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Kun. S. Tamkevičius ir Viktoras Petkus Vilniuje
Lapkričio 4-sios ankstyvą rytą 

sutraukė Vilniaus geležinkelio stotin trijų 
- keturių šimtų žmonių minią pasitikti 
kun. S. Tamkevičiaus. Tarp kunigų ir 
pasauliečių, vyrų ir moterų, pagyvenusių 
ir jaunų žmonių, matėsi buvęs kalinys 
kun. Jonas Kastytis Matulionis, vos prieš 
dvi paras grįžęs Viktoras Petkus ir 
politinių kalinių gelbėjimo komiteto 
narys Petras Cidzikas. Su gėlėmis pasitikę 
kunigą Sigitą, giedodami religines 
giesmes ir dainuodami liaudies dainas, su 
Lietuvos trispalvėmis ir Vatikano 
dvispalvėmis, susirinkusieji nužygiavo 
prie Aušros Vartų Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Gailestingumo 
Motinos koplyčios. Čia prie altoriaus su 
stebuklingu paveikslu, kun. Sigitas 
Tamkevičius kreipėsi į tikinčiuosius;

„Gruodžio 23-sios naktį, lydimas 
kareivių su vilkiniais šunimis, įsėdau į 
(Stolypino) vagoną, Gailestingumo 
Aušros Vartų Motinos paprašiau, kad 
palaimintų ir išvažiavau į Uralą. Prabėgo 
beveik šešeri metai, ir ši diena man kaip 
sapnas. Tada negalėjau nė pagalvoti, kad 
bus šitokia diena kaip ši, kad tauta bus 
atgimusi, kad Bažnyčioje bus daug vilčių, 
kad žmonėse bus toks entuziazmas.

ALGIRDAS KLIMAITIS 
Steigiamajame Sąjūdžio Suvažiavime

Algirdas Klimaitis, Europos Parlam
ento Baltų Jungties gen. sekretorius buvo 
pakviestas ir lankėsi spalio mėn. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame 
suvažiavime Vilniuje. Europos Parlam
ento Baltų Jungties (Baltic-Intergroup) 
posėdyje, dešimtoje š.m. parlamento 
sesijoje, iš Anglijos iš Prancūzijos, 
Italijos, Vakarų Vokietijos, Danijos, 
Belgijos, Olandijos ir Portugalijos par
lamentarams spalio 25 d., Strasbūre 
apie savo kelionę jis padarė šį pranešimą.

Persitvarkymo Sąjūdžio pakviestas 
Vilniuje viešėjau nuo spalio 19 iki spalio 
24 d. kur turėjau susitikimus ir 
darbo posėdžius su LPS iniciatyvinės 
grupės atstovais: prof. Buraču, Vyt. 
Landsbergiu, filosofais Ozolu ir A. 
Juozaičiu, prof. Genzeliu, prof. Juzeliūnu 
ir eile kitais LPS iniciatinės grupės 
atstovais. Tuose susitikimuose ypač buvo 
paliestas Lietuvos suvereniteto klausimas 
tarptautinėje plotmėje.

Sekmadienį, spalio 23 d., popiet 
turėjau dviejų valandų susitikimą su 
Lietuvos kardinolu Vincentu Sladke
vičiumi ir katalikų bažnyčios administra
cijai buvo įteikta dovana — kompiuteris. 
Kelionėje pas kardinolą mane lydėjo

Kardinolo namuose Kaišiadoryse. Nijolė Sadūnaitė, kard. Vincentas Sladkevičius ir 
Algirdas Klimaitis.

PETRO KIMBRIO 
PRANEŠIMAS

Tada atrodė viskas sukaustyta ledų. Ir 
jeigu šiandian mes daug kuo 
džiaugiamės, tai sakome „ačiū“ Marijai. 
Šiais metais — Marijos metais, Motina 
pamatė, kad mūsų tautai, Bažnyčiai, 
mums visiems daug ko trūksta, daug ko 
reikia, reikia meilės, reikia blaivių širdžių. 
Ir Motina savo Sūnui pasakė: jiems reikia 
vyno, laisvės, meilės, gerumo vyno. Ir jos 
Sūnus padarė stebuklą. Ir šiandien visi 
susirinkę čia dėkojame, dėkojame Dievo 
Motinai, dėkojame mūsų Viešpačiui 
Jėzui Kristui, kad pažvelgė į mūsų tautą, 
pažvelgė į mūsų Bažnyčią, pažvelgė į 
mūsų visų gyvenimą. Šiose Mišiose 
melskimės, kad mūsų tautoje prasidėjęs 
atgimimas turėtų pagrindą, kad žmonės 
rastų tiesą. Entuziazmas labai greitai 
praeina, reikia kad būtų pagrindas. O 
tokiu pagrindu gali būti tiktai Dievas. 
Važinėdamas etapais iš Uralo į 
Mordoviją, iš Mordovijos į Sibirą, aš 
mačiau tūkstančius žmonių, tūkstančius 
nužmogėjusių žmonių, baisių. Nesinorėjo 
net būti jų tarpe, bet būti reikėjo. Ir visi jie 
buvo tokie todėl, kad neturėjo Dievo. Jie 

žinoma Lietuvos katalikų veikėja Nijolė 
Sadūnaitė.

Taip pat susitikau ir išsamius pokal
bius turėjau su Lietuvos piliečių teisių 
gynėjais Povilu Pečeliūnu, Petru Cidziku, 
Antanu Terlecku, Andrium Tučkum, 
Romo Kalantos broliu, inž. Antanu 
Kalanta, Liudu Dambrausku, Tomu 
Eidukavičium, LPS — spaudos koordi
natorių grupės vadovu rašytoju Algim
antu Vaišnora, Estų Liaudies Fronto 
atstovais Mart Tarmak ir Rein Raud ir 
kitais.

Po pranešimo vykusiame Europos 
Parlamento Baltų Jungties Prezidiumo 
posėdyje buvo nuspręsta sudaryti de
legaciją ir aplankyti Pabaltijo Re
spublikas ir Maskvą. Europos Parlam
ento delegacija nori betarpiai susipažinti 
su praktiškais persitvarkymo rezultatais 
ir tame sąryšyje paruoštų galimus 
pasiūlymus.

Delegaciją sudarys parlamentarai iš 
penkių Europos šalių. Keli 
spaudos atstovai taip pat pareiškė norą 
kartu važiuoti. Numatoma delegacijos 
kelionė bus sekančių metų pirmoje 
pusėje. 

jo galbūt niekada nepažino, jie neturėjo į 
ką atsiremti ir nuėjo nusikaltimo keliu. 
Akivaizdžiai pamačiau, ką reiškia 
gyvenime Dievas. Jeigu dabartinis mūsų 
jaunimas, vaikai, turės Dievą, mes 
turėsime ateitį, jeigu jie neturės Dievo — 
tai nieko mums nepadės ir trispalvės. Jos 
reikalingos, jos brangios, jos šventos, bet 
dar labiau yra reikalingas pagrindas. 
Tūkstantmetinė istorija kalba ir rodo, 
mūsų tautos istorija, ypač pokario 
istorija, akivaizdžiai, prikišamai rodo, 
kad reikia šitokio pagrindo. Kai buvau 
Sibire tremtyje, daugelyje Sibiro kaimų, 
miestelių, mačiau kapines. Ir daug jose 
mačiau senų, apipuvusių, pajuodusių 
katalikiškų kryžių. Ten liko daugelio 
mūsų tėvai, broliai ir seserys. 
Prisiminkime juos, prisiminkime visus 
tuos, kurie nekaltai kentėjo mūsų 
tėvynėje, kurie nekaltai kentėjo Rusijoj, 
Sibire, ir kurie neišvydo tos dienos, kokią 
šiandien matome. Tos garbės jie buvo 
labiau verti negu mes, už tai, kad jie kur 
kas daugiau už mus iškentėjo“.

Kartu su buvusiuoju sąžinės belaisviu, 
šventas Mišias koncelebravo šeši kunigai. 
Po Mišių kun. Sigitas Tamkevičius 
pasakė:

„Jūs lydėjote mane malda, ne tik mane 
lydėjote, bet ir kitus kalinius. Jūs rašėte 
mums laiškus, daugumos jų mes 
negaudavom jie atsirasdavo šiukšlių 
dėžėje; bet mes žinojome, kad jūs su 
mumis. Jūs meldėtės, jūs aukojotės, jūs 
verkėte, jūs badavote, jūs viešai skelbėte 
apie įvykdytą neteisybę, jums didelis ačiū, 
nuoširdus ačiū. Jūs buvote Veronikomis, 
Simonais Kirėniečia's, kurie kaip 
išmanydami, kaip galėdami bandėt 
padėti nešti kryžių. Už tai ačiū. Tegul 
Viešpats jums atlygina“.

Padėkos žodį kunigui Sigitui 
Tamkevičiui tarė kun. Robertas Grigas:

„Mylimas kunige Sigitai, dabar 
jaučiamės, kad ištikrųjų esame vienas 
Kristaus kūnas. Šiandien labiau negu 
betkada, man džiugu, kad jūs grįžote ir 
radote visas savo avis nepasklidusias, kai 
buvo užgautas jų piemuo, jos susispietė 
dar glaudžiau ir tapo paaugusios, 
sustiprėjusios. Mes neturėjome ginklų, 
netgi noro kariauti, bet mes meldėmės, 
mes norėjome savo atgimimo. Ir Marija ir 
Kristus padėjo mums, jūs sugrįžote į 
Lietuvą kitokią, negu kad palikote. 
Galima pasakyti, kad jūsų, kunigo Jono 
ir visų kitų, grįžusių ir negrįžusių kalinių 
dovana — trispalvė. Tai jūs mums 
parvežėte tą trispalvę iš savo tolimų 
kelionių. Ne tiek mes ją laimėjome, kiek 
jūs. Ne viską dar turime, ko norime. 
Maža teisingumo, maža laisvės. Bet 
tvirtai tikime: jeigu eisime Jėzaus 
nurodytu keliu, Jėzaus ir Marijos keliu — 
atgausime visa, ko mums stinga. Tegul 
Dievas atlygina jums, visų tų širdžių, 
kuriuos išsaugojo ištikimybę kilnumu. 
Tegul Dievas tų širdžių kilnumu atlygina 
čia ir amžinybėje“.

Jaudinantis sugrįžimas į tėvynę įvyko. 
Tačiau prieš akis nemažiau jaudinantis 
Kybartiškių susitikimas su savo klebonu. 
Ten parapijos bažnyčioje, jis aukojo šv. 
Mišias lapkričio 6-tą dieną, sekmadienį, 
12 valandą.

V AT. R.

VĖLINES LIETUVOJE
Vėlinių diena šiais metais, buvo 

paskelbta respublikine švente. Pagal 
turimas informacijas, pagerbti 
mirusiuosius Rasų kapinėse susirinko 
jūra žmonių. Penktą valandą čia buvo 
aukojamos šventos Mišios, buvo 
giedomos religinės giesmės, per 
garsiakalbius buvo leidžiama gedulinga 
muzika. Ant kapų mirgėjo 
nesuskaitomos žvakutės. Per televiziją 
buvo perduota Vėlinių dienai skaita 
speciali laida: buvo rodomi Kauno 
katedroje tą dieną surengtų pamaldų 
vaizdai, perduotas reportažas iš Rasų 
kapinių, kurį lydėjo klasikinės muzikos 
fragmentai.

