaikas būdamas, sugrįžo į Lietuvą. 
Jį čia užklupo sovietinė okupacija. Už 
pagrindinių žmogaus teisių ir religinės 
laisvės gynimą Skuodis 1980-ais metais 
buvo nuteistas dvylikai metų laisvės atė
mimu, septynerius metus kalėti griežto 
režimo lageryje ir penkerius metus likti 
tremtyje. Pilnai atlikęs lagerio bausmę, 
šių metų vasario mėnesį jis buvo išsiųs
tas į tremtį, bet netrukus amnestuotas 
leidžiant su šeima emigruoti 'į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Vytautas Skuodis 
yra dviejų žmogaus teisių gynybos sąjū
džių Lietuvoje narys — Helsinkio susi
tarimų vykdymui remti grupės ir Tikin
čiųjų teisėm ginti katalikų komiteto. Vy
tautas Skuodis dėstė Vilniaus universite
te.

(VATR.)

PEKINAS REIKALAUJA KAD 
SOVIETAI PASITRAUKTŲ IS 

AFGANISTANO

Užsienio spauda, komentuodama kinų- 
sovietų pasitarimus dėl valstybinių sienų 
nusitatymo, atkreipia dėmesį, kad sienų 
klausimas anaiptol nėra vienintelis ginčų 
objektas tarp Sovietų Sąjungos ir Kini
jos. Žymiai svarbesnė problema, truk
danti kinų-sovietų santykių normalizavi
mą — yra sovietų teikiama parama Viet
namu! ir vietnamiečių įvykdyta Kampu- 
čijos invazija. Kinai reikalauja, kad so
vietai nutrauktų masyvią karinę paramą 
Vietnamu!, o vietnamiečiai pasitrauktų iš 
Kampučijos, tuo būdu sudarant sąlygas 
Kampučijos tautai pačiai apspręsti savo 
likimą. Pekinas taip pat reikalauja, kad 
raudonoji armija pasitrauktų iš Afganis
tano. Tai esminė sąlyga Afganistano kri
zei išspręsti, sako kinai.

(VAT.R)

SUIMTAS EDMUNDAS RACHKO
Užsienio spaudos agentūros praneša, 

kad vienas rugpjūčio 3 dieną Rygoje įvy
kusios taikos demonstracijos dalyvių bu
vo suimtas ir nuteistas penkiolika dienų 
kalėti, o kiti penki asmenys buvo nubaus
ti piniginėmis baudomis. Suimtasis yra 
24-verių metų amžiaus Edmundas Rachko 
kuris, kaip ir kiti penki Rygos demons
tracijos dalyviai, buvo apkaltintas ta
riamu chuliganizmu. Jis buvo nuteistas 
15 dienų kalėti už milicininko 'įžeidimą. 
Demonstracijos Rygoje, Vilniuje ir Tali
ne, kaip žinoma, buvo surengtos minint 
gėdingo Stalino ir Hitlerio susitarimo 
metines. Pagal štį susitarimą nacių Vo
kietija leido Sovietų Sąjungai okupuoti 
tris Pabaltijo valstybes. Kaip jau esame 
minėję, sovietų milicininkai grubiai pa
sielgė taip pat ir su trimis Vilnuje įvy- 
kusos demonstracijos dalyviais — Nijole 
Sadūnaite, kunigu Roku Puzinu ir Rober
tu Grigu. (VAT.R.)

Pabaltijo Diena Londone
2.45 vai. — Latvių, Lietuvių ir Estų 

grupės šoka tautinius šokius.
5.00 vai. — Dainuoja tautinės grupės 

Atbalss — latvių, Harmonija — lietuvių, 
Helin — estų ir tautiniai šokiai.

6.00 vai. — Loterijos bilietų traukimas 
ir Baltų Tarybos vicepirmininko Zigurds 
Kronbergs padėka Pabaltijo dienos daly
viams.

7.15 vai. — Šventės pabaiga.
įėjimas suaugusiems 1.50 svaro, o vai

kams 50p.

Lietuviai yra raginami kuo gausiau at
silankyti su savo draugais ir pažįstamais 
šioje pirmoje pabaltiečių dienoje. Viskas 
bus vedama anglų kalboje.

Pirmą minėjimą šiemet ruošia Baltų 
Taryba kartu su Pabaltijo Sąjunga šeš
tadienį, rugsėjo 26 d Westminster Cathe
dral Conference Centre, (kuris randasi 
šalia Westminsterio katedros, Victoria, 
SWL).

PROGRAMA

12.00 vai. — Salė atdara publikai.
12.30 vai. — Lietuvos atstovo Vinco 

Balicko ir Mrs. Nora Morley-Fletcher, 
MBE oficialus Pabaltijo dienos atidary
mas.

12.45 vai. — Dainuoja jungtinis Pa- 
baltiečių choras, o vėliau tautiniai chorai 
dainuoja atskirai.

. ipimi klausimai, ypač liečiantys Pabal
imo kraštuose vykdomus žmogaus asmens 
t tautų teisių varžymus. Pažymėtina, 
»d pabaltiečių teisių pažeidimų klausi
as buvo iškeltas ir ankstesnėje kon- 
frencijos sesijoje, kuri praėjusiais me- 

lU Sis įvyko Jūrmaloje, Latvijoje. Ta pro- 
tuo reikalu plačiau kalbėjo amerikie

ty delegacijos pirmininkas ambasadorius 
Slatlock. (VAT.R.)
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SPALIO DEVINTOJI Sovietiški trupinėliai
„Birželio mėn. pradžioje, prašiau olk, 

Dulksnį (pik. Kostas Dulksnys, gen šta
bo II sk. viršininkas — K.B.), kad jis 
sudarytų man sąlygas aplankyti Karo 
muziejų. Pik. K. Dulksnys gan ilgai del
sė su atsakymu, tačiau po kelių dienų 
pranešė, kad muziejaus direktorius gen. 
dr. Nagevičius laukia manęs ir mielai, 
asmeniškai, aprodys man muziejų. Su
tarėme susitikti birželio mėn. 14 d. 10 
vai. r.“

Tokiais sakiniais Lenkijos karo atsto
vas Lietuvoje pik. Leonas Mitkievič sa
vo prisiminimuose „Ix'spomnienia ko- 
wienskie“ pradeda Karo muziejaus įs
pūdžius, kartu primindamas 1920 m. spa
lio mėn. Suvalkuose pasirašytą Lietuvos- 
Lenkijos sutartį.

„Žinojau, kad Karo muziejus Kaune — 
rašo toliau pik. Leonas Mitkievič — yra 
priešlenkiškos propagandos centras bei 
telkinys tendencingų praeities prisimini
mų ir tai tik vienu tikslu — parodyti 
priešišką Lenkijos nusistatymą Lietuvos 
atžvilgiu.

Karo muziejų galėjau aplankyti pats, 
be jokių suvaržymų ir be pranešimo Lie
tuvos generaliniam štabui. Tačiau savo 
apsilankymą norėjau pastatyti oficialioje 
plotmėje. Žinojau taip pat ir apie mu
ziejaus direktorių, kad jis priklauso prie 
veikliųjų VVS (Vilniui Vaduoti Sąjunga) 
narių, labai nepalankus Lenkijai, o gal 
net ir jos priešas.

Oficialiu atsilankymu muziejuje norė
jau užakcentuoti, kad lenkai nemato jo
kios priežasties boikotuoti muziejų. Taip 
pat, norėjau įrašyti svečių knygoje sti
prią deklaraciją, pažymint palankų nusi
statymą Lenkijos kariuomenės naujos 
Lietuvos atžvilgiu. Vienok, demons
truodamas, kad neviskas, kas ten yra rodo 
ma turi būti lenkų karininko aprobuota, 
nusprendžiau į muziejų eiti civile apran
ga.

Nustebintas buvo mano apranga gen. 
Nagevičius. Jis manęs laukė savo kabine
te iškilmingoje generolo uniformoje. Ne
slėpdamas to, jau pirmuose sakiniuose jis 
tai davė man suprasti, paliesdamas savo 
užsienio keliones.

„I atsakomingą ir sunkią karinės dip
lomatijos tarnybą turi būti skiriami as
menys specialiai tam paruošti ir susipa
žinę su užsieniu. Didelė klaidė yra sky
rimas į atsakomingą karo atstovo tarny
bą pav. jaunų vadų, paimtų tiesiai iš 
pulko".

Toks gen. Nagevičiaus pareiškimas at
ėjo iš PAT (Polska Agencija Telegraficz- 
na — Lenkijos Telegramų Agentūra — 
K.B.), kuri trumpai nurodė mano biogra
fiją ir paskyrimą kariniu atstovu Kau
ne". (Toliau pik. L.M. aprašo Karo mu
ziejaus aplinką, paminklus. Laisvės var
pą, Nežinomo kario kapą, vėliavos nulei
dimo iškilmes ir kt.).

Įeiname su gen. Nagevičium į muziejų. 
Nustebintas buvau pagrindinės salės vaiz
du. Tikrai, nežinojau, kur aš randuosi — 
lietuviškame Kaune ar lenkiškuose Kro
kuvos bei Varšuvos miestuose. Priešingo
je įėjimo durų sienos pusėje kabo J. Ma
teikos „Žalgirio“ mūšio kopija, to paties 
menininko Vytauto Didžiojo paveikslas, 

Jono Styko „Jauno Vytauto priesaika“ 
bei visų Lenkijos karalių portretai, pra
dedant Jogaila ir baigiant paskutiniu 
jogailaičiu Žygimantu. Tikrovėje jie visi 
buvo ir Lietuvos kunigaikščiai, tad pasi
naudojant tais titulais, jie visi rado vie
tą muziejuje, nors nauja etnografinė Lie
tuva nėra senos Didžiosios kunigaikštys
tės palikimas — tęsėja. Pereiname į pir
mą muziejaus aukštą. Gen. Nagevičius 
tyli, kaip užmuštas („milczy jak zabity"). 
Pirmo aukšto salės yra skiriamos šian
dienės, naujos Lietuvos istorijai. Vienoje 
salėje stovi Suvalkų sutarties pamink
las. Tai juodo marmuro nedidelis obelis
kas, panašus į matomus paminklus kapi
nėse. Jame, storom gedulingom sidabri
nėm raidėm yra iškaltas lietuviškai toks 
įrašas: „Lietuvi, atsimink, kad klastingas 
lenkas pagrobė Tavo sostinę Vilnių". 
Obeliske, taip gedulinguose rėmuose yra 
įdėtas pilnas Suvalkų sutarties tekstas su 
Lenkijos ir Lietuvos atstovų parašais.

