
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

TEKELIAUJA SVEIKAS SU SAVO 
ATOMINIU ŽAISLU!

Buvusio Ignalinos atominės jėgainės 
direktoriaus Nikolajaus Lukonino pasky
rimą Tarybų Sąjungos atominės energeti
kos ministru lietuviai gali tiktai sveikinti 
ir būtent todėl, kad gavęs paaukštinimą 
Maskvoje jis neturės pagundos pasilikti 
Lietuvoje, kaip daugybė kitų jo tautybės 
ateivių, kurie stiprina Pabaltijo šalių ru
sinimą.

Tai visai natūralu, kad statomos, kaip 
sakoma, „didžiausios pasaulyj e1' atominės 
jėgainės direktorius perima Maskvoje ne
pavydėtinai atsakingas atominės energe
tikos ministro pareigas, prie kurių pri
klauso visų pirma uždavinys peržiūrėti iš 
pagrindų visus ligšiolinius tarybinių ato
minių reaktorių planus, surasti veiksmin
gas apsaugos priemones ir padaryti viską, 
kad baisi Černobylio pamoka nebūtų vel
tui.

Daug vilčių ‘i naują ministrą vis dėlto 
nėra prasmės dėti. Būdamas Ignalinoje, 
tuojau po Černobylio nelaimės atskubė
jusiam Petrui Griškevičiui Lukoninas 
aiškino, kaip sparčiai vykdomi tolimesni 
to paties pasenusio modelio reaktorių sta
tybos darbai, užuot pradėjęs rūpintis, 
kaip nukreipti mažam Lietuvos kraštui 
gresianti milžinišką atominės mirties pa
vojų. Vis dėlto linkėkime naujajam minis
trui, važiuojančiam į Maskvą, geriausios 
sėkmės ten nuveikti gerą darbą, kurio 
Ignalinoje nepadarė, ir šitą Lietuvai, jos 
nacionaliniam parkui nereikalingą atomi
nį „žaisliuką“ su savim pasiimti.

Beveik tuo pačiu metu iš Rygos į ele- 
trotechnikos pramonės ministro kėdę pa
kviestas Olegas Anfimovas, palyginti 
jaunas žmogus, bet jau spėjęs gerai su
šilti kojas broliškoje Latvijoje, šiaip ar 
taip, abu naujieji Kremliaus ministrai 
reiškia savotišką kolonizatorių kompli
mentą kolonizuojamam Pabaltijui, kur 
jie šio to išmoko, jei naujoji Kremliaus 
šluota deda i juos savo viltis.

J.Vd.

V. BALIUKAS LIGONINĖJE
Lietuvos Atstovui Londone p. Vincui 

Balickui liepos 30 dieną Westminsterio 
ligoninėje buvo padaryta abiejų kojų ope
racija. Penkias valandas trukusi operacija 
pavyko gerai ir ligonis sveiksta.

Linkime kuo grečiau pasveikti.

SUSITARĖ DĖL BALTIJOS VALSTYBIŲ 
TURTO

Liepos 15 d. Britų televizijos (BBC1) 
vakarinėje žinių programoje buvo praneš
ta, kad Sovietų užs. reikalų ministro Še
vardnadzės vizito Londone metu buvo 
pasirašytos sutartys dėl skolų, užsilikusių 
nuo 1917 m. bolševikų revoliucijos, likvi
davimo.

Tarp kitko buvo pasakyta, jog tarp 
Sov. Sąjungos ir D. Britanijos buvo su
tarta dėl 45 milijonų svarų Baltijos vals
tybių pinigų, kuriuos Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo deponavusios Londone, ir 
kuriuos Britanijos vyriausybė buvo su
laikiusi, kai tuos kraštus „perėmė Sov. 
Sąjunga“. Dabar tie pinigai bus panaudo
ti atlyginimui nuostolių, kuriuos turėjo 
britų piliečiai, investavę Rusijoje.

Ta televizijos žinia britų spaudoje ne
buvo pakartota.

PREMIJA KARDINOLUI GLEMP
Lenkijos primui kardinolui Glemp, sek

madienį, AIghero mieste, Sardinijoje, bu
vo iškilmingai įteikta premija „Kultūra 
taikos tarnyboje“, ši premija kardinolui 
buvo paskirta už humanitarinę veiklą — 
teikiant pagalbą lenkų tautai po nepa
prastos padėties 'įvedimo Lenkijoje 1981 
metais gruodžio mėnesį. Priimdamas pre
miją, kardinolas Glemp pažymėjo, kad 
jėgos priemonėmis, juo labiau kariniais 
konfliktais, nebegalima spręsti iškylančių 
problemų. Konfliktai neišsprendžia, o 
apsunkina problemas, kurias reikia šalin
ti vien tik dialogo keliu. Kardinolas 
Glemp, būdamas Sardinijoje, susitiko su 
čia dirbančiais lenkais šachtininkais. Be 
lenkų kardinolo, premija „Kultūra taikos 
tarnyboje“ buvo taip pat įteikta žymia
jam italui mokslininkui profesoriui Zichi- 
chi, mokslininkų tarptautinių suvažiavi
mų Erice mieste, Sicilijoje, sumanytojui.

VIENOJE DALYVAUSIME VISI
PASIRENGIMAS EUROPOS SAUGUMO 

IR BENDRADARBIAVIMO 
KONFERENCIJAI VIENOJE

Liepos 12 d. VLIKo Valdybos posėdyje 
pirm. dr. K. Bobelis painformavo, kad lie 
tuviai, estai ir latviai ruošiasi bendrai pa
sireikšti Vienos konferencijos metu, šis 
reikalas buvo aptartas Pasaulio Pabaltie- 
čių Santalkos posėdy liepos 11 d. Santal
kai šiais metais pirmininkauja dr. K. Bo
belis. Buvo sutarta lapkričio 4 d. surengti 
pabaltiečių demonstraciją Vienoje, šv. 
Stepono aikštėje, o sekančią dieną -- 
spaudos konferenciją. Demonstracijoj kal
bėti sutiko Jean-Marie Daillet, Prancūzi
jos parlamento narys, Europos ir Pasaulio 
krikščionų demokratų unijos vicepreziden
tas, ir švedas Per Ahlmark, buvęs Švedi
jos parlamento narys 1967-1978 m., Švedų 
liberalų partijos lyderis 1975-1978 m. ir 
buvęs min. pirm, pavaduotojas 1976-1978. 
Abu buvę Kopenhagos Tribunolo teisėjai. 
Demonstracijoj taip pat dalyvaus Vasario 
16 gimnazijos mokiniai, kurie pašoks lie
tuviškų tautinių šokių ir atsiveš savo or
kestrėlį. Yra rengiamas bendras pabaltie
čių memorandumas, kuris bus įteiktas 
Vienos konferencijos delegacijoms. Vie
noje taip pat bus atidarytas pabaltiečių 
biuras, kuriam vadovaus Algis Klimaitis 
iš Austrijos.

Gausesniam lietuvių pasirodymui Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos metu Vienoje, rengiama „Laisvės 
demonstracijos išvyka“, kurios suorgani
zavimu rūpinasi dr. J. Stukas. Išvyka 
truks dešimt dienų ir kainuos 1.195 doi. 
Be Vienos bus apsilankyta Miunchene ir 
Londone, kur lapkričio 7-9 d. įvyks Vil
ko seimas. Visi išvykos dalyviai taip pat 
kviečiami Vliko seime dalyvauti. Priėmi
mas bus surengtas Lietuvių Sodyboje. Ti
kimasi gauti žymių britų kalbėtojų.

Ryšium su konferencija Vienoje Vliko 
valdyba nutarė rugpjūčio 23 surengti Cle- 
velande lietuvių organizacijų atstovų pa
sitarimą pasiinformuoti šios konferencijos 
reikalais. Pasitarimo rengimu Clevelande 
rūpinasi Vliko vicepirm. V. Jokūbaitis.

Taip pat nutarta parengti daugiau in
formacijos anglų ir vokiečių kalbomis apie 
Lietuvą, kuri būtų platinama Vienos kon
ferencijos metu.

Toliau dr. Bobelis plačiai painformavo 
apie Rygoje rengiamą Chautauqua kon
ferenciją, kurioj dalyvaus aukšti Ameri
kos pareigūnai. Šis klausimas taip pat pu
vo apsvarstytas Pasaulio Pabaltiečių San
talkos posėdy. Latviai šiai konferencijai 
pritaria, tačiau estų atstovas grižtai pa
sisakė prieš. Vliko valdybos posėdy buvo 
iškelta, kad JAV aukštų pareigūnų daiy- 
vavimas tokioje konferencijoj nesiderina 
si. Amerikos pareikštu Pabaltijo valsty
bių aneksijos nepripažinimu bei kitais už
tikrinimais. Todėl buvo nutarta, kad Vli
ko atstovai apsilankys Valstybės Departa
mente ir įteiks pareiškimą.

Dr. Bobelis taip pat plačiai painformavo 
apie susirašinėjimą su LB vadovais dėl 
veiksnių konferencijos surengimo.

Svarstant dr. Kuzminsko iš Londono 
laišką dėl informacijos stokos apie Mažą
ją Lietuvą, buvo nutarta perspausdinti 
Vliko 1950 metais išleistą memorandumą 
anglų kalba, „Memorandum on the Res
toration of Lithuania's Independence“

Posėdy taip pat dalyvavo iš Niujorko 
atvykę Tautos Fondo tarybos pirm. J. 
Valaitis ir valdybos pirm. J. Giedrasis, 
kurie padarė pranešimus raštu ir žodžiu 
apie Tautos Fondo padėtį ir apie Kana
dos Tautos Fondo inkorporavimą. Buvo 
nusiskųsta, kad kai kurios LB apylinkės 
netvarkingai praneša apie aukas Vlikui, 
neatsiųsdamos aukotojų sąrašų, ir todėl 
negalima jų spaudoje paskelbti.

Greta šių klausimų buvo apsvarstyta vi
sa eilė kitų reikalų.

(Elta)

PASIKEITIMAI SIELOVADOSE
„Šaltinis“ praneša, kad kun. S. Matuliui, 

MIC, atsistatydinus iš D. Britanijos Lie
tuvių Katalikų Sielovados vedėjo pareigų, 
vysk. Baltakis paskyrė toms pareigoms 
kun. J. Sakevičių, MIC, Londono lietuvių 
kleboną.

Kardinolas J. Hoeffner Vokietijos Lie
tuvių Katalikų Sielovados vedėju patvir
tino 5 metams kun. A. Bungą.

PLB REMIA VLIKo INICIATYVĄ
KREIPIMASIS Į PASAULIO 

LIETUVIUS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė skatina 

laisvojo pasaulio lietuvių visuomenę, ypač 
gyvenančius Europoje, JAV ir Kanadoje, 
gausiai dalyvauti Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos organazuojamose demonstraci
jose už Pabaltijo valstybių laisvę 1986 
lapkričio 4 dieną Vienoje, Austrijoje, są
ryšyje su ten įvykstančia Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konferencija.

Šiaurės Amerikos lietuviai kviečiami 
pasinaudoti visomis organizuojamomis 
priemonėmis tuo metu vykti į Vieną.

Pasaulio ir kra'štų Bendruomenių ats
tovai dalyvaus Vienoje ir visokiais bū
dais kels Lietuvos reikalus, bendradar
biaudami su kitomis organizacijomis bei 
institucijomis siekiančiomis tų pačių tiks
lų.
PLB Visuomeninių Reikalų Komisija 
1986 liepos 19 
Washington, D.C.

EUROPOJE DIRBAME VIENINGAI
Europos kraštų Lietuvių bendruomenių 

ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų atstovų su
važiavime liepos 26-27 d. Salzburge, Aus
trijoje, buvo pasisakyta, kad keliant Lie
tuvos laisvės bylą Europoje visi dirbame 
vieningai.

Ryšium su Vienoje vyksiančia Europos 
Saugumo ir Kooperacijos Konferencijos 
Baigiamojo Akto įgyvendinimo konferen
cija buvo priimtas sekantis pasisakymas:

„Europos kraštų Lietuvių bendruome
nių ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų darbuo
tojai, susirinkę į metinį suvažiavimą 
1986 m. liepos 26 d. Salzburge, apeliuoja i 
PLB Valdybą ir VLIKą, prašydami ESB 
konferencijos Vienoje išvakarėse savo 
veiksmus taip derinti, kad visuomeninia
me darbe lietuviai būtų vieningi.

Mes kreipiamės į PLB Valdybą ir VLI
Ką, kviesdami bendradarbiauti ir norime 
kad:

1) Vienoje PLB ir VLIKas informaci
niame biure bendrai veiktų;

2) Baltų Santalkos organizuojamoje 
spaudoje konferencijoje dalyvautų ir PLB 
Valdybos atstovas;

3) VLIKas ir PLB Valdyba dėtų visas 
pastangas skatinti visus lietuvius daly
vauti pabaltiečių žygyje Vienoje.