PETRAS CIDZIKAS 
NUTRAUKĖ BADO STREIKĄ

Petras Cidzikas spalio 29 d. Vilniuje 
nutraukė bado streiką, kurį vykdė 
trisdešimt dvi dienas reikalaudamas 
politinių ir sąžinės kalinių išlaisvinimo. 
Cidzikui baigiant bado streiką, pagal 
turimas žinias, Vilniaus Gedimino 
aikštėje susirinko nemažai žmonių, 
galbūt net porą tūkstančių. Buvo 
sugiedotos kelios giesmės, Cidzikui buvo 
įteikta gėlių. Kalbas pasakė Povilas 
Pečeliūnas ir keli kiti asmenys, tarp jų 
Feliksas Bakšys, kuris buvo pasirengęs 
pakeisti Petrą Cidziką, jei jo sveikatos 
būklė būtų pasidariusi kritiška ir jei 
valdžia nebūtų davusi garantijų, kad 
kaliniai bus išlaisvinti. Aplinkybės taip 
susiklostė, kad jam nebereikėjo šitos 
aukos. Pečeliūnas paaiškino, kodėl 
Cidzikas nutraukė bado streiką, 
padėkojo visiem už rūpestį badaujančiu, 
ypač tiem, kurie prie jo dieną ir naktį 
budėjo, papasakojo apie sąžinės kelinius. 
Jauni žmonės, priklausantys 
Persitvarkymo sąjūdžiui, savanorių 
talkinami mašina Petrą Cidziką parvežė į 
namus. Cidzikas namuose po truputį 
atsigauna, gydosi pagal tam tikrą eigą, 
jaučiasi normaliai, kiek tai įmanoma po 
tokio ilgo badavimo.

Petras Cidzikas 
bado streiko metu

OFICIALUS RELIGINES 
MINTIES LEIDINYS 

LIETUVOJE
Gautomis žiniomis Lietuvoje spalio 

mėnesį pasirodė naujas krikščioniškos 
minties leidinys „Tikėjimo Žodis“. Jį 
pradėjo leisti Lietuvoje įsikūrusi 
krikščionių — katalikų ir protestantų — 
ekomeninė sąjunga, kuriai priklauso 
dvasininkai ir pasauliečiai.

Leidinys yra panašaus formato kaip 
„Sąjūdžio Žinios“, yra spausdinamas 
tikinčiųjų lėšomis ir platinamas 
nemokamai. Redaktorius yra Evaldas 
Morkūnas, kuriam talkininkauja 
redakcinė kolegija. Tarp jos narių yra keli 
kunigai evangelikų pastorius, taip pat 
poetas Sigitas Geda. Leidinio „Tikėjimo 
Žodis“ pirmasis numeris pasirodė spalio 
22 dieną ir yra keturių puslapių. Štai kaip 
trumpame įvadiniame žodyje aptariama 
leidinio paskirtis:

„Jūsų rankose pirmasis krikščioniškas 
laikraštis pokario Lietuvoje. .Kristaus 
žaizdomis esate išgydyti*. Ši eilutė iš 
apaštalo Petro pirmojo laiško aiškiai 
liudija apie mūsų tautos galimybes 
Viešpatyje. Palaiminimai Biblijoje yra 
skirti mums, kiekvienam asmeniškai, 
kaip ir bet kurios tautos žmogui, kuris 
tiki Išgelbėjimo Evangelija. Laikraščio 
tikslas — nepaisant denominacijų 
skirtumų, skelbti Gerąją Naujieną apie 
gyvąjį Dievą. Dauguma lietuvių pavargo 
nuo ateizmo absurdo. Mes galime 
paliudyti, kad įmanomi tik du sąmoningo 
krikščioniško gyvenimo variantai: 
pirmasis —- sėkmingas gyvenimas, 
antrasis — labai sėkmingas gyvenimas. 
Tik du. Atsiverskite ir tikėkite 
Evangelija...

UETUVOJE
Mirė dail. Paulius Galaunė

Spalio 18 d., eidamas 99-uosius metus, 
mirė žinomas Lietuvos dailininkas 
Paulius Galaunė.

Gimęs 1890 m. sausio 25 d. 
Pagelažiuose, Ukmergės aps., Paulius 
Galaunė prieš pirmą pasaulinį karą 
studijavo Petrograde, 1923-1924 m. 
tobulinosi Paryžiaus Luvro mokykloje. 
Nuo 1922 m. buvo Valstybės muziejaus, 
vėliau — V. Didžiojo kultūros muziejaus 
direktoriumi. Iki 1987 m. jis paskelbė per 
400 publicistinių, mokslinių straipsnių 
bei studijų įvairiais Lietuvos dailės bei 
kultūros klausimais. 1930 m. jis išleido 
knygą „Lietuvių liaudies menas“. Nuo 
1925 m. skaitė Lietuvos meno istorijos 
paskaitas Lietuvos universitete, vėliau — 
Vilniaus universitete ir Vilniaus dailės 
institute. P. Galaunės dėka užsienyje 
buvo surengta nemaža lietuvių dailės 
parodų.
R. Songaila išėjo į pensiją

Spalio 20 d. Vilniuje įvyko LKP CK 
plenumas, kuris atleido R. Songailą iš 
Lietuvos komunistų partijos C. K. 
pirmojo sekretoriaus ir biuro nario 
pareigų. Sulaukęs 59 m. amžiaus, jis išėjo 
į pensiją.

Naujuoju pirmuoju sekretorium 
išrinktas Algirdas Mykolas Brazauskas. 
Jis gimė 1932 m. Rokiškyje, tarnautojų 
šeimoje. 1956 m. baigė Kauno 
politechnikos institutą, kur gavo 
hidrotechninės statybos inžinieriaus 
diplomą. Vedęs, žmona Julija — 
gydytoja, turi dvi dukras ir keturis 
anūkus.
Bus daugiau degtinės

Maskvos patvarkymu, šiemet 
Lietuvoje virš plano bus pagaminta 14 
milijonų butelių degtinės ir 2 milijonai 
butelių prastų vynų.

1985 m. gegužės 7 dieną paskelbus 
valdžios nutarimą „Dėl priemonių 
girtavimui ir alkoholizmui įveikti“, vien 
Lietuvoje per 1985-1987 metus sumažėjo 
svaigalų apyvarta 326 milijonais rublių. 
Naujos priemonės — biudžetui 
subalansuoti.
Keičia gatvių pavadinimus

Vilniaus miesto vykdomasis komitetas 
nusprendė grąžinti senus pavadinimus 
kitoms sostinės gatvėms, nepaminėtoms 
ankstyvesniame nutarime. Vieton 
Muziejaus, Komjaunimo, Liepos 21- 
osios, A. Suvorovo gatvių dabar bus 
Vokiečių, Pylimo, Tauro bei L. Sapiegos 
gatvės. Dalis Z. Sierakausko gatvės 
vadinsis Dainavos gatve, o daliai 
Didžiosios gatvės bus grąžintas Aušros 
Vartų pavadinimas.
Kęstučio paminklas

Arvydas Saulėnas „Valstiečių 
laikraštyje“ rašo:

— Ilgus dešimtmečius Prienuose, 
vaizdingoje Nemuno pakrantėje, stovėjęs 
Kęstučio paminklas buvo nugriautas 1954 
metais. Griaunant paminklas atitrūko 
nuo postamento. Nudaužtas kalavijas, 
rankos, galva. Seni priemėčiai prisiminė, 
kur paminklas užkastas. Neseniai jis 
atkastas... Jeigu nepavyks restauruoti 
senojo paminklo, priemėčiai renka lėšas 
naujojo statybai.

Pačiame Prienų rajono pakraštyje, 
S k r i a u d ž i u o s e , stovėjo 
Nepriklausomybės paminklas, skirtas 
žuvusiems Lietuvos savanoriams. Ir jis 
maždaug prieš tris dešimtmečius buvo 
barbariškai nuniokiotas. Dabar kolūkis 
nutarė jį atstatyti.

Birštone pradėtas kurti Atminimo 
takas Sibiro tremtiniams. Jaudina 
mediniai koplystulpiai.
Lenkijos konsulatas Vilniuje

LTSR užsienio reikalų ministro pava
duotojas R. Mališauskas painformavo 
žurnalistus, kad lapkričio mėnesį Vil
niuje, Didžiojoje gatvėje, bus atidarytas 
Lenkijos konsulatas. Vėliau jis persikels į 
naują pastatą, kuriame įsikurs ir Lenkijos 
informacinio ir kultūrinio centro filialas.
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JUOZUI SABUI — 60 METŲ
Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininko sukaktis

60 metų yra nors dar palyginus 
neaukštas amžius ir žmogaus gyvenimo 
darbai nebaigti, bet tokia sukaktis jau yra 
proga stabtelėti į prabėgusius metus, 
išvargtus, atsiektus laimėjimus. Juozas 
Sabas gimė 1928 metų spalio 26 dieną 
Strielčių kaime, Prienų valsčiuje, 
Suvalkijoje. Mokytis pradėjo dar 
Lietuvoje, mokslą tęsti turėjo stovyklose 
Vokietijoje, o aukštuosius mokslus 
užbaigė jau Amerikoje, įsigydamas 
diplomuoto inžinieriaus specialybę. 
Dirbo Amerikoje, vėliau Vokietijoje kaip 
civilinis tarnautojas prie amerikiečių 
kariuomenės, būdamas energijos tiekimo 
departamento direktoriumi.

{ platesnę lietuvišką veiklą Vokietijoje 
Juozas Sabas įsijungė 1975 metų 
balandžio 12 įstodamas į Vokietijos 
lietuvių bendruomenę nariu. Po to jis 
greitai įkopė į pagrindinius lietuviškų 
organizacijų valdomuosius organus. Taip 
jau 1977 m. birželio mėn. 4 dieną 
nepaprastoje VLB Tarybos sesijoje jis 
išrenkamas į VLB valdybą ir ten perima 
pirmininko pareigas. Tą pat dieną 
skiriamas ir valdybos atstovu į Vasario 16 
gimnazijos kuratoriją, kur išrenkamas 
kuratorijos valdybon, kurioje eina 
atsakingas, bet nedėkingas iždininko 
pareigas. 1980 m. lapkričio mėn. 22 d. 
įvykusiuose rinkimuose Juozas Sabas 
išrenkamas į aukščiausią lietuvių 
bendruomenės tariamąjį organą VLB 
Tarybą.

Du metus (iki 1979 kovo 3) išbuvęs 
Bendruomenės pirmininku, iš šių pareigų 
pasitraukia. Tačiau aktyvios veiklos 
neapleidžia. Tarybos yra renkamas 
kontrolės komisijon, o kai 1982 metų 
lapkričio 7 dieną VLB Taryba steigia 
Fondą Vasario 16 gimnazijai remti, 
Juozas Sabas išrenkamas šio fondo 
pirmininku. Jam jis iki šiol sėkmingai 
vadovauja. 1984 metų kovo 17 d. jis vėl 
išrenkamas į VLB valdybą pirmininko 
pareigoms.