Jau seniai žinojau apie Šį paminklą. 
Ilgesnį laiką susikaupęs stovėjau prie to 
gedulingo paminklo, kadangi Suvalkų 
sutartis tikrovėje palaidojo susitarimo 
galimybes naujos Lenkijos su nauja Lie
tuva 18-kai metų, o gal net ir visam lai
kui.

Pirmas atsiliepė gen. Nagevičius pa
reikšdamas:

—„Gaila, kad taip įvyko. šiandieną 
tarpe mūsų visai kitaip galėjo būti“.

Po šių žodžių, nenorėjau jam priminti 
Suvalkų sutarties turinį, kadangi jame 
kalbama tik apie laikiną demarkacijos 
liniją, perskiriant Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenių karinius veiksmus tam ti
kruose ruožuose. Sutartyje visiškai ne
minimos Lietuvos-Lenkijos sienos.

Tačiau šiandieną, visiškai naujoje si
tuacijoje, tas neturi jokios reikšmės" — 
taip baigia autorius savo įspūdžius iš 
Vilniaus salės.

Neteisingai interpretuoja pik. L.M. Su
valkų sutartį. LE. XXXIV t. psl. 145 ra
šoma* „nesusipratimams išaiškinti vėl bu
vo atnaujintos tiesioginės derybos IX 29 
Suvalkuose. X 7 d. buvo pasirašytas susi
tarimas, pagal, kurį Vilnius ir jo sritis 
lieka Lietuvai, kol bus galutinai išspręsti 
visi ginčijami klausimai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos“.

Dar toliau eina Pr. Čepėnas (Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija, II t. psl. 613). Jis 
rašo: „nustatant demarkacijos liniją Vil
nius buvo paliktas Lietuvos pusėje. Tai
gi, Vilnius buvo lenkų pripažintas Lietu
vai ne tik Suvalkų sutartimi, bet kaip bu
vo rašyta, ir 1920 m. liepos mėn. 10 d. 
Lenkijos ministro pirmininko W. Grabs- 
kio pasirašytu pasižadėjimu Sąjunginin
kams, kur jis Lenkijos vyriausybės var
du įsipareigojo „nedelsiant užleisti Vil
nių lietuviams". Taip pat Lenkijos vy
riausioji karo vadovybė, bloga ar gera 
intencija, nors pavėluotai, bet 1920 m. lie
pos mėn. 14 d. pranešė, jog Lenkijos ka
riuomenė užleidžia Vilnių Lietuvai. To
dėl, tarptautine teise remiantis, Vilniaus 
klasimas jau buvo išspręstas Lietuvos 
naudai".

Kodėl po 67 m. vėl prisimename Su
valkų sutartį bei mūsų sostinės klausi-

Rusų genetikas, Žoras Medvedejevas 
1969-1970 metais „į stalčių“ rašytouse už
rašuose („The Medvedev Papers", Mac
millan St. Martin Press, London, 1971) 
labai smulkmeniškai ir vaizdžiai parodo, 
kaip kiekvieno Sovietijos žmogaus pa
tvirtinimas svarbesnėse pareigose, tary
binis susirašinėjimas su užsieniu ir kad 
kelionė į užsienį privalo būti patvirtinta 
ne vyriausybės, bet darbovietės, vietos par 
tijos komiteto, vėliau valstybės saugumo, 
galiausiai komunistų partijos aukščiau
sios vadovybės (politbiuro).

Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
nariai sudaro tik 6-7 nuošimčius Sovieti
jos gyventojų. Tik kompartija nutaria, 
kas kur kandidatuos, kas kokias adminis
tracines vietas užims, o pagal tai, kas ko
kiomis privilegijomis naudosis. Tie 6-7 
nuošimčiaipartiečių prižiūri kiekvieną'įvy 
kį, kekvieną valstybės aparato veiksmą 
ir, per vietos hierarchiją, turi nepapras
tą įtaką visiems gyvenimo poreiškiams ir 
sąlygoms. Nežiūrint šios įtakos, komparti
jos nariai nėra atsakomingi piliečiams ar 
valstybei, bet tik partijai. Kol jie yra 
partijos nariai, jie negali būti traukiami 
teismų atsakomybėn, kaip kiti Sovietijos 
gyventojai. Net saugumo organai gali 
juos paliesti tik gavę partijos leidimą!

Naujojo Sovietijos valdovo garsinamas 
„perstatymas" ir „atvirumas", atrodo, So
vietijos esmės nepakeis — partija savųjų 
privilegijų, svaibiųjų politiškų, pavergtų 
tautų, tikėjimo išpažinimo ir žmonių iš
tikimybės kontrolės galios nesiruošia at
sisakyti. „Perestroika" panašėja į vadelių 
paiilginimą ir išplėstą ekonominės siste
mos „savikritiką", bet ne teisę kritikuoti 
komunistų partijos sprendimus. Lietu
viams tai reiškia, kad Gorbačiovo refor
mos gali atnešti pavirštinius palen
gvinimus formoje, bet jos nepakeis nei 
okupacijos, nei kolonialinio išnaudojimo, 
nei ištautinimo, nei ryšių su išeiviais es
mės. Šiuose svarbiuose reikaluose Mas
kva ir toliau rūpinsis kiekvienu plauke
liu žmogaus galvoje, kiekvienu įvykiu ir 
įvykėliu.

mą? Juk Vilnius, kad ir „tarybų Lietu
vos“ sienose,' tačiau yra jos sostinė ir lie
tuviškesnė už Lenkijos laikmetį. Vilnius 
yra taip pat šiandieninės Lietuvos kultū
rinio ir gal net religiniu gyvenimo cen
tras. Tačiau visai teisingai dr. A. Šapoka 
rašo: „Vilnius ir visa Lietuva tebėra So
vietų Rusijos okupacijoje. Su dabartine 
komunistine Lenkija ginčo nei dėl Vil
niaus, nei dėl kurių kitų teritorijų nėra, 
nes viską komanduoja Maskva, laikanti, 
kad rytų Europos sienų klausimas buvęs 
galutinai išspręstas Jaltos bei Potsdamo 
konferencijose. Iš tikrųjų gi Sovietų gro
biamųjų žygių sudarytos padėties rytų 
Europoje niekas nelaiko pastovia. Rytų 
Europos problemos tebėra neišspręstos. 
Jos dar bus sprendžiamos. O tada, be abe
jo. ir Vilniaus klausimas iškils iš naujo“. 
(Dr. A. Šapoka, Vilnius Lietuvos gyveni
me, psl. 86).

K. Baronas

Prisimenami keli netolimos praeities 
dalykėliai vaizduoja nusistovėjusią Sovie
tijos praktiką, kuri turbūt nesikeis ir at
eityje. 

♦ -k

Prieš apie dešimtmetį, Vilniaus „Tėviš
kės“ draugijoje kilo mintis įsiteikti kai 
kuriems Amerikos lietuviams suteikiant

L Kasiulis
„Europos Lietuvio“ bendradarbis 

Vašingtone

jiems garbės doktoratus. Sakoma, kad 
kandidatų buvo keturi: du iš Kaliforni
jos, vienas iš Indianos ir vienas iš Ilino
jaus. Lietuvos kompartijos centro komite
tas (vėl, ne Vilniaus universitetas ir ne 
Švietimo ministerija) šiam planui prita
rė. Vienas atrinktųjų kreipėsi patarimo, 
ką daryti. Esą, jeigu jis garbę priims, kils 
triukšmas konservatyvioje išeivių visuo
menėje ir jis negalėsiąs joje pasirodyti; o 
jeigu nepriims — jis nebus pageidauja
mas Lietuvoje...Anuomet buvo lengva pa
tarti net Medvedevo užrašų neskaičius: 
Vilniaus norai dar nereiškė Maskvos pri
tarimo. Žmogus baimijosi be reikalo, nes 
toks „ryšių“ praplėtimo (iš tikro, išeivių 
papirkimo) planas Maskvos pritarimo 
vistiek nesulaukė.

Prisimena panašus įvykis prieš gal 
šešiasdešimtį metų Italijoje. Diktatorius 
Musolinis suskato vieną lankytoją apdo
vanoti aukštu valstybės ordinu. Lankyto
jas buvo įsitikinęs demokratas. Jis meda
lio mandagiai atsisakė, nes diktotorių 
negerbė ir diktatūrinėm sistemom nepri
tarė. Šiam lietuviui demokratui buvo aiš
ku be pasitarimų, kad diktatoriaus ordi
nas jam buvo principiniai nepriimtinas, 
nors nei Italija, nei Musolinis anuomet 
Lietuvos neengė ir nebuvo jos okupavę.

Tarp anuometinių valstybininkų ir 
šiandieninių emigrantų dvasinio lygio, 
matyt, yra didelis skirtumas. Kai kurie, 
net labai žinomi išeiviai, turbūt skaito, 
kad principai yra neparankūs jei jie pa
stoja kelią savimeilės pakutenimui ar 
savinaudos atsiekimui.

1985 metais Pabaltiečių taikos ir laisvės 
ryžto žygyje SKANDINAVIJOJE daly
vauti buvo pakviesti Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai. Gimnazijos vadovybė šiuo 
reikalu laikėsi pasyviai ir tik keliolika 
jaunuolių priėmė VLIKo-Tautos fondo ir 
Kanados lietuvių bendruomenės pasiūly
tas stipendijas. Kodėl taip buvo? Na gi, 
buvo plačiai kalbama, kad tie, kurie da
lyvaus šioje demonstracijoje niekad dau
giau negaus vizų ekskursijoms į Lietuvą. 
Grąsinimas stipriai veikė, bet išeivių vi
suomenė ne mažiau pasipiktino Vasario 
16 gimnazijos vadovybės pasyvumu šio 
reikšmingo įvykio atžvilgiu. Kai VLIKas 
pasiūlė Vasario 16 gimnazijai 1986 metais 
organizuotai dalyvauti demonstracijose 
VIENOJE, gimnazijos vadovybė neliko 
pasyvi ir pripildė visą autobusą, šiuo at

veju. visuomenės spaudimas buvo vi 
mingas.