Salzburgas, 1986 m. liepos 26 d.“
Pasisakymą pasirašė Austrijos, Pran

cūzijos, Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos L. 
Bendruomenių ir D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos atstovai. Suvažiavime taip pat 
dalyvavo VLIKo atstovas Šveicarijoj ir 
Austrijoj A. Klimaitis ir PLB vicepirmi
ninkė B. Jasaitienė.
PLB Visuomeninių reikalų komisijos na

rys Narcizas Prielaida pranešė, kad PLB 
Vienos konferencijoje prisidės prie kitų 
organizacijų planuojamų masinių pasi
reiškimų sekančiais darbais:

Bus paruošta Helsinkio Akto septinto

PAMINKLAS JALTOS AUKOMS

Rugpjūčio 2 d. Londone atidengtas nau
jas paminklas Jaltos aukoms. Kaip žino
ma, Jaltos sutarties aukomis tapo Rytų 
Europos tautos, po karo „atiduotos“ Sov. 
Sąjungai.

Paminklui pastatyti iniciatyvos ėmėsi 
anglų politiniai veikėjai, pasipiktinę anks
tyvesnių vadų sprendimais.

Paminklą sukūrė skulpturė Angela 
Conner. Tai dvylikos galvų bronzos skulp
tūra, pastatyta ant granito pedestalo. Pa
minklas stovi Londono centrinėje gatvėje, 
Thurloe Square, priešiais įėjimą į Victoria 
& Albert muziejų. Jis vaizduoja žmonių 
reakciją didžios tragedijos akivaizdoje: 
pyktį, skausmą, pasibaisėjimą, drąsą ir 
pasiryžimą.

1982 metais toje pat vietoje buvo pasta
tytas pirmas paminklas Jaltos aukoms, 
bet po kelių savaičių jis buvo vandalų su
daužytas. Kai kas sakė, jog paminklą su
naikinusi „gerai organizuota politinė gru
pė“, tikriausiai, žmonės, kurie yra paten
kinti dabartiniu Europos padalinimu.

Naują paminklą atidarė buv. koncen
tracijos stovyklų kalinė Zoe Polanska- 
Palmer, neseniai parašiusi knygą apie 
prievartinių repatriacijų į Sov. Sąjungą 
tragediją. 

principo (žmogaus teisių) ir ajštunto 
(tautų apsisprendimo) vykdymo Lietuvo
je dokumentacija ir įteikta konferencijos 
delegacijoms ir dalyviams.

PLB informacijų biure budės Narcizas 
Prielaida, Lietuvių Informacijos Centro 
narė Gintė Damušytė ir Kanados LB Val
dybos atstovė adv. Joana Kuraitė-Lasienė.

Vykdant Helsinkio Akto principus, 
gyvybes paaukojusių Helsinkio grupės na
rių Lietuvoje bei Sovietų Sąjungoje at
minimui ir jų veiklos įamžinimui yra 
ruošiama monografija. Joje bus pa
teikti grupės darbai bei jų išleisti doku
mentai, kartu su akademiniu jų įvertini
mu.

PLB prisideda prie Baltų Santalkos 
Vienos konferencijos metu ruošiamų viešų 
demonstracijų. PLB atskiru asišaukimu 
kreipiasi į pasaulio lietuvius ir LB kraš
tų valdybas Europoje prašydama gausiai 
demonstracijose dalyvauti. Taip pat, PLB 
tariasi su Vasario 16 Gimnazijos vado
vybe, kad gimnazijos mokiniai vyktų į 
Vieną demonstruoti dėl Lietuvos laisvės.

VLIKo atstovas A. Klimaitis pasiūlė 
sekančią veiklos Vienoje provizorinę dar
botvarkę:

Lapkričio 2, Lietuviškos mišios Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Sobieskio ko
plyčioje; lapkričio 3, spaudos konferen
cija „Press club Concordia" patalpose; 
lapkričio 4, pabaltiečių demonstracijos ir 
apie 13 vai. ekumeninės mišios Vienos 
Katedroje; lapričio 5, Lietuvos reikalais 
diskusijos dalyvaujant austrų, pabaltie
čių ir kitų kraštų atstovams, k.a. Per 
Ahlmark, Prof. Ermacora, Prof. Veiter, 
Dr. W. Broer, D. Jiri Nemec, G. Meiero- 
vics ir kiti. Informacinis Baltų Santalkos 
centras veiks nuo spalio 27 iki lapkričio 
23 d. Nuo spalio 31 iki lapkričio 6 d. vyks 
nuotraukų paroda „Baltijos valstybės — 
vidurinės Europos dalis“, o lapkričio 6 d. 
Soiree nuotraukų paroda.

VLIKo Valdyba šiaurės Amerikoje ruo
šia ekskursiją, kurios dalyviai aktyviai 
įsijungs Vienoje į demonstracijas, o po 
to, atvykę į Londoną, dalyvaus VLIKo 
Seime.

Salzburgo suvažiavime buvo svarstomi 
ir kiti reikalai: Vasario 16 Gimnazija, 
„Europos Lietuvis“, Europos Lietuvių die
nos 1988 m., Krikščionybės jubiliejaus 
minėjimas, VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas Australijoje 1987 — 88 m. ir 
Sporto Žaidynės 1988 — 89 m.. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimas, Pasaulio 
Lietuvių Kultūros kongresas ir Europos 
Kraš'tų Lietuvių Bendruomenių politinė 
veikla. Pirmąją suvažiavimo dieną Euro
pos kraštų Lietuvių bendruomenių ir 
Jaunimo atstovai trumpai pranešė apie 
savų kraštų padėtį ir lietuvišką veiklą. 
PLJ Sąjungos atstovė Danutė Mažeikienė 
papasakojo ir apie DBJS-gą. Liepos 27 d. 
suvažiavimui baigiantis rinkosi entuzias
tingi 33-čios Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitės dalyviai.

VI. Dargis

LIETUVA ITALIJOS SPAUDOJE

Vienas įtakingiausių ir labiausiai skai
tomų Italijos dienraščių, Milane leidžia
mas „II Corriere della Serą“, išspausdino 
savo korespondento Sandro Scabello tris 
ilgus straipsnius apie Lietuvą. Pirmuose 
dviejuose straipsniuose yra išsamiai ap
žvelgiama Lietuvos katalikų Bažnyčios ir 
jos tikinčiųjų dabartinė padėtis, svarsto
mi bendri Lietuvos katalikų rūpesščiai, 
aptariamos jų problemos, nusakomos jų 
viltys. Pirmų dviejų straipsnių antraštės 
vaizdžiai pristato jų turinį: Katalikiškoji 
Lietuva tartum dyglys ateizmo šone, vizi
tas Rytų Europos krašte, kuriame gyviau
siai pasireiškia prisirišimas prie Romos 
apaštalinės Bažnyčios. Antrojo straipsnio 
antraštė: Kaip sunku būti kunigu Lietu
voje — sovietinis režimas nesuskaitomais 
draudimais ir varžymais trukdo religinį 
tikėjimą.

Liepos 14 dieną dienraščio „II Corriere 
della Serą“ išspausdintas straipsnis apie 
Lietuvą yra skirtas tautiškumo apraiš
koms katalikiškoje Lietuvoje. Straipsnis 
užvardintas: Kaip Lietuva apsaugoja savo 
autonomiją nuo Kremliaus. Italas žurna
listas susumuoja savo 'įspūdžius iš kelio
nės į Lietuvą.

Mirė komp. B. Gorbulskis
Liepos 14 d. Vilniuje vėžio liga mirė 

kompozitorius Benjaminas Gorbulskis.
Gimęs 1925.IX.14 d. Kaune, Benjaminas 

Gorbulskis 1953 m. baigė Vilniaus Talat- 
Kelpšos muzikos mokyklą ir 1958 m. — 
konservatorijos kompozicijos klasę. Di
džioji jo kūrybos dalis — pramoginė mu
zika (dainos ir instr, muzika). Be to, jis 
paralšė liet, satyrinę operą Frank Kruk, 
kelias kitas operetes ir muzikos kūrinių 
estradiniams ir liaudies instrumentų or
kestrams. Jo kūryba yra žinoma ir Vaka
ruose.
Kinas kavinėje

Kaišiadoryse veikla (kavinė, kurioje 
demonstruojami kino filmai, kuriuos ga
li žiūrėti, atsisėdęs prie staliuko, o tuo 
pačiu pasivaišinti karštomis dešrelėmis, 
kava, sultimis, saldumynais. Kavinę ypač 
pamėgo jaunimas.

Siūloma tokias kavines įrengti ir kituo
se miestuose.
Liaudies kontrolieriai — būtinybė

„Valstiečių laikraštyje“ Aktualijų sky
riuje rašoma:

Liaudies kontrolierių pareigas patikime 
sąžiningiausiems, autoritetą turintiems 
darbo kolektyvų nariams. Kuo didesnis 
kolektyvas, tuo gausesnė liaudies kontro
lės grupė. Taigi, atrodytų, pro kontrolie
rių akis neturėtų praslysti nė menkiau
sias visuomeninio turto grobstymo atve
jis.

Deja, ne visur taip yra. Apie tai byloja 
kad ir plačiai nuskambėjęs teismo nuo
sprendis grupei nusikaltėlių, susisukusių 
lizdą Lazdijų rajono „Dainavos“ kolūky
je ir Alytaus mėsos kombinate. O nusikal
timas brendo ilgai, galima sakyti, visų 
akyse. Ir tarpti šiam blogiui padėjo įpro
tis prirašinėti neatliktus darbus, negau
tus priesvorius, neprimelžtą pieną.
„Kalniečiai*

Kaune pradėjo veikti naujas prekybos 
centras „Kalniečiai“. Kol kas veikia mais
to produktų, vaisių ir daržovių, pramo
ninių prekių vaikams ir kitos parduotu
vės, stiklo taros supirkimo punktas, šis 
centras bus dar plečiamas. Numatoma 
įrengti būtiniausių maisto prekių parduo
tuvę, kuri dirbs nuo ankstaus ryto iki vė
laus vakaro.
Bėdoa dėl dirbo drabužių

R. DavldaviJČius, Vištyčio kolūkio dar
bo apsaugos inžinierius, „Valstiečių lai
kraštyje“ rašo:

— Nors normatyvuose numatyta, kad 
darbo pirštinės atskirų specialybių žemės 
ūkio darbininkams turi laikyti nuo vieno 
Iki šešių mėnesių, bet neretai jos telaiko 
vieną — dvi dienas.

— Papildomai darbo pirštinių ir dra
bužių galima gauti tik Kaune, speciali
zuotoje parduotuvėje. Taigi dėl pirštinių 
dažnam ūkiui tenka važiuoti daugiau 
kaip po šimtą kilometrų.

— Ne ką geriau ir su mechanizatoriams 
skirtais vatinukais. Normatyvai rodo, kad 
Jų dėvėjimo laikas — treji metai, kai tuo 
tarpu jie susidėvi perpus greičiau.

— Reikėtų realiai nustatyti mechaniza
toriams, statybininkams ir kitiems žemės 
ūkio darbininkams skirtų darbo drabužių 
susidėvėjimo normas.
Vilniaus aukštoji partinė mokykla

Vilniaus aukštojoje partinėje mokyklo
je įteikti diplomai daugiau kaip pusšim
čiui neakivaizdinio skyriaus klausytojų. 
Tarp baigusiųjų yra partijos miestų ir 
rajonų komitetų skyrių vedėjai, instruk
toriai, pirminių partinių organizacijų eta
tiniai sekretoriai, laivų kapitonų pirmieji 
padėjėjai, tarybiniai darbuotojai, ūkiniai 
vadovai, armijos ir karinio laivyno politi
niai darbuotojai. Diplomus įteikė Vilniaus 
aukštosios partinės mokyklos rektorius S. 
Šimkus.
Praverstų šaldytuvas

J. Umbrasas „Valstiečių laikraštyje" 
rašė:

Beveik kiekvienas kaimo gyventojas 
valstybei parduoda pieną. Kad jis būtų 
geresnės kokybės, tenka atšaldyti. Tam 
reikalui naudojame vandenį, kitus primi
tyvius būdus.

Kur kas patogiau, jei turėtume nedide
lį, 30 ar 50 litrų talpos šaldytuvą. Jį galė
tų sukonstruoti mūsų gamyklų konstruk
toriai.

1
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POETO BIUSTAS
VYSKUPO A. BARANAUSKO BIUSTAS ANYKŠČIŲ BAŽNYČIOJE

Grįžus iš tolimos kelionės, vysk. Palta
roko 1954 m. gruodžio mėn. buvau paskir
tas į Anykščių parapiją talkinti vietos Ku
nigams.

Bažnyčia milžiniška. Vien dėl didumo 
gali būti pavadinta bazilika.

Anykščių vardas iš jaunų dienų žino
mas. Kauno kunigų seminarijos lietuvių 
literatūros dėstytojas prof. kun. Januše- 
vičius mums įskiepijo meilę „Anykščių 
Šilelio" poemai, ir ją visą išmokome at
mintinai, žinojome ir jos autoriaus A. Ba
ranausko biografiją.

Apėjau artimuosius šilelius, kurie poe
tui įkvėpė šedevrą poemą. Vėliau teko 
skaityti A. Mickevičiaus „Pan Tadeusz“, 
kur autorius, kalbėdamas apie medžioklę, 
iškelia gamtos grožį. Mano akimis, Ba
ranauskas čia aplenkė Mickevičių, tokio 
didelio masto poetą.