Bet koks išskaičiavimas eitų ir einamų 
pareigų dar neduoda pilno vaizdo Juozo 
Sabo veiklos ir jo nuopelnų lietuvių 

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI 

1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS

BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS

6
7. Vaišės

Apie valandą Kremliuje, Georgijaus salėje, iškilmingi pietūs. Iš tarybinės pusės, 
pamenu, dalyvavo Stalinas, Molotovas, Mikojanas, Vorošilovas, Kaganovičius, 
Bulganinas. Iš Lietuvos pusės dalyvauja Lietuvos delegacija ir pasiuntinybės 
personalas. Stalo centrą sudarė priešpriešiais sėdintys Stalinas su Mikojanu. Sėdžiu 
Stalino dešinėje, jam iš kairės — Molotovas, toliau — Natkevičius. Kitoje stalo pusėje 
iš dešinės nuo Mikojano — Vorošilovas, toliau — Raštikis. Ties Stalino kuvertu stovi 
atskiras butelis, į jo taurę pilama tik iš to butelio. Keliami nereikšmingi tostai, 
šnekučiuojama. Mikojanas iš kitos stalo pusės sako man:

—Kokį puikų miestą mes jums atiduodame! Kokia kita valstybė taip padarytų?
Stalinas į tai:
—Vilno im pridnadliežit po pravu (Vilnius iš teisės jiems priklauso).
Ir paragina Mikojaną tarti žodį. Tas atsistojęs karštai kalba maždaug taip:
— Mes su draugais mokame būti draugiški. Draugams nieko negailint. Bet, — 

vis karščiau ir rodydamas sau į širdį, — bent ant krūtinės, prie širdies, laikome aštrų 
durklą tiems, kurie mus apvilia.

Kaganovičius sėdi mano dešinėje. Jis sako, kad Vilnius esąs ne lietuviškas 
miestas, nes jo gyventojai, girdi, daugiausia ne lietuviai.

Ir čia Stalinas reaguoja, sakydamas, jog miestuose dėl istorinių aplinkybių dažnai 
įsigali svetimtaučiai ir kad reikią žiūrėti ne pačių miestų, o to krašto, į kurį miestai 
remiasi, tautinės sudėties. Miestų gyventojų sudėties greitai keičiasi.

Vorošilovas pasakė kažką, nenugirdau, tik pamačiau, kad Stalinas jį sudraudė. 
Vorošilovas kaltai pasižiūri į Staliną, tas pasisukęs sako man:

— My etich velikoderžavnikov poščiokali nie malo, poščiokajem i jieščo (mes tų 
didvalstybininkų patraškinom ne mažai, patraškinsim ir dar).

Užėjo kalba apie sąjunginių respublikų teises. Klausiu Staliną, ar jos tikrai 
norėdamos gali išeiti iš Tarybų Sąjungos sudėties.

—Taip gali, bet kiekvienoje iš jų tam ir yra Komunistų partija, kad jos niekad to 
nepanorėtų.

Gal ta pačia proga, kažkaip išėjus iš kalbos pasidomėjau jo tautybe.
—Taip, — tarė Stalinas, — kilimo esu gruzinas, bet jau dvidešimt penkeri metai 

kaip gyvenu Rusijoje, ir dabar, jaučiuosi veikiau rusas, nekaip gruzinas.

Tą patį vakarą išvykome geležinkeliu į savo tėvynę. Baltarusių stotyje išlydėjo 
mus Molotovas ir kiti aukštieji tarybiniai pareigūnai su garbės sargyba.

Važiuojame Vilniumi ir svetimos kariuomenės įgulomis Gaižiūnams, Prienams, 
Alytui ir Naujajai Vilniai vežini.

Viena ranka duoda, kita ima.
Ar už gerklės?
Ateitis parodys.
Mane sunkiai slėgė kontrastas tarp didingos rimties gamtoje ir gilaus sielvarto 

sieloje (E. Herrict, Episodes 1940-1944).

Pravažiuojami Rusijos miškai ir tuščios rudeninės lygumos melanchoniškai 
ramios ir snūdžios. Nerimo apimtoje širdyje toji rimtis rezonuoja disonansu.

Šitaip Prancūzijos parlamento pirmininkas prisiminė kelionę iš Paryžiaus į 
Vouvray, kai vokiečiams užimant Paryžių, teko trauktis iš sostinės. Gerai, kad turėjo 
dar kur trauktis...

8. Apsiprantam su įgulomis. Perkūnas iš giedro dangaus.
Po Savitarpio pagalbos Tarybų Sąjungos karinės įgulos nedelsdamos įsikūrė 

Naujoje Vilnioje, Jonavos Gaižiūnuose, Prienuose ir Alytuje. Ryšium su jų įžygiavimu 
ir įsikūrimu kasdien kilo nemažai klausimų, bet abiem pusėm rodant gerą valią, visi jie 
buvo patenkinamai išsprendžiami.

Pozdniakovas dabar jau — nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotasis ministras.
Jausmai aprimo. Gyvenimas ėjo sava vaga. Kol vyko derybos — kad ir kokių tų 

„derybų“ būta—derėjomės, gynėme savo pozicijas ir pažiūras, bet dabar yra sutartis, 
ir Lietuvos vyriausybė buvo kupina ryžto lojaliai ir ištikimai ją vykdyti.

Tačiau tvirto įsitikinimo, jog antroji pusė tikrai laikysis VII sutarties straipsnio 
apie suverenes teises ir nesikišimą į vidaus reikalus, širdies gilumoje neturėjome nei 
vyriausybės žmonės, nei eiliniai piliečiai.

Įvairiomis progomis vyriausybės atstovai raminome viešais pareiškimais 
visuomenę (galiu pridurti ir patys save), sakėme, kad Lietuvos vyriausybė liekanti, 
kaip ir buvusi, nepriklausoma ir visiškai suvereni. Mūsų pareiškimus kartojo tarybinė 
spauda, tuo lyg taip pat pritardama jiems.

Norėjosi tais nerimastingais klausimais gerai su Tarybų Sąjungos vyriausybės 
žmonėmis išsikalbėti, sužinoti, ką jie galvoja, kuo patenkinti, kuo nepatenkinti, 
kokios abiejų valstybių santykių ateities perspektyvos.

Ta mintimi kalbinau Pozdniakovą, ar nuvykęs neoficialiai į Maskvą, galėčiau 
tikėtis susitikti su Stalinu ir Molotovu. Pozdniakovas, be abejo, pranešė apie tai 
Maskvai, bet iš ten, jokio atbalsio nesulaukta...

1940 metais, gal apie gegužės vidurį, užėjo pas mane į užsienių reikalų ministeriją 
atvykęs iš Maskvos užsienių reikalų liaudies komisariato generalinis sekretorius 
Sobolevas. Pasisakė apvažinėjąs tarybines įgulas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

— Estijoje, ir Latvijoje tie reikalai gerai tvarkomi, bet geriausiai pas jus, 
Lietuvoje, — pareiškė jis man su pasitenkinimu.

Pasakiau, jog labai malonu girdėti tą pripažinimą ir pridūriau, jog Lietuvos 
vyriausybė skiria tam dalykui dėmesio ir daro visa, ką gali, kad klausimai, kylantis 
tarybinėms įguloms, būtų greit ir abiem pusėm priimtinu būdu sprendžiami.

Neilgai trukus į Lietuvą atvyksta Tarybų Sąjungos generolas Lokstinovas ir taip 
pat užeina pas mane. Ramus, mandagus — rutininio vizito laikysena. Po keleto žodžių 
apie kelionę, generolas pasakoja, jog keli tarybiniai kariai Lietuvoje buvę kažkieno 
įvilioti į kažkokį rūsį ir ten kelias dienas laikomi. Paskiau bene dviem iš jų pavykę 
kanalizacijos ar vandentiekio vamzdžiais iš to rūsio pabėgti ir grįžti į savo įgulas.

Galvoje iki šiol išliko įspūdis jog generolas pasakojo apie tai kuo ramiausiai, be 
jokio susijaudinimo ar pasipiktinimo, pasakojo taip, kaip pasakojama koks nugirstas 
keistas nuotykis ar anekdotas. Jo pasakojimas anaiptol neturėjo kokio demaršo, 
priekaišto ar reikalavimo atspalvio.

Turiu prisipažinti, jog ir aš paėmiau tą žinią kaip kokį nelinksmą anekdotą — 
taip neįtikima, kad kas nors panašaus būtų galėję būti.

Netikiu tuo, teisybė ir iki šiol — o šiol ypačiai todėl, jog tarybinė pusė, apkaltinusi 
paskiau Lietuvos vyriausybę dėl to menamojo įvykio, vengte vengė, kaip toliau 
matysime, jo ištyrimo.

Generolui Lokštinovui pasakiau, jog tai, ką jis papasakojo skamba tiesiog 
fantastiškai, kaip iš „Tūkstančio ir vienos nakties“. Nusišypsojo jis, nusišypsojau aš, 
dar apie šį tą pakalbėjom, ir generolas Lokstinovas atsisveikinęs išėjo. (B. D.)

bendruomenei. Jis pradėjo vadovauti 
Bendruomenei ir dirbti Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos valdyboje sunkiu 
metu, kada vadovų eilėse jautėsi tam 
tikras pavargimas, išsisėmimas, 
sustingimas ir kiek nesveikas 
susiblokavimas. To pasėkoje išsivystė ir 
tam tikri neigiami reiškiniai, kuriuos 
reikėjo šalinti. Senieji veikėjai to 
neįstengė. Atėjęs generacijų pasikeitimo 
laikas, vystėsi savotišku konflikto keliu. 
Tai buvo kritiškas laikotarpis tiek 
bendruomenei, tiek gimnazijai, „buvo 
daug sunkumų ir nesusipratimų“. Tokiu 
metu pradėjo savo darbą Juozas Sabas, 
įvesdamas su savimi visą eilę jaunesnių 
žmonių, kurie perėmė bendruomenės 
organizacinį vadovavimą ir kurie 
atnaujino kai kuriuos jau užmarštin 
nuėjusius veikimo būdus.

Būdamas Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos valdyboje Juozas Sabas 
lemtingai prisidėjo prie tada ten vykusių 
pasikeitimų. Būdamas bendruomenės 
pirmininku, šalia įprastų, nuolatinių 
darbų. Romuvoje surengė kelias dideles 
vasaros šventes, sodo švenčių vardu, 
kurios sutraukdavo šimtus lietuvių. 1978 
metais vėl atgaivino Europos LB 
pirmininkų suvažiavimus, kurie nuo 
tada, dalyvaujant PLB atstovams, vyksta 
kiekvienas metais. Ypač daug širdies ir 
darbo įdeda į centrinius Vasario 16 
minėjimus. Būdamas geras 
organizatorius, Juozas Sabas daug 
talkino ir kitiems, pvz. 1979 m. Vokietijos 
jaunimo organizuotam IV PLJ 
Kongresui ir kt. Ir sekantis didelis 
renginys, Europos lietuvių dienos, kurios 
įvyks 1989 metų birželio mėnesio 23-25 
d.d., įvyks tik dėka Juozo Sabo 
užsispyrimo ir ryžties. Prie viso to, 
paskutiniais metais didelių pastangų 
pareikalavo ir reikalauja 1984 metais 
sudegusios pilies atstatymas. Šis 
kapitalinis darbas, manome, kitų metų 
pirmoje pusėje turėtų būti užbaigtas.

Būdamas suvalkietis Juozas Sabas yra 
linksmo būdo, gerai dainuoja, mėgsta su 
žmonėmis bendrauti ir yra jų mėgstamas.