Bet ar nėra stebėtina, kad kai k 
išeivių (net ne svetur gimusių) atm 
yra tokia trumpa, nes jie dabar reo 
asmeniškos naudos takelius pamiršd 
kodėl jie atsirado savanoriškoje „Irę 
je“? Juk Sovietų Sąjungos užmačios 
veiksmai Lietuvos atžvilgiu tebėra 1 
patys, kokie buvo 1940 metais. O enk 
distai, persikrikštiję kagėbistais, sai 
miečiais, yra, juk, tie patys čekistai, 
rie ne tik mūsų tėvus ir brolius iš Li 
vos trėmė, bet ir šiandien tūkstančius 
gia todėl, kad jie rusams nepasiduoda

Užsiminus čekistus, prisimena ba: 
mėlis aplankyti Lietuvą gal su dide 
mis galimybėmis, nei naudojantis , 
viškės“ draugijos malonėmis. Vienas 
sų emigrantų nutarė patikrinti „ofi 
lauš“ vizito į Lietuvą galimybes per ai 
tojo mokslo žinybas. Klausimas buvo 
vačiai pristatytas Lietuvoje. Per jvaii 
pareigūnus jis „nukeliavo“... į Vilui 
saugumą (Sovietijoje niekas nevyksta 
saugumo peržiūros), o iš jo į Lietu 
kompartijos centro komitetą. Teko 
žinoti, kad saugumas (lietuviai kage 
tai) tokiam apsilankymui pritarė, 
centro komiteto dauguma jį atmetė, 
istorijėlė pasibaigė daug vėliau žvl 
bininkui prisiminus vizito klausimą. 
Matai, tarė jis, jie balsavo prieš leidi 
jei būtų mūsų paklausę, mes būtum 
žmogų taip sukompromitavę, kad jis 
bar jokio vaidmens išeivių gyvenime 
galėtų atlikti...

Komunistų užsienio rinkai 
„Gimtasis kraštas“ (nereikėtų užmirš: 
„Tiesos“) ne kartą yra skelbęs kiršiu 
čias, klaidingas žinias, ar šmeižtus p 
bolševikams nepritariančius žmones, 
me būdavo sveikininimai švenčių pn 
mis iš žmonių, kurie tokių niekad nes; 
tė. Jame būdavo reportažai apie po! 
bius su lankytojais, kurie neatatiko tė 
bei, arba kurie nebūdavo įvykę.

Šiais metais paskirtas naujas „Gimt 
krašto" redaktorius pareiškė, kad \ 
kraščio redakcija dabar bus švari ir 
singa... ..... .

Šių metų liepos 2-8 „Gimtajame fa 
te“ yra reportažas, kuriame žinomas I 
tuvos kompartijos pareigūnas Česlo 
Kudaba intymiai užmena, kad „nesą 
mano prietėlius Adamkus pasakoj! 
Kai kuriems tokio įvado skaitytojams; 
nėra svarbu, ką Adamkus pasakojo,: 
jiems aišku kas yra Kudabos draugi 
Žinoma, Adamkus nėra atsakomingas 
Kudabos žodžius, bet toks „žurnalint 
nėra nei švarus, nei atsakomingas.

.Naujasis* „Gimtasis kraštas“, be i 
jo, gali pakeisti savo veidą, bet jis i 
kad nepakeis savo tikslo — oropar. 
okupuotos Lietuvos „laimę“ esant P 
našiausio didžiojo brolio vadovybėje,! 
ginti nostalgiją gimtajam kraštui ir i 
timiesiems ir sėti dezinformaciją te 
nant lietuvius prieš lietuvius.

Vašingtonas, 1987.VIII.li

GEDIMINAS ALIKAS Tęsinys (23)

KRUVINA VASARA
Stefanija priartėjo prie vieno stale

lio, už kurio sėdėjo vienui vienas sto
rulis, visai plikai skusta galva, kuri 
raudonavo ir blizgėjo prislopintoje 
šviesoje. Apsirengęs pilka, puošnia ei
lute, kuri buvo pasiūta įgudusių ran
kų ir tikrai dailino nelabai vykusiai 
gamtos apdovanotą kūną. Ant kairio
sios rankos jis dėvėjo platų auksinį 
žiedą su dideliu, juodu akmeniu, ir 
nepraleido pro šalį nei vienos padavė
jos, ta pačia ranka nepatakšnojęs ar 
neįgnybęs į užpakalį.

Jo nedidelės, linksmos akutės bė
giojo nuo vieno moters veido prie ki
to, o plačias, sodrias lūpas nuolatos 
puošė saldi šypsena. Storulis kažkaip 
ypatingai tiko į šią raudonų šviesų, 
alaus, prakaito ir pigių kvepalų at
mosferą.

Ir su kokiu nuolankumu jis pa
sveikino Stefaniją, kokiu grakščiu ju
desiu atsistojo ir teatrališkai pabu
čiavo jai ranką! Ką jie abu kalbėjo — 
nebuvo galima suprasti, bet man atro
dė, jog Stefanija net kelis kartus mos
telėjo galva mūsų pusėn.

Aš neapsirikau. Storulis pakilo, pa
siėmė nuo stalo ilgakaklį butelį, sti
klą ir lėtais, nenatūraliais žingsniais
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priėjo prie mūsų.

— Labas vakaras, ponai! Ar ne
būtų galima prisėsti prie jūsų stalo? 
Vienam tikrai nuobodu...

Jis šypsojosi atverdamas visą eilę 
auksinių dantų, kurie atrodė buvo 
ypatingu jo pasididžiavimu.

Maironis pažvelgė į storulį atstu
miančiu žvilgsniu, tačiau tai visai ne
paveikė nepažįstamojo. Jis net nepa
laukė atsakymo. Rūpestingai prisi
traukė kėdę arčiau, pasistatė ant mū
sų stalo savo gėrimą ir atsisėdo. Ir vi
są laiką jo lūpas puošė įkyri, persal- 
dinta šypsena.

Mes buvome baigę valgyti ir galė
jome pakilti, tačiau aš laukiau, ką 
nuspręs Maironis, kuris, dabar net 
nežvelgdamas į storulį, nervingai su
kiojo rankoje alaus stiklą.

— Nelabai šnekus jūsų draugas, 
ponas daktare, — staiga prabilo sto
rulis į mane. — Ponia Stefanija man 
pasakojo, kad teikėtės pasinaudoti jos 
išgarsėjusia virtuve. Aš maniau, kad 
būtų neblogai pasišnekučiuoti su in
teligentu. Žinote, kokie dabar žmo
nės sutinkami...

Nežinau, ar tai buvo skundas, ar 
kritika nežinomu adresu, ar tiesiog 

bandymas ką nors plepėti. Ištarda
mas paskutiniuosius žodžius, jis pa
niekinamai pažvelgė į Maironį. Ir tai 
erzino mane. Aš pažinojau Maironį 
galbūt tik tiek, kiek šį storulį. Ir vis 
tik man atrodė, jog Maironis buvo 
savas, artimas žmogus. Nežiūrint jo 
nedailaus veido, nežiūrint jo kietos 
pašaipos aplinkai ir žmonėms.

Storulis gi buvo svetimas, ateivis iš 
man nepažįstamo pasaulio. Aš tiesiog 
nežinojau ką jam atsakyti ir bejėgiš
kai dairiausi į Maironį.

— Mano pavardė Kaveckas, — 
kalbėjo toliau storulis. — Ir aš, taip 
sakant, irgi susiduriu su medicina — 
ha, ha, ha...

Jo juokas buvo taip pat teatrališ
kas, kaip ir visas jo elgesys. Aš net 
nesupratau, kodėl jis juokėsi.

— Ką čia maivaisi, Kaveckai! — 
piktu balsu įsikišo Maironis. — Sa
kyk, kad esi žinomas Vilniaus speku
liantas, kad prekiauji degtine, cigare
tėmis, kojinėmis ir kipšas žino dar 
kuo.

Maironis turėjo gerai pažinoti tą | 
Kavecką. Ne tiek panieka, kiek ne-, 
apykanta šiam puošniam žmogui Į 
skambėjo iš jo balso.

— Ir ko jūs vis toks piktas, vis ne
patenkintas, pone Maironį? Aš juk 
kalbėjau su ponu daktaru...

— Tomas nepasakė tau nei vieno 
žodžio!

— Kad jūs vis ieškote priekabių... 
O tikrai nėra dėl ko.

— Aš pažįstu tave. Be svarbaus 
reikalo nekviestas nebūtumei atsisė
dęs prie mūsų stalo.

— Kviestas, nekviestas... Kas čia 
tokio? Ponia Stefanija sakė, kad čia 
sėdįs gydytojas ir aš norėjau su juo 
pasitarti.

— Ponia Stefanija, ponia Stefani
ja! — suerzintas pakartojo Maironis.
— Tai ir tarkis, bet nešnekėk apie in
teligentiškumą, mediciną. Apie tai tu 
vis tiek neturi jokio supratimo.

— Labai jau piktas tas ponas Mai
ronis, — vėl nuolankiai kreipėsi į ma
ne Kaveckas. — Aš norėjau su jumis 
pasitarti apie kelis preparatus...

— Ką čia pasitarti?! Geriau sakyk, 
kad norėjai paklausti, ar Tomas gali 
tau parūpinti sunkiai gaunamų vaistų, 
kuriuos tu galėtumei toliau parduoti,
— staiga pertraukė jį Maironis. — 
Juk tai norėjai pasakyti, ar ne?

Kaveckas paraudo, trumpais, sto
rais pirštais apglėbė alaus bonką. Pa
slaptingai sužėrėjo juodasis akmuo jo 
žiede.