Lankant bažnyčias svetur, užtikdavau 
jose visokių atžymėjimų. Sakysime, Vo
kietijoje ant marmurinės lentos vienoje 
bažnyčioje surašytos I pasauliniame kare 
žuvusiųjų parapijiečių pavardės ir pridė
ta originali epitafija Prancūzijoje, Orlea
no bažnyčioje šv. Joanos D'Ark garbei 
pastatytas kairėje navoje biustas — susi
mąsčiusi šventoji žvelgia 'į dangų. Tai 
karžygė mergaitė, išvadavusi Orleaną iš 
anglų okupacijos. Kitoje — mačiau kabo 
kardinoliška skybėlė ir parašas parapijie
čio, pasiekusio tokį aukštą rangą.

O Anykščių bažnyčioje jokio ženklo 
apie Baranauską, didį poetą ir, be to, 
aukštą hierarchą — vyskupą.

Viename pokalbyje su kun. Arlausku, 
faktinu parapijos klebonu, iškėliau min
tį: reikėtų kokiu nors būdu bažnyčioje at
žymėti tą įžymųjį parapijietį. Pasiūliau 
bent portretą iškabinti. Klebonas projek
tui pritarė, bet pažymėjo, kad kasa ištuš
tėjusi, o, be to, pirmas darbas aptverti 
padidintas kapines.

Kilo mintis kreiptis į rašytoją A. Vie
nuolį — gal jis paremtų realizuoti šį pro
jektą.

Vieną dieną nuėjau pas rašytoją ir iš
dėsčiau mintis atžymėti vyskupą Bara
nauską kokiuo paminklu bažnyčioje. Da
bar tik antrinė aikštė mieste pavadinta 
Baranausko vardu. Rašytojas karštai pri
tarė projektui ir bekalbant priėjome iš

vados — geriau įtaisyti marmurinį bius
tą. Paminėjau, kad bažnyčios kasa šiuo 
metu nepajėgia finansuoti. Galėsime pa
ramos kreiptis į vieną kitą kunigą. Rašy
tojas sutiko tuojau finansuoti, kad pra
dėti darbą ir davė kelis tūkstančius ru
blių.

Zigmas Tolušis, turįs plačias pažintis 
Kaune, rekomendavo skulptorių Rudainz- 
ką. Nuvykome abu pas jį. Sutiko imtis 
darbo ir, paklaustas, kiek galėtų viskis 
kainuoti, pasakė ne taip baisią sumą, ža
dėjo tuoj pradėti darbą.

Darbui pasistūmėjus, buvo vėl reika
lingi pinigai. Nuvykau pas rašytoją Vie
nuolį, pasakiau, kad reikia pinigų. Niexo 
nesakydamas nuėjo į kitą kambarį ir at
nešė geroką pluoštą pinigų. Padėkojau ir 
pažymėjau, kad šiuo metu kitų aukų ne
numatoma. 1956 m. pavasarį gavau vys
kupo parodymą vykti į Biržus klebono 
pareigoms. Anykščių kunigai, kadangi j'e 
neturėjo tiesioginio kontakto su A. Vie
nuoliu, susirūpino, kaip bus su biustu. 
Nuvykau pas rašytoją, išdėsčiau pasikei
tusią situaciją. Čia pat atnešė dar pluoštą 
pinigų ir pažymėjo, kad padengsiąs visas 
išlaidas, susijusias su biustu. Tegu kun. 
Arlauskas kreipiasi į jį.

Biusto darbas vyko gerai: reikėjo pje
destalo ir lentos su 'įrašu, atžymint vys
kupą ir poetą.

Tarp kitko, saugumo organai nesykį 
atsilankė pas skulptorių biusto reikalu. 
Sis pasakė: „Gavau užsakymą ir jį vyk
dau“.

Darbas buvo baigtas, ir 1957 m. oer 
'šv. Onos atlaidus vysk. J. Steponavičius 
atvyko ir biustą pašventino.
Kun. Petras Rauda, Svėdasai, 1971 m.

(„Aušra“, Nr. 49, 1985) 
(Iš originalo perrašė 

Lietuvių Informacijos Centras)

LIETUVIŲ DAILININKAI 
TARPTAUTINĖJ PARODOJ

Čikagoje surengtoje tarptautinės dailės 
parodoje šiais metais pirmą kartą buvo 
eksponuojami ir kelių lietuvių dailininkų 
darbai. Parodos eksponatus sudaro geriau
sių pasaulio dailininkų kūriniai, kurie ru- 
traukia nepaprastai daug žmonių: šiais 
metais parodos lankytojų skaičius buvo

SOVIETŲ MOKSLININKAI — 
DISKUTUOKIM 

„TAUTŲ SUSILIEJIMĄ“

„Tautų susiliejimas“ yra labai jautri 
sąvoka Sovietų kompartijos teoretiniame 
žodyne. Nerusų tautoms ji bematant iš
šaukia rusinimo šmėklą. Todėl partinis 
elitas vengia šią sąvoką naudoti ir tik ret
karčiais teužsimena, kad tautos susilie- 
siančios tolimoje ateityje, kai visur būsiąs 
įgyvendintas komunizmas.

SSRS 27-to suvažiavimo išvakarėse „su
siliejimo" klausimą iškėlė du kompartijos 
vadovaujantys teoretikai, Colakas Stepan- 
janas ir Eduardas Tadevosjanas, 'įtakin
guose „Voprosy Filosofii“ ir „Voprosy is-

REL1GINĖS POEZIJOS 
KONKURSAS

Lietuvos krikščionybės 600 jubilie
jui pažymėti Ateitininkų Federacija 
yra paskelbusi poezijos rinkinio ir at
skiro eilėraščio konkursą. Jau sudary
ta konkurso vertinimo komisija: dr. 
Viktorija Skrupskelytė — pirmininkė, 
Danutė Bindokienė, Česlovas Grince- 
vičius, Vida Kuprytė ir Juozas Baužys. 
Rankraščiai, pasirašyti slapyvardžiu, 
atskirame voke pridedant autoriaus 
pavardę ir adresą, siunčiami Česlovo 
Grincevičiaus adresu: 7132 S. Mozart 
St., Chicago, Ill. 60629, iki 1986 m. 
gruodžio 31 d.

Konkursui skiriamoje poezijoje tu
rėtų atsispindėti religinės, tautinės bei 
asmeninės temos, turinčios ryšį su 
krikščionybe ir su jos dvasinėmis ver
tybėmis. Poezijos rinkinys — 75 ma
šinėle rašyti puslapiai. Gali dalyvauti 
visi. Premijos: I — 1500 dol., II -- 
750 dol. Eilėraštis — mašinėle rašytas. 
Gali dalyvauti asmenys iki 30 merų 
amžiaus. Premijos: I — 100 dol., II 
— dvi po 75 dol., III — dvi po 50 dol

Ateitininkų Federacija

per 40,000. Lietuvių dailės muziejaus var
du parodoje buvo išstatyti keli Prano 
Domšaičio paveikslai, po vieną Viktoro 
Petravičiaus, Zitos Sodeiikienės ir Vytau
to Kasiulio darbų. Lietuvių dailininKj 
kūriniai savo originalumu atkreipė pa
rodos lankytojų dėmesį. Kai kurie žmo
nės teiravosi apie lietuvių dailės muziejų 
Čikagoje, norėdami arčiau susipažinti su 
lietuvių dailės kūryba.

Itorii KPSS“ (1986, Nr. 2) žurnaluose. 
Stepanjanas pareiškė, kad „susiliejimo“ 
klausimas turi būti įtrauktas 'į naują 
kompartijos programą, nes „socialistinės 
tautos, klestėdamos ir artėdamos, taps ko
munistinėmis tautomis ir tada susijungs 
komunizmo visuotinės pergalės sąlygomis. 
Tadevosjano nuomone, „visiškas sovieti
nių tautų suvienijimas yra dabartinės rai
dos stadijos tikslas ir todėl ne tolimos, 
bet aiškiai matomos, ateities tikslas“. O 
po „visiško susivienijimo“ seks „tolimo
je istorinėje ateityje įvyksiantis palaips- 
ninis egzistuojančių tautinių skirtumų pa
naikinimas ir galutinis tautų susijungi
mas“.

Beje, kaip retkarčiais primena sovietų 
teoretikai, ta galutinai „susiliejusi" viena 
tauta kalbės „Lenino kalba...“

(Elta)

NAUJI LEIDINIAI
ELTA. Prancūzų kalba. 1986, liepa. Nr. 

68. 21 psl. Adresas: 17, Avenue de la Tou- 
relle, 94100 — Parc Saint-Maur, France. 
TORONTO MAIRONIO MOKYKLA, 1985.

Toronto Maironio mokyklos ir Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų metraštis. 
35-rių metų sukaktuvinis leidinys. Jo re
dakcija: Giedra Paulionienė, Ramunė Jo
naitienė, Stefa Bubelienė, Irena Ehlers, 
Vaida Jay. Viršelis: Snaigės Šileikienės. 
Nuotraukos: Rimo Pranaičio. Rinko: Type
master Graphics. Spaudė: Time Press Lit
ho Limited. Toronto, 1985. 104 psl. Kaina 
nepažymėta.

MAŽASIS APEIGYNAS. Išleido Kana
dos lietuvių katalikų kunigų vienybė. Pa
rengė kun. Jonas Staškus. Leidinio mece
natai: Toronto Prisikėlimo parapija (pran
ciškonai) ir Lietuvos kankinių parapija 
Anapilyje. Tekstą surinko ir spaudai pa
ruošė Tėviškės žiburių spaustuvė. Spaus
dino Litho-Art spaustuvė. Toronto-Mis- 
sisauga, 1985. 212 p.

Nerimą Narutė. PASKAITYK, MAMY
TE. Iliustravo Rūta M. Gečienė. Išleidr 
autorė. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaus 
tuvė 341 Highland Blvd., Brooklyn. N' 
Tiražas 500 egz. 32 psl. Kaina — 2 dr 
Gaunama „Drauge“.

BUDĖKIME. L.S.S. Europos Rajono lei
dinys. Jubiliejinis 100-sis numeris. 1986 
m. liepa. 18 psl. Administruoja J. Levins- 
kas: 11 Wilcock House, St. Mark's Rd., 
Derby. DE2 6AJ.

VIII-ji
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

KANADOJE

Laisvojo pasaulio lietuvių Aštuntoji 
tautinių šokių šventė įvyksta 1988 m. lie
pos 3 d. Kanadoje, Hamiltone, didžiajame 
Kanados industrijos mieste, kuriame gy
vena apie du tūkstančiai veiklių mūsų 
tautiečių. Šią šventę rengia, kaip ir visa
da ligi šiol, JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos su Lietu
vių tautinių šokių institutu. Šios šventės 
rengimui vadovauti yra pakviestas ener
gingas jaunosios kartos lietuvių veikėjas 
dr. Vaidotas Kvedaras. Jis jau sukvietė 
darbingą 13 asmenų šventės rengimo ko
mitetą, kuris jau turėjo ir pirmuosius po
sėdžius.

VIII Tautinių šokių šventės rengimo 
komitetų sudaro: pirmininkas dr. Vaidotas 
Kvedaras, pirm, asistentė Genovai'ė 
Breichmanienė, JAV LB krašto v-bos at
stovė Ingrida Bublienė, Lietuvių tautinių 
šokių instituto atstovė Galina Gobiene, 
Kanados LB krašto v-bos atstovė Rasa 
Kurienė, Hamiltono apylinkės LB v-bos 
pirm. Bernardas Mačys, finansų komisijos 
pirm. Juozas Krištolaitis, protokolų se
kretorius ir svečių priėmimo komisijos 
pirm. Jeronimas Pleinys, tautodailės pa
rodos komisijos pirm. Elvyra Bajoraitie- 
nė, nakvynių komisijos pirm. Vida Ver- 
bickienė su Elena Konteniene, šventės ko
misijos pirm. Juozas Bajoraitis, koncerno 
technikinės dalies komisijos pirm. Kazys 
Deksnys ir spaudos informacijos komisi
jos pirm. Kazys Mileris, šventės leidinį 
redaguoja Česlovas Sinkevičius.

Komiteto nariams, kuriant savo atski
ras komisijas, reikės daug darbščių ir su
manių žmonių, nes tokio masto renginys 
pareikalaus labai daug talkos. Taip pat 
sėkmingam pravedimui šios grandiozinės 
šventės reikės ir piniginės pagalbos iš 
mūsų lietuviškosios visuomenės.

Išeivijos lietuvių dėmesys dabar yri 
labai nukreiptas pasiruošimui ateinan
čiais metais švęsti 600 metų Lietuvos 
krikščionybės jubiliejų. Bet taip pat jau 
yra laikas pradėti organizuotis ir ruoštis 
ir 1988 metais įvykstančiai VIII Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių šventei, 
kuri taip pat yra lietuvių pasaulinio mas
to šventė ir kurios sėkmingam pasiruoši
mui irgi yra reikalinga daug laiko.

K. Mileris, informacija

KALINIO MEMUARAI
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Nors jis talkininkavo čekistams, bet 
šį klystantį žmogų mylėjau ir elgiausi 
su juo bičiuliškai. Pusę produktų gau
tų iš namų ir pirktų iš saugumo par
duotuvės (leidžiama pirkti iki 10 rb. 
mėnesiui) atiduodavau jam. Su juo 
teko gyventi apie mėnesį laiko.