Persitvarkymo Sąjūdis Susitiko 
su Amerikiečiu Žurnalistu

Dienraščio „The Christian Science 
Monitor“ korespondentas Paul Quinn- 
Judge apsilankė Vilniuje. Savo rugsėjo 22 
d. išspausdintame straipsnyje, „Sovietai 
ieško atsakymo neramumams“ (Soviet 
Grope for Answer to Unrest), jis rašo, 
kad sovietų valdžia reaguoja į „nacional
istinį augimą“ improvizuodama, steng
damasi stabdyti įvykius, ar pasiduodama 
sąmyšiui. Atrodo, kad naują politike} 
nerusų tautų atžvilgiu formuluoja Gor
bačiovas ir Jakovlevas — ji būsianti 
nuolaidesnė ir lankstesnė, Pabaltyje 
neseniai įsteigti masiniai sąjūdžiai būsi
antys padrąsinami, drauge perspėjant, 
kad išstojimas iš Sąjungos absoliučiai 
nepriimtinas.

Kada Estijoje KP vadovybė didele 
dalimi identifikuojasi su naujuoju mas
iniu sąjūdžiu, rašo Quinn-Judge, Liet
uvoje partijos vadovų reakcija netoli 
panikos, o KGB stebi įvykius su giliu 
įtarimu. Jakovlevo apsilankymas Lat
vijoje ir Lietuvoje rugpjūčio mėnesį 
rodąs, kad Kremlius stengiasi užmegzti 
ryšį su masiniais sąjūdžiais. Dvi dienas 
prieš Jakovlevo atvykimą, septyni Liet
uvos Persitvarkymo Sąjūdžio nariai 
susitiko su Jakovlevo padėjėju. Pasak 
susitikime dalyvavusio Vytauto Land
sbergio, šis pareigūnas pareiškęs, kad jis 
norįs geriau susipažinti su naujuoju 
sąjūdžiu. Iki šiol, kalbėjo jis, Maskva iš 
Vilniaus partijos vadovybės tegaudavusi 
„panikos kupinus“ pranešimus apie 
padėtį.

Jakovlevo padėjėjas „švelniai“ per
spėjęs, kad jei toji padėtis nebus reikiamai 
kontroliuojama, ji gali privesti prie kito 
kalnų Karabacho.

Ne kartą jis yra buvęs piršliu lietuviškose 
vestuvėse. Vedęs, su žmona Vida 
išaugino sūnų ir dvi dukras.

Lapkričio 29 gausus būrys jo bičiulių 
susirinko į Spechbachą pasveikinti 
sukaktuvininką, palinkėti jam ilgiausių 
metų ir padėkoti už įdėtą darbą. VLB 
Valdybos nariai savo pirmininkui įteikė 
dovaną, lietuvės grafikės darbą.

(VaBa)

Anot Sąjūdžio aktyvistų, Maskvos 
pareigūnas taip pat pareiškė, kad Sąjūdis 
turėtų leisti savo spaudos organą. Šis 
organas jau pasirodė. Aktyvistai savo 
ruožtu nusiskundė Lietuvos KP antrojo 
sekretoriaus Nikalojaus Mitkino elgesiu. 
Jakovlevo apsilankymas padrąsino Są
jūdžio aktyvistus. Anot Arvydo Juoz
aičio, jis „stabilizavo politinę situaciją“. 
„Praėjusią savaitę“ aktyvistams buvo 
pranešta, kad jie gaus įstaigą, telefoną, ir 
„kitus oficialios organizacijos dalykus“.

Tačiau Lietuvos KP vadovybės re
akciją į „nacionalistinę agitaciją“ teb
esanti dvilypė, Landsbergis kalbėjo apie 
„suirutę“ partijos vadovybėje, kuri 
aplamai yra priešiškai nusistačiusi. 
Sąjūdžio aktyvistai Kaune tvirtina, kad 
partijos vadovai ragina savo pasekėjus 
steigti fiktyvius Sąjūdžio skyrius. Nors 
keli asmenys partijos vadovybėje išreiškė 
simpatijų Sąjūdžiui, KGB „nerizikuoja“. 
Rugpjūčio 30 d. Lietuvos KGB galva gen. 
Eduardas Eismantas išsikvietė keletą 
Sąjūdžio vadovų apklausinėjimui. Juoz
aičio jis tiesiai paklausė: „Ar jūs už ar 
prieš sovietinę valdžią?“

Sąjūdžio aktyvistai tvirtina, kad KGB 
juos seka, vienas pareiškė: „Jie veikia 
patylom, renka informaciją apie mus. 
Kai ateis laikas, jie mėgins mus 
sukompromituoti. Jie visad galės atrasti, 
kad mes padarėme ką nors neteisėto. Gal 
vaikinai, kurie leidžia (Sąjūdžio) laikraštį 
pasirodys esą prasilenkę su taisyklėmis 
reguliuojančiomis šrifto pirkimą“.

„Kai jis išėjo iš viešbučio, jį sekė“, rašo 
Paul Quinn-Judge. „Ir savo apsilankymo 
Lietuvoje metu, šis reporteris taip pat 
buvo sekamas“.

Elta

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ
nepamirškite „Europos Lietuvio“. 

Paremdami vienintelį savaitraštį Vakarų 
Europoje lietuvių kalba, užtikrinsite jo 
leidimą ateityje. Testamentu paskirti 
pinigai bus išimtinai naudojami lietuviš
kai spaudai.

SVETIMOJE SPAUDOJE
APIE ĮVYKIUS VILNIUJE

Brity spauda labai plačiai aprašė ' 
paskutinius įvykius Lietuvoje ir Lietuvos ' 
Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamąjį suv
ažiavimą. Čia mes pateikiame mūsų 
skaitytojams įdomesnes ištraukas iš kai 
kurių laikraščių.

Dienraštis „Independent" spalio 21 po j 
antrašte „Lietuvių partijos vadovas 
atsistatydina“ rašė: „Algirdas Čekuoliš, 
Gimtojo Krašto redaktorius, pasakė, kad 
Songaila vis labiau atsiliko nuo refominės 
nuotaikos Lietuvoje. Jis žinojo, kad 
vadovas turi būti pakeistas. Pirmasis 
sekretorius turės kalbėti suvažiavime, jeigu 
Songaila kalbės, jis bus nušvilptas".

The Guardian korespondentas Jo
nathan Steele po antrašte: „Lietuvių 
persitvarkymo judėjimo pirmasis is
torinis laimėjimas“ tarp kitko rašo: 
„Suvažiavimo išvakarėse pirmasis sekre
torius Ringaudas-Bronislovas Songaila, 
kuris apkaltino Sąjūdį „buržuaziniu 
nacionalizmu“, buvo priverstas atsista
tydinti. Nauja glasnost gairė buvo 
pasiekta vakar, kai Brazauskas palietė 
problemą skiriamų rusų iš Centro 
Komiteto Maskvoje į antrųjų sekretorių 
postus respublikose. Jie yra bendrai 
skaitomi, kaip Maskvos imperiniai pro
konsulai. Vakar buvo patvirtinta, kad 
ponas Mitkinas sekančiame centro 
komiteto susirinkime atsistatydins“.

Independent korespondentas Rupert 
Corwell spalio 22 po antrašte: „Nepak
lusni Lietuva aukštą pareigūną siunčia 
atgal į Maskvą“, tarp kitko rašo: 
Lietuviai pareigūnai, dramatiškai, ramin
dami naujai nesuvaldomus nacionalinius 
jausmus, grąžino atgal į Maskvą 
nemėgstamą aukštą partijos pareigūną. 
Taip pat Katalikų Bažnyčiai buvo 
gražintos švenčiausios vietovės, viena iš 
jų buvo per 30 metų naudojama kaip 
ateizmo muziejus.

Mitkino pašalinimas buvo praneštas 
Sąjūdžio vadovybėje. Atsiųstas iš 
Maskvos prieš dvejus metus, kaip 
antrasis partijos sekretorius, jis nebuvo 
populiarus, nes laikėsi išdidžiai ir atsisakė 
mokytis lietuviškai.

Vakar vyskupas Julijonas Stepona
vičius grįžo iš Maskvos ir buvo 
džiaugsmingai sutiktas.“

Laikraščio Observer korespondentas 
Andrew Wilson spalio 23 d. po antrašte: 
„Maskva pritaria Pabaltijo laisvei“ rašo: 
„Sovietų vadovybė vakar parėmė naują 
politinį judėjimą — Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdį — tikėdama, šioje 
atkaklioja ir neramioje Pabaltijo re
spublikoje pasireiškiantį nacionalizmą 
konstruktyviai pakreipti. Lietuva skiriasi 
nuo savo Baltijos kaimynų savo de
mografija ir istorija. Aštuoniadešimt 
procentų jos 3.5 milijono gyventojų yra 
lietuviai ir daugumoje katalikai. Taip pat 
reikia atsiminti, kad Lietuva senais laikais, 
kaip Europos galybė, duodavo iššūkį 
Rusijai ir Lenkijai. Estija ir Latvija, iš 
kitos pusės, yra šiandien beveik 50 
procentų rusiškos. Dėl to galima tikėtis, 
kad lietuvių reikalavimai į autonomiją ir 
demokratiją gali eiti toliau, negu kitose 
dviejose Pabaltijo respublikose. Klau
simas, kurį žmonės kelia šiandien 
Vilniuje, yra kiek Maskva gali pakęsti? Ir 
jeigu kils nauji reikalavimai, kas bus 
toliau? Maskvos šaltiniai sako, kad 
Kremlius planuoja sutikti su kai kuriais iš 
25 Sąjūdžio platformos punktų, daug
iausia su tais, kurie liečia ekonomiją.

Drąsiausias planas, kuris bus pateiktas 
lapkričio 29 d. plenumui, bus įs
teigta „Baltijos speciali zona“, panašiai 
kaip padaryta Kinijoj. (Panašus planas 
yra numatytas taip pat sovietų Tolimiems 
Rytams). Vakarų pramonininkai, ypač 
vokiečiai ir skandinavai, būtų raginami 
investuoti jungtiniuose projektuose 
tame regione, panaudojant geresnį, negu 
Sovietų Sąjungoje, tų respublikų pat
yrimą.

Maskvos viltys prilaikyti bet kokį 
nacionalizmą, kuris iškils po suvažiavimo 
Vilniuje priklausys nuo dviejų asme
nybių. Pirmoji yra naujas, daugiau 
liberalus, Lietuvos komunistų partijos 
vadas, Algirdas Brazauskas, išrinktas 
paskutiniame centro komiteto plenume. 
Antroji asmenybė yra garbinga 2.5 
milijono katalikų galva, Vyskupas 
Julijonas Steponavičius. Šis 77 m. 
metų vyskupas sugrįžo iš Romos su 
popiežiaus nurodymais, kokią paramą 
katalikai turėtų suteikti partijos pripažįs
tamam sąjūdžiui. (Nukelta į 3 psl.)
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i Stebėtojo komentarai

' IŠMOKIME ŽVELGTI KRITIŠKAI
1 Rudeniop, kai saulės nužertuose 
Tėvynės laukuose subręsta lietuviškoji 
duona, kai obelų šakos nusvyra 
pudonskruosčiais obuoliais, kai vėjo 
.{denami pagelsta pirmieji linai — tuo 
.lietu laikas pažymėti Tautos dieną. Gal 
neveltui darbštus lietuvis šiai dienai 
įasirinko rudens pradžią: simboliškai ji 
reiškė nuveikto darbo vaisius, nuieto 
Įelio kryptį, pasiektus tikslus.