— Man atrodo, kad ponia Stefa
nija apsiriko sakydama, jog už šio sta
lo sėdi mandagūs, išsilavinę žmonės...

Ir nežiūrint to, kad mūsų kaiff 
nystėje visi ėmė dairytis, Maitos 
greitu lyg žaibas judesiu, sučiupofe 
vecko švarko atlapus ir pritraukė 
prie stalo krašto.

— Dar vienas žodis ir išmesiu ta* 
Kaveckai, pro langą! Taip paprast 
kaip pelkyno gyvatę.

Kavecko veidą užliejo raudos 
Matyt, stipri Maironio ranka pri« 
žė jam gerklę, nes čia pat pasigiri 
ir prislopintas, trūkčiojantis kosuly*

— Nereikia, Juozai. Žmonės ji 
sužiuro į mus lyg į plėšikus. O juk 
neverta tepti rankų dėl tokių nii 
niekių.

Maironis paleido Kavecko švari®
— Tu teisus, Tomai. Su juo tifc 

neverta tepti rankas.
Kaveckas atsistojo, piktu žvilgi 

apmetė mus abu ir, vėl pasiglemš 
savąjį gėrimą, kandžiai pastebėjo

— Didvyriai! Daktaras su ® 
džiūvusiu motinos pienu ant lupo 
valkata muzikantas!

Aš pamačiau tik, kaip iš Mairot 
veido staiga dingo kraujas, kaip 
lūpas iškreipė nepažįstama grin$ 
Nežinau, kas būtų atsitikę su Ka'i 
ku, jei prie mūsų stalo nebūtų pas®1 
džiusi ponia Stefanija. Ji kaip tik ii 
spėjo sugauti pakeltą Maironio rank 
kuria jis ruošėsi smogti Kavecko* 
dan.

(Hu\ daugiau)
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65 M. SUKAKTIS
STASIUI KASPARUI 65 METAI

Stasys gimė Žemaitijos Vaiguvoje, rug
pjūčio 27 dieną. Rugpjūčio 29 d. Sporto 

. jam 
surengė „Suprizo" vakarą, kuriame buvo 
paminėta jo 65 metų sukaktis. Klubo sek- 
setorė Marija Hoye-Kalinauskaitė 
pokšto pakvietė svečius ir paruošė 
bufetą.
Minėjimo vakarą pradėjo klubo 

sorė paminėdama apie S. Kasparo 
klube, kuriame nuo 1953 m. jis ėjo įvai
rias pareigas. Klubo komiteto narių var
iu ji celebrantui įteikė gražų dekoratyvi- 
iį laikrodį.
Ta pačia proga klubo nariai. Viktorija 

Puidokienė su draugais, Bronė ir Justas 
jernis, Stasys Kačinas, Audry ir George 

Verta 
paminėti, kad Stasys gavo net 17 įvairių 
jašymo plunksnakočių (turbūt, užteks 
jam jų visam amžiui). Angelė Kasparienė 
buvo apdovanota didžiule gėlių puokšte. 
Jonas Baublys, dalyvių vardu padėkojo 

pirmininkui už jo per tiek daug metų ge
rai atliktus darbus ir jam palinkėjo 
sveikatos ir energijos toliau dirbti 
tarpe.

S. Kasparas dėkodamas sakė: 
jis vienas nebūtų galėjęs padaryti, jei jam 
tai atsiekti nebūtų padėjusi jo gyvenimo 

ta palydovė — žmona Angelė. Ta padėka 
§ priklauso jai". Toliau jis sakė: „Kad žmo- 

a®I’aus gyvenimas esa.s didelė sporto aikš
tės arena, kurioje esą bėgimo kelias su 
kliūtimis. Aš tame kelyje įsibėgėjęs oer- 

l Šokau jau 65 kliūtis, vienas lengviau, ki
tas sunkiau. Esu pasiryžęs tęsti tas lenk
tines ir toliau, jeigu Dievas padės, gal 
ir pasieksiu 120!" Jis padėkojo už dova
nas ir sveikinimus, ypatingai „už paslap
ties išlaikymą“, nes jisai apie šį minė
jimą sužinojęs tik prieš porą dienų.

Abu S. ir A. Kasparai perpjovė „Gim
tadienio" didžiulį tortą. Po to buvo sudai-

'•b

utį į Socialinio klubo valdyba klube 
■nU 
kSs 
ant 
ntj

iš 
puikų

40-sis SINODAS
LIETUVIU EV. REFORMATŲ 40-tasis SINODAS IŠEIVIJOJE LAIŠKAS IŠ

ofa

Uft 
k# 

ets

sekre- 
veiklą

Grundy įteikė vertingas dovanas, 
snį 
..U 
UI ■ 

icia- 
ukš 
įpri. 
iries 
■ia$ 
a bt

SU*

daug 
mūsų

„Kad

.inu 
le
i i;
• »

UM 
iti i 
inat 
prie} auota „Ilgiausių Metų” ir angliškai „For

Ji he's a jolly good fellow". Apdalinus vaka
rojo 
si® 
orė 
eis?

ra dalyvius gimtadienio tortu, likusioji 
dalis, sekmadienį, buvo išdalinta Parapi
jos svetainėje. Vp

» Skaitytoju laiškai
18 '

..LITUANIKA" BUVO PAŠAUTA
kral Vytautas P. Jurkštas „Gimtajame Kraš- 
jjį te“ Nr. 34 1987 m. rugpjūčio 20-26 d. ra- 

low
enit 
jo ‘ 
s ja: 
, as 
gai 
is ii 
mas'

„K Australijos atėjo liūdna žinia, kad 
im. balandžio 27 d. Melburne mirė vie
nas iš nedaugelio profesionalų ketvirtojo 
dešimtmečio lietuvių, aviacijos inžinie
rių, Juozas Soloveičikas (Joseph Solvey), 
Įimęs 1910 m.
Tautietis, pranešęs tai laiške, rašo, kad 

garsus Australijoje aviacijos specialistas
abe-

gunt
prt

, din
»•

kiri-

J. Soloveičikas paskutiniaisiais savo gy
venimo metais labai domėjosi Lietuva, 
jos dabartimi (išvyko 1940 m.). Įdomus 
paties aviatoriaus prisiminimas apie „Li
tuanikos" liekanų tyrinėjimą karo avia
cijos dirbtuvėse Kaune. J. Soloveičikas 
pasakojo, kad jis, būdamas vienas iš ty
rusių technikų, rado „Lituanikoje“ kulką. 
Ją perdavė budėjusiam karininkui, bet 
radinys nebuvo įrašytas į jokį raportą, 
o pats technikas neturėjo teisės to klau
simo kelti.

Kasmetiniai sinodai — arba suvažiavi
mai — yra sena lietuvių reformatų tradi
cija, siekianti Reformacijos pradžią ir 
Kunigaikščių Redvilų laikus. Lietuvos 
Nepriklausomybės laikais tokie suvažia
vimai vykdavo kasmet Biržuose, kas da
bartinėse svetimos okupacijos sąlygose 
neįmanoma. Jau visą eilę metų susiren
kama kasmet Čikagoje JAV. nuosavoje 
bažnyčioje — reformatų tikėjimo centre 
išeivijoje, vidurvasaryje maždaug apie 
Jonines, šįmet tai buvo birželio 20-21 dd. 
1987 m. Sinode, dalyvavo ne vien dvasi
ninkai, bet ir daug pasauliečių, kurie tu
ri didelę reikšmę Bažnyčios gyvenime. 
Jie suvažiavo iš įvairių vietovių Amerikos 
žemyne, įskaitant ir Kanadą; iš vieno 
okeano pakraščio (Atlanto) ligi kito (Ra
miojo vandenyno), nuo Maine valstijos 
ligi Kalifornijos. Tas įvykis apjungė re
formatus, išsibarsčiusius plačiajame pa
saulyje: gauta sveikinimų iš bendramin
čių N. Zelandijoje, kitur Amerikos žemy- 
pe esančių, Anglijoje, Vokietijoje, Švei
carijoje ir Švedijoje. Be savų kunigų (Ge
neralinio Superintendento St. Neįmano ir 
Supt. P. Dilio) buvo kunigai svečiai iš 
apylinkės liuteronų — H. Dumpys, Čika
gos Tėviškės par., J. Juozupaitis, Ziono 
par., K. Bunbulys (Metodistų) ir E. Fric
ke (American Presbyterian). Reformatų 
kun. dr. E. Gerulis savo sveikinime iš 
Floridos apgailestavo, kad šįmet dalyvau
ti negalįs, nes rengėsi kelionėn į Romą 
Krikščionybės sukaktuvių iškilmėsna, 
kaipo savo bažnyčios ir liet. Evangelikų 
Tarybos atstovas. Kelionė Romon atsiekė 
tikslą; buvo parodytas evangelikų solida
rumas su R. katalikais šioje mūsų tautos 
šventėje, kun Gerulis turėjo audienciją su 
Popiežium. Jis įteikė specialų adresą ir 
taip pat liet. knygą — Naują Testamen
tą su Psalmėmis, evangelikų mokslininko 
vertime.