Kartą Urbonas paklausė, ar gerai 
mes sugyvename.

—Jis didelis pypkorius ir saugumo 
tardytojams talkininkauja... Sugyve
name neblogai — atsakiau tardytojui.

— Niekas jo neprašo talkininkauti 
—piktai atrėžė Urbonas. Tačiau se
kančią dieną mane iškėlė į kitą kame
rą. Atsisveikinant tas vadinamas An
tanas graudžiai verkė...

Mane nuvedė į kamerą, kurios lan
gai į konservatorijos pusę. Apgyven
dino su kaliniu Luckum, Marijos Jur- 
gutienės broliu. Marijos vyras, kon
servatorijos dėstytojas Jurgutis, išvy
kęs į užsienį, pasiprašė politinės glo
bos JAV. Ten jis ir pasiliko gyventi. 
Jo sesuo Marija dirbo konservatorijoje 
bibliotekos vedėja. Tačiau, kai tik jos 
vyras Jurgutis pasiliko Amerikoje, 
Mariją Luckaitę-Jurgutienę atleido iš 
darbo.

— Tarybų valdžia, atleisdama Ma
riją iš darbo ir palikdama ją su mažu 
vaiku be duonos kąsnio vien už tai, 
kad jos vyras pasiliko JAV, pasielgė 
nežmoniškai — kalbėjo Luckus.

Luckus — žemo ūgio, taisyklingų 
veido bruožų, neturintis nė 25-erių 
metų amžiaus. Jo motina gyveno Vil
niuje. Prieš areštą jis dirbo spaustuvė
je linotipininku. Jį teisė Vilniaus mies
to Spalio raj. liaudies teismas. Pasako
jo, kad, darant pas jį kratą, rado gin
klą — pistoletą. Jį tardė vidaus reika
lų ministerijos tardytojas. Teismas by
lą nagrinėjo keletą dienų. Kiekvieną 
dieną, grįžęs vakare iš teismo, pasa
kodavo apie teismo eigą. Kai teisėjas 
jį paklausė, kodėl dauguma jo parody
mų labai skiriasi nuo liudytojų paro
dymų ir nuo jo paties parodymų, duo
damų teisminio tardymo metu, Luckus 
teismui paaiškino, kad parengtinio 
tardymo metu tardytojas jam sakyda

vęs: „Jeigu tu neprisipažinsi kaltu ir 
nepasirašysi tokių protokolų, kokius 
aš parašau, tau bus paskirta mirties 
bausmė, t.y. būsi sušaudytas“. Bijoda
mas mirties bausmės, pasirašydavau 
tardymo protokolus, kokius surašyda
vo tardytojas, nekreipdamas dėmesio, 
kas juose parašyta. Taigi apklausos 
protokoluose yra ne mano parody
mai, bet tardytojo kūryba...

Kartą sėdžiu kameroje užsimąstęs. 
Luckus, pamatęs mane susirūpinusį, 
sako: „Nenusimink, patekti anan pa
saulin nereiks pačiam rūpintis — če
kistai tuo pasirūpins...“

Prieš paskutiniąją teismo dieną Luc
kus sakė, kad prokuroras paprašė teis
mą jam skirti 10 metų laisvės atėmi
mo. Kai buvo paskelbtas teismo nuo
sprendis, Luckaus į kamerą nebeatve- 
dė, daugiau su juo nebesusitikome. Su 
juo vienoje kameroje kalėjome dau
giau negu mėnesį.

Lucku nuteisus, mane perkėlė į ki
tą kamerą, kurios langai buvo į saugu
mo pastatų kiemą. Netrukus į šią ka
merą atkėlė Henriką Jaškūną, areštuo
tą 1976 m. gruodžio mėn. prieš pat 
Kalėdas.

Prieš areštą Jaškūnas gyveno su 
žmona ir dviem dukrelėm Jonavoje. 
Vyresnioji dukra mokėsi Jonavos vi
durinėje mokykloje, vienuoliktoje kla
sėje, o jaunesnioji — technikume. Jaš- 
kūno tėvas gyvenęs Panevėžyje, buvo 
batsiuvys, komunistas pogrindininkas. 
Todėl ir sūnus Henrikas pokario me
tais dirbo milicijoje Panevėžyje. Ten 
bedirbant ir buvo suimtas. Nuteistas 
25 m. laisvės atėmimo. Bausmę atli
ko Vorkutoje, anglių kasyklose. Po 
Stalino mirties, iškalėjęs apie 10 m., 
buvo paleistas į laisvę. Grįžus į Lietu
vą, valdžia jam neleido apsigyventi 
Panevėžyje, todėl apsigyveno Jonavo
je. Sakėsi esąs savamokslis, bet turėjo 
literatūrinių gabumų. Rašydavo lietu
viškai ir rusiškai. Taip pat mokėjo 
piešti. Savo samprotavimus valstybės 
valdymo bei tvarkymo klausimais ra
šydavo į sąsiuvinius, paduodavo če
kistams ir prašydavo, kad siųstų į 
Maskvą vyriausybei. Jį tardė ypatin

gai svarbių bylų vyr. tardytojas pa- 
pulk. Kovaliovas.

Jaškūnas kameroje kalbėdavo:
— Komunistai eina senosios Rusi

jos carų pėdomis, tik prisidengę, tarsi 
skraiste, socializmu. Pradžioje bolše
vikai paskelbė carų sudarytas slaptas 
sutartis, kurių liaudis nežinojo, ir pa
tys žadėjo tokiomis priemonėmis ne
sinaudoti. Bet taip buvo neilgai. Ne
trukus jie pradėjo veikti kaip ir carai,

Vladas Lapienis
tik intensyviau: sekimas, papirkimai, 
slapti susitarimai, represijos ir 1.1. Par
tijos XX suvažiavimas tai pripažino 
Kadangi buvo panašūs tikslai, todėl 
ėmėsi ir panašių priemonių. Leninas 
pripažino mažoms tautoms teisę sava
rankiškai apsispręsti ir išstoti iš Tary
bų Sąjungos. VIII-me partijos suvažia
vime vienas iš bolševikų partijos vadų 
pasakė: „Visa išpūsta apsisprendimo 
teisė neverta supuvusio kiaušinio...“

Mūsų kamera buvo apie 5 m. ilgio 
ir apie 3 m. pločio. Joje būdavo karš
ta ir tvanku. Nors būdavome išsirengę 
kaip vasaros metu Palangos pliaže, 
bet vis tiek buvo per karšta. Nuo tvan
kumo ir šilimos būdavau kaip apsvai
gęs. Neatsimindavau vakare, ką val
giau pietums. Kodėl šią kamerą žiemą 
vasarą taip kaitino, aš nesuprantu. 
Be to, dar ir dvokdavo. Pirmiausia, 
kampe stovi parašė (naktynpuodis). Į 
jį įpildavo vandens su kalkėmis, už
dengdavo plastmasiniu dangčiu, bet 
vis tiek nesulaikydavo parašęs kvapo. 
Dvokė ir žmonių prakaitas. Mes pra
kaitavome nuo karščio ir nuo vargin
go gyvenimo. Dvokė ir iškvėpuotas 
oras. Pagaliau čia buvo ir kalinių duo
na, mėsa ir kiti produktai. Karštyje ir 
drėgmėje viskas greit pelėjo ir gedo. 
Viskas liejosi į bendrą dvoką. Turė
jom pakankamai duonos, bet oro, 
oro, oro... stigo! Dusdavome, nebuvo 
kuo kvėpuoti. Dėl oro trūkumo ir 
miegas būdavo labai prastas.

Kartą į mėnesį kameron ateidavo 

kalėjimo viršininkas ir paklausdavo:
— Gal turite kokių klausimų, pa

geidavimų?
— Kameroje labai karšta, tvanku, 

ventiliacija neveikia! — sakydavome 
jam.

O jis palinguoja galva, kartais nu
sišypso ir išeina. Kiekvieną rytą iš 
prausyklos plastmasinėje šiukšlių dė
žėje atsinešdavome šalto vandens ir 
plaudavome grindis, bet vis tiek buvo 
tvanku ir karšta.

— Štai kunigai Zdebskis, Tamkevi- 
čius važinėja automobiliais, o žmonės 
suimti vargsta... Kur jų krikščioniška 
sąžinė, kad taip elgiasi su tikinčiai
siais? Ateitų pas prokurorą, išsiaiš
kintų ir nereikėtų čia žmonėms varg
ti — sakė Rimkus Urbono tardymo 
kambaryje.

— Ne todėl tikintieji žmonės vargs
ta kalėjimuose, kad kunigai neateina į 
prokuratūrą... O todėl, kad jūs varžo! 
tikėjimo laisvę ir savo įsitikinimus 
brukat prievarta žmonėms — pasa
kiau Rimkui.

Gal jums kunigai pažadėjo dangaus 
kampelį, kad juos ginate?

— Mes juos giname dėl tiesos, o ne 
dėl dangaus kampelio -—atsakiau Rim
kui.

— Jeigu norite leisti laikraštį ar ki
tokį leidinį, kreipkitės į Ministrų Ta
rybą, prašykite leidimo, o ne pasislėpę 
pogrindyje rašomąja mašinėle rašyti 
„LKB Kroniką“ ar kokį kitą leidinį 
— mokė Rimkus. — Tarybų Sąjungo
je yra pilna religijos laisvė, niekas ti 
kinčiųjų bei dvasininkų nepersekioja...

— Kodėl su jumis taip sunku susi
kalbėti? — klausė tardyt. Urbonas. — 
Pavyzdžiui, man teko atlikti parengti
nį tardymą dėl valiutos operacijų tai
syklių pažeidimo, tai daug lengviau su 
jais galima susikalbėti.

— Aš tarnauju Dievui, o jūs ir jūsų 
valiutininkai tarnaujate tai pačiai ma
monai, todėl jums ir lengviau su jais 
susikalbėti. Kai jūs žmonių nediskri
minuosite ir neniekinsite dėl religijos, 
ir mums bus nesunku susikalbėti. Mes 
norime taikingai gyventi su visais žmo 
nėmis — paaiškinau Urbonui.

Štai apklausos protokolas, kuriame 
yra Kastyčio Jono Matulionio parody
mai. Ką apie šiuos parodymus gali pa
sakyti? Ar juos patvirtini, ar juos pa

neigi? — klausė Urbonas.
— Matulionis yra čia pat, izoliato

riuje, todėl kai jis akistatoje duos sa
vo parodymus, tai galėsiu patvirtinti 
arba paneigti. O šio protokolo neskai
tysiu ir nieko į jį neatsakysiu — pasa
kiau tardytojui.

— Tai ką, galvoji, kad jo parašas 
netikras? Žiūrėk, po savo parodymais 
jis pasirašė — supykęs kalbėjo Urbo
nas.

— Jeigu bus duota akistata su Ma
tulioniu, tai į jo gyvus žodžius galėsiu 
atsakyti — pakartojau savo žodžius 
tardytojui.

Tardytojas palaukė keletą minčių, 
priėjo, paėmė nuo staliuko Matulionio 
apklausos protokolą. Ir nei akistaton 
su Matulioniu nesuvedė, nei tuo klau
simu su manim daugiau kalbėjo. Siū
losi išvada, kad patiems čekistams tie 
Matulionio parodymai buvo nesvar
būs, arba jie buvo suklastoti.
Kartą, kai Rimkus aiškino apie reli

gijos laisvę mūsų šalyje, bandžiau pa
neigti jo neteisingus teiginius:

— Kokia čia gali būti kalba apie reli
gijos laisvę, kai uždrausta religinė 
spauda, katalikiškos organizacijos, 
vienuolynai, kai Konstitucijoj paneig
ta religinės propagandos teisė, kai re
liginės bendruomenės neturi nuosavy
bės teisės, kai maldos namai, kulto 
reikmenys ir visas tikinčiųjų religinės 
bendruomenės turtas nusavintas vals
tybės, o jos pačios neteko juridinio as
mens teisių, kai Vilniaus ir Kaišiado
rių vyskupai nušalinti nuo pareigų be 
teismo nuosprendžio jau daugelį metų 
vargsta tremtyje, kai uždaryta dauge
lis Vilniaus ir Kauno bažnyčių, jos pa
verstos galerijomis, muziejais, sandė
liais, kai neleidžiama statyti naujos 
bažnyčios, nei užbaigti pradėtosios, 
kai griaunami kryžiai ir naujų nelei
džiama statyti, kai nuolat valdžia ki
šasi į Katalikų Bažnyčios vidaus gy
venimą bei Kunigų seminariją, kai vi
saip diskriminuoja tikinčiuosius...

Taip man bekalbant, Rimkus išėjo 
iš kambario. Urbonas pradėjo įpykęs 
bartis:

— Jūs ir čia būdamas užsiimate an
titarybine agitacija! Mes jus sutvarky
sim! Pasodinsim į karcerį!..

(Bus daugiau)
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PAGONYBĖS NOSTALGIJA MORALISTAS F. SCHILLERIS
Gyvename dvasinio bado laikus. 