Mūsų, užsienyje gyvenančių lietuvių, 
iauguma ir šiandien dar neatsisakė 
lėnųjų įpročių — kiekvienais metais mes 
Rengiamės nepamiršti mūsų tautos 
(ienos ir įvairiuose sambūviuose, koncer- 
Ejse ar pamaldose su pagarba ir sveiku 
sididžiavimu kalbame apie mūsų tautą, 
simename jos nueitą kelią, bandome 

fpibrėžti jos ateitį.
Tėvynėje ši diena yra išbraukta iš 

ilendoriaus, nors Lietuvos teritorijoje 
ir tebegyvena didžioji mūsų tautos 

plis. Tik kokia dalis?
I Šiais metais Vak. Vokietijoje vykusioje 
etuvių studijų savaitėje dalyvavo ir 
^seniai į- vakarus atvykęs dr. Vyt. 
kuodis. Štai kaip jis apibūdina tą tautos 
tilį gimtajame krašte (cituoju žodžius iš 
t paskaitos, kuri buvo talpinta „E. 
lietuvyje“):
„Seksualinis palaidumas daug kam 

apo gyvenimo norma. Intensyviai plinta 
jikymas merginų ir moterų tarpe, 
petuvoje plinta ir narkomanija, daug 
artų yra padidėjęs nusikalstamumas. Jis 
učiai paplitęs ir nepilnamečių tarpe.
| Labai paplitęs grobstymas, vagystės, 
ršininkavimas, spekuliacija. Melas, 
'iveidiškumas ir prisitaikėliškumas su 
ludos išskaičiavimu yra kasdieninis 
liškinys.
Klesti visos miesčioniškumo apraiškos, 

ų tarpe godumas materialinėms ver- 
jbėms, pavydas, kerštas, įvairios intri- 
ps“.
Taigi, štai kokia yra Lietuvoje likusi 

jūsų tautos dalis! O gal ne visi tokie, 
įalbūt tie, kurie turi teisę prieš 
Huviškąją pavardę pridėti reikšmingus 
(įtrumpinimus—prof., dr., inž., kun.,— 
p geresnioji tautos dalis, užgrūdinta 
neš visas žmogiškųjų silpnybių, 
kigimimo ir nutautėjimo ligas? Kaip ten 

išbūtų, bet ar mes, gyvenantieji už- 
ehyje, ne beprasmiai aušiname bumą 
tikalaudami, laisvės, demokratijos ir 
hogiškumo tiems visiems pasilei- 
iliams, narkomanams, vagims, grobsty- 
Ijams, kyšininkams, pavyduoliams ir 
Įekuliantams?
,0 gal mes reikalaujame išsvajotos 
tsvės tik tiems žmonėms, kurie puošiasi

į APIE ĮVYKIUS VILNIUJE 
(Atkelta iš 2 puslapio)

I Pabaltijo žmonės niekada neušmiršo, 
liip šiurkščiai jie buvo inkorporuoti 
i Sovietų Sąjungą. Galbūt kad 
•idami nepanašūs į veržlius kauk- 
fiečius, jie iki šiol neišėjo į gatves. Savo 
peštu, dėlto Maskvai yra sunku primesti 
ivo valią.
■ 0 štai Financial Times korespondentas 
luentin Peel savo straipsnyje: „Lietuvių 
itiaugsmas tramdomas prašymu: tur
fite kantrybę“, aprašydamas įvykius 
lietuvoje, sako: „Sovietų Lietuvos du 
ėmiausi žmonės — naujai išrinktas 
bmunistų partijos vadovas ir Romos 
tatalikų Kardinolas vakar žmones 
*igino būti kantriems atgimusiems 
įvo krašto nacionaliniame judėjime.

Algirdas Brazauskas, naujas partijos 
fidovas, buvo suvažiavime džiaugsmin
gi sveikinamas, netgi kai po suv
ažiavimo debatų jis prašė būti kantriems, 
tai kurios kalbos suvažiavime jį 
fuliūdino, jis pasakė, klausdamas: „Argi 
nes čia galim išspręsti komplikuotas 
problemas, kurių mes nepajėgėme iš
pusti nuo 1940 metų?“. Bet didžiausi 
plojimai suvažiavime buvo skirti patiems 
(■adikaliausiems reikalavimams: re
ferendumas pilnai nepriklausomybei, 
kacionalinė
fantykiuose, karinė prievolė tiktai 

autonomija užsienio

[espublikos ribose. Ekologiniai re- 
■’ralavimai užėmė didelę vietą. Buvo 
(reikalavimai baigti visas privilegijas 
partijos buržuazijai“ ir sustabdyti 
Paminklų Leninui statybą. Brazauskas 
perdavė Gorbačiovo sveikinimus suv
ažiavimui. Jie buvo sutikti be ypatingo 
ptuziazmo (Bus daugiau)

tais reikšmingais sutrumpinimais: prof., 
dr., inž., kun., mok.?

Tauta neskaidoma į „tokius“ ir 
„kitokius“. Ji yra arba vienalytė, arba jos 
visai nėra. Žmonės, ne tauta, gali būti 
priskiriami geriems, blogiems, susipra- 
tusiems ar paslydusiems.

Štai čia ir tenka susimąstyti. Mūsų 
tarpe yra nemažai žmonių, kurie šventai 
įstikinę, jog užsienyje gyvenantieji 
lietuviai yra kur kas geresnė tautos dalis. 
Yra net tokių, kurie savo gyvenimą 
užsienyje laiko asmenišku nuopelnu. Tai 
ne nuopelnas, o tik lemtis, atsitiktinumas, 
galbūt ir laimė. Ir mes jokiu būdu nesame 
tie „geresnieji“. Ar vakarų kraštai yra 
laisvi nuo narkomanijos, nusikaltimų, 
alkoholio, pasileidimo, pavydo, keršto — 
visų tų negerovių ir sutrikimų, kurie 
atrodo užvaldė Tėvynėje gyvenančią 
tautos dalį?

Tai ne tautinės, o žmogiškos savybės ir 
jos įsišaknyja visur, kur žmogus netenka 
tautinio išdidumo, dvasinės, socialinės ir 
demokratinės atramos. Kad tokių 
žmonių yra ir Lietuvoje, galbūt negalima 
paneigti, bet pagal juos matuoti, vertinti, 
įžvelgti visą tautą — yra neteisinga.

Bandant kalbėti apie visišką ar dalinį 
lietuvių tautos, likusios gimtajame 
krašte, moralinį nusmukimą, jos materia
linius nedateklius, jos merdėjimą tarp 
gyvybės ir mirties, negalima atsisakyti 
kritinio žvilgsnio visų tų adresu, kurie 
sąmoningai ar nesąmoningai mano esą 
tautos „geradėjais“. Ne tik Lietuvos, bet 
ir visos žmonijos istorija gerai žino kuo 
gali baigtis „geradėjų“ pastangos nu
kreipti tautos kelią kitomis, tik jiems 
vieniems težinomomis vėžėmis.

Mes, užsienio lietuviai, drauge su visais 
geros valios žmonėmis Tėvynėje ir svetur, 
pagrįstai reikalaujame daugiau de
mokratijos, daugiau žmogiškumo, dau
giau laisvės mūsų kraštui. Tačiau kai kas 
iš mūsų mano, jog laisvės atgavimas yra 
įmanomas tik kitų, didesnių tautų 
prievolės išdavoje. Prievolės padėti 
silpnesniam ir mažesniam. Čia irgi reikia 
labai ir labai kritinio žvilgsnio. Tokios 
prievolės niekas didiesiems neskyrė — 
galbūt jie užjaus, galbūt ir ne. O be to vien 
užuojauta vargu ar galima ką pasiekti. Su 
mūsų vargais ir bėdomis, su mūsų 
troškimais ir godomis, mes, lietuviai, 
labai dažnai liekame vieni.

Rugsėjo men. 16 d., Šveicarijos 
televizija savo laidoje „Schauplatz“ net 
tris ketvirčius valandos skyrė filmų 
kadrams, padarytiems Lietuvoje. Šiek 
tiek vaizdų iš Vilniaus miesto ir jo 
apylinkių, keletas Kauno paveikslėlių, 
pokalbis su dviem lietuviais dailininkais. 
Šiaip gi visa laida buvo pašvęsta istoriniai 
neiškraipyto, bet paviršutiniškai ir 
perdėtai vaizduojamo fakto studijai — 
Vilniaus vaidmeniui Rytų Europos žydų 
gyvenime. Izraelitų sinagogos, izraelitų 
kapinės, jų kultūros centrai, jų gyve
namoji aplinka, kultūriniai, raliginiai ir 
buitiniai paminklai. Niekas nepaneigs to 
fakto, jog izraelitai labai daug kentėjusi, 
labai daug aukų atidavusi tauta. Apie 
visa tai galima, netgi būtina kalbėti. 
Tačiau metant Lietuvos vaizdus būtų 
buvę gražu ir miela išgirsti ir ką nors apie 
lietuvių tautą, jos vargus jos ryžtą 
nepalūžti pakeliui. Žinia, galbūt Lie
tuvoje nebuvo leista filmuoti tos ar kitos 
bažnyčios, to ar kito paminklo, galbūt 
nebuvo leista kalbėti su žmonėmis. Bet 
visa tai juk buvo galima pasakyti toje 
laidoje. O galbūt nėra ko kalbėti ir 
aiškinti apie tautą, kuri šiandien pasižymi 
pasileidėliais, narkomanais, alkoholikais, 
vagimis, grobstytojais ir spekuliantais?

Gana! Savęs paties plakimas botagu 
šiuo atveju yra daugiau nei kvaila.

Nekvaila yra gerbti ir mylėti savąją 
tautą, kuri istorijos eigoje ne kartą sirgo 
jai primestomis ligomis, ant savo pečių 
pakėlė ne vieną nelaimę ir atsispyrė ne 
vienai audrai.

Gaila tik, jog kai kurie iš mūsų yra 
įsitikinę, kad šiuos faktus gerai žino visos 
kitos tautos, kurių prieglobstyje mes 
patys gyvename. Gyvenimo tikrovė yra 
šiek tiek kitokia.

Neseniai Vak. Vokietijos žinių centras 
spaudai „Deutsche Presse Agentur“ — 
dpa — išplatino žinutę apie mūsų 
kaimynų latvių reikalavimus gauti 
daugiau ūkinės ir kultūrinės laisvės. Toje 
žinutėje sakoma, jog (pabrėžiu) Latvijos 

sostinėje... Vilniuje (!) įvykusi didelė 
taikinga demonstracija. Še tau boba ir 
paršiukas! Jeigu jau redaktoriai, kores
pondentai susipainioja geografijoje ir 
teiginiuose, tai ką kalbėti apie eilinį 
skaitytoją.

Viena klaida — ne klaida, tačiau 
daugybė klaidų, nenoras gilintis į laisvės 
trokštančių tautų siekius, veda prie 
neteisingos informacijos, tuščiažodžia
vimo, užmiršimo. Susidaro pagrįstas 
įspūdis, jog Pabaltijo tautomis domimasi 
tik paviršutiniškai besigaudant sensacijų, 
o ne remiantis giliais tautų gyvenimo 
nušvietimo pagrindais.

Pietų Korėjoje, Seoule vyko olimpinės 
žaidynės. Vienos kitos sporto šakos 
varžybose dalyvavo ir lietuviai. Jie 
tiesioginiai neatstovauja gimtojo krašto ir 
tai ne jų kaltė. Bet jie yra lietuviai, mūsų 
tautos vaikai. Štai dviratininkas Gin
tautas Umaras laimėjo aukso medalį. 
Tačiau tiek spauda, tiek radijas, tiek 
televizija užsienyje kalba tik apie „rusą“ 
Gintautą. Kai kuriems žurnalistams bei 
korespondentams Lietuva jau seniai 
neegzistuoja, daugeliui neegzistuoja ir 
lietuvių tauta.