Sinodo direktorium išrinkta Hypatia 
Yčaitė Petkus; cenzorium — kun. P. Di
lys; į sekretoriatą — R. Neimanaitė ir R. 
Pipynė. Daug svarbių einamų reikalų bu
vo aptarta uždarame kuratorių — ypatin
gų bažnyčios įgaliotinių — posėdyje, vė
liau referuojant visuotino sinodo spren
dimui. Tš įdomesnių pranešimų buvo Ko
legijos (sinodo vykdomojo organo) prezi
dento M. Tamulėno. Apibrėždamas perei
tų metų veiklą, jis pasidžiaugė reformatų 
ištverme ir sugebėjimu atsistatyti iš nau
jo, „kaip ta skruzdelė, kuri ištaiso savo 
audrų išdraskytą lizdą". Piktos valios 
vandalai išgadino bažnyčios patalpas ir 
tuojau atsirado talka (ne vien reformatų, 
bet ir kitatikių) — ir viskas buvo prieš 
pat sinodą atitaisyta, čia pasigendame 
nesančiųjų, ypač mūsų nenuilstamo vei
kėjo, „Mūsų Sparnų“ redaktoriaus Petro 
Bružo. Nežiūrint jo ligos, jis išleido (kaip 
įprasta per sinodą) dar vieną žurnalo 
numefį! M. Tamulėnas taip pat pasidžiau
gė gražiais ekumeninio amžiaus vaisiais 
— tolerantiška ir draugiška aplinka tarpe

Nr. 62 nuo įsteigimo (ilgamečio red. E. 
Gerulio 1951 m.). Išeina du kart metuose 
ir finansiniai nesiskundžia — išsilaiko 
laisva skaitytojų auka. Be Palšio, į redak
cinę komisiją įeina minėtas Gerulis, kun. 
Neimanas, A. Ramonis ir J. Variakojis. 
Žurnale spausdinama daug vertingų is
torinių fotografijų ir straipsnių. Apie Či
kagos parapijos Moterų Draugijos veiklą 
pranešė pirm. H. Dilienė, dėkodama šei
mininkėms už šeštadienio ir sekmadienio 
skanias tradicines sinodo vaišes.

D. Bobelienė (Florida) referavo apie 
savo tėvų, Dr. Mykolo ir Alenos Devenių, 
įsteigtą Kultūrinį Fondą ir apie jo iš
leistas knygas. Vėliausias leidinys yra 
Skulptoriaus J. Dagio (Toronto) meno 
darbų albumas, šis fondas veikia sinodo 
ribose. Dalyviai išklausė ir užtvirtino jos 
patiektus Devenių Fondo įstatus, ir iš
reiškė pageidavimų dėl tolimesnių leidi
nių. Tarp kitų, iškeltas reikalas išleisti 
bendrą evangelikų giesmynų ir daugiau 
literatūros jaunimui. Ypač pageidaujami 
veikalai apie Lietuvos reformacijos isto
riją, apie reformatus ir bendrai apie lie
tuvius evangelikus, ypač anglų kalba.

Sekė gyvos diskusijos su labai atvirų 
nuomonių pasikeitimas. Prisiminta, kad 
dar ne taip seniai, Biržuose ar Vilniuje, 
sinoduose buvo kalbėta ligi vėlumos, ne
prarandant taikingos ir draugiškos dva
sios, visiems be baimės laisvai išsireiš 
kiant.

Sekmadienio iškilmingose pamaldose, 
kur buvo apstu ir kitatikių, kun. P. Dilys 
savo pamoksle jautriai apibrėžė 1986 m. 
mirusio liet, liuteronų vyskupo — Čika- 
giečio Anso Trakio asmenybę ir jo pasi
šventimą. Svečias — R. katalikų kunigas 
V. Bagdonavičius taip pat sakė pamoks
lą. Jis kalbėjo apie Reformacijos ir didžių
jų reformatorių atneštą šviesą bei apie 
pačių reformatų kilnias dvasines verty
bes ir apie jų platų idėjinį akiratį. Var
gonais grojo D. Mieliulytė-Banda. Solo 
giedojo A. Buntinaitė, akompanuojant E. 
Sakadolskienei. Po pamaldų visi susėdo 
prie pietų stalo pakilioje nuotaikoje. Pa
sidžiaugta, kad dalyvavo nemažiau kaip 
pernai — virš 60 asmenų ir kad svečių 
tarpe yra ir Biržiečių klubo vadovybė, 
taip pat ir jaunų šeimų su vaikais... ne 
vien žilagalviai. Daug kas prisiminė, kaip 
kadaise pietauta linksmoje nuotaikoje 
Biržų reformatų klebonijos plačioje ve
randoje... ir kad šių metų sinodas yra 450 
tasis nuo Reformacijos pradžios. Prista
čius svečius iš arti ir toli ir išklausius ke
lių trumpų ir turiningų kalbų, direkto- 
rė-pirmininkė uždarė sinodą, kviesdama 
kun. E. Fricke sukalbėti maldą. Visi ne
noriai skirstėsi, žadėdami pasimatyti se
kančiame 1988 metų sinode.

II.Y.P. iš Kalifornijos

NOTTINGHAM!)
Laba diena, mieli mano laiškų iš Not-

tinghamo skaitytojai. Pabirų pletkų
mintojai sako man, kad jūs, mieli skai
tytojai, esate neva išsiilgę manęs. Jeigu 
tai tiesa, tai aš išsiilgau jūsų dar labiau. 
Štai aš ir čia, su jumis. O pagaliau neiš
vengiama ir savaime suprantama, kad 
pastarieji įvykiai Tėvynėje suglaudžia 
mus visus.

Lietuva šiuo metu randasi naujų ir gal 
labai nelauktų įvykių prieangyje, sun
kiai suvokiamų problemų prieaušryje. 
Sovietų imperijos valdovas, Michail Gor- 
bačev, jau bus metai praėję, kai apsi
sprendė Stalino-Breznevo nustatytą ir 70 
metų išgyvenusią tvarką pakeisti. Kiek 
ji bebuvo sėkminga politiniuose žaidi
muose su svetimomis valstybėmis iki 
kaikurių net visiško sunaikinimo, M. Gor- 
bačev, kiek apsidairęs, visvien suprato, 
kad pats kraštas, Sov. Rusija, merdėjo 
kyšių ir vodkos pelkyne, beviltiškai tū
nojo neišbrendamame aklagatvyje. Jis 
irgi suprato, kad tolesnis berybis tūnoji- 
mas gali baigtis tik visišku krašto su
trikimu. Krašto gyvasties šaltinis turi bū
ti ir gali būti rastas tik pačioje tautoje.

M. Gorbačev, būdamas dar jaunas ir, 
matomai ryžtingas, ryžosi pareikšti, kad 
jam ne valdininkai ir ne jų viršininkai 
reikalingi, bet pati tauta. Jis nori nuola
tinio pokalbio ir bendradarbiavimo su ja. 
Virišininkams dirbti gi, ypač įmonių, kol
chozu, kombinatų vedėjams ir juose dir
bantiems jis linki dirbti gerai, dirbti at- 
sakomingai, dirbti kiekybiniai ir kokybi
niai aukštame lygyje.

Savaime aišku, šitoksai Gorbačev na- 
reiškimas garsiai iš Kremliaus bokštų 
skambėjo naujos revoliucijos šūksmu. Jo 
turinys buvo visai priešingas Stalino- 
Brežnevo nusistovėjusiai tvarkai, kurioje 
viršininkai ir tik viršininkai buvo savos 
rūšies dievaičiai bereikšmių žmonių tvane.

Po tokio Gorbačev pareiškimo, visiems 
staigaus ir turiniu nelaukto, kažkaip sa
vaime kilo klausimas — ar tai buvo tik 
gerai suvaidintas aktas pasaulio teatre 
ar pačio krašto sąlygų sukurtoji būteny- 
bė, kurios, taip manė Gorbačev, nebega
lima toliau vengti; reikia imtis drąsos ją 
paskelbti. Protingiausias atsakymas į šį 
klausimą, manau, būtų — tai buvo ir la
bai vykęs teatralinis aktas, nes tuo metu 
įvykiai pasaulyje susidėstė taip, jog gau
si ii- dėkinga klausytojų minia buvo už
tikrinta; tai buvo irgi, visų pirma, eko
nominė būtenybė pačiame krašte. Kraš
tas tik laukė to drąsuolio, kuris tars rei
kiamą žodį

Nors Michail Gorbačev yra neabejoti
nai, drąsus ir vyras su ryžtu, tačiau 
tuo pačiu metu, atrodo, jis irgi žinojo 
savo ryžto ribas. Jis žinojo, kad ir kur

slypi pavojai, kad Stalino-Brežnevo 70 
meti) viešpatavimo tvarką negalima bus 
pakeisti ūmai; pradžia, todėl, turėtų būti 
kukli, visiems suprantama ir daugumai 
pageidautina. To garbačeviško naujoviš
kumo pats pavadinimas todėl ir išėjo 
toks pernelyg kuklus ir sunkiai apipavy- 
dalinamas — „glasnost." Lietuviškai So
vietų piliečiui reikštų — turėti teisę būti 
išgirstam. Tai ir viskas. Tai reiškia, pilie
tis turi teisę protingai kalbėti ar skųstis 
bet kuriuo reikalu; jeigu jo skundas bus 
protingas, valdžia privalo jį išklausyti. 
Kas protinga, o kas ne, tai jau pati val
džia spredžia.

Dažnas gal pasakys, jog tai yra visiš
ka nesąmonė. Ne visai taip. Stalino-Brež
nevo laikais, nors taip vadinama „savęs 
kritika" ir buvo leidžiama, bet ji buvo 
nepageidaujama ir dažnai baigdavosi Si
biru. Gorbačev gi laikais, atrodo kritika 
bus pageidaujama ir net skatinama ir, 
jeigu protinga, bus visuomet išklausyta. 
Sibiru negrasinama.

Tačiau tie. kurie manė ar tebemano, 
kad „glasnost" irgi tarnauja pavergtom 
tautom išsilaisvinti, deja, klydo ir klysta. 
Triukšmingos demonstracijos joms nie
ko neduos. Priešingai, nuo „glasnost" 
duodamų galimybių, kad ir labai ribotų, 
geriau gyventi, laisviau alsuoti, triukš
mingos demonstracijos tik atitolins. „Gla
snost" duodamomis naujomis galimybėmis 
geriau gyventi reikia pasinaudoti suma
niai apgalvotais būdais, bet ne jausmi
niais išpuoliais. Pastarieji, nelaisvėje gy
venant, dažnai perbrangiai kainuoja; pa
ti kaina mažai tautai gali reikšti savęs 
sunaikinimą. Prasminga gyventi savos 
tautos stiprybei; nesvarbu, kiek tas ke
lias bebūtų ilgas ir lėtas. Paskirų tautų 
gyvenimas ilgas; ištvermė ir pakantru
mas pagaliau nugalės, ypač išminties va
dovaujamas.

Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
Stasys Kuzminskas

VOKIETIJOS ATSTOVAI VAŽIUOJA 
J AUSTRALIJĄ

Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje. 
Huettenfelde, įvyko Federacinės Vokieti
jos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavi
mas, kuriame buvo aptarti pasirengimai 
Australijoje įvyksiančiam Vl-ajam Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresui. Buvo 
nutarta į kongresą pasiųsti devynis Va
karų Vokietijos lietuvių jaunimo sąjun
gos atstovus. Susirinkimo metu demo
kratiškai buvo išrinkti devyni asmenys.

(T.ž.)
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J. Soloveičiko paliudijimas galėjo būti 
svarus argumentas nustatant tikrąsias S. 
Dariaus ir S. Girėno tragedijos priežastis, 
kurias, kaip žinoma, iki šiol gaubia ne
žinia.

J. Soloveičikas įėjo į Lietuvos istoriją, 
kaip vienas darščiausių ir uoliausių lietu
viškų skridimo aparatų kūrimo specialis
tų".

Ten buvo ir daugiau liudininku. Būtų 
pravartu sužinoti ir jų paliudijimus, nes 
to reikia, norint nustatyti ir įrodyti tikrą
ją „Lituanikos" sudužimo priežastį.

A. Fodvoiskis

Gerb Redaktoriau.
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Skaičiau Jaunimo S-gos iždininko A. 
Blinstrubo straipsnį, kuriame jis rašė, 
kad Škotijos skyrius atsisakė platinti lo
terijos bilietus.

Skyriaus nariai apie tai nieko nežino, 
skyriaus pirmininkas J. Bliudžius taip 
Pasielgė be skyriaus narių žinios, nes jis 
yra priešingas Jaunimo veiklai.

Kai J. Bliudžius perėmė skyriaus pir
mininko pareigas, skyrius nukentėjo, 
pusė narių pasitraukė ir Škotijos lietuvių 
veikla sušlubavo, pats skyriaus pirminin
kas prie veiklos neprisideda, daugiau 
skaldo.

Posėdžiuose jis įvedė anglų kalbą, tai 
ko galima tikėtis ateityje, jeigu Škotijos 
lietuvių istorijoje, pirmas tai padarė sky
riaus pirmininkas.

Labai gaila, kad tokių vadovų atsiran
da.

Z. Sledziauskas

įvairių konfesijų — kaip matyti iš kata
likų „Draugo“ neseniai pasirodžiusių 
straipsnių.

Apie gerėjančius santykius plačiau pa
pasakojo kun. P. Dilys savo paskaitoje 
„Lietuvos Krikšto Sukaktis Ekumeninio 
Amžiaus šviesoje“. Kun. Dilys, dabartinis 
Liet. Evangelikų Tarybos pirmininkas, 
yra didelis ekumeninės veiklos — tarp- 
bažnytinio sugyvenimo — puoselėtojas. 
Pasak jo, jeigu R. katalikai ima vis 
draugiškiau apie mus atsiliepti — tai ir 
mes turime jiems atsimokėti tuo pačiu. 
Protestantiškasis pasaulis pradėjo eku
meninę veiklą jau XX amžiaus pradžioje, 
bet katalikai prie jos ilgai neprisidėjo. 
Dar visai neseniai, gal 1947 m., šaukiant 
pasaulinio pobūdžio suvažiavimą, Romos 
popiežius draudė savo žmonėms dalyvau
ti ar vesti pokalbius su „klaidatikiais". O 
dabar — visai kitaip. Kalbame apie ben
drą veiklą, vieni pas kitus svečiuojamės , į 
sinodus atsilanko katalikų dvasininkai ir 
esame kviečiami siųsti savo atstovus į 
tokias iškilmes, kaip lietuvių tautos su- 
krikščioninimo sukaktuves.

Sekė eiliniai pranešimai, kaip ižd. R. 
Neimanaitės apie finansus ir Kolegijos 
reikalų vedėjo J. Indriūno. Čikagos para
pijos gyvenimą apsakė Kun. St. Neima
nas ir pagerbė mūsų mirusį J. Aukštikal
nį, kilimo iš Papilės, mirusį New Yorke 
š'į pavasarį. Čikagoje pamaldos vyksta 
kas mėnesį, kartais patarnaujant iš kitur 
atvykusiems kunigams. Apie Toronto Iš
ganytojo vardo parapiją (jungtinę liute
ronų ir reformatų) kalbėjo kun. P. Dilys. 
Jis ten jau kelis metus tarnauja. Ta para
pija turi bent 350 narių ir pasižymi savo 
veiklumu. Yra ten branduolys ir fondų 
reikalingų paruošimui evangelikų dvasi
ninkų, jei kandidatų atsirastų.

„Mūsų Sparnų" žurnalo administrato
rius J. Palšis pristatė vėliausią numerį —

ANTROJI KARTA ŽIU RICH E
ŠVEICARIŠKOS „VILTIES“ 

ANTROJI KARTA TARPTAUTINĖJE 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

Šeštąją tradicinį šventę, 12-tą rugsėjo, 
miesto burmistras pasveikino, kaip lau
kiamą ir mielą įvykį Ziuricho šventiškų 
parengimų programoje, supažindinančioje 
su įvairių tautų kultūra ir papročiais. Pa
lankiam ir saulėtam orui esant, centrinė
mis miesto gatvėmis nusitęsė kiek akis 
užmatė, 13-kos tautų grupės spalvingoje 
eisenoje pasipuošę su tautiniais rūbais. Iš 
anksto spaudoje apie šią šventę priminus, 
pakeliui laukė susirinkusi gausi žiūrovų

minia. Joanos Stasiulienės išauginti mū
sų tautinių šokių grupės šokėjai, šveica
rai, jau trečią kartą dalyvauja Šioje šven
tėje. Tai trylika vaikučių, visi tarp 5-9 
metelių amžiaus, linksmai nusiteikę ir 
papuošti mūsų tautiniais rūbais, nešini 
užrašą LITAUEN, VILTIS — ėjo, o iš 
girdę minint Lietuvos vardą šnekučiavo
si: „Žiūrėk, tai apie mus kalba, apie Lie
tuvą"!

Mažieji šveicariukai, iš visų vaikų gru
pių buvo jaunausia. 160 kitų šokėjų tarpe 
pasirodė su jų vadovės, ilgametės „Vil
ties" grupės šokėjos ponios Ursula Sigg 
išmokytais trimis naujais mūsų liaudies

šokiais: „Jurgelis — meistrelis“, „Noriu 
miego" ir „žilvitis“. Jie pasirodė gerai, 
susišoko labai gražiai ir žaismingai ir lie
tuvišką širdį jaudinančiai, šoko vedėjos 
abi dukrelės lietuviškais tautiniais rū
bais papuošusios.

Tegyvuoja viltis su savo atžalynu, Jau
nąja Viltimi, jie šveicarai, tikrai be pa
vyzdžio šoka su užsidegimu, pasišventi
mu ir pasiaukojimu, yra kuklūs ir mieli. 
Sekančią dieną rašė Ziuericho dienraštis: 
„miestas, pilnas šokių“, atspausdintoje 
nuotraukoje galima buvo atpažinti ir mū
sų mažuosius lietuviškus šveicariukus.

JP

šokių grupė „Viltis“ eisenoje Jaunieji šveicarai šoka lietuviškus tautinius šokius
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Ake. Bendrovė.

Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 sv. (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.

Sydney mieste
1987 m. gruodžio 17 — Registracija 

Pietų Amerikos atstovams ir dalyviams.
Gruodžio 18 — Registracija atstovams 

ir dalyviams ir užjūrio ir Australijos.
Gruodžio 19 -— Registracija — tąsa, 

kraštų suvažiavimai.
Kelionė laivu — supažindinimas („Har

bour Cruise“).
Gruodžio 20 — Pamaldos, atidarymas, 

atidarymo balius.
Gruodžio 21 — Studijų dienos — atsto

vams. Buvusių kongresantų suvažiavi
mas. Koncertas.

Gruodžio 22 — Studijų dienos — at
stovams. Buvusių kongresantų suvažiavi-

kesni tautinio, socialinio ir religinio pro
testo pasireiškimai Lietuvoje per pasta
ruosius du dešimtmečius; Patriotizmo for
mos okupuotoje Lietuvoje; Pagalba tau
tiečiams Lietuvoje; svetimtaučių infor
mavimas, asmeninė parama — ypač sąži
nės kaliniams, ko iš mūsų tikimasi. Dis
kusiniai būreliai, veiklos projektai. Sesi
ja.

Gruodžio 28, pirmadienis. Lietuvos at
eities persipektyvos. Paskaitos: Tautos iš
likimo perspektyvos — rusifikacijos ir 
tarybinimo grėsmė Lietuvoje; Tautai 
naudinga politinė veikla išeivijoje. Dis
kusiniai būreliai. Sesija.

Ryšiai su Lietuva. Simpoziumas: Ryšiai

Kronika
KAS—KADA—KUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PADĖKA
Mieliems draugams, „dainavietėms" ir 

giminaičiams už prisiminimą, sveikini
mus ir linkėjimus, mano 80-jo gimtadie
nio proga.

Nuoširdžiai dėkoju.
O. Bcndorlenė

Nottinghamas
SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d., 4 vai. p.p., Ukrainiečių 
klubo patalpose, 30 Bentinck Rd., DBLS- 
gos Nottinghamo skyrius šaukią metinį 
visuotiną narių susirinkimą.

Dienotvarkėje: pranešimai, diskusijos. 
Valdybos rinkimai ir Nottinghamo klubo 
pirkimo reikalai.

Dalyvaus DBLS-gos pirm. J. Alkis ir 
LNB-vės pirm. Z. Juras.

Kviečiame visus skyriaus narius ir 
apylinkių jaunus ir vyresnio amžiaus 
lietuvius susirinkime dalyvauti.

Sky. Valdyba

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

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

Lietuviai kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.

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

Skyriaus Valdyba

Sodyba
A.A. VINCAS KUKANAUSKAS

Rugsėjo 11 d., Barton House, mirė Vin
cas Kukanauskas. Jo laidotuvės iš Sody
bos vyks rugsėjo 24 d. (ketvirtadienį) 11 
vai.