Žmonių sielos ištuštėję ir išsekę. Tuš
čia ir įkyrėjusi tarybinė propaganda 
bando šį dvasinį vakuumą pripildyt sa
vo lėkštų ir nuvalkiotų idėjūkščių, jo
kią tikrovę neatspindinčių frazių. Bet 
visa tai jau neturi didesnio poveikio, 
visa atšoka nuo žmonių lyg žirniai nuo 
sienos. Oficialia propaganda niekas 
netiki, nebent tik visiškas naivuolis ar 
idiotas.

Užtat visur pastebimas noras šią 
dvasinę tuštumą užpildyti kuo kilu, 
pradedant įvairių pramogų teikiamu 
išsiblaškymu ir baigiant giliu religiniu 
gyvenimu.

Ypač aktyviai dvasinio peno ieško 
jauni žmonės, jau nuo pat mokyklos 
suolo netikį visu tuo, kas jiems per 
prievartą brukte brukama į jaunas gal
vas. Atlikę ar atkalbėję kas iš jų bū
tinai reikalaujama, jie puola ieškoti 
to, kas juos iš tikrųjų domina, patrau
kia, žavi, kas teikia dvasinio 
pasitenkinimo, pripildo jų vidų, pade
da gyventi, atsako į rūpimus klausi
mus. Ne visi pasirenka tas pačias idė
jas, ne vienodus atsakymus susiranda, 
ne į vienodos reikšmės ir gilumo są
jūdžius įsitraukia. Bet visi ko nors 
ieško ir siekia. Dalis jaunimo pasiten
kina savarankišku pramogavimu, mu
zika, kelionėmis, išvykomis, domisi 
technika. Kiti metasi į savarankišką 
saviveiklą, įvairius, pačių sukurtus bū
relius, etnografinius tyrinėjimus, eks
kursijas, liaudies dainų mokymąsi ir 
t.t. Dar kiti susitelkia prie rimtų pasau
lėžiūrinių klausimų, — sludijuoja Lie
tuvos istoriją, gilina religines žinias, 
domisi įvairiomis moralės ir etikos pro
blemomis. Tai natūralus jaunų žmo
nių siekimas žinoti, veikti, kurti. Jo 
nesulaikys nei svetimųjų primesta, 
normalų gyvenimą varžanti, tvarka, 
nei sąmonę žalojanti melaginga propa
ganda, nei pastangos viską reglamen
tuoti iš viršaus. Gyvenimo srautas per 
daug gyvastingas, kad jį būtų galima 
sukaustyti siauros ideologijos varžtais. 
Dar daugiau. Šiame gaivališkame jau
nimo veiklume (kartais net negatyvia
me) aiškiai pastebimas visiškas nusi
gręžimas nuo oficialios ideologijos.

Nusigręžęs nuo primetamos ideologi
jos ir jos keliamų reikalavimų, ėmęs 
veikti savarankiškai, jaunimas susidu
ria su sunkumais. Neturėdamas dides
nės gyvenimo patirties ir nevadovau
jamas atitinkamų vadovų, jaunas žmo
gus dažnai atsiduria pavojuje pasi
mesti, suklysti ar laužtis pro atviras 
duris, atrasdinėti atrastas Amerikas ir 
pan. Tokių reiškinių kaip tik galime 
pastebėti ir mūsų jaunimo sąjūdžiuose.

Idėjinių aukštumų siekiančio jauni
mo tarpe šiandien ryškėja dvi pagrindi-

KARAS AFGANISTANE
Italė žurnalistė Clara Falconi, kuri ja.i 

eilę metų atidžiai seka įvykius Afganista
ne, neseniai buvo slaptai nuvykusi į ši 
kraštą, kur kelias dienas išbuvo prieš so
vietinius okupantus kovojančiųjų partiza
nų tarpe. Sugrįžusi į Romą, ji papasakojo 
savo įspūdžius taip pat ir Vatikano radi
jo korespondentui. Žurnalistė pažymėjo, 
kad dėl sovietinės okupacijos afganų tau
ta neteko daugiau kaip 2 mil. gyventojų 
iš 16-kos milijonų gyventojų skaičiaus, 
penki milijonai afganų pabėgo į kaimy
ninius kraštus. Kovose prieš sovietinius 
okupantus dalyvauja apie milijoną afga
nų. Sovietų Raudonoji armija Afganista
ne, siekdama nuslopinti afganų pasiprieši
nimą, panaudoja pačias žiauriausias prie
mones, moderniausius ginklus, ne tiktai 
prieš partizanus, bet ir prieš civilius gy
ventojus. Sovietai Afganistane panaudo
ja taip pat ir cheminį ginklą. Pavyzdžiui, 
Kunar slėnyje buvo panaudotos nuodin
gos dujos, Erat vietovėje buvo apnuodytas 
geriamasis vanduo. Viena baisiausių tero
ro priemonių, pažymėjo žurnalistė Fal
coni, yra sovietinių lėktuvų partizanų 
kontroliuojamų sričių gyvenvietėse išme
tamos žaislinės bombos. Jos sprogsta nuo 
palietimo, tad nuo jų žuvo daug vaikų, 
kiti buvo nuo sprogimų apakinti arba ne
teko rankų. Pati žurnalistė yra mačiusi to
kių dabar invalidais tapusių vaikų afganų 
pabėgėlių stovyklose Pakistane. Yra nusi
aubiami ir sudeginami l'štisi kaimai, ku
rių gyventojai įtariami partizanų rėmimu. 
Tokiais atvejais, pažymėjo italė žurnalis
tė, daugumas gyventojų, įskaitant mote
ris ir vaikus, yra išžudomi. Žurnalistė pri
minė, kad prieš Afganistano gyventojus 
vykdomus žiaurumus, Jungtinių Tautų 
Organizacijos pavedimu, specialiame ra
porte iškėlė austras profesorius Ermaco- 
ra.

nes srovės, kurias sąlyginiai galėtume 
pavadinti religine ir tautine.

Pirmieji tvirtai stovi ant religinių pa
grindų, yra giliai tikintys ir praktikuo
ją katalikai, suinteresuoti Lietuvos 
Bažnyčios padėtimi ir likimu, gyveni
me besistengtą vadovautis krikščioniš
kos moralės normomis ir reikalavi
mais. Jiems brangu ir šventa visa, kas 
yra lietuviška ir krikščioniška. Tau
tiškumo jie nepastato šalia krikščioniš
kumo, bet ir viena ir kita sujungia į 
tiarnią ideologinę visumą, pade
dančią jiems pozityviai spręsti visus 
tiek tautinius, liek religinius klausi
mus. Bažnyčios ir tautos reikalai jiems 
neprieštarauja, bet priešingai, vieni 
kitus remia ir palaiko. Gindami Baž
nyčios reikalus, jie jaučiasi giną ir tau
tą; rūpindamiesi tautos reikalais, žino 
patarnaują ir Bažnyčiai. Ištikimybė 
Bažnyčiai ir Tėvynės meilė, tvirtas ti
kėjimas ir tautinių vertybių brangini
mas — pagrindiniai jų gyvenimo prin
cipai.

Kiek kitaip yra su grynai tautiniai 
nusiteikusio jaunimo dalimi. Jų tarpe 
yra srovių, kurios pripažįsta tik tauti
nes vertybes, ignoruodamos religines, 
ar net priešiškai nusiteikdamos prieš 
Bažnyčią.

Dvasinių vertybių ieškodami senojo
je baltų kultūroje, jie atsigręžia ne tik 
į folklorą ir papročius, bet aktyviai 
ima domėtis senąja lietuvių religija, 
pagonybėje randa daug moralinių ver
tybių, ją idealizuoja, net bando atgai
vinti kai kurias apeigas. Taip roman
tiškai ir net naiviai idealizuojant se
nąją baltų religiją, Bažnyčia iškyla 
kaip jos oponentas, priešas, paneigęs ir 
sunaikinęs tokį „gerą“ ir „naudingą“ 
dalyką. Neskirdami pačios krikščio
nybės nuo tų būdų, kuriais ji pasiekė 
Lietuvą, pagonybės gerbėjai Bažny
čią ima kaltinti tuo, kuo kalti paskiri 
asmenys, nesupratę ar prasilenkę su 
pagrindiniais Evangelijos reikalavi
mais. Senojoje lietuvių religijoje įžiū
rėdami nemaža etinių vertybių bei tau
tos dvasią atspindinčių dalykų, jie no
rėtų juos grąžinti į gyvenimą, pakeis
dami Bažnyčios pateikiamas vertybes 
bei normas. Praktikuoti religiją jiems 
nebūtina, užtat labai žavu ir garbinga 
kiek galima daugiau atgaivinti senuo
sius papročius ir net apeigas. Tai sa
votiška pagonybės nostalgija, noras 
grąžinti negrąžintiną, idealizavimas to, 
kas iš tolo, pro laiko ūkanas atrodo la
bai gražu ir paslaptinga.

Kaltinti Katalikų Bažnyčią istorijos 
eigoje lietuvių tautai padarytomis 
skriaudomis, yra tiek istorijos, tiek pa
čios Bažnyčios mokslo nepakankamas 
pažinimas, neturėjimas istorinės per
spektyvos, nesuvokimas praėjusių laikų 
dvasios. Kelias, kuriuo Kristaus mei
lės mokslas pasiekė Lietuvą, tikrai bu
vo nužymėtas mūšiuose pralietu krau
ju, gaisravietėmis ir politiniais išskai
čiavimais. Bet tai buvo ne Evangelijos, 
o laiko dvasios pagimdyti dalykai, tai 
buvo žmogiškos silpnybės ir egoizmo 
padariniai, prasilenkimas su to pačio 
Kristaus mokslo pagrindiniais reikala
vimais. Kaltinti Bažnyčią už jos vaikų 
ar net vadovų silpnybes ir neištikimy
bę, tai tas pat, kaip Kristų kaltinti už

SOVIETAI VARŽO PAŠTĄ

JAV-jų centrinė pašto įstaiga išleido 
informacinį pranešimą apie susisiekimą 
paštu su Sovietų Sąjunga. Pranešime pa
teikiamos informacijos ryškiai atsklei
džia, kaip smarkiai sovietinė valdžia var
žo susisiekimą paštu su užsienio kraštais. 
Maisto siuntas tegalima siųsti tik tam ti
kro svorio ir ne konservų skardinėse, kad 
sovietų muitininkam nebūtų trukdoma 
siuntas patikrinti. Draudžiama siųsti bet 
kurias knygas ir spaudinius, jei yra poli
tinio ar ekonominio turinio. Nors madų 
žurnalus leidžiama siųsti, jie dažnai ne
pasiekia adresatų. Draudžiama siųsti me
no kūrinius, bet kurią religinę literatūrą 
ir religinius reikmenis. Negalima siųsti 
radijo ir televizijos priimtuvų, foto apa
ratų, video aparatų, taip pat vaistų. Ap
ribotas ir daugelio kitų reikmenų siunti
mas. Užsienio lietuvių spauda, pateikda
ma šį Amerikos pašto įstaigos pranešimą, 
atkreipia dėmesį, kad į Lietuvą yra taip 
pat griežtai draudžiama siųsti bet kurią 
užsienyje išleistą religinę literatūrą — 
knygas, žurnalus, laikraščius. Spauda pa
stebi, kad visi šie draudimai prašoka bet 
kurių kitų kraštų suvaržymus pašto sri
tyje. Jie akivaizdžiai paliudija, rašo spau
da, kaip grubiai sovietai trukdo laisvą 
žmonių santykiavimą, beatodairiškai pa
žeisdami tuo klausimu prisiimtus įsiparei
gojimus.

(VR) 

Judo išdavystę arba Petro išsigynimą. 
Ne krikščionybė kalia, kad ją priėmusi 
tauta nesugebėjo pasiruošti sau dvasi
nių vadų, bet savos Bažnyčios reikalus 
pavedė svetimiesiems. (Tai daugiausia 
vadovų ir valdančiojo luomo apsilei
dimas ir kaltė). Garstyčias grūdas, 
kritęs į lietuvišką dirvą, ne iš karto 
išaugo į galingą medį; raugas įmaišy
tas lietuvio sieloje, ne iš karto perėmė 
visą jo gyvenimą, performuodamas jį 
pagal Kristaus tiesas ir dvasią. Jei se
noji lietuvių religija turėjo kilnių mo
ralinių vertybių, tai nereiškia, kad jos 
buvo sunaikintos. Visa, kas yra gražu 
ir gera žmogaus prigimtyje, per Baž
nyčią ateinanti Dievo malonė nenaiki
na, bet patobulina ir pakelia į aukštes
nį lygį. Visa tai, kas buvo tauru ir kil
nu, išliko ir buvo dar labiau sukilnin
ta. Pavyzdžiui, kad ir amžinas lietu
vio pamaldumas, ištikimybė savo įsi
tikinimams, dorinių vertybių brangini
mas, šeimos tvirtumas, žmogaus kaip 
žmogaus vertinimas, pagarba visokiai 
gyvybei, galėjo būti puoselėjamos ir 
senojoje religijoje, bet tikrą pagrindą 
ir tikrą vertinimą bei pritaikymą rado 
krikščionybėje.