Gal ir gerai, kad „neegzistuoja“. 
Mums netenka raudonuoti iš kai kurių 
lūpų išgirdus, jog priklausome „vagių ir 
kitokių moralinių nusikaltėlių“ tautai.

Jau kartą sakiau: gana! Ne mums, 
lietuviams, raudonuoti, o tiems, kurie 
seniai nustūmė Lietuvą ir jos žmones į 
užmarštį!

Štai kodėl reikia būti kritiškais ir 
nesapnuoti, jog visas pasaulis tik ir 
domisi Lietuva, jos likimu, jos ateitimi.

Mums, lietuviams, reikia domėtis 
Lietuva, lietuvių tauta, būti neskaidoma 
tos tautos dalimi, nenustoti dirbti jos 
naudai ir šventai tikėti jos ateitimi.

Kur bebūtų namai, kur bebūtų mūsų 
naujoji „tėvynė“, nepamirškime gimtojo 
krašto, jo žmonių ir mūsų priklauso
mybės jiems. Nepamirškime ir skambių 
lietuviškų žodžių, įamžintų Tautos 
giesmėje:

„Lietuviais esame mes gimę...“
Algis Sadauskas

Skautai Vasario 16 gimnazijoje 
Aušros Tunto Iškyla

1988 m. spalio 2 d., Vasario 16 
gimnazijoje visą dieną matėsi skautiškos 
uniformos. Kas atsitiko? Buvo tradicinės 
tunto rudens iškylos diena.

Anksti ryte atvažiavę iš Viem- 
heimo miesto skautai vaikš
čioja uniformuoti po gimnazijos te
ritoriją. Laikui bėgant vis daugiau 
atsiranda uniformuotų skautų ir skaučių. 
Ir štai ateina laikas kelti Lietuvos 
trispalvę: visas Aušros tuntas stovi 
išsirikiavęs su uniformomis vėliavos 
aikštelėje. Vėliavos pakėlimo ceremoniją 
praveda prit. sk. Marius Bijūnas.

Pakėlus vėliavą, visas tuntas žygiuoja 
bendrai į bažnyčią. Šv. Mišias laiko kun. 
Jonas Dėdinas, jam patarnauja skautai, 
gieda skautės. Uniformuotas pamaldose 
dalyvauja ir buvęs Vokietijos rajono 
vadas, Aušros tunto tuntininkas s. 
Antanas Veršelis. Vargonais groja dviejų 
skautų mamytė Bronė Lipšienė. Šiandien 
Vokietijos bažnyčiose derliaus padėkos 
diena. Bažnytėlė išpuošta gėrybėmis, 
kurias Dievas per savąją gamtą dovanojo 
žmonėms. Į šią Dievo mums duotą gamtą 
skautai šiandien eina iškylauti.

Po pietų susirenka 20 skautų ir 
skaučių, pasiruošusių išeiti. Iškylai 
vadovauja draugininkai — skaučių 
Jūratės draugovės draugininke v. sk. 
Vilija Bijūnaitė ir skautų Vytauto 
Didžiojo draugovės draugininkas s. v. 
psi. Alain Gromošauskas. Iš tunto 
vadijos iškylautojus lydi ps. Petras 
Veršelis ir s.v. Rimas Čiuplinskas. Pati 
tuntininkė nedalyvauja savo Aušros 
tunto iškyloje. Ji tik išlydi išžygiuojan
čius.

Pradžioje iškylautojams kaklaraiščiais 
užrišamos akys. Visi turi susiimti 
rankomis, ir pirmąjį, o gal ir 
pirmuosius du kilometrus jie nežino, kur 
jie vedami. Po ilgesnio pavedžiojimo po 
laukus, po miškus ir po pievas jie 
nuvedami į mažą šilelį. Akys atrišamos —

Pavergtų Tautų Koncertas 
ir Tragedija

Praeitą vasarą „E.L.“ užklausė, kas metų krikščionybės priėmimo sukaktį,
ten Nottinghame yra ta organizacija 
ONE ir ar ji mums naudinga? Atsakiau, 
kad ONE yra pirmosios raidės paimtos iš 
organizacijos „Opressed Nations of 
Europe“: jai priklauso Estija, Latvija, 
Lietuva, Ukraina ir Lenkija. ONE 
vadovauja Nottingham Universiteto 
prof. David Regan. Į antrąjį klausimą ar 
ši organizacija mums yra naudinga — 
mano atsakymas buvo ne visai pilnas. 
Atsakiau, kad dirbant kelioms tautybėms 
kartu, yra lengviau sukelti didesnį 
susidomėjimą mūsų kultūrine veikla ir 
mūsų siekiais.

Nors ši organizacija nėra politinė ir jos 
tikslas yra tiktai kultūrinis 
bendradarbiavimas, bei tos kultūros 
parodymas. Besiekiant to pamatome 
kaip mes mažai vieni kitus pažįstame. 
Nors jau ir daug metų kartu gyvename, 
vis dar kartais šnairomis žiūrime vieni į 
kitus. Vietoj to, kad nagrinėję tautines 
problemas, įkišame jas į tamsų kampą.

Naujiems pavasarių kvepiantiems 
vėjams papūtus per Baltijos pakrantę, 
svarbiausiai mums yra išlaikyti vienybę, 
vieni kitus suprasti ir bendradarbiauti. 
Ypač jaunimas, kuris šioje veikloje turi 
progą susitikti ir viens kitą stebėti 
bendroje veikloje. Tai šis būtų vienas iš 
pagrindinių šios organizacijos tikslų.

Kadangi šiais metais nebuvo įmanoma 
gauti dėl finansinių priežasčių didžiulės 
Nottinghamo Koncerto salės, buvo 
numatyta ruošti du mažesnio pobūdžio 
koncertus, kurių pirmasis įvyko 
Nottinghamo Ukrainiečių klube, 
sekmadienį, spalio 30 d. po pietų. Nors 
sekmadienis ir nėra patogi diena 
koncertui, bet prisirinko pilna salė. 
Programą atliko tik trys tautybės: 
lietuviai, latviai ir ukrainiečiai. 
Pasirengimai šiam koncertui jau buvo 
pradėti anksčiau. Lietuvius atstovavo 
„Gintaro“ choras, Ansamblio šokėjai 
„Lietuva“ ir dainininkai „Harmonija“. 
Kai kurie šokėjai atvyko jau šeštadienį, 
kad būtų geriau suderinti programą su 
kitomis grupėmis.

Koncertą pradėjo galingas ukrainiečių 
vyrų choras. Jie šiais metais švenčia 1000 

pirmas uždavinys. Reikalingas skau
tiškas sumanumas. Po trumpo laiko 
problema bendromis jėgomis išspręsta. 
Toliau reikia sekti ženkliukus, pririštus 
prie medžių. Randamas paslėptas laiškas. 
Toliau sekama kelio ženklais. Gera 
galimybė kandidatams įsigyti pagrin
dinių žinių, o prityrusiems parodyti savo 
patyrimą. Štai, antras laiškas! Iškylau
tojai padalinami į dvi dalis. Kiekvienas 
randa maišą su įvairiais keistais daiktais. 
Uždavinys yra per ketvirtį valandos 
paruošti pasirodymą, naudojant visus 
duotus daiktus ir dalyvaujant visiems 
grupės nariams. Vaidinimą vakare reikės 
prie lauželio parodyti. Uždavinį atlikus, 
su skautiška daina ir šūkiais einama 
pirmyn. Reikia naudoti kompasus. 
Tiems, kurie to dar nemoka, drauginin
kai duoda pagrindines žinias. Grupės vėl 
susitinka. Trumpas žaidimas. Toliau! 
Galų gale pasiekiamas tolimiausias 
iškylos punktas. Seka dar keli žaidimai, 
uždaviniai. Tada mažas užkandis: li
monadas ir sausainiai... Šiukšles su
sidedame atgal į kuprines, nes mes 
esame tvarkingi skautai! Keliaujame 
namo.

Kadangi laikas jau truputį pažengęs, 
einama greitai, skubiai. Energijos net
rūksta psl. Zitai Dubauskaitei. Ne vien 
save, bet dar ir pavargusį vilkiuką ar 
skautą kandidatą paneša. Štai jau temsta. 
O gimnazija dar toli... Galų gale grįžome, 
iškyla baigta. Vakarienei dar šiaip taip 
suspėta bendrabutin. Bet visi linksmi. 
Ypač laimingi draugininkai, kad jų 
organizuota ir pravesta iškyla gerai 
pavyko.

Vakare dar trumpas skautiškas lau
želis. Suvaidinama, pasirodomą, dainuo
jamos lietuviškos skautiškos, liaudies 
dainos, skamba šūkiai. Dalinamasi 
įspūdžiais. Visi patenkinti. Tai buvo 
tikrai maloni skautiška diena, jaunes
niems, pirmą ar antrąkartą iškyla- 

todėl ir pradėjo su šiai progai sukurta 
giesme. Po kelių choro dainų pasirodė 
ukrainiečių bandūristai su savo tautiniais 
instrumentais, sudainuodami ir 
pagrodami.

Po jų sekė didžiulė latvių tautinių šokių 
grupė. Gerai išmokę, apsirengę 
suderintais tautiniais rūbais, aštuonios jų 
poros vos sutilpo nors ir nemažoje 
scenoje. Tai įspūdinga, gerai paruošta 
grupė, sužavėjusi visus savo darniai ir 
įdomiai pašoktais šokiais.

Po jų sekė „Gintaro“ choras, kuris 
vietoje statinio choro, pasirinko 
besikeičiančių mizanscenų stilių. Scenos 
fone, viename šone stovėjo vyresnieji, o 
priekyje, šalia pianino trys jaunesnės 
choristės, kurioms pianinu pritarė R. 
Gasperaitė. Vietomis ir choras tik pritarė. 
Buvo labai įspūdinga. Atrodė, lyg 
jaunesniems padeda vyresnieji, duodami 
jiems pirmenybę. V. Gasperienės 
vedamas choras sudainavo keturias 
dainas: švelnią— „Augau aš“, gyvą — 
„Šaltyšius“, romantišką — „Gražių 
dainelių“ ir pabaigai mūsų išeivijos 
himną „Lietuva Brangi“. Baigiant šią 
dainą visi pakėlė rankas į viršų, lyg būtų 
Vilniuje, Vingio parke, kuriame po tiek 
laiko lietuviai išvydo naują aušros 
prošvaistę. Buvo gražu ir sentimentalu ir 
daugelio akys buvo pilnos ašarų, nors ir 
slepiamų.

Choristams grįžus į salę įvyko 
tragedija. Nottinghamo DBLS sk. 
pirmininkas ir choristas K. Bivainis grįžęs 
į savo vietą suklupo. Lyg šio vakaro 
pergyvenimų nebegalėdamas pakelti... 
suklupo amžinai... Nei pirmoji pagelba 
nei ligoninė nebepadėjo. Tiek metų nešęs 
skyriaus veiklos naštą, tiek kartų 
pasirodęs šioje salėje, joje ir užmigo 
atlikęs lyg ir paskutinį darbą, dar kartą 
sudainavęs „Lietuva Brangi“. Tai 
skaudus smūgis Anglijos lietuviams, nes 
retas kuris jo nepažinojo, bet dar didesnis 
nottinghamiečiams. Pasijutome lyg laivas 
be būrių mėtomas šaltų bangų. Prof. D. 
Regan pareiškė lietuviams savo 
užuojautą ir paprašė tęsti toliau 
programą, nes galvojo, kad Kazys būtų 
to norėjęs.