Londonas
LONDONO LIETUVIU MAIRONIO

MOKYKLA

MOKYKLOJE IŠMOKAU MYLĖTI
DARBĄ

Jautriai papasakojo Živilė Šiekytė-Stan- 
ton savo pirmosios dienos prisiminimus 
Toronto šeštadieninėje Maironio moky
kloje. (E.L. Nr. 36) Susigundžiau ir aš 
paraižyti porą žodžių apie savo pirmąją 
mokyklą — pradinę. Ji buvo tikra kaimo 
mokyklėlė, pats namas nedidukas, su 
šiaudiniu stogu. Viename to namo gale 
gyveno šeima, ten pat buvo įspraustas ir 
mažytis mokytojo kambarėlis. Didžiojoj 
patarpoj, seklyčioj, buvo įsikūrę visos 4 
klasės, mūsų ten susirinkdavo apie 20-30 
vaikų. Mes bėgdavom takeliais, pievomis, 
pro beržynėlį, pro vienkiemius, visuomet 
surasdami laiko palodint baisiai piktus 
šunis. Kai rudeniop pradėdavo nokti vai
siai, varvindavom seilę, žiūrėdami į 
kriaušes, obuolius, slyvas. Kažkodėl jie 
atrodydavo žymiai didesni ir gardesnį, 
negu savam sode. Ai, kokios pagundos 
gnaibydavo mus! Mokytojas, mokytoja 
turėdavo taip sutvarkyti savo dienotvar- 
kį, kad mes visi galėtume dirbti, netruk
dydami vieni kitiems, viena klasė spręs
davo uždavinius, kita — rašydavo ką tai, 
kita dar — piešdavo, ir galiausiai, viena 
klasė turėdavo skaitymą.

Išmokdavome ir daug dainelių, ir žai
dimų. Kažkodėl mūsų mokytojai ilgai 
neužsilikdavo toje šiaudiniu stogu moky
klėlėj. Kas ruduo naujas veidas, šiandien 
sunku ir jų visų pavardes beprisiminti, 
išskyrus vieną mokytoją. Ir tik todėl, sad 
jo mokymo metodas, šiandieniniu matų 
matuojant, buvo ultra modernus. Jo lai
kais mes beveik visas pamokas atlikdavo-
me lauke, pav., per gamtos pamokas mes 
gaudydavome vabzdžius, rinkdavome au
galus, sėklytes ir tuč tuojau darydavome 
„tyrimus“. Nežinau net kuriai pamokai 
priskirti šienapiūtę, bulviakasi, linarovį. 
Visi kuo uoliausiai pjaudavom žolę, riš- 
davome į pėdelius, skaičiuodavom juos, po 
to džiovindavom, veždavom į daržines ir... 
kūlimas. Kai palydavo, prisikasdavom iš 
griovių molio ir lipdydavome gyvačiukus. 
Taip pat gamindavom ištisas gyvulių ban
das. Neretai jis mus palydėdavo į namus 
ar bent iki puskelės. Taip mes maišėm 
prieš pusšimtį metų „teorija, su prakti
ka“ — už ką šiandien daug mokyklų gal
vas guldo. O kai atėjo metas laikyt egza
minus iš ketvirto skyriaus, visi juos iš
laikėm su gerais pažymiais.

Nei jo pavardė Martynaitis, nei jo var
das Marcelijus mūsų parapijai nebuvo 
girdėti. Taigi, mūsų mokytojas matomai 
buvo iš kitos Lietuvos vietovės.

Prieš keletą meti; aš vėl užtikau jo pa
vardę. skaitydama Solženytcino raštus. 
Ten buvo sąrašėlis Sibire nukankintų 
lietuvių ..Marcelijus Martynaitis, mo
kytojas nuo Joniškio ."

A.a. gerąjam mokytojui, sukūrusiam 
man šviesius vaikystės metų prisiminimus 
ir išmokinusiam mylėti darbą, jo niekad 
nevengti.

Elena Gaputytė

Gloucesteris
Audringai „Baltija" banguoja

Gloucesterio lietuvių tautinių šokių 
grupė „Baltija“, kuri yra anksčiau lai
mėjusi dvi taures, vadovaujama M. Gel- 
vinauskienės. yra labai populiari anglų ir 
airių vietos visuomenėje, šią vasarą tu
rėjo kelis kvietimus dalyvauti jų šventė
se.

Liepos 23 d. Gloucesterio miesto savi
valdybės kvietimu, „Baltija“ atliko dalį 
programos, didžiausiame miesto „Olypus“ 
teatre. Mergaitės pašoko kelis lietuvių 
tautinius šokius. Kiekvienas atliktas šo
kis publikos buvo ilgomis katutėmis pa
lydėtas. Programos pabaigoje, miesto bur-

mas. Talentų vakaras.
Gruodžio 23 — Studijų dienos — atsto

vams. Buvusių kongiesantų suvažiavi
mas. Vakarienė — The Rocks.

Gruodžio 24 — Bendros Kūčios.
Gruodžio 25 — Kalėdos.

Canberra mieste
Gruodžio 26-31 — Studijų dienos — at

stovams ir stebėtojams.
Ekskursijos dalyviams.

Adelaide mieste
Gruodžio 31 — 1988 m. sausio 7 —

Stovykla — Roseworthy Agricultural 
College.

Gruodžio 31 — Naujųjų metų balius.
1988 rn. sausio 2 — Koncertas.
Sausio 3 — Talentų vakaras.

Melbourne mieste
Sausio 8 — Pusryčiai Lietuvių namuo

se. Išvyka po pietų. Talentų vakaras.
Sausio 9 — Kongreso uždarymas. Atsi

sveikinimo balius.
Sausio 10 — Uždarymo Mišios.
Sausio 11-14 — Dieninės ekskursijos iš 

Melbourne.

VI PLJK STUDIJŲ DIENU 
PROGRAMA

šūkis: Tautos likimas — mūsų atsako
mybė.

Sydney mieste
Gruodžio 21, pirmadienis. Atidarymas, 

pranešimai įvairiais PLB — PLJS reika
lais, kandidatų j naują PLJS valdybą 
pristatymas. Sesija. Simpoziumas: I-mo 
iki V-to PLJ kongresų apžvalga. Atstovų 
susipažinimo vakaras.

Gruodžio 22, antradienis. Išeivijos jau
nimo darbai. Paskaitos: I-mo iki V-to 
PLJ kongresų nutarimų įvertinimas; Vi
to PLJ kongreso tikslai; Klausimai bei 
pasisakymai. Videofilmas: Baltijos taikos 
ir laisvės žygis. Simpoziumai; Baltijos 
taikos ir laisvės žygio įvertinimas; Ryš
kesni lietuviškos veiklos išeivijoje pavyz
džiai. Diskusiniai būreliai. Sesija.

Gruodžio 23, trečiadienis. Tautinio ap
sisprendimo motyvai. Paskaita: Tautinė 
atsakomybė — tautos išlikimo būtina są
lyga. Simpoziumas: Kodėl man rūpi lie
tuvių tautos likimas? Diskusiniai būreliai.

Lietuvių kalbos svarba ir švietimas. Pa
skaita: Gilesnis lietuvių kalbos pažini
mas — būtina sąlyga išeivijos kultūrinei 
veiklai. Simpoziumas: Lituanistinis švieti
mas išeivijoje. Darbo būreliai. Sesija — 
PLJS valdybos rinkimai, VII-to PLJ kon
greso vietos nustatymas.

Canberra mieste
Gruodžio 26, šeštadienis. Lietuviškai 

nekalbančiųjų vieta lietuviškoje veikloje. 
Simpoziumas: Lietuviška veikla be lietu
vių kalbos (dalyvauja Lietuvos Vyčiai; 
Anglijos, Australijos, JAV-ių ir Pietų 
Ameiikos alslovai). Paskaita; Mišrių šei
mų vaidmuo lietuviškoje veikloje. Disku
siniai būreliai lietuvių, anglų, ispanų kal
bomis. Sesija. Priėmimas Lietuvių klube.

Gruodžio 27, sekmadienis. Tautos atra
ma. Paskaita: Religijos vaidmuo dabarti
nėje Lietuvoje. Simpoziumas: Nūdienės 
Lietuvos jaunimas — interesai, vertybės, 
nuotaikos ir pasipriešinimo galimybės 
(dalyvauja neseniai atvykusieji iš Lie
tuvos, studijavusieji Lietuvoje. Suvalkų 
Trikampio jaunimas), šv. Mišios.

Rezistencija Lietuvoje. Paskaitos: Ryš-

su Lietuva — Kieno naudai? Ką galima 
atsiekti? Kuo Lietuva gali būti naudinga 
išeivijai? Paskaita: Reikšmingesni kul
tūros reiškiniai dabartinėje Lietuvoje. 
Diskusiniai būreliai, Sesija.

Gruodžio 29, antradienis. Tautos išlai
kymo išeivijoje strategija. Paskaita: 
Tautos išlaikymo išeivijoje būtini elemen
tai. Simpoziumas: Lietuviškumas išeivių 
meninėje kūryboje. Diskusiniai būreliai: 
Lietuviškos veiklos reikšmingi ir nereikš
mingi elementai jaunimui. Sesija.

Lietuva ir lietuviai kitataučių akyse. 
Paskaita: Išeivijos lietuvių reputacija gy
venamame krašte ir kaip jaunimas gali 
ją pagerinti. Simpoziumai: Sovietų dezin
formacija; Atkirtis nepagrįstiems kaltini
mams lietuvių tautai. Diskusiniai būre
liai. Darbo būreliai. Veiklos projektai. Se
sija.

Gruodžio 30, trečiadienis. Ateitis jauni
mo rankose. Paskaita: PLJS ir PLJK at
eities perspektyvos. Simpoziumas: Atei
ties planai (dalyvauja naujai išrinkta 
PLJS valdyba). Darbo būreliai: Tobulini
mas PLJS veiklos kraštuose. Sesija: Vei
klos projektų susumavimas. Paskutinė 
darbo sesija: Statuto pakeitimai, sveikini
mų priėmimas.