Ir ši krikščionybė nė kiek nekalta, 
kad Lietuvą ji pasiekė pavėluotai ir 
tokiom nepalankiom aplinkybėm, 
kad šventus ir dieviškus dalykus į savo 
rankas paėmė savanaudžiai politikai ir 
panaudojo profaniniams reikalams, 
kad sakraliniai dalykai virto profani- 
nių tikslų priemone. Tai skaudūs ir 
tragiški istorijos momentai, bet šį tra
gizmą pratęsti ir pagilinti nėra reika
lo. Nusigręžti nuo Kristaus atneštos 
Gerosios Naujienos vien tik dėl to, 
kad ją kadaise kažkas stengėsi panau
doti savo žemiškiesiems reikalams, 
reiškia pratęsimą tų apaštalų nevyku
sio elgesio, Kristaus mokslo nesuprati
mo ir jo profanavimo.
Naivios ir nerealios pastangos atgai

vinti senąją lietuvių pasaulėžiūrą ir kai 
kuriuos kulto elementus. Tai daugiau 
romantinis žaidimas. Bet šis žaidimas 
virsta nemaloniu ir net pavojingu da
lyku, kai pradeda skaldyti jaunimo 
gretas. „Bėkime nuo bažnytininkų. 
Nedalyvaukime jų renginiuose!“ — tai 
jau nesveikos ir pavojingos mintys. Tai 
vanduo ant okupanto malūno. Tai ma
lonus reiškinys tiems, kurie griauna 
religiją ir tautą. Jiems šito ir tereikia. 
Vargas būtų, jei ši tendencija stiprėtų. 
Tuomet ateistai galėtų trinti iš pasi
tenkinimo rankos ir kurstyti: „Tik ne
nusileiskite, tik nepasiduokite!“

Bet tikėkimės, kad mūsų jaunimas, 
visas doras jaunimas, stovintis tiek ant 
religinio, tiek ant tautinio pagrindo, 
šioms silpnybėms nepasiduos, šias pa
gundas atmes. Išliks tolerantiškas, vie
ningas ir tvirtas. Tikėkimės, kad var
dan Lietuvos jo tarpe žydės vienybė!

P. Vidinis
(„Aušra“ Nr. 43)

ŽODŽIO LAISVE
Neseniai grupė intelektualų Kinijoje bu

vo paraginusi komunistinę valdžią suteik
ti žmonėms žodžio, įsitikinimų ir kritikos 
laisvę. Būdinga, kad apie šį reikalavimą 
gana plačiai buvo pranešusi oficialioji 
Kinijos spauda. Dabar spaudos agentūros 
informuoja, kad pati Pekino valdžia, nors 
ir neminėdama intelektualų pareiškimo, 
bet tartum į jį reaguodama, per spaudos 
organus paragino intelektualus nesivar
žant laisvai išreikšti savo nuomonę įvai
riais kraštą liečiančiais klausimais, ne
išskiriant ideologinių problemų. Valdžios 
organai šia proga pažymi, jog Kinijoje 
yra praėję laikai, kai bet kuri kritika 
režimo atžvilgiu buvo draudžiama ir net 
represuojama.

STREIKAI JUGOSLAVIJOJ

Italų žinių agentūra ANSA pranešė, kad 
Jugoslavijoje pastaraisiais laikais žymiai 
padažnėjo darbininkų streikai. Darbo žmo
nes Jugoslavijoje streikuoti verčia pa
blogėjusi bendra krašto ekonominė padė
tis ir dėl to smarkiau pasireiškianti socia
linė nelygybė. Pagal italų žinių agentūros 
statistinius duomenis, kurie Jugoslavijoje 
nėra viešai skelbiami, Kroatijoje praėju
siais metais įvyko 134 darbininkų streikai, 
beveik 60 procentų daugiau, negu anksty
vesniais metais, šių metų pirmųjų šešių 
mėnesių laikotarpyje Kroatijoje jau 'įvyko 
82 streikai, daugiausia vidutinio dydžio 
pramonės įmonėse. Streikai juogoslavų 
darbininkų skelbiami spontaniškai, pro
testuojant prieš nepakankamus atlygini
mus.

I R. SCHILLERIO VEIKALŲ MORALINĖ REIKŠMĖ POLITIKAI

Mūsų generacija savo pagrindiniuose 
troškimuose mažai kuo tesiskiria nuo 
Schillerio veikaluose charakterizuotos lu
to amžiaus epochos reikalavimų.

Vokiečių klasikinės literatūros atstovas 
Friedrichas Schilleris (1759-1805) buvo 
ne tik gabus draminių veikalų rašytojas, 
bet ir istorinių įvykių briliantinis komen
tatorius. Jo „Geschichte dės Dreissigjae- 
hrigen Krieges" (Trisdešimties metų sa
ro istorija 1618-1648) tebeskaitoma dar 
šiandien — 200 metų vėliau — įvairaus 
žanro mokyklose ne vien istorijos pamo
kų įdomumo paįvairinimui. Verta prisi
minti šio religinio karo pasekmes Prūsi
jai: sunaikinta 13 miestų, 249 kaimai ir iš
žudyta 190.000 gyventojų. Jų tarpe apie 
100.000 mažlietuvių. įsigilinę į Schillerio 
kūrybą, skaitytojai lyg veidrodyje mato 
besibaigiančio 18-to šimtmečio absoliutiz
mo eroje begėdiškai valdomųjų prislėg
tų Europos tautų, daugumoje baudžiaunin
kų, padėtį, atvaizduotą teatro veikaluose. 
Klasikinio teatro lankytojai-mėgėjai greit 
supranta, kad Schillerio kūrybinės jėgos 
ne vien istorijos praeityje ieškotinos, bet 
atsispindi ir tuometinių Europoje vykstan
čių socialinio-geografinio žemyno persi
tvarkymo idėjų tarpe.

Tai yra kruvina Prancūzijos revoliuci
ja (Liudvikas XVI, Robespierre, Napo
leonas Bonaparte), JAV-jų nepriklauso
mybės kovos, italų tautos susivienijimo už

Vitaminai ir sveikata
Vitaminai — būtina mūsų maisto su

dėtinė dalis. Jie dalyvauja sudėtinguose 
medžiagų apykaitos procesuose, palaiko 
normalias fiziologines organizmo funkci
jas. Vitaminai suaktyvina biologinius 
procesus organizme ir padeda apsisaugoti 
nuo žalingų aplinkos faktorių.

Šiuo metu žinoma daugiau kaip 30 įvai
rių vitaminų.

Vitaminų žmogui reikia labai nedaug. 
Paros norma skaičiuojama miligramais. 
Organizmas vitaminus turi gauti su mais
tu, nes pats nesugeba pakankamai pasi
gaminti. žmogaus poreikis vitaminams 
keičiasi priklausomai nuo įvairių vidinių 
bei išorinių veiksnių. Pavyzdžiui, sergant 
įvairiomis lėtinėmis ir ūminėmis ligomis, 
vartojant vaistus, ypač antibiotikus, sun
kiai fiziškai ir įtemptai protiškai dirbant, 
nėščioms, maitinančioms krūtimi kūdikį, 
vitaminų reikia žymiai daugiau. Tokiais 
atvejais maiste vitaminų gali trūkti, to
dėl organizmą reikia papildomai, tačiau 
saikingai jais aprūpinti.

Nepakankamai gaunant vitaminų su 
maistu ar padidėjus jų poreikiams, išsi
vysto hipovitaminozės (priešdėlis hipo — 
rodo sumažėjimą, palyginus, su norma), 
įvairių hipovitaminozių simptomai pana
šūs: tai bendras silpnumas, greitas nuo
vargis, apetito stoka, organizmo atsparu
mo infekcijoms sumažėjimas.

Maistas — svarbiausias vitaminų šalti
nis. Daug vitaminų prarandame dėl ne
tinkamo jo kulinarinio paruošimo: ilgo vi
rimo, konservavimo, dažno ataušusių pa
tiekalų šildymo, netinkamo maisto pro
duktų laikymo. Maiste visada turi būti 
pakankamai šviežių daržovių, uogų, vai
sių. Naudingiausia daržoves valgyti žalias. 
Norint sumažinti vitaminų nuostolius, ne
reikia daržovių valyti ir pjaustyti iš anks
to, o tai atlikti prieš pat verdant. Nu
skustų bulvių, morkų nereikia ilgai laiky
ti vandenyje, nes žūsta Vit. C ir iš dar
žovių į vandenį pereina mūsų organiz
mui vertingos mineralinės druskos. Dar
žovės reikia dėti į puodą tiktai tada, kai 
vanduo jau užvirė, nes Vit. C. ardantis 
fermentas 100’C temp, tampa neaktyvus. 
Verdamos daržovės turi būti apsemtos 
vandeniu, o indą reikia sandariai uždeng
ti. Vit. C gerai išlieka raugintuose maisto 
produktuose, šiuo metu vis labiau taiko
mas vaisių ir daržovių užšaldymas ledai
nėse — IS^C. Atšildžius tokius produktus, 
Vit. C kiekis labai greit mažėja, todėl rei
kia nedelsiant šiuos produktus suvartoti.

Pastaruoju metu žmonės gausiai varto
ja vitaminus tabletėmis, manydami, '-ad 
„vitaminai — visuomet sveikata“. Tačiau 
šitai ne visada pasitvirtina. Dabar jau 
vartojamas hipervitaminozės terminas 
(priešdėlis hiper — rodo normos viršiji
mą). Vitaminų perteklius gali pakenkti 
organizmui. Pastebėta, kad per daug var
tojant Vit. A, pradeda slinkti plaukai, at
siranda akių uždegimas, vystosi bendras 
išsekimas. Vartojant Vit. O’, ypač atsar
gūs turi būti vyresnio amžiaus žmonės, 
nes šis vitaminas stimuliuoja aterosklero
zę. Nesaikingai vartojant Vit. B, sutrinka 

uomazgos kibirkštys ir Lenkijos-Lietuvos 
valstybės tarp 1772-1793-95 metų prany
kimas iš Europos žemėlapio. (Po to 123 me 
tus Austrijos, Prūsijos ir Rusijos monar
chijos „botago ir duonos" pagalba varė 
lietuvių-lenkų nutautinimo politiką).

Moralistas Schilleris užrašė savo veika
luose būdingiausius Europos tautų įvy
kius ateičiai — ateityje gyvenančių gimi
nių apmąstymui, politikos klaidų išvengi
mui. Jis paskyrė anglams-škotams „Ma
rija Stiuart", prancūzams „Orleano mer
gelę", ispanams „Don Carlos", italams 
„Sužadėtinė iš Messinos“, austrams-če- 
kams „Valenšteinas“, šveicarams „Vilius 
Telis“ ir vokiečiams vieną pirmiausių sa
vo veikalų „Plėšikai“ (1777 m.). Rusams 
liko veikalo „Demetrius" fragmentas, nes 
Schilleris mirė plaučių džiovos nukankin
tas, 46-sius m. eidamas. Suprantama, kad 
taip liko daugelis jo užsimojimų nebaigti.

Pastabos vietoje. Nepamirškime, kad 
Schillerio, Goethės klasikinės literatūros 
pirmtakūnu buvo lietuvis Kristijonas Do
nelaitis (1714-1780). Nors jis anuomet 
nieko neišspausdino, tačiau jo sukurti 
eilėraščiai, pasakėčios ir idilinė didaktinė 
poema „Metai“ išversti šiandien į daugelio 
tautų kalbas. Geldapės apskrityje, Tol
minkiemiu klebonijoje stovi Kristijono 
Donelaičio paminklas, pastatytas lietu
vių po II-jo pasaulinio karo, pagerbti sa
vo tautos didžiajam sūnui.

Ventės Ragas

angliavandenių apykaita, sužalojamos ke
penų ląstelės.

Palyginus neseniai mokslininkai manė, 
kad hipervitaminozės C nebūna. Tačiau 
šiuo metu yra nemaža faktų, teigiančių 
apie žalojantį jos poveikį. Pastebėta, kad 
nuo didelių Vit. C dozių atsiranda nemiga, 
irzlumas, padažnėja širdies plakimas, su
trinka širdies raumens mityba.

Nereikia manyti, kad vitaminai visuo
met pavojingi. Reikia tik žinoti, kokiais 
atvejais juos vartoti. Jeigu mūsų valgiuo
se yra pakankamai mėsos, juodos duonos, 
pieno produktų, kiaušinių, daržovių, vai
sių kiekis, tai organizmui papildomai jo
kių vitamininių preparatų nereikia. Vita
minus, kaip ir kiekvieną vaistą reikia var
toti tik pagal gydytojo paskyrimą, nes il
galaikis, ypač didelėmis dozėmis vartoji
mas ne tik negydo, bet ir gali pakenkti.

Janina Paransevičienė

(LKVD „Aušra" Nr. 2, 1986)

GĖLININKŲ KONKURSAS
„Valstiečių laikraštyje“ G. Pakulis ra

šė:

Tas konkursas sėkmingai prasidėjo 
Šiaulių rajono kolūkyje „Pirmyn“. Vinkš- 
nėnų gyvenvietėje P. Jašiškis suslbudavo- 
jo 40 kv. metrų apšildomą šiltnamį ir dar 
100 kv. metrų padengė polietilenu, šiose 
saulėtose pastogėse sėkmingai auginamos 
gėlės.

— Menkniekis, — pasakė Sutkūnų gy
ventojas P. Stupuras, — aš tą P. Jašiškį 
pavysiu ir pralenksiu.