Šis skaudus įvykis paveikė ne tik 
žiūrovus, bet ir scenos dalyvius. Pasirodė 
mūsų tautinių šokių grupė, sušokdama 5 
šokius, sudainavo dainininkai, bet jau 
vakaro įspūdis buvo pasikeitęs. Jautėsi 
liūdesys, susijaudinimas, įtempimas.

Baigiant, CV pirm. J. Alkis pranešė, 
kad K. Bivainio atminimui choras 
sudainuos jo mėgiamiausią ir jo 
gyvenimą labiausiai atitinkančią dainą 
„Lietuviais esame mes gimę“. Su šia 
daina, lietuviai užbaigė savo koncerto 
dalį. Pabaigoje net greiti ir lankstūs 
ukrainiečių šokėjai nepajėgė išblaškyti 
šios visus slegiančios nuotaikos.

Pritrenkti, su prislėgta širdimi ir 
liūdnomis mintimis skirstėmės namo.

Henrikas Gasperas

EUROPINE LAISVES 
KAMPANIJA

Gruodžio 10, 14.30-17.30 vai. West- 
minsterio Centrinėje salyje įvyks Euro
pinės Laisvės kampanijos steigiamasis 
susirinkimas.

Europinės Laisvės kampanijos organi
zatorius yra „ELG“ — Europos Bend
radarbiavimo grupės komiteto sekre
toriatas, susidedantis iš The Rt. Hon. Sir 
Frederic Bennett, Norris McWhirter, 
CBE, R. Marcetic, I. Koluzs, F. Kurlak, 
K. Szymaniak, P.A. Townsend ir P. 
Vander Elst.

Europinės Laisvės kampanija siekia 
laisvės Europos tautoms, pavergtoms 
Sovietų Sąjungos.

Steigiamajame susirinkime kalbės Sir 
Frederick Bennett ir kiti parlamentarai.

Įėjimas — 2.50 sv. asmeniui. Bilietai 
gaunami Lietuvių Namuose.

vusiems, gal prisiminimas visam gyve
nimui.

Ta proga reikia paminėti, kad šią dieną 
kun. Edis Putrimas su aštuoniais 
gimnazijos mokiniais skautais buvo 
išvažiavęs į Romą, į prelato Audrio 
Bačkio šventinimą arkivyskupu ir per
duoti nuoširdžius Vokietijos lietuvių 
skautų sveikinimus mūsų būsimam 
kaimynui — Olandijos intemuncijui 
arkivyskupas Andriui Bačkiui. atža
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR

Lapkričio 26 d. — Kariuomenės 
šventės minėjimas Bradforde.

Gruodžio 3d. — įvyks Tradicinis 
Pabaltiečių Moterų Bazaras, Latvių 
namuose 72, Queensborough Terrace, 
Bayswater W.2. Pradžia 11 vai.

Gruodžio 10 d. — Londono Maironio 
mokyklos Eglutė Lietuvių Namuose.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.
1989 m.

Vasario 16 d. — priėmimas Lietuvių 
Namuose Londone.

Birželio 23-25 — Europos Lietuvių 
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje, 
Gotlando saloje.

PAKELIAMA „EUROPOS 
LIETUVIO“ PRENUMERATA

Nuo 1989.1.1 dienos, dėl padidėjusių 
pašto išlaidų, pakeliama „Europos 
Lietuvio“ metinė prenumerata.

Vietiniams — 18 sv.
Vokietijoje — 70 DM.
Visur kitur — 22 sv. oro paštu.

Leidėjai

PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
KALĖDINIS BAZARAS

Šis tradicinis Bazaras, kurį šiais metais 
atidarys Mrs. Isabel Quigly įvyks 
gruodžio mėn. 3 d. Latvių namuose, 72 
Queensborough Terrace, London W.2.

Šeštadienį bus atidarytas nuo 11 vai. 
ryto iki 6 vai vakaro.

Veiks turtinga loterija, kavinė.
Artinasi Kalėdos yra gera proga 

apsirūpinti Kalėdų dovanėlėmis mūsų 
Bazare. Bus parduodami įvairūs 
rankdarbiai, audiniai, gintarai, 
papuošalai ir kiti Kalėdinėms dovanoms 
tinkami daiktai.

Maloniai kviečiame atsilankyti ir 
paremti dainaviečių šalpos darbą.

„Dainavos“ Sambūrio valdyba

MIRĖ JONAS PUMERIS
Lapkričio 8 d. Londone mirė Jonas 

Pumeris, 81 metų. Laidotuvės lapkr. 18 
d., penktadienį, iš Our Lady of Lourdes, 
High Street, Acton W.3.

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. Bieliūnas — 5.00 sv.
Bellshill Liet. Soc. klubas — 30.00 sv.
V. Bubnys (V. Vokietija) — 23.00 sv. 
Nuoširdžiai dėkoja

T.F.A. D. Britanijoje

RUDENS SUSITIKIMAS
Lapkričio 26, Didžiosios Britanijos 

Baltų Sąjunga ruošia Rudens susitikimą, 
Rowfant House, Wallage Lane, Row- 
fant, Crawley, W. Sussex (40 miniučių 
nuo Londono).

Susitikimas prasidėtų 12 vai. ligi 24 vai. 
Pietus ir vakarienę įskaitant kainuos 10 
sv. asmeniui.

Programoje bus paskaitos, debatai, 
pasilinksminimas ir kt.

Norintieji ten ilgiau pasilikti turi 
susitarti su šeimininkais telefonu: 0342 
714869. Valdyba

Kronika
Po sunkios ir ilgos 

ligos mirė, 
JONAS PUMERIS. 

Jo žmonai, sūnui, 
dukrelėms giliausią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi 
Londono choristai

MANČESTERIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

L.K.V. Sąjungos „Ramovė“ Mančesterio 
skyrius lapkričio 19 d., 18.00 vai., 
Mančesterio Lietuvių Klube, 121 Midd
leton Road, Manchester, mini Lietuvos

KARIUOMENES ŠVENTĘ
Programoje H. Vaineikio paskaita ir 

Nottinghamo „Rūtos“ koncertas.
Visi tautiečiai yra maloniai kviečiami 

šiame minėjime gausiai dalyvauti ir šią 
mūsų tautai svarbią šventę kartu atšvęsti.

Ramovėnų Valdyba

NOTINGAMAS
RUDENS BALIUS

Nottinghamo Moterų Draugija lapk
ričio 26 d. 19 vai., Latvių klube, 1A 
Standhill Rd. Carlton Hill, Nottinghame, 
rengia rudens balių. Bus šilti pietūs, 
įėjimas 4 sv. asmeniui. Bus turtinga 
loterija. Kviečiame tautiečius iš arti ir 
toli. Kas norėtų dalyvauti prašome 
užsirašyti iki lapkričio 20 dienos pas 
Damaševičienę, tel. 505686, arba pas 
Važgauskienę — 871 694.

Moterų D-jos Valdyba

BRADFORDAS
SVARBUS SUSIRINKIMAS

DELS CV susitarusi su Bradford© 
skyriumi kviečia Bradford© ir 
aplinkės,bei visos šiaurės Anglijos skyrių 
narius ir suinteresuotus, o ypač visokio 
amžiaus jaunimą, į susirinkimą Brad- 
fordo lietuvių „Vyties“ klube, 5 Oak 
Vilias, šeštadienį, lapkričio 26 d. 14 vai. 
Programoje DBLS organizaciniai, kultū
riniai, jaunimo ir lituanistikos reikalai.

KARIUOMENES ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 26 d., šeštadienį, rengiamas 
platesnio masto mūsų nepriklausomos 
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo jub
iliejinis 70 metų minėjimas.

DBLS-gos pirmininko Jaro Alkio 
paskaita.

DBLS-gos Ansamblio „Gimtinė“ 
vadovei Vidai Gasperienei koor
dinuojant, meninę programą-koncertą 
atliks Vincento O’Brien vadovaujama 
Ansamblio dainų grupė „Harmonija“.

Bus loterija ir kavutė.
Pradžia 5.30 vai. vak.
Maloniai kviečia visus gausiai min

ėjime dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

DERBY
Gruodžio 10 d. vietos DBLS-gos 

Derby Skyrius rengia ekskursiją į 
Coventry, į Svajonių Aidų koncertą. Iš 
Derby išvykstame nuo „Duke of York“ 
viešbučio, Burton Road Derby, 17 vai. Iš 
Coventry grįžtame 23.30 vai.

Ekskursantams kelionė bus veltui, 
pirmieji užsiregistravę turės teisę pas
irinkti vietą mašinoje. Užsiregistruoti 
prašom pas J. Valantiną, tel: Derby 
372452. Sk. Valdyba

E.L.G. PRIĖMIMAS
Spalio 18 d., Latvių namuose, 72 

Queensborough Terrace, London, 
Europos Tautų Ryšių Grupės Taryba, 
svečiams ir bendradarbiams suruošė 
vakarą, kurio tikslas buvo sudaryti progą 
ir sąlygas asmeniškai aptarti paskutinių 
dienų įvykius Sovietų Sąjungoje, o ypač 
Pabaltijo kraštuose.

Į šį priėmimą buvo pakviesti anglų 
organizacijų ir spaudos atstovai, kurie 
įdomaujasi tuo, kas vyksta Rytų 
Europoje ir pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Buvo pakviesti ir tie, kurie stebi mūsų, 
pavergtųjų tautų veiklą laisvame 
pasaulyje.

Europos Tautų Ryšių Taryba, 
(E.L.G.) šio vakaro šeimininkai 
didžiuojasi savo atliktu darbu, per eilę 
metų iškeldama viešumon kiekviena 
tinkama proga Rytų Europos reikalus ir 
jų problemas.

Tas atliekama kasmet išleidžiant 
įvairių spaudinių. Paskutinėje išleistoje 
brošiūroje, bendradarbiaunant su 
Europos Laisvės kampanijos komitetu, 
kuriam vadovauja Sir Frederick Bennett, 
aprašoma Europos istorija nuo 1918 m., 
trumpas Ukrainos, Gruzijos, Gudijos 
nepriklausomas gyvenimas, Pabaltijo 
tautų nepriklausomybė ir jėga jų 
inkorporavimas į Sovietų Sąjungą, 
Vengrijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, didinga kultūra ir 
jų istorija. Šiandien tos tautos nėra 
savarankiškos, bet Sovietų satelitai. Šios 
brošiūros išleidimo, proga, gruodžio 10 
d. Westminster Central Hali yra 
numatytas viešas mitingas, norint 
supažindinti platesnę visuomenę su ta 
Europos dalimi, kuri kenčia Sovietinę 
priespaudą.

Gruodžio 10-toji skelbiama „Europos 
Laisvės Diena“.

Z. Juras
Europos Tautų Ryšių 

Grupės vicepirmininkas

PADĖKA
A. a. motinai, senelei ir prosenelei 

Juzefai Petravičienei mirus, dėkoju kan. 
V. Kamaičiui ir visiems spalio mėn. 21 d. 
palydėjusiems ją amžinybėn. Padėka 
Bradford© „Vyties“ klubo pirm. V. 
Gurevičiui, p. Vaicekauskienei ir kitoms 
moterims už paruoštą ištaigingą kavutę.