Gruodžio 3, ketvirtadienis. Uždarymas. 
Demonstracija prie Sovietų ambasados. 
„Media“ įvykis. Kelionė į Adelaidę.

Perspausdinta iš „Draugo“, 1987.VII.18. 
VI PLJK organizacinis komitetas, 4 Ro
bert Street, North Balwyn, Victoria 3104, 
Australia, tel. (03) 857-7248.

PLJ KONGRESUI TURISTINĖS 
INFORMACIJOS

Neprivalomų ekskursijų informacijos
Skridimo kainos Australijoje. Užsienio 

keleiviai gali gauti 30 proc. nuolaidą per 
Australian Airlines. Kai kuriais atvejais 
išeina pigiau perkant „Go Australia Air
pass", bet tai priklauso nuo pasirinkto 
maršruto. Prieš perkant bilietus, pra
vartu ištirti abi galimybes. Dvi pagiindi- 
nės atrakcijos Australijoje yra Barrier 
Reef ii- Ayers Rock.

PLJK autobuso ekskusija iš Sydnėjaus 
į Adelaidę. Ši ekskursija, organizuojama 
norint pervažiuoti iš Sydnėjaus į Ade
laidę, kur vyks Naujų metų sutikimas ir 
po to stovyklą, šeštadienį XII.26 iš Syd
nėjaus pro įvairias vietoves važiuojame į 
Australijos sostinę Canberra. XII.27 eks
kursija po Canberra. XII.28 apžiūrime 
Australijos istorines vietoves, aplankome 
upėtakių (trout) ūkį, oro muziejų ir val
katų („bushrangers“) miestelį. XII.29 
aplankysime upės uostus ir pernakvosime 
pionierių kolonijoje. XII.30 keliausime 
laivu, kur duos ir pietus, po to išvyka per 
krašto vyno . gamyklas bei vynuogynus.
PLJK autobuso ekskursija iš Adelaidės 

į Melbourną. Tai bus naktinė kelionė au
tobusu. Paryčiais autobusas važiuos 
Great Ocean Road keliu, kur bus proga 
pamatyti įspūdingą, nelygų pietinės Au
stralijos pajūrį.

Atrodo, kad netrukus tarp Amerikos; 
Sovietų Sąjungos bus pasirašyta sutari i 
panaikinti atomines raketas Europos ko | 
tinente, tai yra trumpų ir vidutinių j ' 
tancijų ginklus. Strateginės ir Anglijos; 
Prancūzijos atominės raketos ir jomis s; 
siginklavę (požeminiai laivai) 'į šią šutą < 
ti neįskaitomi. Trumpų distancijų rakei; * 
sudaro tik 3% visų vakaruose turi® 
atominių ginklų dalį. Tai padaryta pt; 
džia, kuri tikimasi prives prie tolimesn! . 
nusiginklavimo sutarčių.

Tas susitarimas buvo atsiektas Soviet 
užsienio reikalų ministeriui Shevardnads 
lankantis Vašingtone, kur jis turėjo ilgs 
pasikalbėjimus su Amerikos užsienio rt 
kalų ministeriu Shultzu ir prezide® p 
Reaganu. Manoma, kad išsiaiškinus vis p 
sas sutarties detales, Prezidentas Reag; j 
nas ir Sovietų vadas Gorbačiovas susitik j 
Vašingtone, dar šiais metais, pasirašji t 
sutartį. o

Europiečiai tačiau būkštauja, kad į 
atominių raketų jiems bus sunku ap> t 
ginti, nes Sovietai laiko daug didesne 1: 
karines pajėgas. Dėl tos priežasties reikė ** 
tų ir vakarams padidinti savo karines j® ' 
jėgas. Gorbačiovas prisipažino, kad & l 
vietai turi daugiau kareivių, tankų, lėk i1 
tuvų ir 1.1., bet sako, siekiant lygsvaros P 
apsiginklavimą reikia mažinti, o ne jį
dinti. Tai gali reikšti, kad Sovietai sv 
tiktų mažinti savo karines pajėgas. Got- 
bačiovui ši sutartis su Amerika yra Ir B 
bai svarbi, norint parodyti oponentam si 
kad „glasnost" neša vaisių. Prezidento 11 
Reaganui tai irgi yra svarbu, kad istorl 11 
jai palikus bent vieną jo prezidentavinr, P 
laikų laimėjimą. Kitais metais yra renki ® 
mas naujas prezidentas.

v: 
Popiežius Kanadoje jf

Po vizito Amerikoje, popiežius atskr:- j, 
do į Kanadą aplankyti Kanados indent 
Prieš tris metus, kada jis pirmą karti ]a 
lankėsi Amerikos kontinente, bet blogas V; 
oras neleido jo lėktuvui nusileisti indent jį 
apgyventose šiaurės Kanados srityse, jį jy 
pažadėjo pirma proga juos aplankyti. į;

Persijos įlankoje tebesitęsia karas
JT sekretorius grįžo be rezultatų. Ira

nas nesutinka sustabdyti karo veiksme 
kol Irakas nebus apkaltintas pradėjęs kv 
rą. Dabar Saugumo Taryba turės svari 
tyti, ar sustabdyti ginklų pardavimą Ira 
nui. Jeigu taip ir bus nutarta, tas nereiš 
kia, kad Iranas vienokiu ar kitokiu būd:

. , . ganegaus ginklų. . išDabar jau beveik visos Bendros Rit- 
kos Europos valstybės turi ten savo kari 
ar minų gaudymo laivus. Anglų mint 
gaudymo laivai jau atplaukė ir jie veifc 
po anglų Armijos padalinio apsauga. Ka- k 
ras tarp Irano ir Irako tęsiasi, Irakas at- 
akuoja bombomis iš oro, o Iranas motor- ..■ cn
laiviais apšaudo plaukiančius laivus.

mistras Andiew Gravelis, padėkojo mūsų 
šokėjoms už gražų pasirodymą ir kartu 
nusifotografavo.

Liepos 25 d., įvykusiame Gloucesterio 
miesto karnivale, miesto savivaldybė 
parengė užsieniečiams vieną sunkvežimio 
platformą. Ją užpildė užsieniečiai apsi
rengę tautiniais rūbais ir su tautinėmis 
vėliavomis. Tautiniai pasipuošusios ir su 
trispalve mūsų vėliava, lietuvių tautą re
prezentavo M. Gelvinauskienė ir O. Pū- 
kienė. Važiuojant miesto gatvėmis, joms 
publika plojo ir jas fotografavo. Sode, 
miesto burmistras Andrew Gravelis, vi
siems padėkojo už puikų pasirodymą. Su 
mūsų lietuvaitėmis jis ilgiau kalbėjo ir kai
tų nusifotografavo. Burmistrui labiausiai 
patiko mūsų atstovės. Abu pasirodymus 
plačiai aprašė vietinė anglų spaudą.

A. Valentą

PAMALDOS
Manchesteryje — rugsėjo 27 d., 12.30 v.
Stoke-on-Trente — rugsėjo 26 d., 16 

vai., šeštadienį, St. Wulstans. Po pamal
dų — lietuviškas filmas.

Nottingham? — rugsėjo 27 d.. 11.15 v.. 
Židinyje.

Bradford? — spalio 4 d., 12.30 vai.
Nottingham? — spalio 4 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Coventryje — spalio 4 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje. Po pamaldų ten pat Lietuviš
kųjų didžiųjų iškilmės Romoje filmas.

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

ROŽINIS
Rožinis — spalio 3 d. 4.30 v.p.p., prie 

švč. Sakramento, 24-26 Meridale Rd., Cha
pel Ash, Wolverhampton. Vieta pasiekia
ma iš autobusų stoties Nr. 513, važiuoti 
iki Eye Infirmary.

Melsimės už mūsų laisvės kovotjus 
N. Sadūnaitę, R. Grigą, kun. R. Puzoną.

N. Narbutienė

Amerikiečiai pagrobė arabą
Pereitą savaitę Amerikos slaptos polici

jos agentai sustabdė laivą Viduržemio Jū
roje ir pagrobė Libano pilietį Fawaz You
nis, kuris yra kaltinamas Jordano lėktu
vo „pavogimu" ir to lėktuvo susprogdini
mu Beirute 1985 m. Tame lėktuve buvo 
ir 4 amerikiečiai, bet niekas iš keliauto
jų nebuvo sužeisti.

Britanijos dvi partijos susijungė?
Neseniai pasibaigė dviejų partijų kon

ferencijos, kuriose buvo nutarta tas dvi 
partijas sujungti į vieną. Tos dvi partijos 
vadinasi Liberalai ir Socialdemokratai. 
Per paskutiniuose rinkimus už juos balsa
vo apie 7 mil. žmonių, bet dėl esančios 
balsavimo sistemos Britanijoje, jie prave
dė tik apie 20 parlamento narių. Libera
lų vadui David Steel dauguma pritaria, 
kad jis pradėjo derybas su Socialdemok
ratais dėl susijungimo. Socialdemokratai 
irgi balsavo už susijungimą, bet jų vadas 
David Owen atsistatydino. Naujas parti
jos vadas Maclennan gavo mandatą vesti 
derybas su liberalais. Didžiausias skirtu
mas tarp tų dviejų partijų yra branduo
linių ginklų klausime: liberalai yra ui 
Britanijos besąlyginį nusiginklavimą brau 
duolinių ginklų srityje, gi socialdemokra
tai yra priešingi.

David Owen pareiškė, kad jis nesidės 
į naują partiją, bet ir toliau liks social
demokratu.

PABĖGĖLIAI Iš KOMUNISTINIU 
KRAŠTU

Federacinės Vokietijos vidaus reika
lų ministerijos suteiktomis žiniomis, šiais 
metais pirmą kartą nuo 1981-ųjų metu- 
Vakarų Vokietijoje žymiai padaugėjo pa
bėgėlių iš komunistų valdomų Centro ir 
Rytų Europos kraštų. Vien šių metų lie
pos mėnesį Federacinę Vokietiją pasiekė 
astuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt na- 
bėgėlių iš Centro ir Ryti) Europos.
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