Kaip tarė, taip padarė: P. Stupuro kie
me apšildomas šiltnamis siekia net 120 
kv. metrų, arba šešis kartus daugiau ne
gu leidžiama.

— Aš juos abu į ožio ragą suriesiu! — 
sukruto tūlas K. Varanauskas ir išsitiesė 
visu grožiu net 300 kv. metrų. Tai bent! 
Pabandykite pavyti ir pralenkti!

Tų vertelgiškų statinių Šiaulių rajone 
netrūksta. Jie dygsta sparčiau už pavasa
rio žolę. O kam atiteks laurai, sunku pa
sakyti, juoba, tos statybos niekam nerū
pi. Teko girdėti, kad kai kurie gėlininkai 
— „grožio mėgėjai“ jau svajoja paslėpti 
po stiklais ir plėvele ne šimtus, o tūkst
antį kvadratų.

SPEKULIACIJA TUALETUOSE
„Tiesa“ rašė apie surengtą reidą Kau

no viešuosiuose tualetuose. Reido tikslas 
išaiškinti, ar tikrai ten vyksta spekulia
cija. Reide dalyvavo sanitarijos tarnybos 
nariai, Kauno vidaus reikalų valdybos 
darbuotojai. Tikrinimo duomenys: kai 
kurie viešieji tualetai blogai valomi, ne
dezinfekuojami, neveikia vandens čiau
pai ir t.t. Tačiau spekuliacijos reido daly
viai nepastebėjo... Betgi skaitytojai sa
vo laiškuose laikraščio redakcijai vis tvir
tina, kad spekuliacija pilnai vyksta, ap
rašo jos eigą.
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D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos — 
Nelė ir Arvydas Paltinai.

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

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

SKAUTŲ SVEIKINIMAS
LSS Europos Rajono 37-tosios „Geleži

nio Vilko“ vardo skautų ir skaučių vasa
ros stovyklos rengėjai ir dalyviai sveikina 
EUROPOS LIETUVIO redakciją, skaityto
jus ir skautyibės rėmėjus.

Iš Lietuvių Sodybos atsiųstame rašte 
sakoma: „Sveikiname ir siunčiame širdin
giausius linkėjimus iš LSS Europos Rajo
no tradicinės stovyklos“. Pasirašė 75 sto
vyklos dalyviai.

Londonas
EKSKURSIJA Į SĄSKRYDĮ DERBYJE

šeštadieni, rugpjūčio 23 d. Derbyje ruo
šiamas Lietuvių dainų ir šokių festivalis, 
kurio programą išpildys mūsų meninės 
pajėgos ir svečiai iš Vokietijos dainininkai 
Nelė ir Arvydas Paltinai. Festivalis vyks 
įspūdingose Derby Assembly Rooms salė
se. Visi kviečiami dalyvauti. Pradžia 19 
vai.

Vykstantiems į festivalį iš Londono 
rengiama ekskursija autobusu.

Užsirašyti galima pas V. Veličką arba 
S. Bosikį Lietuvių Namuose (Tel. 727 
2470).

Autobusas išvažiuoja nuo Lietuvių Baž
nyčios, The Oval, E.2, 1 vai. p.p., ir iš 
Liet. Namų, 2 Ladbroke Gardens, 1.30 vai. 
p.p. Grįžta iš Derby 12 vai. naktį.

Kaina 6 svarai.
DBLS Centro Valdyba

J. ALKIS ATOSTOGAUJA
DBLS pirm. Jaras Alkis šiuo metų atos

togauja ir yra išvykęs dviem savaitėm į 
užsienį.

SERGA P. MAŠALAITIS
DBLS garbės narys ir ilgametis E.L. 

bendradarbis Petras Mašalaitis jau kelios 
savaitės serga ir gydosi namuose.

IŠSIKĖLĖ BR. DAUNORIENĖ
Londono Kew Gardens rajone gyvenusi 

žinoma spaudos veikėja ir Moterų sambū
rio „Dainava“ aktyvi narė p. Bronė Dau- 
norienė, pardavusi savo namus, išsikėlė 
gyventi į Valiją.

ATVYKSTA A. SAKAUSKAS
Sekmadienį, rugpjūčio 3 d. į Londoną 

atvyksta iš Švedijos Alfonsas Sakauskas, 
lygiai prieš metus pabėgęs iš sovietų 
žvejybos laivo ir gavęs teisę gyventi Šve
dijoje. Anksčiau tarnaudamas Raudono
joje armijoje, jis buvo judo instruktoriu
mi.

ATVYKSTA B. JASAITIENĖ
Grįždama iš Lietuviškųjų Studijų Sa

vaitės Salzburge, pakeliui į Čikagą, rug
pjūčio 6-10 dienomis Londone viešės PLB 
Valdybos vice-pirmininkė Birutė Jasaitie
nė.

A.A. STASYS ŽEMAITAITIS
Liepos 8 d. Londone mirė Stasys Že

maitaitis, 71 m. amžiaus. Velionis, gimęs 
prie Vilkaviškio, po karo atvyko į Angli
ją. Liko žmona Aleksandra ir dukterys 
Regina ir Nijolė. Palaidotas Rochford 
Lawn kapinėse, Essex, netoli Southend,

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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

kur gyvena duktė Regina Goodge su savo 
vyru.

Velionis vertėsi staliaus amatu, mėgo 
lietuvišką spaudą, ankščiau dalyvavo 
chore ir, kol sveikata leido, neapleisdavo 
pamaldų Lietuvių bažnyčioje. Po laidotu
vių pamaldų Lietuvių bažnyčioje liepos 
15 d. būrelis artimų bičiulių dalyvavo pa
laidojime kapinėse.

Bradfordas
VIOLETOS RAKAUSKAITĖS 

KONCERTAS
Liepos 21 dieną Huddersfieldo anglų 

moterų organizacijos kviečiama, mūsų 
estradinė dainininkė Violeta Rakauskaitė- 
Štromienė dainavo savo gyvenamos vie
tos publikai. Jos programoje buvo lietu
vių, vokiečių ir anglų kompozitorių kūri
niai. Lietuviškai ji padainavo Algimanto 
Raudonikio „Tėvynę“ ir neseniai mirusio 
Benjamino Gorbulskio „Senos gatvelės“. 
Programos pabaigai padainavo angliškai 
iš miuziklo „Mano puikioji ledi“.

Prieš koncertą mūsų dainininkė papa
sakojo susirinkusiems, kaip ir kodėl ji iš
važiavo i'š Lietuvos į Vakarus.

Violetos Štromienės koncertas buvo 
priimtas labai šiltai.

Derby
KONCERTAS

Rugpjūčio 23 d. puikioje Derby miesto 
„Assembly Rooms“ salėje koncertuos at
vykę iš Vokietijos pasižymėję pramogi
nės muzikos menininkai Nelė ir Arvydas 
Paltinai.

Lietuviai ir jų draugai kviečiami nepra
leisti progos pasiklausyti svečių iš Vokie
tijos ir mūsų vietinių menininkų pasiro
dymo.

VOKIETIJA
EVANGELIKŲ SĄSKRYDIS

š.m. rugpjūčio 15-17 įvyks Neus- 
tadte prie Baltijos jūros VII-sis lietu
vių evangelikų sąskrydis. Adresas: 
2430 Neustadt/Ostholstein, Kirchen- 
str. 7, parapijos patalpos. Sąskrydžio 
atidarymas įvyks rugpjūčio 15, 19 vai.

AUKOS STOVYKLAI
Londone gyvenantis veiklusis veikėjas 

Stasys Kasparas, prisiųsdamas Lietuvių 
Šv. Kazimiero Klubo narių aukas, rašo: 
„Gautą aukų lapą grąžinu su surinktomis 
105 svarų aukomis, skautų-čių stovyklos 
paramai.

Linkiu sėkmingos ir darbščios stovy
klos ir gražaus oro“.

AUKOTOJAI
Kun. dr. J. Sakevičius 15 sv.,
J. Černis ir P. Mašalaitis — po 10 sv.,
V. Jurienė, V. Milvydas, K. Drungilas, 

J. Gipas, V. Lapinskas ir A. Kasparienė 
— po 5 sv.,

Pr. Taujinskas, J. Gudaitis, Z. Grupil- 
jonienė, V. Pisčikas, Br. Banevičius, 1. 
Baublys, N. žvirblis, Br. Namajuškienė,
R. Grupiljonaitė, P. Pakalniškis, B. Kas
paras ir S. Kasparas — po 2 sv.,

V. Velička, M. Masteikienė, Z. Baublie
nė, O. Lekavičienė, K. Blažys, J. Tamu- 
laitis, K. Pakalniškienė, V. Puidokienė, 
V. Bumbliauskas, F. Senkus, A. Motiejū
nas, P. žvirblis, O. Ruzgienė, B. šaulys,
S. Kačinas ir V. Žukas — po 1 sv.

Visiems rėmėjams ir aukų rinkėjui 
nuoširdžiai dėkoja

Stovyklos organizatoriai

J. Grušo minėjimas Muenchene
Muencheniečiai liepos 20 d. galėjo reikš

mingai paminėti prieš porą mėnesių Kau
ne mirusį didįjį rašytoją Juozą Grušą, 
turėdami savo tarpe režisierių Joną Ju
rašą ir Aušrą-Mariją Jurašienę, pažino
jusius ir bendradarbiavusius Lietuvoje 
su velioniu-rašytoju. Laimei ir Mečys 
Buivys turėjo V. Bačiulio režisuotą Lie
tuvoje J. Grušo „Barboros Radvilaitės“ 
filmą.

A.M. Jurašienė kalbėjo apie Grušo as
menį ir jo kūrybą. Su Grušo mirtimi užsi
vertė ne tik didelio rašytojo gyvenimo 
knyga — užsivertė reikšmingas ir bran
gus mūsų literatūros puslapis — ištisas 
laikotarpis. Su Juozo Grušo mirtimi bai
gėsi nepriklausomos Lietuvos rašytojų 
karta, subrandinusi mūsų literatūrą ir pa
dėjusi dvasinius-estetinius pagrindus atei
čiai. Po karo Lietuvoje jie lėtai traukėsi 
iš gyvųjų tarpo — B. Sruoga (1947), A. 
Vienuolis (1957), P. Vaičiūnas, K. Boru
ta, V. Mykolaitis-Putinas (1967), I. Simo
naitytė, K. Inčiūra, A. Miškinis... ir da
bar J. Grušas, kaip paskutinysis mohika
nas. šie rašytojai buvo savarankiško, ne
priklausomo Lietuvos gyvenimo tąsa, 
dvasinė tautos atrama. Į juos krypo jau
nesnių kartų akys, į jų kūrybos etiką no
rom nenorom lygiavosi ir tie rašytojai, 
kurie stengėsi įtikti vadinamiems laiko 
(ir valdžios) reikalavimams...

Juozą Grušą turbūt galima pavadinti 
paskutiniuoju mūsų literatūroje idealistu, 
realistu-romantiku, tikėjusiu meno gydan
čia galia, gėrio ir tiesos pergale. Pasku
tiniuoju moralistu — aukštu ir tauriu.

Nepriklausomybės metais J. Grušas 
išleido du novelių rinkinius ir romaną 
„Karjeristus“. Po karo — apie 20 dramų 
ir novelių knygą „Rūstybės šviesa“. Tai 
ne tarybų valdžios nuopelnas, kaip mėgs
tama sakyti. Priešingai. Tautos tragedija 
pagimdė dramaturgą. Beveik dešimt me
tų tylėjęs, Stalino laikais neišleidęs nė vie
nos knygos, Grušas nuo 6-jo dešimtmečio 
tartum pratrūko draminiais kūriniais, is
torinėm dramom — „Herkus Mantas“, 
„Zigmantas Sierakauskas“, „Barbora Ra
dvilaitė“, „Švitrigaila“... — kuriose jis 
sprendė žmogaus ir tautos egzistencijos

Skaitytoju laiškai
PADĖKA

Parodai Derby City Art Gallery salėje 
pasibaigus, norėčiau visiems, kurie prie 
jos prisidėjo, padėkoti.

DBLS Centro Valdybai už piniginę pa
ramą.

Širdingas ačiū kiekvienam, kuris pa
skolino savo kūrybos paveikslus, droži
nius, siuvinėjimus bei audinius. Visiems 
kas parėmė parodą savo rinkiniais: gin
taro, medžio išdirbinių, nuotraukų, audi
nių, pašto ženklų, lietuviškų pinigų, tau
tinių rūbų ir kt.

Taip pat dėkoju DBLS pirm. J. Alkiui 
už gražų žodį parodą atidarant, ponioms 
Julei ir Verutei už malonų svečių priėmi
mą.

Ypatinga padėka tenka ponioms G. 
Zinkuvienei ir G. Bugailiškienei ir p. F. 
Ramoniui už pagelbą parodos eksponatus 
išdėstant ir, parodai užsibaigus, juos nui
mant.

Ačiū ponioms G. Zinkuvienei ir E. Vai
norienei, kurios parodą paįvairino audi
mu ir muzika.

Rūta Popikienė

KUR SKAUTŲ ALBUMAS?
Mielas Redaktoriau,
Kreipiuosi į Tamstą prašydamas žinių, 

kas atsitiko su LSS Anglijos Rajono 
skautų knyga — albumu, kui'į ruošėsi 
atspausdinti NIDOS spaustuvė.