Už gėles, ir sesėm, broliam skautam ir 
visiem prisiuntusiem užuojautas — 
nuoširdus ačiū.

Janina Traškienė ir šeima

SVEIKINIMAI
EUROPOS LIETUVYJE

Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 
„Europos Lietuvyje“ yra geriausias 
būdas prisiminti savo gimines bei 
pažįstamus švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume kalė
diniame „Europos Lietuvyje“, todėl 
nevėluokite, bet, pridėję auką spaudai, 
siųskite sveikinimą redakcijos vardu, 
kaip galite greičiau.

Mes pažadame visus sveikimus gautus 
iki gruodžio 12 d. atspausdinti „Europos 
Lietuvyje“.

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS

Knygą galima gauti parašant šiuo 
adresu:

Vydūno Jaunimo Fondas 
3001 West 59th Street

Chicago, IL 60629 
USA.

Užsisakant, prašome siųsti perlaidą 
30.00 dol. sumai, USA valiuta. Iš šios 
sumos 27.00 dol. yra knygos kaina, o 3.00 
dol. — persiuntimo išlaidos. Perlaidas 
rašyti „Vydūnas Youth Fund, Ine.“ 
vardu.

PAMALDOS
Birminghame — lapkričio 19 d„ 

šeštadienį, 16 vai., 96 Bradford St.
Nottinghame — lapkričio 20 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — lapkričio 20 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Leigh — lapkričio 20 d„ 4.30 vai.
Leamingtone Spa — lapkričio 26 d„ 

šeštadienį, 15.30 vai., Šv. Petre.
Coventryje — lapkričio 26 d., 

šeštadienį, 17 vai., Šv. Elzbietoje.
Nottinghame — lapkričio 27 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leigh — lapkričio 27 d., 4.30 vai.
Manchester — Lapkričio 27 d., 12.30 

vai.

SVAJONIŲ AIDŲ 
koncertai Britanijoje

Šeštadienį, l(Mo gruodžio 18.30 
. vai.Ukrainiečių klube 103 Leicester 
| Crossway, Coventry. Po koncerto
■ šokiai iki vidurnakčio. Įėjimas 2.50 
I sv-
n

Sekmadienį, 11-to gruodžio 15 
. vai. Lietuvių Sodyboje, Headley 
| Park, Picketts Hill, Nr. Bordon
■ Hants. Įėjimas 2.50 sv.

■ Penktadienį, 16-to gruodžio 20 
I vai. Škotijos lietuvių klube, 79a 
" Calder Rd. Mossend, Bellshill, 
I Lanarks, Scotland. Įėjimas 2.00 sv.

Pirmą kartą išgirsime ir pam-
■ atysime lietuvius menininkus iš 
B Australijos! Pavieniui, ar su ekskur- 
| sijomis — ir jaunimas ir vyresnieji
■ — visi važiuojame į koncertus!

Ruošia pasaulio Lietuvių Jaun-
■ imas su DBLS ir DBLJS pagalba.
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LSS EUROPOS RAJONO 
„DR. JONO BASANAVIČIAUS“ 

VARDO 39-tosios SKAUTŲ 
VASAROS STOVYKLOS 
PINIGINE APYSKAITA 

PAJAMOS: — 
Surinktos aukos Tautinei
JAV ir Tradicinei Sodyboje 1519.95 
Paimta Tautinei Stovyklai JAV

800.00

Lieka Rajono stovyklai 719.95
Stovyklautojų mokestis 875.00

VISO: — 1594,95

IŠLAIDOS: —
Maistas ir tiekimo skyriaus 

išlaidos 992.64
Reprezentacijai: — sveikinimai, 
garbės ordinai, dovanėlės 139.50
Stovyklautojų apdraudimas 50.00
Nauja Palapinė 160.00

VISO:— 1342.14

BALANSAS: —
PAJAMOS 1594.95
IŠLAIDOS 1342,14

LIKUTIS:— 252.81

Likutis pervestas į Rajono kasą.
Virtuvė maitino 65 asmenis išduodama 

maistą penkis kartus per dieną.
„Aušros“ tunto atstovas ir skautai 

vykstantieji į Tautinę Stovyklą buvo 
atleisti nuo stovyklos mokesčio.

Apyskaitą sutvarkė ir paruošė s. A. 
Jakimavičius — Stovyklos kasininkas ir 
v.s. J. Maslauskas — Rajono Vadeiva.

Patikrino ir priėmė s. S.B. Vaitkevičius 
— Stovyklos viršininkas — Rajono 
Vadas.

Į Vll-tąją Tautinę Stovyklą JAV iš 
Anglijos ir Škotijos vyko 18 skautų-čių ir 
3 svečiai (skautų tėveliai). Rajonas 
parėmė vykstančius reprezentantus su 
1790.00 sv. suma.

Be to Škotijos Soc. Lietuvių Klubas, 
nežiūrint paaukotos stambios sumos 
važiuojantiems į T.S., finansavo dar dvi 
skautes, o Londono šv. Kazimiero 
Lietuvių Klubas du skautus ir skautę.

VOKIETIJA
KVIEČIAMI 

MENININKAI
Europos lietuvių dienose 1989 m. 

birželio 23-25 d.d. numatyta suruošti 
Vakarų Europoje gyvenančių lietuvių 
dailininkų bei skulptorių darbų paroda. 
Ji galės būti pratęsta ir ilgesniam laikui.

Didžiojoje Britanijoje gyvenantieji 
menininkai yra kviečiami ir jei sutiktų su 
savo darbais kalbamoje parodoje dal
yvauti, prašom mums nedelsiant 
pranešti.

Rašyti: J. Lukošius, Romuva, 6840 
Lampertheim 4 Hūttenfeld, W. Ger
many. Tel. 06256-322.

PASAULYJ^
Lenkija pamėgdžioja Thatcher? (

Prieš uždarydamas Dancigo Leninoj 
vardo laivų statybos fabriką, kur gimti 
Solidarumas, ir prieš atvykstant M.' 
Thatcher į Lenkiją, premjeras Mečislovas 
Rakowski pasisakė esąs M. Thatcher 
garbintojas ir mėginąs veikti pagal jos' 
ekonominę programą, kad pastačius; 
Lenkijos ūkį į geras vėžes. Todėl/ 
negalinčios išsiversti įmonės, kaip Dan
cigo Lenino laivų statybos bendrovė, turi' 
būti uždaryta, nežiūrint to, kad ten buvo{ 
Solidarumo prof. Sąjungos centras. Jis' 
sako, juk ir M. Thatcher suvartė 
Britanijos prof, sąjungų galią. Nežiūrint: 
to, Solidarumo vadas Lech WalęsasuM. 
Thatcher pasimatė.

Izraelis pasižada keršyti
Izraelio vadai prižadėjo atkeršyti) 

palestiniečiams už rabino, jo dukters ir| 
jos vaikų sudeginimą autobuse. Dideles, 
žmonių minios dalyvavo laidotuvėse ir 
spauda plačiai nužudymus išgarsino. Tai 
įvyko rinkimų išvakarėse. Tačiau buvo| 
pamiršti tie keli šimtai palestiniečių, kurie, 
žuvo kovodami už savo krašto laisvę. 1

Raudonoji Armija nerimauja
Pranešama, kad Raudonosios Armijos) 

vadovybė pradeda šnairuoti į Gor
bačiovo įvedamas reformas dėl didesnio 
atvirumo ir demokratijos. Karo vadai 
tam visuomet buvo priešingi ir abej
ojama, ar jie pasikeis. Jie nenori 
sumažinti kariuomenės, nežiūrint, to kad 
Gorbačiovas vienoje savo kalboje suab
ejojo, ar dviejų metų priverstina karo 
tarnyba yra reikalinga.

Amerika griauna savo 
ambasados namus Maskvoje

Naujai pastatyti ir brangiai kainavę 
JAV ambasados namai Maskvoje bus 
nugriauti ir nauji namai bus pastatyti iš 
vakarų atvežtų medžiagų ir vakari) 
valstybių darbininkų priežiūroje. Mai 
buvo atrasta, kad net geležiniai balkiai, 
kuriuos pristatė sovietų įmonės, buvoj 
pilni klausymo aparatų. Specialistaii 
nutarė, kad nėra įmanoma pašalinti visų1 
klausymo įtaisų ir todėl reikia namusĮ 
nugriauti. Kol nebus pastatyti nauji) 
ambasados namai Maskvoje, tol sovi-' 
etams nebus leidžiama naudoti jų jau| 
pastatytų ambasados namų Vašingtone,|

Švedija nori atidaryti konsulatų 
Lietuvoje

Iki šiol Švedija be jokių klausinį 
suteikdavo egzilo teisę visiems, kurie 
atbėgdavo iš Pabaltijo valstybių. Kai 
dangi dabar tose valstybėse įsisteigė 
opozicinės grupės, egzilo teisės bis 
teikiamos tik tiems, kurie įrodys, kad jie 
persekiojami, jei grįš. Tuo pačiu laiku 
Švedija viešai pareiškė norą atidaryt: 
konsulatus Estijoje, Latvijoje ir Liet
uvoje.

Kardinolas prašo būti atsargiems
Pagal britų katalikų savaitraštį „The 

Universe“ Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius Brazauskas, o taip pati 
kardinolas Sladkevičius ragino susirin
kusius prie katedros kontroliuoti taut
inius jausmus. Brazauskas dar pridėjo, 
kad Gorbačiovas mano, jog Lietuves 
naujas sąjūdis gali padėti jo perestroika.

Oficialus pasipriešinimas Kremliui
Sovietų sistemoje dar to nėra buvę, kad 

kas nors viešai balsuotų prieš pasiūlymus, 
o vis dėlto taip įvyko per Vyriai®) 
Sovieto nutarimą suvaržyti mitingi) r 
demonstracijų laisvę. 31 delegatas tu
šavo prieš pasiūlymą, jų tarpe dauguna, 
delegatų iš Pabaltijo valstybių. NaujSj 
įstatymas, žinoma, buvo priimtas ir jši 
labai suvaržo piliečių laisvę laikji! 
susirinkimus, demonstracijas ir k. Tu) 
pačiu laiku buvo duotos didesnės teisi' 
policijai kratyti žmones ar juos areštuoti 
be pasiaiškinimo. Manoma, kad btf| 
daromi žygiai suvaržyti Demokratini, 
Sąjungos veiklą. Ši organizacija pasu 
kelbė esanti opozicinė partija ir reikalauji 
daugiapartinės sistemos.

Skeptikai taip pat abejoja, ar gali®, 
bus daug tikėtis iš Gorbačiovo duoti’ 
pažado Vokietijos kancleriui Kohl, kxĮ 
iki Naujų Metų bus paleisti visi kaliniai) 
nes nesusitariama dėl jų skaičiaus. Britu, 
ministrė pirmininkė Thatcher, kur' 
pirmoji prieš kelis metus sakė, kadsj 
Gorbačiovu galima daryti „biznį“, įspėju 
įtalu ministrą pirmininką ir dr. Kori 
prieš jiems išvykstant į Maskvą, bit 
atsargiems, nes sovietų karinės pajėgė 
nėra mažinamos ir žmogaus teisi! 
klausimas Sovietų Sąjungoje toli graži 
nėra patenkinamas.
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