Jau praėjo keli metai (o gal net kelio
lika) kai buvo pradėta rinkti medžiaga, 
nuotraukos ir pinigai. Net pati DBLS pri
žadėjo tą reikalą gerokai paremti, o kny
gos kaip nėra, taip nėra.

Atrodo, kad kol ji išeis visi skautai su
silauks pensininkų amžiaus, o ką bekal
bėti apie pensininkus rėmėjus. Jie tikrai 
neturi šanso savo gyvenime tą knygą pa
matyti.

Kantrai lauksiu atsakymo, ar informa
cijų ir knygos.

Jūsų Susirūpinęs rėmėjas

Amerikoje
MIRĖ ANDRIUS LAUKAITIS

Liepos 16 d. Lemont mieste, JAV, mirė 
Andrius Laukaitis, buv. E.L. bendradar
bis. Liko liūdinti žmona, duktė, žentas ir 
vaikaičiai.

MIRĖ VYSKUPAS ANSAS TRAKIS
Birželio 22 d. naktį nuo širdies smūgio 

mirė evangelikų-liuteronų Tėviškės para
pijos, Chicagoje, klebonas, vyskupas An- 
sas Trakis. 

problemas, kūrė stiprius charakterius. J. 
Grušas pats sakė, kad lemiamos įtakos 
jo kūrybai padarė „didieji sukrėtimai ir 
perversmai“. Rašytojas perėjo traiškan
čias karo ir okupacijų girnas ir Išliko ne
sulaužytas, nepraradęs aukštos vertybių 
skalės, švarus ir sąžiningas. Jis nuosta
biai sugebėjo išvengti melo, veidmainys
tės. J. Grušas kūryboje užsibrėžė sau mi
siją: „padėti atstatyti pašlijusias didžią
sias vertybes“, iėškoti žmogaus tiesos, iš
narplioti, iš ko susideda žmogus, suge
bąs žudyti, kankinti, atimti kitų laimę, iš
duoti, išprievartauti... Ir vis dėlto pro vi
są rūstybę jis matė šviesą, siekė sielos to
bulėjimo. Iš šių problemų sprendimo, iš 
tamsių aistrų ir gyvenimo paradoksų ana
lizės gimė J. Grušo drama „Adomo Brun- 
zos paslaptis“, tragikomedijos „Meilė, 
džiazas ir velnias“, „Pijus nebuvo protin
gas“... ir kt. J. Grušas skverbėsi į žmo
giškos dvasios džiungles su jaunatviška 
minties energija ir gaivališkumu. Rašyto
jo credo buvo: „daugiau suprasti, mažiau 
teisti“; geriau pažinti tą pikčiausią iš žvė
rių — žmogaus prigimtį ir apvalyti ją nuo 
purvo...

Toliau prelegentė nagrinėjo atskiras 
dramas ir sakė, kad Juozo Grušo nieka
da nelepino literatūrinė šlovė. Niekada jis 
nebuvo mados rašytojas, publikos numy
lėtinis. Nepriklausomai nuo jo kūrinių 
vertės J. Grušo kūrinius visada lydėjo pa
garbi tyla, nors jie buvo statomi Kauno, 
Panevėžio, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių 
dramos teatruose, nors jie buvo spausdi
nami, verčiami į kitas kalbas, kai kurie
— premijuojami. Bet niekas neskubėjo 
kelti jį į aukštybes. Juozui Grušui atite
ko kita kategorija — nepopuliarumas, bet 
tikėjimas jo žodžiu. Paskutiniaisiais de
šimtmečiais jis jau buvo gyvas klasikas, 
pelnęs gilią visuomenės pagardą; tikras ir 
būtinas — kaip tautos meninė sąžinė.

... Kalniečių gatvėje, Žaliakalny, Kau
ne, kur dramaturgas išgyveno pusę šimt
mečio — staiga nurimo dramatiškos ais
tros, nutilo personažų balsai, nemigo nak
tim iš autoriaus reikalavę geresnių liki
mų, užgęso kibirkščiuojanti mintis. Stojo 
tyla. Bet liko Grušo kūriniai, kuriuose 
yra — rašytojo žodžiais — tas „truputis 
nemirtingumo“, kuris savaime priešinasi 
likimui, nebūčiai, blogiui. J. Grušo kūry
ba lieka tvirta dvasine atspara tautai.

Rež. Jonas Jurašas papasakojo, kaip 
jis statė Juozo Grušo istorinę dramą 
„Barborą Radvilaitę“ Kauno Valstybi
niame dramos teatre 1972 m. ir kaip jo 
spektaklis buvo uždraustas po peržiūros, 
kuri įvyko trys savaitės prieš Kauno 
įvykius (R. Kalantos susideginimą). Spek
taklio aptarime Kultūros ministerijos ir 
valdžios atstovai apkaltino J. Jurašo 
„Barboros Radvilaitės“ pastatymą „na
cionalizmu“, perdideliu dvasingumu, reli
ginių simbolių (Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslo) naudojimu ir kitom nuo
dėmėm. J. Grušas riteriškai gynė spekta
klio koncepciją, bet su autoriaus nuomo
ne nebuvo skaitomasi. Dramaturgui tai 
buvo didelis smūgis, po kurio netrukus 
sekė pirmasis infarktas. Spektaklis buvo 
pusei metų uždraustas, pakeistas, kai ku
rios mizanscenos ir sceniniai įvaizdžiai
— išimti. „Barbora Radvilaitė“ išėjo be 
režisieriaus pavardės. Nepaisant sužaloji
mų ir sudarkymų, sepktaklis turėjo ne
paprastą pasisekimą, tapo savotiška le
genda ir buvo vaidinamas scenoje apie 12 
metų. Straipsniuose ir teatro istorijoje jis 
vadinamas „kauniečių pastatymu“ (yra 
autoriaus, dailininkės, net kompozito
riaus pavardės, bet nėra režisieriaus pa
vardės). Režisierius — anonimas — gana 
retas reiškinys civilizuotoje šių laikų kul
tūros istorijoje...

„Barbora Radvilaitė“ buvo paskutinis 
J. Jurašo pastatymas Lietuvoje. Pq to jis 
parašė atvirą protesto laišką dėl cenzūros 
ir buvo pašalintas iš teatro.

J. Jurašas kalbėjo apie režisieriaus 
santykį su kūriniu, apie įvairias kūrinio 
interpretacijos galimybes. Spektaklis yra 
kolektyvinis kūrinys, — sakydavo ir J. 
Grušas. „Barboros Radvilaitės“ kelias 
teatro scenoje yra puikus pavyzdys, kaip 
skirtingai galima interpretuoti ir pastaty
ti tą patį kūrinį. J. Jurašo pastatymas 
sukėlė didelę audrą ir valdžios draudimą, 
tapo lemtingu režisieriui ir autoriui, o 
kiti šios dramos pastatymai nepažadino 
nei karštų tautinių jausmų, nesukėlė nei 
protestų, nei ovacijų.

Šią mintį akivaizdžiai paliudijo po to 
minėjime parodytas V. Bačiulio pastaty
tas televizijos filmas „Barbora Radvilai
tė“. Nepakeistas J. Grušo tekstas — su 
tokia aistra kadaise skambėjęs J. Jurašo 
pastatyme, — šiame filme praėjo blan
kiai ir vietom nuobodžiai.

Prieš Grušo minėjimą įvykusiose pa
maldose, Vokietijos Liet. Kat. sielovados 
direktorius kun. A. Bunga atnašavo šv. 
Mišias už velionį-rašytoją.

A.G.
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— Italijos valdžia pašalino iš Romos 

du Sov. Sąjungos ir vieną satelitinės val
stybės diplomatą už industrinį šnipinėji
mą.

— Literaturnaja Gazieta pranešė, kad 
Latvijos sovietinė valdžia leido Rygoje 
veikti privačioms kavinėms, šeima, išsi
nuomavusi iš valdžios kavinei patalpas, 
galės prekiauti savo pasirinktomis valan
domis ir aptarnauti klijentus savo paga
mintais produktais, bet valdžios kontro
liuojamomis kainomis. Privatūs verslinin
kai mokės valdžiai pelno mokestį.

— Neseniai paleistas iš kalėjimo buv. 
Solidarumo aktyvistas Bogdan Lis susiti
ko su Lechu Walęsa ir nutarė reikalau
ti, kad iš Lenkijos kalėjimų būtų paleisti 
visi politiniai kaliniai.

— Sovietų Gruzijos kultūros ministras 
Taimuraz Badurašvili už kyšių ėmimą at
leistas iš pareigų ir nuteistas 15 metų ka
lėjimo.

— Argentinos vyriausybė pareiškė pro
testą Vašingtonui dėl Senate svarstomo 
įstatymo, kuriuo prez. Reaganas turės 
teisę parduoti Sov. Sąjungai subsidijuotus 
grūdus. Ligšiol daugiausiai grūdų Rusijai 
parduodavo Argentina.

— JAV farmeriams reikalaujant, prez. 
Reaganas leido parduoti Sov. Sąjungai 
apie 4 milijonus tonų kviečių.

— šeši sovietų piliečiai, kuriems val
džia neleido emigruoti į užsienį pas savo 
vaikus ar sužadėtinius, ruošėsi vienos die
nos protestui prie Sov. Sąjungos komu
nistų partijos centro komiteto būstinės 
Maskvoje. Jie buvo suimti ir laikomi tris 
valandas partijos rūmuose.

— Naujasis Bangkoko, Tailando soati- 
nės, gubernatorius gen. Srimuang yra 
griežtas budistas: nerūko, negeria alkoho
linių gėrimų, vegetaras ir yra davęs celi
bato įžadus. Mieste yra daug benamių šu
nų. Kasmet jų sunaikinama apie 50 tūks
tančių. Dabar naujasis gubernatorius nori 
uždrausti šunų naikinimą ir įsteigti spe
cialų šunų maitinimo centrą. Budistai yra 
nusistatę prieš gyvulių naikinimą. Sosti
nėje ir jos apylinkėse yra apie 30 tūks
tančių šventyklų, kurių vienuoliai maitina 
benamius šunis. Krašte yra 10 milijonų 
šunų, kurių 90 proc. benamiai. Daug šunų 
suserga pasiutimo liga, nuo kurios dau
giau kaip 300 žmonių miršta per metus.

— JAV pažadėjo Pietų Korėjai karinę 
paramą prieš galimą Šiaurės Korėjos 1988 
m. olimpinių žaidimų Seoule sabotažą. 
Pietų Korėjoje yra 40 tūkstančių ameri
kiečių karių.

— Penki paskutiniai vokiečių kariuo
menės generolai, kurie dar tarnavo Wehr- 
machte paskutiniojo karo metu jaunais 
karininkais, paleisti į atsargą, sulaukę 60 
m. amžiaus.

— Po dešimties metų pertraukos, Ma
drido gatvėse vėl pasirodė garsūs nakti
niai sargai „Serrenos“. Ginkluoti lazdo
mis, jie nuo senų laikų naktimis saugoda
vo Madrido gyventojus nuo vagių ir pa
dėdavo policijai. Mirus Frankui, jų tarny
ba buvo panaikinta.

Senovėje jie pragyveno tik iš gyvento
jų arbatpinigių ir įvairių aukų, dabar 
jiems moka algas miesto savivaldybė 
(apie 70.000 pezečių mėnesiui). Be lazdų, 
dabar jie jau turi radijo aparatus, švil
pukus ir purkštuvus.

— Buvęs Anglijos turizmo įstaigos pir
mininkas M. Montague pareiškė, kad būti
nai reikia susirūpinti krašto švara, geres
niu ir mandagesniu turistų aptarnavimu. 
Jis kritikavo nemandagius muziejų prižiū
rėtojus, restoranų kelnerius, taksių šofe
rius, blogas įvairių kavinių ir aludžių ati
darymo valandas.

Turistai duoda kraštui apie 3.500 mili
jonų svarų pajamų metuose ir daugiau 
kaip pusę milijono naujų darbų kasmet.

— Gruzijos komunistų partijos laikraš
tis pranešė, kad du aukšti arbatos pramo
nės pareigūnai už apgavystes išmesti iš 
komunistų partijos ir patraukti atsako
mybėn.

— Londono pradžios mokyklų šachma
tininkų grupė nugalėjo Britų parlamento 
narius šachmatininkus 6:0.

PAMALDOS
Eccles —rugpjūčio 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — rugpjūčio 10 d., 11.15., 

vai., Židinyje.
Coventryje — rugpjūčio 10 d., 14 vai., 

Šv. Elzbietoje. Po to a.a. Petro Pukelevi- 
čiaus kapo paminklo šventinimas.

Nottinghame — rugpjūčio 15 d., žoli
nėje, 19 vai., Židinyje.

Nottinghame — rugpjūčio 17 d., 11.15 
vai., židinyje.

Derbyje — rugpjūčio 17 d., 14 vai., 
Bridge Gate.

Birminghame — rugpjūčio 17 d., 17 vai., 
Šv. Onoje, 96 Bradford Rd.

Leedse — rugpjūčio 17 d., 13 vai.
Manchesteryje — rugpjūčio 31 d. 12.30 

vai.
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